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إسالمية لسوريا
إيران تطرح مساعدة
ّ
سجلت «جمعة الحماية الدولية» ،التي شهدتها املدن السورية،
زرياة األمين العام أمس ،سقوط عدد من القتلى ،وسط طرح إيراني الستضافة اجتماع مدفيديف يرى
ً
«إرهابيين» في المعارضة
لجامعة الدول العربية «يضم دوال إسالمية تكون قادرة على مساعدة سوريا لحل مشاكلها»
ّ
تبدأ اليوم وسط
ومستعد لمناقشة قرار
ّ
تعتيم اعالمي
لألمم المتحدة
نظمت العديد من املدن السورية تظاهرات
ج��دي��دة ،أم��س ،ت��رك��زت ف��ي حمص ودرع��ا
وإدلب ،رفعت للمرة األولى شعار «جمعة
ال�ح�م��اي��ة ال��دول �ي��ة» ف��ي م��واج�ه��ة ال�ن�ظ��ام،
ال � � ��ذي ص� � ّ�ع� ��دت ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ت ��رك �ي ��ة م��ن
انتقاداتها له ،فيما دعاه حليفه اإليراني
إل ��ى ال �ح��وار م��ع م�ع��ارض�ي��ه .أم ��ا روس �ي��ا،
ال �ت��ي اس�ت�ق�ب�ل��ت م�م�ث�ل�ين ع ��ن امل �ع��ار ًض��ة،
ف��أرس�ل��ت إش� ��ارات م�ت�ع��ددة ،م�ت�ح��دث��ة عن
وجود «إرهابيني» بني صفوف املعارضة،
بالتزامن مع إبداء انفتاحها على مناقشة
م �س��ودة ق ��رار أم �م��ي ح ��ول س��وري��ا ضمن
ش ��روط م �ح��ددة ،ف��ي ح�ين م��ن املنتظر أن
يبدأ األمني العام لجامعة الدول العربية،
ن �ب �ي��ل ال �ع ��رب ��ي ،ال� �ي ��وم زي� � ��ارة ل�ل�ع��اص�م��ة
ال� �س ��وري ��ة دم � �ش� ��ق ،س �ت �س �ت �م��ر ل �س��اع��ات
قليلة .وأف��ادت معلومات عن تلقي جميع
املسؤولني في الجامعة العربية تعليمات
من العربي بوقف التصريحات اإلعالمية
ح �ت��ى ت�ن�ت�ه��ي ال ��زي ��ارة وي �ع��ود ل�ل�ق��اه��رة،
وي �ك �ت��ب ت �ق ��ري �رًا ل �ع��رض��ه ع �ل��ى اج �ت �م��اع
م�ج�ل��س ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ي ��وم االث �ن�ين
املقبل.
ميدانيًا ،نقلت وكالة «فرانس ب��رس» عن
املرصد السوري لحقوق االنسان اشارته
إل��ى س�ق��وط أرب�ع��ة مدنيني ب�ن�ي��ران ق��وات
األمن السورية ،فيما أعلنت هيئة الثورة
ال �س��وري��ة م�ق�ت��ل  8أش �خ ��اص .أم ��ا رئ�ي��س
امل��رك��ز ال�س��وري ل�لإع�لام وح��ري��ة التعبير،
م� ��ازن دروي� � ��ش ،ف��أك��د ل �ـ«ي��ون��اي �ت��د ب��رس
إنترناشونال» ،مقتل  5أشخاص ،مشيرًا
إلى سقوط « 3أشخاص في مدينة حمص
(ب��اب س�ب��اع وك��رم ال��زي��ون وب��اب دري��ب)،
ب�ي�ن�م��ا ق �ت��ل اث �ن ��ان ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة إدل� ��ب»،
وأض��اف إن ع��ددًا لم يحدده من الجرحى،
سقط في حمص وإدلب ودرعا وفي ريف
دمشق التي شهدت تظاهرات في عدد من
أحيائها.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق االنسان،

