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سوريا
حافظت حلب على ّ
تصدرها للمشهد امليداني ،حيث لم تتوقف االشتباكات
املستمرة منذ أسبوع ،في حني لم يستبعد متحدث باسم وزارة الدفاع األميركية «وجود بعض
املتطرفني بني الثوار السوريني»

تترقب «الهجوم الحاسم»
حلب ّ
متطرفين بين المسلحين السوريين...
تقر بوجود
ّ
واشنطن ّ
تحذر من استهداف قاعدتها في طرطوس
وموسكو ّ
أصبحت حلب محورًا حاسمًا في النزاع
في سوريا ،حسبما يعلن طرفا النزاع .إذ
استمرت االشتباكات في يومها الثامن،
وأعلن «املرصد السوري لحقوق اإلنسان»
أن رش��اش��ات امل��روح �ي��ات اس�ت�ه��دف��ت ع��دة
أح � �ي ��اء ف ��ي ح� �ل ��ب ،أم� � ��س ،ف �ي �م��ا ت�س�ت�ع��د
القوات النظامية لشن هجوم حاسم على
ّ
امل�ق��ات�ل�ين امل �ع��ارض�ين .وأف ��اد امل��رص��د ب��أن
«أحياء صالح الدين ،واألعظمية ،وبستان
ال� �ق� �ص ��ر ،وامل� �ش� �ه ��د وال� �س� �ك ��ري ت �ت �ع��رض
إلط� �ل ��اق ن� � ��ار م� ��ن رش � ��اش � ��ات ال� �ط ��ائ ��رات
الحوامة» .وتحدث عن دوي انفجارات في
حيي ال�ف��ردوس وامل��رج��ة ،واشتباكات في
محطة ب �غ��داد ،وح��ي الجميلية ،وساحة
سعد الله الجابري.
وف� ��ي ح ��ي ص�ل��اح ال ��دي ��ن ،ي�س�ت�ع��د م�ئ��ات
املقاتلني املعارضني ملواجهة هجوم كبير
ت�ع��د ل��ه ق ��وات ال �ن �ظ��ام م��ن أج ��ل اس�ت�ع��ادة
األح � �ي� ��اء ،ال� �ت ��ي خ ��رج ��ت ع ��ن س �ي �ط��رت �ه��ا.
وأف � � � � � ��ادت وك � ��ال � ��ة «ف� � ��ران� � ��س ب � � � ��رس» ع��ن
ت�ح�ص�ي�ن��ات م��ن أك �ي��اس ال ��رم ��ل ،وح��اف�ل��ة
تعترض طريقًا إلغالقها وم��راك��ز للعالج
أقيمت في أقبية مدارس وفي مساجد في
ال �ح��ي ن�ف� ّس��ه .وق ��ال م �ص��در أم �ن��ي س��وري
ل �ل��وك��ال��ة إن � ��ه «اس �ت �ك �م��ل ت �ق��ري �ب��ًا ان �ت �ش��ار
وحدات الجيش في محيط حلب» ،مشيرًا
ال��ى أن «املتمردين ينتشرون م��ن جهتهم
ف��ي األزق��ة الصغيرة ،م��ا سيجعل املعركة
صعبة جدًا».
من جهتها ،أفادت وكالة األنباء السورية
ّ
«س � ��ان � ��ا» ع � ��ن أن «ال � �ج � �ه� ��ات امل �خ �ت �ص��ة
اشتبكت ،أم��س ،م��ع مجموعات إرهابية
م �س �ل �ح��ة ك ��ان ��ت ت� �ت� �ح ��رك م� ��ن دارة ع ��زة
ب ��ات� �ج ��اه م��دي �ن��ة ح �ل��ب الرت � �ك� ��اب أع �م��ال
التخريب والقتل ،وتمكنت م��ن تكبيدها
خ �س ��ائ��ر ك� �ب� �ي ��رة» .ون �ق �ل ��ت «س� ��ان� ��ا» ع��ن
م� �ص ��در ،ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ح �ل ��ب ،ق ��ول ��ه «إن
ً
وبناء على معلومات
الجهات املختصة،
م��ن األه��ال��ي نصبت كمينًا للمجموعات
اإلرهابية على الطريق املذكور ،وتمكنت
من تدمير خمس سيارات بيك آب مجهزة
برشاشات ،تحوي إحداها عبوات ناسفة،
وقتل وإصابة من فيها من اإلرهابيني.
وم � �ي� ��دان � �ي� ��ًا أي� � �ض � ��ًا ،أع � �ل � ��ن امل � ��رص � ��د ع��ن
اشتباكات ف��ي مدينة م�ع��رة النعمان بني
ال �ق��وات ال�ن�ظ��ام�ي��ة ال �س��وري��ة وم�ع��ارض�ين
م�س�ل�ح�ين ه��اج �م��وا ح��اج��ز م �ب �ن��ى ب�ل��دي��ة
معرة النعمان .وف��ي دي��ر ال ��زور ،تتعرض
أح � �ي ��اء ال �ج �ب �ي �ل��ة ،وال � �ع ��رض ��ي ،وال �ش �ي��خ
ي��اس�ين وال �ب �ع��اج�ين ،وال �ح��وي �ق��ة للقصف
من قبل القوات النظامية السورية ،بينما
ت� ��دور اش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة ف��ي ح � ّ�ي ط��ري��ق
السد ،الذي اقتحمته القوات النظامية في
درعا.
وت� �ع ��رض ��ت ب� �ل ��دة ي � �ل ��دا ،ج� �ن ��وب دم �ش��ق،
«إلط�ل��اق ن ��ار م��ن رش��اش��ات ال �ح��وام��ات»،
بحسب امل��رص��د ،ال��ذي أش��ار ال��ى محاولة
ال�ق��وات النظامية «ف��رض سيطرتها على
ال �ب �ل��دة» ال �ت��ي ل �ج��أ إل �ي �ه��ا ع ��دد ك�ب�ي��ر من
املقاتلني امل�ع��ارض�ين ،بعد انسحابهم من
أحياء دمشق ،التي استعادت قوات النظام
السيطرة عليها ،ما تسبب بمقتل شخص.
وخرجت تظاهرات في «جمعة انتفاضة
العاصمتني» ،التي دعت إليها املعارضة،
ب�ح�س��ب امل��رص��د ال� �س ��وري .ك �م��ا ان�ط�ل�ق��ت
ت � �ظ� ��اه� ��رات ف � ��ي ب � �ل � ��دات ف � ��ي ري� � ��ف ح�ل��ب
«ط��ال �ب��ت ب��إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ون �ص��رة امل��دن
املنكوبة ومحاكمة قتلة الشعب السوري».
وذكرت «لجان التنسيق املحلية» أن قوات
النظام أطلقت النار على تظاهرة خرجت
في ح� ّ�ي الخالدية ،من جامع الغفران في
حلب.
م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ع�ث��ر ع�ل��ى ج�ث�م��ان إم��ام

