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ــل وتهجير الالجئين
ه��و ج��زء صغير م��ن املنطقة ال�ت��ي تشهد
عمليات امنية».
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،أش ��ار امل��رص��د ال �س��وري
ل� �ح� �ق ��وق االن � � �س� � ��ان إل � � ��ى أن ع � � ��دد ق �ت �ل��ى
ت�ظ��اه��رات ال�لاذق�ي��ة وح�م��ص ودي ��ر ال��زور
قتيال ،بعد وفاة شخصني
ارتفعت إلى 19
ً
ف�ج��ر أم ��س م�ت��أث��ري��ن ب �ج��راح ُأص�ي�ب��ا بها
ب ��رص ��اص اط �ل �ق �ت��ه ق � ��وات األم � ��ن ل�ت�ف��ري��ق
تظاهرة خرجت بعد ص�لاة التراويح في
م��دي �ن��ة ح �م��ص .واش � ��ار امل ��رص ��د إل ��ى «أن
هناك شهداء في مدينتي حمص والالذقية
ل��م يتسن ل��ه توثيق اسمائهم ،باإلضافة
إل��ى ع �ش��رات ال�ج��رح��ى ف��ي ح �م��ص» ،فيما
ت�ح��دث ع��ن اع�ت�ق��ال نحو  700شخص في
حمص وريفها منذ بداية شهر رمضان،
األمر الذي نفاه مصدر سوري.
جهة ثانية ،أعلن املرصد أن نحو مئة
من ٍ
محام نظموا اعتصامًا صامتًا داخل قاعة
املحامني في قصر العدل في الرقة (شرق)
ورف � �ع� ��وا الف� �ت ��ات ط��ال �ب ��وا ف �ي �ه��ا ب �خ��روج
الجيش م��ن امل ��دن .م��ن جهته ،ذك��ر اتحاد
ت�ن�س�ي�ق�ي��ات ال �ث ��ورة ال �س��وري��ة أن ال �ق��وات
ال�س��وري��ة هاجمت ق��رى ف��ي سهل الحولة
شمالي مدينة حمص أول من أمس وقتلت
ث�م��ان�ي��ة أش �خ��اص ب �ع��دم��ا ده �م��ت م �ن��ازل
وقامت باعتقاالت .وأضاف أن أربعة قتلوا
في حمص في هجمات مماثلة .أما منظمة
العفو ال��دول�ي��ة ف��أش��ارت إل��ى أن م��ا ال يقل
عن ثالثة شبان من نشطاء حقوق اإلنسان
في سوريا ساعدوا في تنظيم احتجاجات
سلمية ف��ي دم�ش��ق وج��واره��اُ ،يحتجزون
ب �م �ع��زل ع��ن ال �ع��ال��م ال �خ��ارج��ي ف��ي أم��اك��ن
مجهولة بعد إلقاء القبض عليهم أخيرًا.
م��ن ج�ه� ٍ�ة ث��ان�ي��ة ،أص��در ال��رئ�ي��س ال�س��وري
بشار االسد أول من أمس مرسومًا يقضي
بتعيني م��وف��ق اب��راه �ي��م خ �ل��وف محافظًا
لحلب (شمال) خلفًا لعلي منصورة.
(أ ب ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