فلسطين

املحتجون طالبوا بارسال مراقبني دوليني إلى سوريا (أ ف ب)
خرجت تظاهرات حاشدة في مدن سراقب
وسرمني وبنش وتفتناز وجرجناز وخان
شيخون ومعرة النعمان.
وف ��ي ح �م��ص ،أش� ��ار امل��رص��د إل ��ى خ��روج
«أك �ث��ر م��ن  20أل��ف متظاهر ف��ي ح��ي دي��ر
ً
بعلبة» ،ف�ض�لا ع��ن ج��رح  6أش�خ��اص في
حي الخالدية .كذلك خرجت تظاهرات في
«مدن الرسنت و تلبيسة والقصير» ،فيما
أشارت لجان التنسيق املحلية الى «قطع
االتصاالت والتيار الكهربائي عن مدينة
تلبيسة».
أم� ��ا ف ��ي دي� ��ر ال � � ��زور ،ف ��أف ��اد امل ��رص ��د ع��ن
ان �ط�ل�اق ت �ظ��اه��رات ح��اش��دة م��ن م�س��اج��د
امل��دي �ن��ة ،ف�ي�م��ا ش �ه��دت ال�ع��اص�م��ة دم�ش��ق
تعبئة اقل من املدن األخرى ،اذ تظاهر أكثر
من  150شخصًا في حي ب��رزة .وفي ريف
دمشق ،ذك��رت لجان التنسيق املحلية أن
«ستة جرحى ،بعضهم في حالة خطيرة،
سقطوا في الكسوة» .وفي جنوب البالد،
ذك� � ��رت ال� �ل� �ج ��ان أن «ن� �ح ��و م �ئ��ة ش�خ��ص
ت�ظ��اه��روا ف��ي ال �س��وي��داء» ،فيما تعرضت
تظاهرة في نوى في درعا إلى اطالق نار،
ً
فضال عن «قطع االتصاالت عن مدن داعل
والحراك والجيزة وطفس ونوى وإبطع»،
وفقًا للمرصد السوري لحقوق االنسان.
ك � ��ذل � ��ك أع� � �ل � ��ن امل� � ��رص� � ��د وف� � � � ��اة ال �ش �ق �ي��ق
ال�س�ب�ع�ي�ن��ي ألح� ��د اب � ��رز ال �ض �ب��اط ال��ذي��ن

ان �ش �ق ��وا ع ��ن ال �ج �ي��ش ال � �س � ��وري ،ح�س�ين
ال� �ه ��رم ��وش ،ب �ي �ن �م��ا ك � ��ان م �ح �ت �ج �زًا ل��دى
ق � ��وات األم � ��ن اث� ��ر ع �م �ل �ي��ة ق ��ام ��ت ب �ه��ا ف��ي
قرية ابلني في منطقة جبل الزاوية ،فيما
نقلت «سانا» عن مصدر عسكري حديثه
ع��ن ت�ن�ف�ي��ذ «ع�م�ل�ي��ة ن��وع �ي��ة» ف��ي املنطقة
أس �ف��رت ع��ن س �ق��وط ع ��دد م��ن «أف� ��راد تلك
املجموعات اإلرهابية بني قتيل وجريح»،
ً
ف�ض�لا ع��ن «اس�ت�ش�ه��اد ث�لاث��ة م��ن عناصر
القوة األمنية وج��رح ثالثة آخرين».كذلك
نقلت وك��ال��ة األن�ب��اء ال�س��وري��ة ع��ن مصدر
مسؤول في حماه نفيه «إط�لاق ن��ار على
متظاهرين في جامع اإلحسان».
وتأتي هذه التطورات امليدانية ،بالتزامن
مع استقبال روسيا ممثلني عن املعارضة
السورية ّ
وجهوا إليها دعوة للقيام بدور
«أك�ث��ر إي�ج��اب�ي��ة» ف��ي األزم ��ة ،غ��داة تنديد
ال ��رئ �ي ��س ال� ��روس� ��ي دي �م �ت ��ري م��دف �ي��دي��ف
ب � ��وج � ��ود «اره � ��اب� � �ي �ي��ن» وم� �ت� �ط ��رف�ي�ن ف��ي
صفوف املعارضة ،وتلميحه الى استعداد
ب�لاده ملناقشة ق��رار لألمم املتحدة بشأن
سوريا ،لكنه شدد على وجوب «أال يقوم
ع �ل��ى إدان� � ��ات م �ن �ح��ازة ألف �ع��ال ال�ح�ك��وم��ة
والرئيس األسد».
وأع ��رب رئ�ي��س املنظمة الوطنية لحقوق
اإلن �س��ان ،ع�م��ار ال �ق��رب��ي ،ع�ق��ب مباحثات
م ��ع امل �م �ث��ل ال� �خ ��اص ل �ل��رئ �ي��س ال ��روس ��ي

