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ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة ل���ت���ح���وي���ل امل���ي���ل���ي���ش���ي���ات
امل��س��ل��ح��ة ال���س���وري���ة إل�����ى ائ����ت��ل�اف ق����ادر
على حكم ال��ب�لاد .وأض��اف��ت أن مصادر
ف��ي ال��ح��ك��وم��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة أك����دت أيضًا
أن وزارة الخارجية البريطانية «ت ّ
��درب
ق���ادة امل��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة ع��ل��ى م��ه��ارات
ال����ت����ف����اوض واالس�����ت�����ق�����رار ،وت����ق����دم ل��ه��م
املشورة بشأن كيفية التعامل مع الشعب
��ي» .وأش��ارت
ال��س��وري والجمهور ال��دول ّ
الصحيفة إل���ى أن امل��ه��م��ة ت��ع��ق��دت ج��راء
ت��وس��ع ن��ط��اق ال��ص��راع إل��ى جميع امل��دن
السورية الكبرى.
ً
وق�����ال�����ت ال���ص���ح���ي���ف���ة ،ن����ق��ل�ا ع�����ن خ���ب���راء
ع��س��ك��ري�ين ،إن وج����ود م��س��ؤول��ي وزارة
الخارجية البريطانية وتوفير التدريب
ّ
«يرجحان احتمال
واملعدات للمعارضة
أن ت��ك��ون ال��ق��وات ال��خ��اص��ة البريطانية
ت��ن��ش��ط داخ�����ل س����وري����ا» .وت���ح���دث���ت عن
وحدات من القوات الخاصة البريطانية
ُ
«ي��ع��ت��ق��د أن���ه���ا ت��ت��س��ل��ل إل����ى س���وري���ا من
قواعد لها في األردن».
ف��ي س��ي��اق آخ���ر ،ات��ه��م امل��ج��ل��س الوطني
ال����س����وري ال����ق����وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة ال��س��وري��ة
بقصف املباني الحكومية ،وبعضها ذو
قيمة تاريخية وأثرية في مدينة حلب،
ّ
معتبرًا أن ما تقوم به هذه القوات يشبه
«ت����ص ّ����رف امل��ح��ت��ل�ين وال�����غ�����زاة» .وط��ال��ب
املجتمع الدولي ودول الجوار بـ«التعامل
بجدية مع تهديد النظام لوجود سوريا
واألم������ن وال���س�ل�ام ال���دول���ي�ي�ن» م���ن خ�لال
«تمكني الشعب السوري من الدفاع عن
نفسه».
إلى ذلك ،قال تلفزيون العربية إن ضابطًا
كبيرًا في االستخبارات السورية انشق
وه�����رب ال����ى األردن .وأوض����ح����ت ال��ق��ن��اة
اإلخ��ب��اري��ة أن العقيد يعرب ال��ش��رع كان
رئيس فرع األمن السياسي في دمشق.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

ظام
س��م��ي��ح امل��ع��اي��ط��ة ،ال���وض���ع ع��ل��ى ح���دود
اململكة مع سوريا بأنه مستقر ،وأش��ار
إل����ى أن ب��ل�اده ل���ن ت��ت��دخ��ل ف���ي ال��ش��ؤون
ال���داخ���ل���ي���ة ألي دول�����ة م����ج����اورة .ون��ق��ل��ت
وكالة األن��ب��اء األردن��ي��ة الرسمية «بترا»
ع��ن امل��ع��اي��ط��ة ،خ�ل�ال ج��ول��ة ت��ف��ق��دي��ة ق��ام
بها إل��ى مخيم الالجئني السوريني في
م��ن��ط��ق��ة ال���زع���ت���ري ،ق���ول���ه إن «ال���ظ���روف
االقتصادية التي يمر بها األردن تجعله
غ���ي���ر ق��������ادر ف�����ي ب���ع���ض األح������ي������ان ع��ل��ى
توفير مثل ه��ذه االحتياجات لالجئني،
م�����ا ي���ت���ط���ل���ب دع������م م���خ���ت���ل���ف امل���ن���ظ���م���ات
اإلن���س���ان���ي���ة وال����دول����ي����ة إلن����ج����اح ال�����دور
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه املخيم لخدمة الالجئني
السوريني كافة».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

