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مروحة مواقف متنوعة ينتظر أن يطلقها الرئيس السوري
بشار األسد في خطاب مفصلي مرتقب اليوم ،بدءًا من تقييم
العرب مرورًا باملواقف العربية والدولية
مهمة فريق املراقبني ً
من الحدث السوري ،وصوال إلى املسار الذي تسلكه الخطوات
اإلصالحية التي أعلن عنها في وقت سابق

التجمعات الشعبية في
ساحة السبع بحرات في
دمشق باتت شبه يومية
(جوزيف عيد ـ أ ف ب)

األسد يخاطب السوريني اليوم
استمرار الجدل بشأن مهمة البعثة العربية ...والبابا يدعو إلى فتح
«حوار مثمر» بوجود «مراقبني مستقلني»
ي �ن �ت �ظ��ر ال� � �س � ��وري � ��ون ق� �ب ��ل ظ� �ه ��ر ال� �ي ��وم
ال �خ �ط��اب ال ��راب ��ع ل �ل��رئ �ي��س ب �ش��ار األس ��د
منذ ان ��دالع األزم ��ة .ونقلت وك��ال��ة األن�ب��اء
ال� �س ��وري ��ة (س ��ان ��ا) ف ��ي ب��رق �ي��ة م�ق�ت�ض�ب��ة
أن «ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس ��د ي�ل�ق��ي خطابًا
يتناول فيه القضايا الداخلية في سوريا
وت� �ط ��ورات األوض � ��اع م�ح�ل�ي��ًا وإق�ل�ي�م�ي��ًا».
وغ ��داة ص ��دور ب�ي��ان ع��ن اللجنة العربية
ال��وزاري��ة املكلفة امل�ل��ف ال �س��وري ،تضمن
تأكيدًا على مواصلة ّ بعثة املراقبني عملها
وطلب الدعم لها ،شنت أطياف واسعة من
املعارضة السورية حملة على عمل هذه
ال�ب �ع �ث��ة ،م �ش��ددة ع �ل��ى ع �ج��زه��ا ع��ن وق��ف
حملة القمع.
ووس� ��ط ه ��ذا ال �ج��دل ف��ي م�ه�م��ة امل��راق �ب�ين
العرب في سوريا ،أعلنت وزارة الخارجية
ال�ف��رن�س�ي��ة أن ف��رن�س��ا ال ت ��زال ت��دع��م ه��ذه
املهمة ،داع�ي��ة إل��ى أن «ت�ع��زز بشكل كبير
ف��ي ع��دي��ده��ا وق��درت�ه��ا على إج ��راء تقييم
ك ��ام ��ل ،وف ��ي أي م �ك ��ان ،ل�ح�ق�ي�ق��ة تطبيق
النقاط األربع في خطة الجامعة العربية».
وق � ��ال م� �ع ��اون امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال � � ��وزارة،
روم� � ��ان ن � � ��ادال ،خ �ل�ال م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي،
«ب �ش��أن ش� ��روط ت�ط�ب�ي��ق م�ه�م��ة امل��راق �ب�ين
وصدقيتها ،ال ت��زال فرنسا تدعم مبادرة
ال�ج��ام�ع��ة ال �ع��رب �ي��ة» .ول ��م ي�ج��ب امل�ت�ح��دث
ع ��ن س � ��ؤال ع � ّ�م ��ا إذا ك ��ان ��ت ف��رن �س��ا ت��رى
أن م�ه�م��ة امل��راق �ب�ين ق��د «ت��وض �ح��ت» ،كما
ط�ل��ب األس �ب��وع امل��اض��ي وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الفرنسي أالن جوبيه.
وأضاف نادال «من الواضح أن هذه املهمة
ي�ج��ب أن ت�ع��زز ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي ع��دي��ده��ا
وق��درت �ه��ا ع�ل��ى إج� ��راء ت�ق�ي�ي��م ك��ام��ل وف��ي
أي م�ك��ان لحقيقة تطبيق ال�ن�ق��اط األرب��ع
ف��ي خ�ط��ة ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ،م��ن دون أن
يعوقها ال�ن�ظ��ام أو ي �ح��اول التستر على
الوضع على األرض» .وأض��اف «ستتخذ
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ق ��راره ��ا ال �ن �ه��ائ��ي في
 19ك��ان��ون ال�ث��ان��ي .وف��ي ه��ذا الخصوص
ستكون األيام الـ 10املقبلة حاسمة».
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ال ��رس� �م ��ي ب��اس��م
ال �خ��ارج �ي��ة ال �س��وري��ة ج �ه��اد م �ق��دس��ي إن
التقرير الشفهي ال��ذي ّ
قدمه رئيس بعثة
امل ��راق� �ب�ي�ن ال� �ع ��رب ال �ف��ري��ق م �ح �م��د أح �م��د
ّ
مصطفى ال��داب��ي أك ��د ال �ت �ع��اون ال �ت��ام من
قبل السلطات السورية مع البعثة .وقال
إن «التقرير الشفهي الذي أحاط به الفريق
الدابي اللجنة الوزارية العربية أكد ّ
وثبت
ال � �ت � �ع ��اون ال � �س � ��وري ف� ��ي ت �س �ه �ي��ل م�ه�م��ة
املراقبني العرب ،وما زلنا بانتظار عودته
إل��ى دمشق لنتسلم منه فحوى إف��ادت��ه».
ّ
وشدد على أن بالده «مستعدة لتلبية أي
طلب لتسهيل عمل البعثة العربية».
وق ��ال م �ص��در ف��ي ب�ع�ث��ة امل��راق �ب�ين ال�ع��رب
إن «دفعات جديدة وصلت أمس من دول
الخليج وال �ع��راق» ،وأش ��ارت إل��ى وص��ول
 22م��راق�ب��ًا ع��راق�ي��ًا ،موضحًا أن املراقبني
س �ي �ت��وج �ه��ون ألول م ��رة إل ��ى م�ح��اف�ظ��ات
ال�لاذق�ي��ة ودي��ر ال��زور ومدينة القامشلي.
وت��اب�ع��ت ال�ف��رق العربية عملها ف��ي ريف
دم� �ش ��ق ،ح �ي��ث زارت ب �ل ��دة ق��دس �ي��ا ق��رب
ال �ع��اص �م��ة دم� �ش ��ق وم �س �ت �ش �ف��ى ت�ش��ري��ن
ال �ع �س �ك��ري ،وس �ج �ل��ت إف � � ��ادات ال �ج��رح��ى
ال �ع �س �ك��ري�ي�ن ال � � ��ذي أص� �ي� �ب ��وا ب ��رص ��اص
امل �ج �م��وع��ات امل�س�ل�ح��ة ف��ي م��دي�ن��ة دم�ش��ق
وريفها.
وب ��دأت ب�ع�ث��ة امل��راق �ب�ين ال�ت��اب�ع��ة لجامعة
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة مهماتها ف��ي س��وري��ا في
 26ك��ان��ون األول امل��اض��ي ب��زي��ارة مدينة
حمص ،حيث قام عدد من املراقبني بزيارة
أح� �ي ��اء م ��ن امل ��دي� �ن ��ة ،ف �ي �م��ا ت ��وزع ��ت ف��رق
املراقبني قي وقت الحق على درعا وحماة
وإدلب ودمشق وريفها.