مسجد آمنة ،الشيخ عبد اللطيف الشامي،
ف ��ي ح� � ّ�ي س �ي��ف ال ��دول ��ة ف ��ي ح �ل��ب ،ال ��ذي
ك ��ان اغ�ت�ي��ل ع�ل��ى أي ��دي م�ج�ه��ول�ين .وق�ت��ل
 59شخصًا ف��ي أع �م��ال ع�ن��ف ف��ي مناطق
م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن س ��وري ��ا ،أم � ��س ،ب�ي�ن�ه��م 27
م ��دن �ي ��ًا و 17ج �ن ��دي ��ًا وخ �م �س ��ة م �ق��ات �ل�ين
معارضني ،كما قتل عشرة أش�خ��اص في
مدينة درع��ا ،بينهم مقاتلون ومدنيون،
بحسب املرصد.
في سياق آخر ،لم يستبعد املتحدث باسم
وزارة ال ��دف ��اع األم �ي��رك �ي��ة ،ج � ��ورج ل�ي�ت��ل،
وج ��ود ب�ع��ض «امل �ت �ط��رف�ين» ب�ين املقاتلني
ال � �س � ��وري �ي��ن ،ل �ك �ن ��ه اع� �ت� �ب ��ر أن� � ��ه ال ي �ج��ب
تضخيم دور تنظيم «القاعدة» في سوريا.
وأردف ليتل ،في مؤتمر صحافي عقده في
البنتاغون« ،نحن ندين الهجمات املرتبطة
ب��ال �ق��اع��دة ب��أش��د ال �ع �ب��ارات ،ون �ح��ن نفهم
أنها موجودة ،وقد ّ
عبرنا عن اعتقادنا أن
الحكومة العراقية والقوات األمنية قادرة
ع �ل��ى م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي يشكلها
التنظيم» .وأكد ليتل أن الواليات املتحدة
تعمل عن كثب مع العراقيني والحكومات
األخ��رى باملنطقة إلعاقة وهزيمة وتفكيك
«القاعدة» ،مشددًا على أن أميركا ستستمر
ب �م�لاح �ق��ة ه� ��ذه امل �ج �م��وع��ة «اإلره ��اب� �ي ��ة»