وسوريا
األمنية ،في إطار «املعركة املعقدة القائمة
اآلن بني إسرائيل من جهة وإيران وحزب
الله من جهة أخرى» .وأضافت الصحيفة
«ك���م���ا أن س����وري����ا وإي��������ران ت��س��ت��ع��رض��ان
قوتهما الصاروخية من خالل املناورات
املتتالية ،فإن إسرائيل قررت نشر حقيقة
تطوير منظوماتها الدفاعية».
من جهة أخرى ،ذكرت صحيفة «هآرتس»
أن هناك خشية متزايدة في إسرائيل من
ّ
أن يشرع تنظيم القاعدة في شن هجمات
من داخل سوريا باتجاه الجوالن املحتل.
وقالت الصحيفة إن أحد السيناريوهات
التي يجرى االستعداد لها هو أن يحاول
م��س��ل��ح��و «ال���ق���اع���دة» م��ه��اج��م��ة إس��رائ��ي��ل
خ�لال الفترة القريبة ،م��ن أج��ل اس��ت��دراج
النظام السوري إلى مواجهة مع إسرائيل.

أنقرة تحظر دعم «الكردستاني»:
هجماته تستهدف حرف األنظار عن سوريا
إسطنبول ــ األخبار
ق���ت���ل  22ش���خ���ص���ًا ف�����ي اش����ت����ب����اك����ات ب�ين
ال��ج��ن��ود األت����راك ومقاتلي ح��زب العمال
ال����ك����ردس����ت����ان����ي ب����ال����ق����رب م������ن ال�����ح�����دود
ال��ع��راق��ي��ة ،وس���ط س��ع��ي أن��ق��رة الس��ت��ع��داء
الشعب التركي ضد دمشق ،وتحميلها
م��س��ؤول��ي��ة ال��ه��ج��م��ات .وف��ي��م��ا ل��ق��ي  6من
الجنود األتراك واثنان من حراس القرى
األكراد املتعاونني مع الجيش مصرعهم
وأص��ي��ب  11م��ن الجنود ب��ج��راح خطيرة
خ��ل�ال ال��ه��ج��م��ات ال���ت���ي ش��ن��ه��ا مسلحو
ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي ع��ل��ى ث�لاث��ة
م��خ��اف��ر عسكرية ف��ي نقطة ال��ص��ف��ر على
ال��ح��دود ال��ت��رك��ي��ة ـ��ـ��ـ ال��ع��راق��ي��ة ف��ي منطقة
هكاري ،أدى الرد التركي عبر طائرات أف
 16واملروحيات إلى مقتل  14من مسلحي
الكردستاني.
وت��زام��ن��ت ه���ذه ال��ح��ادث��ة م��ع اش��ت��ب��اك��ات
ع��ن��ي��ف��ة ت��ش��ه��ده��ا م��ن��ط��ق��ة ش��ام��ن��دي��ل��ل��ي
القريبة م��ن مدينة ه��ك��اري منذ  10أي��ام
ب��ي��ن  250م�����ن م���س���ل���ح���ي ال���ك���ردس���ت���ان���ي
واآلالف م��ن عناصر ال��وح��دات الخاصة
امل��دع��وم�ين ب��ك��ل أن�����واع األس��ل��ح��ة ب��ه��دف
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة ،وس����ط ح��رص
رس��م��ي ع��ل��ى م��ن��ع اإلع�ل�ام���ي�ي�ن وأع��ض��اء
البرملان من االقتراب من املنطقة.
ورأى زع��ي��م ح���زب ال��ش��ع��ب ال��ج��م��ه��وري،
كمال كليجدار أوغلو ،أن املنطقة تشهد
أح����داث����ًا غ��ري��ب��ة ت��خ��ف��ي��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة عن
ال���ش���ع���ب ال����ت����رك����ي ،ف���ي���م���ا ح��������اول ن���ائ���ب
رئ��ي��س ح���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة الحاكم
عمر شاليك ،استغالل األح��داث األخيرة
الس��ت��ع��داء ال��ش��ع��ب ال��ت��رك��ي ض��د دم��ش��ق.
وح������م������ل ش�����ال�����ي�����ك س�������وري�������ا م����س����ؤول����ي����ة
ال�����ه�����ج�����م�����ات ال������ت������ي ي����ش����ن����ه����ا م���س���ل���ح���و
الكردستاني ،معتبرًا أن الهدف من هذه
الهجمات ه��و توجيه أن��ظ��ار العالم إلى
ً
جنوب شرق تركيا بدال من سوريا.
وت��ع��ك��س ال��ت��ح��رك��ات ال��ت��رك��ي��ة ف��ي اآلون���ة
األخ��ي��رة الح��ت��واء تحركات ح��زب العمال
الكردستاني في سوريا ،في مقابل دعم
املعارضة السورية ،تناقضًا في سياسة

