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قضية اليوم

سوريا

أمام تحدياتها
خالل اليومني املاضيني ،وتحديدًا بعد بدء العملية العسكرية السورية
بدا واضحًا ّ
في درعا ،أن شحًا في املعلومات ّبات يطغى على تفاصيل الوضع امليداني ،فيما ارتفعت وتيرة
املواقف الدولية التي أخذت تتحدث صراحة عن فرض عقوبات على سوريا

هدوء في سوريا
وأوروبا تبحث في العقوبات
وس ��ط ه ��دوء الف ��ت ف��ي م�ع�ظ��م ااراضي
ال � �س� ��وري� ��ة ،واع� �ل� ��ان اس � �ت � �م ��رار بعض
ال �ع �م �ل �ي ��ات ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ،ق� � ��رر سفراء
االتحاد األوروبي عقد اجتماع ملناقشة
اح �ت �م��ال ف ��رض ع �ق��وب��ات ع�ل��ى سوريا،
وذل � � ��ك ف� ��ي ج �ل �س��ة خ ��اص ��ة ت �ع �ق��د غدًا
الجمعة ف��ي ب��رو ّك�س��ل ملناقشة «حملة
ال�ق�م��ع» ال �ت��ي ي�ش��ن�ه��ا ال�ن�ظ��ام السوري
على املتظاهرين ،حسبما أفاد املتحدث
باسم االتحاد مايكل مان.
وذكرت أملانيا أنها ستدعم بقوة فرض

ع�ق��وب��ات أوروب �ي��ة ع�ل��ى س��وري��ا بسبب
قمعها العنيف للتظاهرات املناهضة
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة .وق � � � ��ال امل � �ت � �ح � ��دث باسم
ال �ح �ك��وم��ة األمل ��ان �ي ��ة س�ت�ي�ف�ين سيبرت
إن اإلج � � ��راءات ي�م�ك��ن أن ت�ش�ت�م��ل على
حظر سفر ك�ب��ار امل�س��ؤول�ين السوريني
وتجميد أرص��دت�ه��م ،إض��اف��ة إل��ى وقف
امل �س��اع��دة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي يقدمها
االتحاد لسوريا.
ب ��دوره ،أعلن وزي��ر خارجية بريطانيا
ول �ي ��ام ه �ي��غ أن ال ��وق ��ت ال ي� ��زال متاحًا

إط ��ار خ �ط��وة ج ��رى ال�ت�ن�س�ي��ق بشأنها
م � ��ع ب ��ري �ط ��ان �ي ��ا وأمل� ��ان � �ي� ��ا وإسبانيا
وإيطاليا».
وأع � �ل � �ن� ��ت امل � �ت � �ح ��دث ��ة ب � ��اس � ��م وزارة
الخارجية األميركية كاثرين ف��ان دي
فيت أن سفير بالدها روب��رت فورد ال
يزال في دمشق وينخرط في اتصاالت
ع� �ل ��ى ن� �ح ��و م �ن �ت �ظ ��م م � ��ع الحكومة
ال� �س ��وري ��ة ال� �ت ��ي دع �ت �ه��ا إل � ��ى تنفيذ
إصالحات «ذات مغزى تحترم حقوق»
الشعب ،م��ؤك��دة أن ال��والي��ات املتحدة

ل �ت �ن �ف �ي��ذ اإلص �ل��اح � ��ات ال� �ت ��ي وع � ��د بها
الرئيس السوري ،وإلعالنه فتح تحقيق
بشأن حاالت القتل ،مشيرًا إلى أن بالده
لن تسحب سفيرها من دمشق.
وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس
تدعو االتحاد األوروبي واألمم املتحدة
إلى اتخاذ «إجراءات قوية» ضد سوريا
ل��دف �ع �ه��ا إل � ��ى وق � ��ف ال� �ع� �ن ��ف .وأعلنت
باريس أن استدعاء سفيرة سوريا في
ب��اري��س ،مليا ش�ك��ور ،لتأكيد إدان��ة قمع
ن�ظ��ام دم�ش��ق ال�ت�ظ��اه��رات ،ي �ن��درج «في
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ّ
تؤيد بقوة مناقشة الوضع في سوريا
من قبل مجلس األمن الدولي.
وف��ي دم �ش��ق ،ي�ف�ت��رض أن يلتقي وزير
الخارجية وليد املعلم سفراء الواليات
املتحدة االميركية واالت�ح��اد االوروبي
وع� ��ددًا آخ ��ر م��ن ال� ��دول إلط�لاع�ه��م على
األوض � ��اع وع �ل��ى م�ل�ف��ات «ح ��ول أعمال
ال�ت�خ��ري��ب ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا مجموعات
إره��اب �ي��ة ع�ل��ى ص�ل��ة ب�ج�ه��ات خارجية
بقصد زع��زع��ة االس �ت �ق��رار ف��ي سوريا»
ب �ح �س��ب م ��ا ق � ��ال ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» مصدر
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