الوطن» .ويتابع« :ه��ؤالء يتفاءلون بكل
خبر يأتي م��ن س��وري��ا ،يترجمونه على
مقاساتهم ،فإن كان خيرًا هللوا له ،وإن
ً
ك��ان ش� �رًا ،رأوا ف�ي��ه ت�ع�ج�ي�لا ج��دي �دًا في
سقوط النظام .هؤالء ال يمتلكون سوى
التفاؤل سالحًا».
ويربط سعيد األزم��ة السورية األخيرة،
وح� � � ��راك ال� � �ش � ��ارع وال � �ت � �ظ� ��اه� ��رات ال �ت��ي
خ� ��رج� ��ت ف � ��ي م� � ��دن وم � �ن� ��اط� ��ق س ��وري ��ة
م �خ �ت �ل �ف��ة ،ب� ��واق� ��ع س� ��وري� ��ا ال �س �ي��اس��ي
منذ وص��ول ح��زب البعث إل��ى السلطة،
وي� �ق ��ول« :ل �ق��د أث �ب��ت ال� �ش ��ارع ال �س��وري
ق � ��درة خ ��ارق ��ة ف ��ي س �ب��اق ال �ت �ح �م��ل ه��ذا
الذي يعيشه مع السلطة؛ فعندما بدأت
األح � � � ��داث ف� ��ي آذار وض � ��ع ال� �س ��وري ��ون
التجربة املصرية نصب أعينهم كمثال
ي �ح �ت��ذى ب ��ه ،وع �ن��دم��ا ام �ت��دت لشهرين
الح� �ق�ي�ن ،ب � ��رروا ألن �ف �س �ه��م ب� ��أن ال �ن �ظ��ام
السوري يختلف عن املصري ،وهو أكثر
ق ��وة وص � �ب ��روا ،وق �ب��ل رم� �ض ��ان ب�ش�ه��ر،
وع��دوا أنفسهم برمضان ليكون خاتمة
ال �ح��راك االح�ت�ج��اج��ي» .وي�ض�ي��ف« :لكن
السوريني أعادوا حساباتهم بعد أيامه
األولى ،فوجدوا أن شهرًا واحدًا ال يكفي
إلن�ه��اء نظام ي��رد بالعنف ،لذلك يجري
الحديث اليوم في ال�ش��ارع ال�س��وري عن
م�ه�ل��ة ع��ام أو رب �م��ا أك �ث��ر ،تستمر فيها
ال�ت�ظ��اه��رات وال�ض�غ��وط املفضية حتمًا
إل��ى رح�ي��ل ال�ن�ظ��ام» .وي�ت��اب��ع« :الجميع
ف��ي س��وري��ا متفائلون بحل مفاجئ ،له
نكهة األس�ط��ورة ،لكنهم في الوقت ذاته
راضون عن غياب هذا الحل األسطوري،
متذرعني بصبر متني يزيدهم يومًا بعد
يوم إصرارًا على التظاهر السلمي».
ب��اخ �ت �ص��ار ،ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن ال�س��وري�ين
ص� � ��اروا ي��رغ �ب��ون ف ��ي ن �ه��اي��ة ق��ري �ب��ة ملا
ت�ش�ه��ده ب�ل�اده��م م��ن أح � ��داث .أي ن�ه��اي��ة
يمكنها أن تنهي ما يسيطر عليهم من
قلق وإحباط.

ّ
طهران تحذر من التدخل األجنبي

جددت ايران أمس تحذيرها
من أي تدخل في الشأن
الداخلي السوري ،فيما
تمسكت الحكومتان
املصرية واألردنية
بموقفهما الداعي إلى وقف
العنف واملضي قدمًا في
االصالحات
شهد اليومان املاضيان سلسلة جديدة
م��ن امل��واق��ف ت �ج��اه م�ج��ري��ات األح ��داث
ف��ي س��وري��ا ،تخللهما ت��أك�ي��د اقليمي
وعربي على ض��رورة اع��ادة االستقرار
إل��ى سوريا ،وتهديد أورورب��ي بمزيد
من العقوبات .املوقف األكثر وضوحًا
ل�ج�ه��ة دع��م ال�ح�ك��م ال �س��وري ع� ّ�ب��ر عنه
أمس املتحدث باسم وزارة الخارجية
اإليرانية رام�ين مهمانبرست ،مشددًا
ع �ل��ى أن م ��ا ي �ح��دث ف ��ي س ��وري ��ا ش��أن
داخ � �ل� ��ي ،وم � �ح� ��ذرًا م� ��ن أن أي ت��دخ��ل
أجنبي سيفاقم األوضاع وال مبرر له.
وأض� � ��اف م �ه �م��ان �ب��رس��ت «أن اإلخ �ل�ال
ب��األم��ن ال��داخ�ل��ي ال�س��وري يحصل من
ج �ه��ات خ��ارج �ي��ة وب ��أه ��داف خ��اص��ة»
مشيرًا إلى أن إسرائيل هي «املستفيد
ال ��وح� �ي ��د م� ��ن ح ��ال ��ة ع � ��دم االس� �ت� �ق ��رار
ف ��ي س � ��وري � ��ا» .ودع� � ��ا ب � �ل ��دان امل �ن �ط �ق��ة
ال � ��ى امل� �س ��اع ��دة ع �ل ��ى إع� � � ��ادة ال� �ه ��دوء
واالس�ت�ق��رار ف��ي س��وري��ا  ،الفتًا إل��ى أن
ت ��ل أب �ي��ب ت�ش�ع��ر ب��ال �خ �ط��ر ال ��دائ ��م من
الصحوة التي تشهدها املنطقة.
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ل � �خ� ��ص رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف� ��ي ال� �ب ��رمل ��ان
اإلي � � ��ران � � ��ي ع� �ل ��اء ال � ��دي � ��ن ب � ��روج � ��ردي
ال �س �ي ��اس ��ة االي� ��ران � �ي� ��ة ت� �ج ��اه س ��وري ��ا
بالقول «ف��ي ما يتعلق بسوريا فإننا
ن��واج��ه خ �ي��اري��ن؛ األول ه��و أن نضع
س� ��وري� ��ا ف� ��ي ف� ��م ال� ��ذئ� ��ب ال� � ��ذي ي��دع��ى
أميركا ونغير الظروف بطريقة تجعل
حلف شمالي األطلسي يهاجم سوريا،
وه� � ��ذا ي �ع �ن��ي إض� ��اف� ��ة م� ��أس� ��اة أخ� ��رى