أنقرة .فبينما تحتضن تركيا منذ اليوم
األول ل��ل�أح����داث ف���ي س���وري���ا امل��ع��ارض��ة
السورية السياسية واملسلحة وتقدم لها
ك��ل أن���واع ال��دع��م ،كانت تركيا ق��د ه��ددت
ب��ال��ح��رب ع��ل��ى س��وري��ا ص��ي��ف ع���ام 1998
بحجة زعيم ح��زب العمال الكردستاني
عبد الله أوج�لان ال��ذي ك��ان م��وج��ودًا في
دمشق آنذاك.
وتغاضت أنقرة عن الحقيقة التي تعطي
ل����دم����ش����ق ح�����ق ش�����ن ح�������رب ع����ل����ى ت���رك���ي���ا
ال��ت��ي ت����ؤوي اآلن اآلالف م��ن امل��ع��ارض�ين
ال�����س�����وري��ي��ن .وت�����ح�����اول أن�����ق�����رة أن ت���ب���رر

كلينتون
إلى تركيا لبحث
الملف السوري السبت
المقبل

م��وق��ف��ه��ا ال���ح���ال���ي ف����ي س����وري����ا ب��دع��م��ه��ا
ط���م���وح���ات ال���ش���ع���ب ال�����س�����وري م����ن أج���ل
ال��ح��ري��ة وال��دي��م��وق��راط��ي��ة ،وك����أن األك����راد
ليسوا جزءًا من الشعب السوري.
وهددت القيادة التركية باجتياح شمال
ال����ع����راق إذا س��ي��ط��ر أك������راد س���وري���ا على
املدن والبلدات والقرى الكردية املتاخمة
للمناطق الحدودية السورية مع تركيا.
وب��ال��ت��زام��ن ،ال ي���ت���ردد ال��ج��ي��ش ال��ت��رك��ي،
ب��ك��ل ع���ت���اده ،ف���ي ش���ن ه��ج��وم��ه ال��ع��ن��ي��ف
ع���ل���ى م����واق����ع وم���خ���ي���م���ات ح�����زب ال��ع��م��ال
ال���ك���ردس���ت���ان���ي ش���م���ال ال����ع����راق وب���ض���وء
أخ����ض����ر أم����ي����رك����ي ،ب���ح���ج���ة أن م��س��ل��ح��ي
الكردستاني إره��اب��ي��ون يشكلون خطرًا
على األمن الوطني والقومي لتركيا.
أما املفارقة األكبر في هذه القصة ،فهي
أن اإلع��ل��ام ال��ت��رك��ي ال����ذي ي��خ��ص��ص كل
نشراته وصفحاته للعمليات العسكرية
ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا ال��ج��ي��ش ال����س����وري في
ح���ل���ب ،ال ي��س��ت��ط��ي��ع أن ي���دخ���ل م��ن��ط��ق��ة
االش��ت��ب��اك��ات ج��ن��وب ش���رق ت��رك��ي��ا .كما
ي��ت��ج��اه��ل معظم اإلع��ل�ام ال��ت��رك��ي حركة
ال������ه������روب م�����ن ال�����ق�����رى ال�����ت�����ي ت���ت���ع���رض
للقصف ف��ي منطقة االش��ت��ب��اك��ات ق��رب