وف� � ��ي روم� � � ��ا دع� � ��ا ال � �ب� ��اب� ��ا ب �ن��دي �ك �ت��وس
ال �س��ادس ع�ش��ر إل ��ى ف�ت��ح «ح� ��وار مثمر»
ف ��ي س ��وري ��ا «ي �ش �ج �ع��ه وج � ��ود م��راق �ب�ين
مستقلني» .وكرر دعوته إلى «وقف سريع
إلراق� ��ة ال ��دم ��اء» .وق� ��ال ،ف��ي ك�ل�م��ة نقلتها
إذاع� ��ة ال�ف��ات�ي�ك��ان أم ��ام  160دب�ل��وم��اس�ي��ًا
ب�ي�ن�ه��م  115رئ �ي��س ب�ع�ث��ة م�ع�ت�م��دة ل��دى
ال � �ك ��رس ��ي ال� ��رس� ��ول� ��ي خ �ل ��ال االج� �ت� �م ��اع
التقليدي ملناسبة حلول ال�ع��ام الجديد،
«أش�ع��ر بقلق عميق على س�ك��ان البلدان
حيث تتواصل األعمال العدوانية وأعمال
ّ
ال�ع�ن��ف وال س�ي�م��ا س��وري��ا ،ح�ي��ث أص��ل��ي
ليتم على وجه السرعة وضع ّ
ّ
حد لسفك
الدماء».
م ��ن ج��ان��ب آخ � ��ر ،أش � ��اد م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
السعودي بجهود اللجنة الوزارية العربية
امل�ع�ن�ي��ة ب��ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا وال�ن�ت��ائ��ج
التي تمخضت عن اجتماعها في القاهرة.
ّ
ورح��ب املجلس ،في بيان صحافي صدر
في ختام جلسته ،بنتائج ه��ذا االجتماع
ال�ت��ي تضمنت دع ��وة ال�ح�ك��وم��ة ال�س��وري��ة
لجميع
إل� ��ى ال �ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ف ��وري وال �ك ��ام ��ل
ّ
ال�ت�ع�ه��دات «إن �ق��اذًا» ل�ل�ب��روت��وك��ول امل��وق��ع
ب�ين الجامعة العربية وس��وري��ا وضمان
توفير «الحماية» للمدنيني السوريني.
وفي مشهد بات شبه يومي ،تجمعت في