تقرير

إل ��ى م��آس�ي�ن��ا ف��ي ال �ع��ال��م اإلس�ل�ام ��ي».
وأضاف «الخيار الثاني هو أن نساهم
ف ��ي إن� �ه ��اء االش �ت �ب��اك��ات ف ��ي س��وري��ا،
مصلحة املسلمني تقتضي أن نحشد
أنفسنا لدعم س��وري��ا بوصفها مركزا
للمقاومة الفلسطينية».
أم � ��ا ع ��رب� �ي ��ًا ،ف� ��ذك� ��رت وك� ��ال� ��ة االن� �ب ��اء
االردن � �ي� ��ة «ب � �ت ��را» أن رئ �ي ��س ال� � ��وزراء
االردن ��ي م�ع��روف البخيت ش��دد خالل
ات �ص ��ال ه��ات �ف��ي أج � ��راه أول م ��ن أم��س
م� ��ع رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ال � �س� ��وري ع� ��ادل
سفر على «ض��رورة وق��ف العنف فورًا
والبدء بتنفيذ االصالحات واالحتكام
ال ��ى م�ن�ط��ق ال� �ح ��وار» .وق��ال��ت ال��وك��ال��ة
االردن �ي��ة إن البخيت لفت إل��ى تنامي
ال �غ �ض��ب ال �ع��امل��ي «وت �ب �ل��ور ح��ال��ة من
ش� �ب ��ه اإلج � � �م� � ��اع ال� � ��دول� � ��ي ف � ��ي رف ��ض
استمرار هذه املشاهد وضرورة وقفها
فورا».
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ج � ��دد وزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
امل� �ص ��ري م �ح �م��د ك��ام��ل ع� �م ��رو ،إع�ل�ان

وزير الخارجية املصري
(هنيبعل هانشيك  -أ ف ب)

موقف ب�لاده من ض��رورة قيام النظام
ال �س��وري ب��وق��ف ال�ق�ت��ل وس�ف��ك ال��دم��اء،
وت� �ط� �ب� �ي ��ق م � ��ا وض � �ع� ��ه ب �ن �ف �س��ه ع �ل��ى
ال �ط��اول��ة م��ن إل �غ��اء ل �ق��ان��ون ال �ط��وارئ
ووض ��ع دس �ت��ور ج��دي��د وإش� ��راك كافة
األطراف في الحوار وإجراء انتخابات
َّ
محدد.
وفقًا إلطار وجدول زمني
لصحيفة
�ث
�
ي
وأض ��اف ع �م��رو ،ف��ي ح��د
ّ
األه� ��رام امل �ص��ري��ة« ،ان �ن��ا ن��ري��د تجنب
ت� ��دوي� ��ل امل �ش �ك �ل ��ة ال � �س� ��وري� ��ة وي �ك �ف��ي
املنطقة م��ا ح��دث ح�ت��ى اآلن وال نريد
ً
تدويال جديدًا».
وح��ول م��ا إذا ك��ان يتعني على «مصر
َّ
محددة لدعم
الثورة» أن تتخذ قرارات
الشعب ال�س��وري مثل سحب السفير،
أشار عمرو إلى أن موقف مصر واضح
تمامًا بكونها أول دولة عربية أصدرت
ب �ي��ان��ًا ع ��ن ال� �ش ��أن ال � �س� ��وري« ،ون �ح��ن
ل��دي�ن��ا م��واق�ف�ن��ا ال�خ��اص��ة ال�ن��اب�ع��ة من
ق�ن��اع�ت�ن��ا ووض �ع �ن��ا ب��امل�ن�ط�ق��ة ول�س�ن��ا
متحالفني مع الغير».
في هذه األثناء ،دعت املانيا الى فرض
م��زي��د م��ن ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى س��وري��ا في
اطار االتحاد األوروبي وحثت مجلس
األم � ��ن ال ��دول ��ي ،ال � ��ذي م ��ن امل �ت��وق��ع أن
يعقد جلسة غدًا على مناقشة الحملة
األم �ن �ي��ة ف ��ي س ��وري ��ا .وق � ��ال امل �ت �ح��دث
ب ��اس ��م وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ان� ��دري� ��اس
ب� �ي� �ش� �ك ��ه ،إن أن� � �ب � ��اء ق� �ص ��ف ال � �ق� ��وات
ال � �س ��وري ��ة مل ��دي� �ن ��ة ال �ل�اذق � �ي ��ة ب �ن �ي��ران
الدبابات والسفن الحربية تمثل سببًا
ج��دي �دًا إلرس� ��ال رس��ال��ة أق ��وى وزي ��ادة
ع�ق��وب��ات االت �ح��اد األوروب� ��ي .وأض��اف
«ه� ��ذا االس �ت �خ ��دام ال �ح��ال��ي ل�ل�ع�ن��ف ال
ي �م �ك��ن ت �ب��ري��ره أخ�ل�اق �ي��ًا أو ف ��ي إط ��ار
القانون الدولي بأي حال من األحوال.
ن �ح��ن ن��دع��و ال ��ى أن ي �ت �ص��دى مجلس
األمن الدولي لقضية سوريا من جديد
هذا األسبوع».
إل��ى ذل��ك ،نصحت الفيليبني رعاياها
بمغادرة س��وري��ا بعد تصاعد العنف
ً
فيها ،مشيرة الى أنها ستنفذ ترحيال
طوعيًا للفيليبينيني الراغبني في ترك
البالد.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