ش��ام��دي��ن��ل��ل��ي ،ح��ت��ى ال ي���ق���ارن امل���واط���ن
ب���ي���ن���ه���م وب���ي���ن ال�����ن�����ازح��ي��ن ال����س����وري��ي�ن
الهاربني إلى تركيا.
إل���ى ذل���ك ،أع��ل��ن��ت ال��خ��ارج��ي��ة األميركية
أن وزي��رة الخارجية األميركية هيالري
ك��ل��ي��ن��ت��ون ،س��ت��ص��ل أن���ق���رة ي����وم ال��س��ب��ت
املقبل لبحث املزيد من تفاصيل التعاون
األميركي ـــ التركي في موضوع سوريا
وامل���ن���ط���ق���ة .وت���أت���ي ال����زي����ارة ف���ي أع��ق��اب
املكاملة الهاتفية التي أج��راه��ا أردوغ��ان
م���ع ال��رئ��ي��س األم���ي���رك���ي ب������اراك أوب���ام���ا،
وال��ت��ي أث���ارت نقاشًا واس��ع��ًا ف��ي اإلع�لام
التركي بعدما وزع البيت األبيض صورة
للرئيس أوب��ام��ا يتحدث م��ع أردوغ����ان،
وب����ي����ده ع���ص���ا ال���ب���اي���س���ب���ول .واع���ت���ب���رت
املعارضة واإلعالم هذه الصورة بمثابة
رسالة تأديبية وتهديدية من واشنطن
ألردوغ������ان إذا ل���م ي��ن��ف��ذ ك���ل التعليمات
األميركية الخاصة بسوريا.

لجوء رائد فضاء
سوري إلى تركيا
ذكرت وكالة «أنباء األناضول»
أن محمد أحمد فارس ،الطيار
في سالح الجو الذي أصبح أول
رائد فضاء سوريّ ،فر الى تركيا،
يوم أمس ،بعد أن أعلن انشقاقه
عن النظام الرسمي .وأضافت
ّ
الوكالة «أنه قبل عبوره الى تركيا،
ّ
توقف فارس في املقر العام
للجيش السوري الحر في حلب
تضامنًا مع مقاتلي املعارضة
الذين يحاربون الجيش السوري
في هذه املدينة» .ولفتت الوكالة
إلى أنها محاولة االنشقاق الرابعة
لفارس الذي انضم الى الطاقم
السوفياتي على منت مركبة
الفضاء «مير» في عام .1987
(أ ف ب)

 600عائلة فلسطينية
هربت الى لبنان
دخل لبنان نحو  600من
عائالت الالجئني الفلسطينيني
في سوريا ،خالل األيام الثالثة
املاضية ،معظمهم من مخيم
اليرموك ،كما أفاد مسؤول
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
في لبنان مروان عبد العال.
وأوضح عبد العال أن «الجزء
االكبر من هذه العائالت لجأ إلى
ّ
مخيمي الجليل وتعلبايا لالجئني
الفلسطينيني في البقاع ،مضيفًا
ّأن « 50عائلة أخرى لجأت الى
مخيم نهر البارد ،و 28الى مخيم
البداوي ،بينما تركز الباقون في
مخيم عني الحلوة بالقرب من
مدينة صيدا جنوب لبنان».
(أ ف ب)