بغداد تنفي
ما تردد عن تدفق عناصر
«القاعدة» من العراق إلى
سوريا

في بلدة قره في محافظة دمشق أمس (أ ف ب)
حيثما وجدت .وقال إنه قد يكون للقاعدة
عناصر في سوريا« ،لكن ال يجب أن يظن
ّ
أحد أن لديها موطئ قدم مهمًا وكبيرًا أو
ّ
حتى قويًا» .كما شدد على ضرورة مغادرة
الرئيس السوري بشار األسد للحكم ،حتى
يقرر السوريون طريقهم بأنفسهم .وأعرب
ع��ن أم �ل��ه «ف��ي أن ي �ك��ون مستقبل س��وري��ا
أكثر إشراقًا مما نراه اآلن».

في السياق ،نفت وزارة الداخلية العراقية،
ي��وم أم��س ،ما ت��ردد عن تدفق عناصر من
ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة م��ن ال �ع��راق ال ��ى س��وري��ا.
ونقلت «شبكة اإلعالم العراقي» عن وكيل
ال ��وزارة أح�م��د الخفاجي ق��ول��ه إن «ح��رس
ال �ح��دود بالتنسيق م��ع ال�ج�ي��ش ال�ع��راق��ي
أغلقوا جميع امل�ن��اف��ذ ،التي م��ن املمكن أن
يهرب منها تنظيم القاعدة إل��ى سوريا».

وك��ان��ت م�ن�ظ�م��ات دول �ي��ة ق��د ت�ح��دث��ت عن
ت��دف��ق عناصر ال�ق��اع��دة م��ن ش�م��ال ال�ع��راق
إلى سوريا.
ّ
ع�ل��ى صعيد آخ ��ر ،ح ��ذر م�ص��در ف��ي هيئة
ّ
األرك��ان العامة للقوات املسلحة الروسية،
أم��س ،من أن ّ
أي محاولة للهجوم من قبل
ّ
امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة املسلحة على قاعدة
تزويد السفن الروسية باملؤن والوقود في

غربية من «مجازر جديدة»
تحذيرات ّ

ّ
ظللت املعارك
الدائرة في مدينة حلب
واالستعدادات العسكرية
املكثفة من النظام
واملعارضة املواقف
الدولية ،إذ حذرت تركيا
والدول الغربية من «مجازر
جديدة في حلب»