م �ي �خ��ائ �ي��ل م��ارغ �ي �ل��وف ،ع ��ن األس � ��ف ألن
«امل��وق��ف ال��روس��ي يتغير ببطء أكثر مما
ك��ان متوقعًا» .وفيما نفى رئيس املكتب
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��ؤت� �م ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ر أن ت �ك��ون
زيارته إلى روسيا مع ممثلني آخرين عن
املعارضة لالجتماع بمسؤولني سوريني،
أش��ار ال�ق��رب��ي إل��ى أن امل�ع��ارض��ة السورية
ع �ل��ى اس� �ت� �ع ��داد ل �ل �ج �ل��وس وراء ط��اول��ة
امل� �ف ��اوض ��ات وال� �ب ��دء ب��ال �ح��وار ال��وط �ن��ي،
ب �ش��رط وق ��ف إراق � ��ة ال ��دم ��اء ،وس �ح��ب كل
ال� �ق ��وات م ��ن امل � ��دن ال� �س ��وري ��ة ،وم�ح��اك�م��ة
ّ
املذنبني الذين نكلوا بالسكان املساملني.
أم� � ��ا م ��ارغ � �ي � �ل ��وف ،ف� ��أوض� ��ح أن امل ��وق ��ف
ال��روس��ي ينطلق م��ن ض ��رورة ح��ل األزم��ة
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي س��وري��ا ب�س�ب��ل سياسية،
مشيرًا إل��ى أن وف �دًا م��ن مجلس الشيوخ
ال ��روس ��ي س� �ي ��زور س ��وري ��ا ق��ري �ب��ًا ،ف�ي�م��ا
س�ي�ل�ت�ق��ي م �س �ت �ش��ارة ال��رئ �ي��س ال �س��وري
بثينة شعبان في موسكو االثنني املقبل.
في هذه األثناء ،برز موقف جديد للرئيس
اإلي ��ران ��ي ،م�ح�م��ود اح �م��دي ن �ج��اد ،حيال
األزم� ��ة ال �س��وري��ة ،أب ��دى خ�لال��ه اس�ت�ع��داد
ً
ب �ل�اده الس �ت �ض��اف��ة اج �ت �م��اع «ي �ض��م دوال
اس�ل�ام� �ي ��ة ت� �ك ��ون ق� � � ��ادرة ع �ل ��ى م �س��اع��دة
س ��وري ��ا ع �ل��ى ح ��ل «م �ش ��اك �ل �ه ��ا» ،ب�ي�ن�م��ا
وج��ه رئ�ي��س ال ��وزراء ال�ت��رك��ي ،رج��ب طيب
أردوغان ،انتقادًا ّجديدًا للرئيس السوري
بشار األس��د ،م�ح��ذرًا اي��اه ب��أن «حكمه قد
دام ،إذا استمر في قمع
ينتهي على نحو ٍ
االحتجاجات».
إل��ى ذل��ك ،ق��ال دبلوماسيون إن مبعوثني
من ال��دول السبع والعشرين األعضاء في
االتحاد األوروب��ي أعطوا موافقة مبدئية
على فرض حظر على االستثمار في قطاع
ال �ن �ف��ط ال � �س� ��وري ،ك �م��ا أع �ل �ن��ت ال�ح�ك��وم��ة
اليابانية تجميد أصول الرئيس السوري
بشار األسد و 14شخصية سورية أخرى.
(أ ب  ،أ ف ب ،يو بي أي ،رويترز)

ّ
بان يدعم «الدولة» وواشنطن تصر على «الفيتو»