عباس يطلق قافلة
مساعدات إلى سوريا

تتوعد
إيرانيًا وطهران ّ
خطف ّ 48

ت����ع ّ����رض  48م����ن ال��������زوار اإلي����ران����ي��ي�ن ف��ي
س���وري���ا ل�لاخ��ت��ط��اف ع��ل��ى أي����دي جماعة
ّ
مسلحة ،طلبت ط��ه��ران م��ن قطر ّوتركيا
امل���س���اع���دة ع���ل���ى إط�ل�اق���ه���م ،م����ح����ذرة ف��ي
ال���وق���ت ن��ف��س��ه م���ن ال��ت��دخ��ل األج��ن��ب��ي في
سوريا ،ومن أن الصراع هناك قد يشمل
إسرائيل أيضًا.
وف������ي ق���ض���ي���ة اإلي����ران����ي��ي�ن ال������ـ  48ال���ذي���ن
خ����ط����ف����وا ح���ي��ن ك������ان������وا ف������ي ح����اف����ل����ة ف��ي
العاصمة ال��س��وري��ة ،أول م��ن أم��س ،أعلن
ق��ن��ص��ل ال��س��ف��ارة اإلي���ران���ي���ة ل���دى دم��ش��ق
عبد املجيد كانجو ،للتلفزيون اإليراني
ال��رس��م��ي ،أن «ج��م��اع��ات مسلحة خطفت
 48من ال���زوار اإليرانيني كانوا متجهني
الى املطار» ،مشيرًا إلى أنه «ليست هناك
م��ع��ل��وم��ات ع���ن م��ص��ي��ر ال������زوار .وت��ح��اول
ال��س��ف��ارة وامل��س��ؤول��ون ال��س��وري��ون ّ
تتبع
أثر الفاعلني».
ف��ي غضون ذل��ك ،طلبت إي���ران م��ن تركيا
وق��ط��ر امل��س��اع��دة ف���ي ت��أم�ين اإلف�����راج عن
مخطوفيها ،فيما ذك���رت وس��ائ��ل إع�لام
إي����ران����ي����ة أول م�����ن أم�������س ،أن م��س��ل��ح�ين
خ���ط���ف���وا ح���اف���ل���ة ت���ق���ل اإلي����ران����ي��ي�ن أث���ن���اء
ق���ي���ام���ه���م ب�����زي�����ارة مل����������زارات ش��ي��ع��ي��ة ف��ي
س��وري��ا .وقالت وكالة أنباء الجمهورية
اإلس�ل�ام���ي���ة اإلي����ران����ي����ة ،أم������س ،إن وزي����ر

الخارجية ال��ت��رك��ي أح��م��د داوود أوغ��ل��و،
ونظيره القطري حمد بن جاسم بن جبر
آل ثاني ،وافقا على املساعدة في السعي
م���ن أج����ل اإلف�������راج ع���ن اإلي���ران���ي�ي�ن خ�لال
مكاملتني هاتفيتني منفصلتني مع وزير
الخارجية اإليراني علي أكبر صالحي.
وأك����دت وك��ال��ة األن���ب���اء ال��س��وري��ة (س��ان��ا)
اخ������ت������ط������اف ال�������ح�������ج�������اج ،م�����وض�����ح�����ة أن
«م��ج��م��وع��ة إره���اب���ي���ة م��س��ل��ح��ة اس��ت��ول��ت
السبت على حافلة تنقل زوارًا إيرانيني
ف���ي م��ح��اف��ظ��ة دم����ش����ق» ،م��ش��ي��رة ال����ى أن
ال��س��ل��ط��ات امل��خ��ت��ص��ة ت��ت��ح��رك للسيطرة
ع��ل��ى ال���وض���ع .وك���ان���ت ق���ن���اة «ال��ع��رب��ي��ة»
الفضائية السعودية ،قد عرضت شريطًا
م����ص ّ����ورًا ُي��ظ��ه��ر اإلي���ران���ي�ي�ن امل��خ��ت��ط��ف�ين
ف��ي س��وري��ا ف��ي قبضة الجيش ال��س��وري
ال��ح��ر ،ال���ذي أك��د أن ال��ره��ائ��ن «شبيحة»،
وب���ي���ن���ه���م ض���ب���اط ف����ي ال����ح����رس ال���ث���وري
اإليراني .وقال أحد ضباط الجيش الحر
في الشريط إن «كتيبة» من «لواء البراء»
ف����ي ال����ق����وات امل��ن��ش��ق��ة «ق����ام����ت ب��ال��ق��ب��ض
ع��ل��ى  48م���ن ش��ب��ي��ح��ة إي������ران» ك���ان���وا في
مهمة «اس��ت��ط�لاع م��ي��دان��ي��ة» ف��ي دمشق،
م��ش��ي��رًا ال���ى أن���ه «أث��ن��اء التحقيق معهم،
ت��ب�ين وج�����ود ض���ب���اط إي���ران���ي�ي�ن ع��ام��ل�ين
ف��ي ال��ح��رس ال���ث���وري اإلي���ران���ي» .وت��وع��د