أعلنت الخارجية
السورية أنها ستطلب
من الدابي تسليمها
فحوى إفادته

س��اح��ة السبع ب�ح��رات ف��ي دم�ش��ق حشود
شعبية ك�ب�ي��رة ،وت�م� ّ�ي��زت أم��س بمشاركة
ّ
وفد شعبي أردني .كذلك نظمت تجمعات
شعبية في مدينتي حماة وامليادين بدير
الزور.
وف� ��ي خ �ت ��ام زي� � ��ارة ت �ض��ام �ن �ي��ة ل �س��وري��ا،
أك��د أم�ي�ن ال �ع�لاق��ات ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي مركز
العمال الكوبي ،إيموند فرنانديز« ،وقوف

ال�ش�ع��ب ال �ك��وب��ي ون �ق��اب��ات��ه ال�ع�م��ال�ي��ة مع
الشعب السوري وعماله في نضاله ضد
القوى اإلمبريالية والصهيونية ،وخاصة
في هذه الظروف التي تمر بها سوريا».
م �ي��دان �ي��ًا ،أع �ل �ن��ت «س ��ان ��ا» أن م�ج�م��وع��ة
مسلحة اغتالت مهندس بمديرية الزراعة
وأصابت زميله عند مدخل مدينة حمص
ُ
الشمالي .كذلك اختطف مدرس من شارع

ال �ق��وت �ل��ي ب �ح �م��ص إل� ��ى ج �ه��ة م �ج �ه��ول��ة،
وأعلنت مقتل مواطنة ج� ّ�راء إط�لاق النار
ع �ل �ي �ه��ا م ��ن م �ج �م��وع��ة م �س �ل �ح��ة ف ��ي ح��ي
جنوب امللعب في حماة.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أع �ل �ن ��ت «ل � �ج� ��ان ال �ت �ن�س �ي��ق
املحلية» مقتل  21شخصًا أم��س ،بينهم
سيدتان وطفل وثالثة جنود منشقني13 ،
في حمص و 7في إدلب وواحد في كل من

ّ
«املجلس الوطني» ّ
يمدد لغليون وأردوغان يحذر من حرب أهلية
حتى ساعات متأخرة
من ليل أمس ،لم يكن
املجلس الوطني السوري
قد أعلن رسميًا تجديد
انتخاب رئيسه برهان
غليون لشهر إضافي .فيما
أعلن أن سبب التمديد
يتعلق «بإيجاد آلية أفضل
لالنتخاب»
برهان غليون (باتريسيا موريرا ــ أ ف ب)