أنقرة ّ
توجه «الكلمات األخيرة» لدمشق

بعد مضي أس�ب��وع على زي��ارت��ه سوريا
ول �ق ��ائ ��ه ال ��رئ� �ي ��س ،ب� �ش ��ار األس � � ��د ،ل�ح��ث
ال� �س� �ل� �ط ��ات ال � �س� ��وري� ��ة ع� �ل ��ى وض � ��ع ح��د
للعنف وإج � ��راء إص�ل�اح ��ات ،وج ��ه وزي��ر
الخارجية التركي ،احمد داوود أوغلو،
أول م� ��ن أم � ��س رس� ��ال� ��ة ت �ح ��ذي ��ري ��ة إل ��ى
ال �س �ل �ط��ات ال �س ��وري ��ة ،داع �ي ��ًا اي ��اه ��ا إل��ى
وقف عملياتها العسكرية فورًا ومن دون
ش��روط ،ومحذرًا الرئيس السوري بشار
األسد من أن هذه هي «الكلمات االخيرة»
وقت عادت األنباء عن احتمال
لتركيا ،في ٍ
اق � ��دام ت��رك �ي��ا ع �ل��ى اق��ام��ة م�ن�ط�ق��ة ع��ازل��ة
ع �ل��ى ال � �ح ��دود م ��ع س ��وري ��ا .م�س�ت�خ��دم��ًا
اش��د لهجة للتصريحات التركية بشأن
سوريا حتى اآلن ،ق��ال داوود أوغلو في
مؤتمر صحافي عقده أول من أمس «هذه
كلمتنا األخيرة للسلطات السورية ،أول
ما نتوقعه هو أن تتوقف هذه العمليات
على الفور وبال شروط» .واض��اف«إذا لم
تتوقف هذه العمليات فلن يبقى ما نقوله
ب �خ �ص��وص ال �خ �ط��وات ال �ت��ي س�ت�ت�خ��ذ».
وف��ي تأكيد أن الحكومة التركية ال تزال
ت �ت��واص��ل م��ع ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة ،ق��ال
داوود أوغلو «أجرينا اتصاالت وكررنا
مطالبنا وشددنا على توقعاتنا» ،لكنه

الخارجية التركية :ال خطط
إلقامة منطقة عازلة
على الحدود السورية

نفى بشدة االدع��اءات القائلة بأن تركيا
أع �ط��ت س ��وري ��ا م�ه�ل��ة ل��وق��ف ال�ع�م�ل�ي��ات
ال�ع�س�ك��ري��ة .م��ن ج�ه��ةٍ ث��ان�ي��ة ،أش��ار وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال� �ت ��رك ��ي ،إل� ��ى أن «ال �ج �ي��ش
ال � �س� ��وري ان �س �ح��ب ب��ال �ف �ع��ل م ��ن ب�ع��ض
امل �ن��اط��ق ب �ع��د امل �ح��ادث��ات ال �ت��ي أج��راه��ا
مع الرئيس بشار األس��د في دمشق يوم
الثالثاء املاضي»« ،لكنه لألسف استأنف
العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل
كثير م��ن امل��دن�ي�ين ،وال يمكن اعتبار كل
ذل��ك م �ع ��ذورًا» ،وم��ؤك �دًا أن «م��ن منظور
حقوق اإلن�س��ان ال يمكن النظر إل��ى ذلك
على أن��ه ش��أن داخ�ل��ي» .وق��ال ان رسالته