هذا الضابط إيران «بضرب كل األهداف
(اإليرانية) املوجودة في سوريا» ،طالبًا
م�����ن أح������د امل���ح���ت���ج���زي���ن إظ�����ه�����ار وث���ائ���ق
ُ
بحوزته تظهر ما قال إنها بطاقات تدل
على انتمائه إلى الحرس الثوري.
وف����ي ات���ص���ال م���ع «ال���ع���رب���ي���ة» ،ق����ال ق��ائ��د
«ل��واء البراء» في الجيش السوري الحر،
النقيب عبد الناصر شمير ،إن مترجمًا
أفغانيًا ُمحتجز أيضًا مع اإليرانيني الـ
 .48وج��دد التأكيد أن املختطفني ليسوا
ّ
زوارًا ،بل كانوا في «مهمة استطالعية».
ف��ي امل��ق��اب��ل ،ات��ه��م م��س��ؤول ف��ي املعارضة
السورية أمس جماعة «جند الله» الدينية
ال��س��ن��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ب��خ��ط��ف اإلي���ران���ي�ي�ن،
م���ؤك���دًا أن ه�����ؤالء «ح���ج���اج دي��ن��ي��ون وال
ينتمون الى الحرس الثوري اإليراني».
إل��ى ذل���ك ،ات��ه��م رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان اإلي��ران��ي
ً
علي الريجاني ،الواليات املتحدة ودوال
ف����ي امل��ن��ط��ق��ة ل����م ي���س ّ���م���ه���ا ،ب��ت��ق��دي��م دع���م
عسكري ملقاتلي املعارضة الساعني إلى
إطاحة الرئيس السوري بشار األسد.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية
(ارن�������ا) ال��رس��م��ي��ة ع���ن الري���ج���ان���ي ق��ول��ه،
أمس ،إن «النار التي أشعلت في سوريا
ستأخذ معًا الخائفني (اإلسرائيليني)».
(أ ف ب ،رويترز)

انطلقت أول قافلة مساعدات،
ّ
يوم أمس ،من رام الله متجهة إلى
سوريا عبر األراضي األردنية
في إطار حملة «إغاثة أهلنا في
سوريا» ،وهي تضم  16شاحنة
محملة باألدوية والطحني واملواد
الغذائية .وذكرت وكالة األنباء
الفلسطينية «وفا» أن الرئيس
محمود عباس (الصورة) ،أطلق
من مقر الرئاسة بمدينة رام الله
الدفعة األولى من املساعدات،
بحضور عدد من أعضاء
القيادة .وقال عباس «اليوم تذهب
القافلة األولى من هنا من الضفة
واألراضي الفلسطينية إلى
سوريا ،وستكون هناك قوافل
أخرى ،وكذلك من الفلسطينيني
املوجودين في كل أماكن العالم،
والذين ّ
هبوا لنصرة إخواننا في
سوريا».
(يو بي آي)

