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وفد الجامعة العربية في سوريا اليوم
واشنطن تؤكد عدم استدعاء سفيرها ...ومبعوث صيني في دمشق

تستعد العاصمة السورية
دمشق اليوم الستقبال وفد
من الجامعة العربية ،في
الوقت الذي حرصت فيه وزارة
الخارجية األميركية أمس
على التأكيد أنها لم تستدع
سفيرها لدى دمشق روبرت
فورد ،وطلبت منه فقط
«القدوم إلى واشنطن إلجراء
مشاورات»
ب��ان �ت �ظ��ار زي � ��ارة وف ��د ال �ج��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
امل� �ف� �ت ��رض ��ة إل� � ��ى س � ��وري � ��ا ال � � �ي � ��وم ،ك��ان��ت
ال �ت �س��ري �ب��ات ال� �ت ��ي ت� ��وال� ��ت أم � ��س ك�ف�ي�ل��ة
ب ��إي� �ض ��اح ج � ��زء م� ��ن ال� � �ص � ��ورة امل��رت �ب �ط��ة
ب��امل �ن �ح��ى ال � ��ذي س �ت��أخ��ذه ال � ��زي � ��ارة .ف�ف��ي
موازاة تأكيد مندوب سوريا لدى الجامعة،
يوسف أحمد ،أن نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم
م� ّ
�رح��ب ب��ه ف��ي س��وري��ا ب��اع �ت �ب��اره رئ�ي�س��ًا
لوفد اللجنة ،كشفت مصادر دبلوماسية
ع��رب�ي��ة أن ت ��رؤس ب��ن ج��اس��م ل�ل��وف��د «أم��ر
ت �ق� ّ�دره ال�ق�ي��ادة ال�ق�ط��ري��ة» وج ��دول أع�م��ال
رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ق �ط ��ري ،ف �ي �م��ا ت�ح��دث��ت
م �ص��ادر أخ ��رى ع��ن أن ال��زي��ارة ستقتصر
على القصر الجمهوري السوري.
ون �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ال � � ��رأي» ال�ك��وي�ت�ي��ة عن
م �ن ��دوب س��وري��ا ل ��دى ال �ج��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
تأكيده أن بن جاسم ّ
مرحب به في سوريا،
وأن «دمشق تفتح أبوابها ألي مسؤول أو
ق�ي��ادة عربية» ،فيما ك��ان مصدر مسؤول
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ي��وض��ح أن س��وري��ا
وج� �ه ��ت ال� ��دع� ��وة إل � ��ى ال �ل �ج �ن��ة ال� ��وزاري� ��ة
ال �ع��رب �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �ح��ل األزم� � ��ة ال �س��وري��ة
بكامل هيئتها ،بما فيها الرئاسة القطرية،
لزيارة دمشق.
وعن ترؤس بن جاسم للجنة قال املصدر
«إن األصل في األمر أن يترأس الشيخ حمد
الوفد العربي ،وه��و أم��ر ّ
مرحب به عربيًا
وك��ذل��ك س��وري��ًا ،وف�ق��ًا ل�ل��رد ال �س��وري على
املبادرة العربية .أما إذا كان الشيخ حمد
سوف يسافر إلى سوريا أو ال ّفي ظل توتر
ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وال�ت�ح��ف��ظ ال�س��وري
السابق على الرئاسة القطرية ،فهذا أمر
تقدره القيادة القطرية» .وأضاف «ال يمكن
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ح�س��م م�ث��ل ه��ذه األم� ��ور ،فقد
ي �ط��رأ ج��دي��د ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ج ��دول أع�م��ال
الشيخ حمد يضطره إلى إرسال ممثل له،

صورة وزعتها رويترز تظهر محتجني في منطقة حوال قرب حمص أول من أمس (رويترز)
إال أن الجامعة العربية لم تبلغ أي شيء
حتى اآلن».
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،أوض � ��ح م �ص ��در ع��رب��ي
لوكالة «آك��ي» اإليطالية أن ال��وزراء العرب
ل ��ن ي �ل �ت �ق��وا ف ��ي ال �غ��ال��ب ب� ��أي م ��ن أط� ��راف
املعارضة السورية خالل الزيارة القصيرة
لدمشق ،وستقتصر زيارتهم على القصر
ال� �ج� �م� �ه ��وري ف� �ق ��ط ،ب� �ه � ُ�دف االط� �ل� ��اع م��ن
القيادة السورية على ما أنجز من املبادرة
ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ص � ��درت م�ن�ت�ص��ف ال�ش�ه��ر
الجاري ،بعد االجتماع االستثنائي لوزراء
الخارجية العرب.
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،ت��واص �ل��ت ال �ت �س��ري �ب��ات
ع ��ن م �ض �م��ون االج� �ت� �م ��اع ال� �ع ��رب ��ي ال ��ذي