للحكومة السورية هي أن تتوقف جميع
ال�ع�م�ل�ي��ات ف��ي امل� ��دن ال �ك �ب �ي��رة ف� ��ورًا وأن
يسحب الجيش من املدن وإعادة الحياة
إل��ى وضعها الطبيعي ،م�ش��ددًا على أن
ب�ل�اده ت��ري��د اإلس ��راع ف��ي تنفيذ م��ا اتفق
عليه م��ع األس��د ف��ي دم�ش��ق أخ�ي�رًا بشأن
األوضاع الراهنة في سوريا .في غضون
ذل � ��ك ،أج � ��رى وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��رك��ي
ً
ات �ص��اال هاتفيًا بنظيره االي��ران��ي ،علي
أكبر صالحي تخللته مناقشة للتطورات
ف��ي املنطقة عمومًا وس��وري��ا خصوصًا،
باالضافة إل��ى تواصله مع كل من وزير
ال�خ��ارج�ي��ة امل �ص��ري محمد ك��ام��ل عمرو
واألردني ناصر جودة ،للغاية نفسها.
من جهةٍ ثانية ،عاد الحديث عن امكانية
اقامة تركيا منطقة عازلة على حدودها
مع سوريا ،بعدما أشارت شبكة االذاعة
التركية «س��ي أن ان» إل��ى امل��وض��وع ،من
دون أن تحدد املصدر الذي افادها بهذه
املعلومات ،او تقدم تفاصيل حول شكل
املنطقة العازلة وما اذا كانت ستتضمن
ً
دخ � ��وال إل ��ى األراض� � ��ي ال �س ��وري ��ة .إال أن
مصادر في الخارجية التركية اكدت أن ال
خطط إلقامة منطقة عازلة على الحدود.
(األخبار)

إسبانيا عرضت
استقبال األسد وعائلته!
أفادت صحيفة «ال باييس»
اإلسبانية ،أول من أمس ،بأن
رئيس الوزراء اإلسباني خوسيه
لويس رودريغيز ثاباتيرو
(الصورة) أرسل في تموز

املاضي «سرًا» مستشاره
الخاص بيرناردينو ليون ليقترح
على الرئيس السوري بشار
األسد «خطة انتقالية لحل سلمي
للثورة» .واشتمل اقتراح ليون
على ثالث نقاط ،هي :الوقف
الفوري لعمليات القمع ،عقد
مؤتمر وطني في مدريد تحضره
جميع أطراف النزاع السورية،
وتحديد جدول زمني لالنتقال
وتأليف حكومة جديدة تضم
ً
أعضاء من املعارضة .وبحسب
الصحيفة ،قوبل االقتراح برفض
سوري .كذلك ،نقل عن ليون قوله
عند عودته« :أشعر بأن األسد لن
يتنازل عن أي شيء أساسي»،
مضيفًا« :إن األشخاص الذين
حاورتهم كانوا بعيدين عن
الواقع» .وأوضحت أن الحكومة
أبدت «استعدادها لتقديم ملجأ
لألسد وعائلته في إسبانيا».
(أ ف ب)

املعلم :انكشفت
«أبعاد التآمر»
شدد وزير الخارجية السوري،
وليد املعلم على انكشاف أبعاد
وخلفيات عملية التآمر التي
تستهدف سوريا .وأشار خالل
إطالعه مجلس الوزراء السوري
على عرض سياسي لتطورات
األوضاع الجارية في سوريا ،إلى
أن أعمال التحريض والتشويه
للحقائق التي تقوم بها بعض
الدول التخاذ مواقف ضغط على
سوريا ًتحت ذريعة وقف العنف،
متجاهلة أن جرائم املجموعات
املسلحة هي سبب العنف.
(األخبار)

دعاة سعوديون يطالبون
بتأييد مطالب الشعب السوري
أصدر نحو  50داعية سعوديًا
بيانًا هو الثالث من نوعه ،دعوا
فيه إلى تأييد املطالب الساعية
إلى إسقاط نظام الرئيس بشار
األسد ،ودعوا الحكومات العربية
واإلسالمية إلى قطع عالقاتها
الدبلوماسية معه والعمل على
محاصرته وعزله سياسيًا
ً
واقتصاديًا .ووجه البيان نداء إلى
أفراد القوات املسلحة السورية،
وأجهزة األمن في سوريا
لـ«االنحياز إلى شعبهم»
(يو بي آي)