ف��ي مقابل التهديد األم�ي��رك��ي باستخدام
حق النقض (الفيتو) في مجلس األمن ّ
ضد
إع�ل�ان ال��دول��ة الفلسطينية ،ج � ّ�دد األم�ين
ال�ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ،ب��ان ك��ي م��ون ،أمس
تأييده إلق��ام��ة دول��ة فلسطينية ،وق��ال إن
هذا االستحقاق كان يجب أن يحصل منذ
فترة طويلة ،فيما دع��ا مبعوث الرباعية
طوني بلير إلى استئناف املفاوضات.
وق � � ��ال ب � ��ان ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ،خ �ل��ال زي � ��ارة
ألوستراليا ،إن «رؤية الدولتني التي تتيح
إلس��رائ �ي��ل والفلسطينيني ال�ع�ي��ش جنبًا
إلى جنب في سالم وأمن ،هي رؤية ال تزال
صالحة وأن��ا أدعمها بالكامل» .وأض��اف:
«أن��ا أدع��م تطلعات الفلسطينيني (لقيام)
دولة فلسطني املستقلة ذات السيادة التي
كان يجب أن تقوم منذ فترة طويلة».
وت� � ��أت� � ��ي ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ب � � ��ان ف� � ��ي ال� ��وق� ��ت
ال� ��ذي ي �ت��أه��ب ف �ي��ه ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون لطلب
االع � �ت� ��راف ب��دول �ت �ه��م ف ��ي األم � ��م امل �ت �ح��دة،
وهو ما تعارضه ّ
بشدة الواليات املتحدة
وإس ��رائ� �ي ��ل وي �ث �ي��ر ان �ق �س��ام��ًا ب�ي�ن ال� ��دول
األوروب � � �ي� � ��ة .وك ��ان ��ت ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
ق� ��د أع �ل �ن ��ت رس �م �ي ��ًا وص � ��راح � ��ة ،أول م��ن
أم��س ،أن�ه��ا ستستخدم ح��ق النقض ّ
ضد
االع �ت��راف ب��ال��دول��ة الفلسطينية ف��ي االم��م
امل �ت �ح��دة .وق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ،فيكتوريا ن��والن��د:
«ي�ج��ب أال ي�ك��ون م�ف��اج�ئ��ًا ،ق�ي��ام ال��والي��ات
املتحدة بمعارضة مسعى للفلسطينيني
في نيويورك ملحاولة إقامة دولة ال يمكن

ال �ت��وص��ل إل�ي�ه��ا إال ع�ب��ر ال �ت �ف��اوض .لذلك
ن �ع��م ،إذا ُص � � ِّ�وت ع �ل��ى ش ��يء ف ��ي مجلس
األم��ن ،فستستخدم الواليات املتحدة حق
النقض».
ب��دوره ،رأى بلير أن مسعى الفلسطينيني
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ع�ض��وي��ة ك��ام�ل��ة ف��ي األم��م
امل �ت �ح��دة س �ي �ك��ون ب�م�ث��اب��ة ص��رخ��ة ي ��أس،
ودعا إلى حملة جديدة إلعادة مفاوضات
ال�س�لام ب�ين إس��رائ�ي��ل والفلسطينيني إلى
مسارها .وق��ال« :أتفهم تمامًا خيبة األمل
ال� �ت ��ي ي �ش �ع��ر ب �ه��ا ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون .ك�ل�ن��ا

محبطون م��ن ه��ذا ال��وض��ع .ن��ري��د أن نرى
تقدمًا نحو السالم ونحو حل الدولتني».
وأضاف أن «أي إيماءات تتحقق من طريق
اإلع�لان من جانب واحد تكون تعبيرًا عن
اإلحباط ،وقد تكون مفهومة لهذا السبب،
لكنها ال تؤدي إلى دولة فلسطينية».
وأوض��ح بلير أن الطريقة الوحيدة إلقامة
دول� � ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ه ��ي ع �ب��ر ال �ت� �ف ��اوض،
مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ،ق��ال دائمًا إن��ه يفضل املفاوضات.
وأضاف« :لذا ،أعتقد أنه من اآلن وحتى ما

كرسي خشبي لدولة فلسطني يحاكي مقاعد األمم املتحدة (مجدي محمد ــ أ ب)