في الوقت الذي تتزايد فيه االستعدادات
ل�ـ«م�ع��رك��ة ح�ل��ب» ،ق��ال رئ�ي��س الحكومة
التركية رجب طيب أردوغان ،يوم أمس،
إن ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ي�س�ت�ع��د ل�ل�ه�ج��وم
ب ��ال ��دب ��اب ��ات وامل� ��روح � �ي� ��ات ع �ل��ى ح �ل��ب.
ون�ق�ل��ت وك� ّ�ال��ة «أن �ب ��اء األن ��اض ��ول» ،عن
أردوغ��ان ،أنه يتابع مع وزير الخارجية
أحمد داوود أوغلو التطورات .وأضاف
ّ
«أتمنى أن يحصل النظام على الرد الذي
سيستحقه من أبناء الشعب السوري».
وأش� � ��ار إل� ��ى أن م �ج �م��وع��ات امل �ع��ارض��ة
ف��ي حلب سيطرت على ع��دة أح�ي��اء في
املدينة.
ب��دوره ،أعلن املتحدث باسم الخارجية
ال �ف��رن �س �ي��ة ب ��رن ��ار ف��ال �ي��رو أن ال��رئ �ي��س
السوري بشار االس��د «يستعد الرتكاب
م �ج��ازر ج��دي��دة ض��د ش�ع�ب��ه ف��ي ح�ل��ب».
ّ
واع� �ت� �ب ��ر ف ��ال� �ي ��رو أن ال � �ع� ��دد امل �ت �ن��ام��ي

هيغ :إذا واصلت سوريا الهجمات فسنزيد دعمنا العملي للمعارضة (ويل أوليفر ـ أ ف ب)

لالنشقاقات «يشير إل��ى ّ
أي ح� ّ�د وصل
السوري».
النظام ّ
فيما ح��ذر وزي��ر الخارجية البريطاني
ول� �ي ��ام ه �ي��غ م ��ن «خ �س ��ائ ��ر ف ��ادح ��ة ف��ي
االرواح وكارثة انسانية في حلب» .وقال
ه �ي��غ ،ف��ي ب �ي��ان ل ��ه ،إن «ه ��ذا التصعيد
غير املقبول ف��ي ال�ن��زاع يمكن أن ي��ؤدي
املدنيني
ال��ى خ�س��ائ��ر ف��ادح��ة ف��ي أرواح
ّ
وك ��ارث ��ة ان �س��ان �ي��ة» .وأض � ��اف ه �ي��غ إن ��ه
«يشعر بقلق عميق من املعلومات التي
ت �ف �ي��د أن ال �ح �ك��وم��ة ال� �س ��وري ��ة ح �ش��دت
ق��وات�ه��ا ودب��اب��ات�ه��ا ح��ول ح�ل��ب ،وب��دأت
هجومًا عنيفًا على املدينة وسكانها».
وت��اب��ع «ع�ل��ى ب�ش��ار االس ��د ال�ت�خ�ل��ي عن
هذا الهجوم» ،ودعا الى «إدانة باالجماع
م��ن ك��ل دول ال�ع��ال��م ،بما ف��ي ذل��ك ال��دول
ال ��دائ �م ��ة ال �ع �ض��وي��ة ف ��ي م �ج �ل��س االم ��ن
الدولي ،واالص��رار على عملية سياسية
الن� �ه ��اء ال �ع �ن��ف ف ��ي س ��وري ��ا» .ورأى أن
الوضع ي��دل على «سبب حاجة الشعب
السوري إلى القرار الذي اقترح االسبوع
املاضي في مجلس االمن» .وأضاف «إذا
واص�ل��ت س��وري��ا هجماتها فسنزيد من
دعمنا العملي للمعارضة».
ّ
ب��دوره ،ح��ث وزي��ر الخارجية اإليطالي،
ج�ي�ل�ي��و ت �ي��رس��ي ،ال �ع��ال��م ع �ل��ى تكثيف
الضغوط على النظام السوري لتفادي
«م ��ذب� �ح ��ة» ف� ��ي ح� �ل ��ب .وأش� � � ��ار إل � ��ى أن
إي� �ط ��ال� �ي ��ا ت� � � ��درس إرس� � � � ��ال امل � ��زي � ��د م��ن
املساعدات اإلنسانية إلى سوريا.
ف ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ق� ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لأم��م
املتحدة ب��ان ك��ي م��ون إن��ه «يشعر بقلق
عميق من تقارير عن استخدام محتمل
ل�ل�أس �ل �ح��ة ال� �ك� �ي� �م ��اوي ��ة ف� ��ي س� ��وري� ��ا»،
وط ��ال ��ب ال �ح �ك��وم��ة ال �س��وري��ة ب��االع�ل�ان
على نحو قاطع أنها لن تستخدم هذه
االسلحة «تحت أي ظروف».
ف��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،ق ��ال ال��رئ �ي��س ال�س��اب��ق