ش �ه��دت ال �ع��اص �م��ة ال �ت��رك �ي��ة إس�ط�ن�ب��ول
ح��دث�ين ب��ارزي��ن أم ��س .ف�م��ن ج�ه��ة ،أعلن
مصدر في «املجلس الوطني السوري»
أن أعضاء املجلس املجتمعني في املدينة
ج ��ددوا ان�ت�خ��اب ب� ّ�ره��ان غ�ل�ي��ون رئيسًا
للمجلس ،فيما ح ��ذر رئ�ي��س الحكومة
التركية رجب طيب أردوغ��ان من نشوب
«حرب أهلية وحرب ديانات» في سوريا.
وق ��ال امل �ص��در ف��ي «امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي»،
وه� ��و ع �ل��ى ات� �ص ��ال م �ب��اش��ر ب�م�ن��دوب�ين
ي �ح �ض��رون االج �ت �م��اع امل �غ �ل��ق« :م� ��ددت
ف�ت��رة األش �ه��ر ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي ت��ول��ى فيها
غليون املنصب ،لشهر آخر ريثما يجري
التوصل إلى آلية أفضل النتخاب رئيس
املجلس» .إال أن املتحدثة باسم املجلس،

بسمة قضماني ،رف�ض��ت تأكيد ال�ق��رار،
مشيرة إلى أن بيانًا سيصدر في ختام
االجتماع.
تجديد ان�ت�خ��اب غليون ج��اء على وقع
تحذير أردوغ ��ان ال��ذي أعلن ف��ي مؤتمر
ص �ح��اف��ي أن «ت � �ط ��ورات ال ��وض ��ع ه�ن��اك
ت ��دف ��ع ف ��ي ات � �ج ��اه ح � ��رب أه� �ل� �ي ��ة ،ح��رب
عنصرية ،وح��رب دي��ان��ات ومجموعات.
ال ب��د ل�ه��ذا أن ي�ت��وق��ف» .وأض ��اف« :على
ت��رك�ي��ا أن ت ��ؤدي دورًا .إن ان� ��دالع ح��رب
أهلية سيجعلنا ف��ي وض��ع صعب ()...
ويضعنا تحت تهديد».
وانضمت تركيا إل��ى الجامعة العربية
وال� � � � � ��دول ال � �غ ��رب � �ي ��ة ل � �ف� ��رض ع� �ق ��وب ��ات
اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع �ل��ى دم � �ش� ��ق .وق � ��د ع�ل�ق��ت
ات� �ف ��اق ��ات م��ال �ي��ة م ��ع س ��وري ��ا وج �م��دت
أرص� � � ��دة مل� �س ��ؤول�ي�ن س � ��وري �ي��ن .وأع� �ل ��ن
أردوغ��ان أن ب�لاده باشرت َتطبيق هذه
ُ
ال�ع�ق��وب��ات ،م��ؤك�دًا أن�ه��ا س��ت��ش� َّ�د بحسب
تطور الوضع.
وك� ��ان وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��رك��ي أح�م��د
داوود أوغلو ،قد دعا املعارضة السورية
إل � ��ى م ��واص� �ل ��ة ت �ح��رك��ات �ه��ا ض� ��د ن �ظ��ام
الرئيس بشار األسد «بالسبل السلمية»،
وذلك خالل لقاء عقده األحد مع وفد من
املجلس الوطني ال�س��وري ،على م��ا قال
متحدث باسم الخارجية االثنني.
وق ��ال امل �ص��در ،ل��وك��ال��ة «ف��ران��س ب��رس»،
إن «امل � � �ع� � ��ارض� � ��ة ال � � �س� � ��وري� � ��ة ت� �ط ��ال ��ب
بالديموقراطية ،وقلنا لهم خ�لال لقاء
أم��س (األح� ��د) إن��ه ينبغي ال�ق�ي��ام بذلك
بالسبل السلمية» ،مشيرًا إلى أن برهان
غليون رئيس املجلس الوطني كان من
بني أعضاء الوفد العشرة الذين شاركوا
ف��ي االج �ت �م��اع .وه��و ال�ل�ق��اء ال�ث��ال��ث منذ
تشرين األول بني داوود أوغلو واملجلس
ال��وط �ن��ي ال� �س ��وري ،ك�م��ا أع �ل��ن امل�ت�ح��دث
ال��ذي أض��اف أن املجلس الوطني افتتح
م �ك �ت �ب��ًا ف ��ي إس �ط �ن �ب��ول .ك ��ذل ��ك ،ي�ت��ول��ى
العقيد السوري املنشق ري��اض األسعد