سيحدث في األمم املتحدة علينا أن نعمل
ب �ج��د ش��دي��د ف��ي م �ح��اول��ة إلع � ��ادة عملية
التفاوض إلى مسارها».
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،ي�ج��ري وزي ��ر الخارجية
األمل��ان��ي ،غيدو فسترفيلي ،زي��ارة للشرق
األوسط إلجراء محادثات مع اإلسرائيليني
وال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين .وال �ت �ق��ى أم ��س ال��رئ�ي��س
الفلسطيني م�ح�م��ود ع�ب��اس وي��رت�ق��ب أن
يتوجه اليوم إلى عمان للقاء امللك األردني
ع�ب��د ال�ل��ه ال�ث��ان��ي ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ،قبل
أن ينتقل إل��ى ت��ل أب�ي��ب وال �ق��دس املحتلة
للقاء رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ون�ظ�ي��ره اإلس��رائ�ي�ل��ي أف�ي�غ��دور
ليبرمان .وقال املتحدث باسمه ،أندرياس
ب�ي�ش�ك��ي ،إن «وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة سيبحث
م �ج��ددًا ف��ي ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال�س�ب��ل املمكنة
الستئناف املفاوضات املباشرة» في إطار
عملية السالم .وع��ن املسعى الفلسطيني،
ق ��ال« :م ��ا ي�ع�ت��زم ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون تقديمه
ال ي��زال غير واض��ح كثيرًا؛ ألن املحادثات
داخل القيادة الفلسطينية لم تنته» .وتأتي
زي � ��ارة ف�س�ت��رف�ي�ل��ي ق �ب��ل ال ��زي ��ارة امل��رت�ق�ب��ة
لوزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين
آشتون للمنطقة األسبوع املقبل.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،أك��د س�ك��ان م�ح�ل�ي��ون في
ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة أن م �س �ت��وط �ن�ين ك�ت�ب��وا
ش �ع��ارات مسيئة ل�لإس�لام وال�ن�ب��ي محمد
ب��ال �ل �غ��ة ال �ع �ب��ري��ة ع �ل��ى م �س �ج��د ب �ي��رزي��ت
الكبير شمال رام الله.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

عربيات
دوليات
مصر :تظاهرات
تدعو إلى تسليم السلطة
تظاهر مئات آالف املصريني،
عقب صالة الجمعة ،أمس ،في
ميدان التحرير في وسط القاهرة
وفي مدن أخرى ،ملطالبة املجلس
األعلى للقوات املسلحة بتسليم
السلطة للمدنيني .وقال خطيب
الجمعة ،مظهر شاهني« ،لن
ينجحوا في أن ينسونا قضيتنا
ولو قطعوا رقابنا» .ولم تشارك
جماعة اإلخوان املسلمني في
التظاهراتّ ،
فردد املتظاهرون
هتافات ّ
ضدها أيضًا .وفي مدينة
اإلسكندرية ،هتف املتظاهرون
بسقوط املجلس العسكري،
وقال مصدر أمني إن متظاهرين
رشقوا نقطة شرطة بالحجارة.
كما ألقى عشرات من املتظاهرين
الحجارة على قوات الجيش أمام
ديوان عام محافظة السويس.
(رويترز)

أنباء عن مقتل
اللواء األحمر
تزامنًا مع تظاهر مئات اآلالف من
املحتجني ،عقب صالة الجمعة،
في أنحاء اليمن ،سرت أنباء
متضاربة عن مقتل اللواء املنشق
علي محسن األحمر (الصورة).

وأكدت وسائل إعالم ،محسوبة
على الحكومة ،مقتل اللواء
األحمر .لكن مصدرًا عسكريًا
تابعًا للواء األحمر نفى ُ«أن يكون
قائد الفرقة األولى ّ
مدرع قتل»،
ورأى أن ما يجري تداوله محض
شائعات .في هذه األثناء ،احتشد
املتظاهرون في ميدان التغيير
في صنعاء ،بحماية الفرقة األولى
مدرع .ودعا إمام الصالة الشيخ
فؤاد الحميري «الطبقة الصامتة
الى االلتحاق بالثورة».
(يو بي آي ،أ ف ب)

ليبيا :اشتباكات
على مشارف بني وليد
سبقت موعد انتهاء مهلة
استسالم مدينة بني وليد للثوار
الليبيني اشتباكات عنيفة أمس
بني الثوار ومقاتلني موالني للزعيم
املخلوع معمر القذافي ،بالقرب من
املدينة التي يعتقد بوجود سيف
اإلسالم القذافي مختبئًا فيها.
وقال القائد امليداني للثوار عبد
الله الخزامي «تدور اشتباكات
عنيفة بني قواتنا وموالني للقذافي
في مواقع قريبة جدًا من بني
وليد» .وأضاف «تتعرض قواتنا
للقصف بصواريخ من نوع غراد،
ونرد على مصادر النيران».
وذكر أن «الثوار بلغوا أبواب
املدينة ،وأول إحيائها بات أمامنا،
لكننا لن ندخلها حتى تنتهي
املهلة املمنوحة لالستسالم» بعيد
منتصف ليل أمس.
(أ ف ب)