لبعثة املراقبة الدولية ،الجنرال روبرت
م��ود ،إن سقوط حكومة الرئيس بشار
األس � ��د م ��ا ه ��و إال «م �س ��أل ��ة وق � ��ت» ألن
استخدامها املفرط للقوة يحشد املزيد
ً
م��ن املنشقني ،لكن م��ود ت��اب��ع ق��ائ�لا «إن
األس ��د س�ي�ك��ون ف��ي م��أم��ن ع�ل��ى األرج ��ح
على امل��دى القصير ،ألن��ه يمتلك القدرة
ال �ع �س �ك��ري��ة ال� �ت ��ي ت �ج �ع �ل��ه ب �م �ن��أى ع��ن
املقاتلني ،وإن سقوطه ف��ي نهاية األم��ر
قد يستغرق شهورًا أو أعوامًا».
إل��ى ذل��ك ،ع� ّ�ب��رت مفوضة األم��م املتحدة
ال�ع�ل�ي��ا ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان ،ن��اف��ي ب�ي�لاي،
ع��ن القلق العميق إزاء تصاعد العنف
ف��ي كثير م��ن امل��دن وال �ق��رى ف��ي س��وري��ا،
ودع��ت الحكومة واملعارضة الى حماية
امل��دن �ي�ي�ن وال �ت �ق� ّ�ي��د ب��ال �ت��زام��ات �ه��م وف�ق��ًا
للقانون الدولي .وأضافت أن «املسؤولية
األساسية لحماية املدنيني من كل أنواع
ال�ع�ن��ف تتحملها ال�ح�ك��وم��ة» .وأش ��ارت
ال��ى وج ��ود ت�ق��اري��ر م�ت��زاي��دة ح��ول قيام
مقاتلي امل�ع��ارض��ة بتعذيب سجناء أو
إعدامهم.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،اع �ل��ن س�م�ي��ر ن �ش ��ار ،أح��د
أعضاء في «املجلس الوطني السوري»
ان�ش�ق��اق عضو املجلس اخ�ل�اص ب��دوي
ولجوءها مع ّ اوالدها الستة الى تركيا.
وق��ال ن�ش��ار إن��ه «ج��رت ات �ص��االت معها
أجل استقبالها في
منذ وقت قصير من ّ
مكان آم��ن» ،مضيفا إن�ه��ا «وص�ل��ت يوم
الخميس الى تركيا مع أوالده��ا الستة،
ومن املتوقع أن تتوجه الى قطر» .وأكد
ّ
أن «قطر عرضت استقبالها».
وأض ��اف إن ال�س�ل�ط��ات ال �س��وري��ة طلبت
م��ن ال�ن��واب م�غ��ادرة حلب وال�ت��وج��ه الى
دم �ش ��ق ،الن ك �ب��رى م ��دن ال �ش �م��ال ال�ت��ي
تشهد م �ع��ارك أص�ب�ح��ت نقطة حاسمة
في النزاع.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