من تركيا التي لجأ إليها قيادة عمليات
ع �س �ك��ري��ة ي �ش �ن �ه��ا «ال� �ج� �ي ��ش ال� �س ��وري
ال �ح ��ر» .ل�ك��ن ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��رك�ي��ة أعلنت
ّ
م��رارًا أنها ال تسمح بشن هجمات على
سوريا من األراضي التركية.
إل� ��ى ذل � ��ك ،اس �ت �ك �م��ل امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
ال �س ��وري أم ��س ح�م�ل��ة ع �ل��ى ف��ري��ق عمل
امل��راق �ب�ين ال�ت��اب�ع�ين ل�ل�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة،
وذل� � ��ك ب �ع��د أن ق� � ��ررت ال �ج��ام �ع��ة إب �ق��اء
ب�ع�ث�ت�ه��ا ه �ن��اك .وق��ال��ت ع �ض��و امل�ج�ل��س
ري � �م� ��ا ف� �ل� �ي� �ح ��ان ،إن ال� �ت� �ق ��ري ��ر األول� � ��ي
ل �ل �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ي �ت �س��م ب��ال�غ�م��وض
الشديد ويتيح للنظام املزيد من الوقت.
وأض��اف��ت أن امل�ع��ارض��ة ت��ري��د أن تعرف
ما ستفعله الجامعة إذا واص��ل النظام
ال � �س� ��وري ق �م �ع��ه ف ��ي وج � ��ود امل ��راق �ب�ي�ن.
وقالت إن األمر يحتاج في لحظة ما إلى
إحالة سوريا على مجلس األمن.
وق��ال��ت ج�م��اع��ة اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين ،في
ب �ي��ان ي�ح�م��ل ع �ن��وان «ب�ع�ث�ت�ه��م ل��م تعد
ت �ع �ن �ي �ن��ا» ،إن ال �ب �ع �ث��ة م�ت�ه�م��ة ب�ح�م��اي��ة
ال�ن�ظ��ام «م��ن أي م��وق��ف ج��اد للمجتمع
الدولي» .وندد البيان الذي يحمل توقيع
زه �ي��ر س ��ال ��م ،ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ب��اس��م
جماعة اإلخ��وان املسلمني ،بـ«استرسال
األم��ان��ة ال�ع��رب�ي��ة للجامعة ال�ع��رب�ي��ة في
اس �ت��رض��اء ال �ن �ظ��ام ال �س��وري ح�ت��ى قبل
استقبال بعثة املراقبني العرب».
من جهتها ،وجهت الهيئة العامة للثورة
السورية ً
نداء إلى األمني العام للجامعة
ال �ع��رب �ي��ة ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي ،وإل� ��ى ال � ��وزراء
ال� �ع ��رب «ن� �ع ��ت» ف �ي��ه م� �ب ��ادرة ال�ج��ام�ع��ة
العربية لحل األزم��ة في س��وري��ا ،ودعت
إل��ى إح��ال��ة امل�ل��ف ال �س��وري على مجلس
األم � � ��ن .وق� � ��ال أح� �م ��د ال �خ �ط �ي��ب ،ع�ض��و
الهيئة ،إن تقرير الجامعة العربية كان
من املمكن أن يكون أكثر إدانة ،لكنه على
األق��ل اع�ت��رف بالحاجة إل��ى نشر املزيد
من املراقبني.
(رويترز ،أ ف ب)