أخ ��رج امل �ب ��ادرة ،إذ ذك ��رت م �ص��ادر عربية
لـ«األخبار» أنه «خالل البحث في ما يمكن
ال�ق�ي��ام ب��ه إذا رف�ض��ت السلطات السورية
اق �ت��راح ال �ح��وار (ف ��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة)،
الخارجية السعودي سعود
اق�ت��رح وزي��ر ّ
الفيصل أن يتبنى مجلس الجامعة قرارًا
ب �س �ح��ب س� �ف ��راء ّك ��اف ��ة ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة».
وأض � � ��اف � � ��ت« :ت � �ل� ��ق� ��ف وزي � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
القطري حمد بن جاسم آل ثاني االقتراح
ال� �س� �ع ��ودي ،وأراد إض��اف �ت��ه إل� ��ى ال �ب �ي��ان
الخاتمي لالجتماع ،إال ان عددًا من الوزراء
اعترضوا على تضمني البيان هذه الفقرة،
ف�م��ا ك��ان م��ن س�ع��ود الفيصل إال أن طلب
م��ن ح�م��د ب��ن ج��اس��م ع��دم تضمني البيان

الفيصل اقترح سحب
سفراء كافة الدول
العربية من دمشق
ووزراء عرب رفضوا

ال �خ �ت��ام��ي ال �ف �ق ��رة ال �ت �ه ��دي ��دي ��ة» .وأك� ��دت
امل�ص��ادر أن التوجه الخليجي يهدف إلى
أن ت �ك��ون ق�ض�ي��ة س �ح��ب ال �س �ف��راء خ�ط��وة
جماعية ،علمًا بأن معظم الدول الخليجية
سبق لها أن سحبت س�ف��راء ه��اّ .
ورجحت
املصادر أن ّ
تمهد هذه الخطوة لالعتراف
ب��امل �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي ال � �س� ��وري امل� �ع ��ارض
ً
ممثال للشعب السوري.
وت��زام �ن��ت ه ��ذه ال �ت �س��ري �ب��ات ع ��ن طبيعة
زي � ��ارة ال ��وف ��د ال �ع��رب��ي م ��ع دع� ��وة أط�ل�ق�ه��ا
ت�ي��ار ب�ن��اء ال��دول��ة ال�س��وري��ة امل �ع��ارض إلى
«ض��رورة إيجاد مكتب دائم لوفد املبادرة
ّ
العربية ملتابعة تنفيذ ما ُيتفق عليه ،وأن
تكون لهذا املكتب حرية التنقل والحضور
ف��ي ك��اف��ة امل �ن��اط��ق ال �س��وري��ة ،وخ�ص��وص��ًا
مناطق االحتجاج».
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،سعت ال��والي��ات املتحدة
أم � ��س إل � ��ى ال �ت ��أك �ي ��د أن ع� � � ً�ودة س �ف �ي��ره��ا
ل ��دى دم �ش��ق ح�ت�م�ي��ة ،ن��اف �ي��ة أن ت �ك��ون قد
اس �ت��دع �ت��ه ،ف��ي إش � ��ارة إض��اف �ي��ة إل ��ى ع��دم
رغ�ب�ت�ه��ا ف��ي خ �ل��ق أزم� ��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة مع
دمشق .وقالت املتحدثة باسم الخارجية
األميركية فيكتوريا نوالند إن «واشنطن
في دمشق
لم تسحب أو تستدعي سفيرها ً
روب��رت ف��ورد وفقًا ملا أوردت��ه خطأ بعض
وس��ائ��ل اإلع �ل ��ام» ،وأض ��اف ��ت «إن �ن��ا ن��ري��د
ف��رص��ة للتشاور م�ع��ه ،وال�ت�ح��دث معه عن
كيفية رؤيته للوضع في دمشق .الوضع
ه� �ن ��اك م �ت��وت��ر ج � � �دًا ،ون ��ري ��د أن ن� �ق ��دم ل��ه
ً
قليال من الوقت للراحة ،وأؤك��د من جديد
ُ
أن��ه ط�ل��ب م�ن��ه ال �ع��ودة إل��ى ال��وط��ن إلج��راء
مشاورات ،ولم ُيسحب».
وأض��اف��ت ّ
«أود أن أق��ول إننا نتوقع عودة
السفير ف ��ورد إل��ى دم�ش��ق ب�ع��د استكمال
امل�ش��اورات التي يجريها ،وسيكون لزامًا
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال �س��وري��ة ت��وف�ي��ر األم ��ن له
ع�ن��د ع��ودت��ه ،وال ��وف ��اء ب��ال�ت��زام��ات�ه��ا وف�ق��ًا
التفاقية فيينا ،تمامًا كما نفعل في حماية
ال�س�ف�ي��ر ال �س ��وري ع �م��اد م�ص�ط�ف��ى ه�ن��ا»،
ّ
وذلك بعدما أكدت أن األخير لم يبلغها أنه
ُ
استدعي أو أعيد إلى دمشق.
ّ
وف ��ي م� ��وازاة ال�ت�ه��دئ��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ج ��ددت
الصني أم��س دعوتها السلطات السورية
إل � � ��ى ت �ل �ب �ي��ة م� �ط ��ال ��ب ش �ع �ب �ه��ا وت �ن �ف �ي��ذ
وع ��وده ��ا ب ��اإلص�ل�اح .وأش � ��ارت امل�ت�ح��دث��ة
ب ��اس ��م ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،ج �ي��ان��غ ي � ��و ،إل � ��ى أن
مبعوث ال�ص�ين ال�خ��اص للشرق األوس��ط
وو سيكه ،س�ي��زور س��وري��ا ومصر اب�ت� ً
�داء
من اليوم حتى الثالثني من الشهر الحالي،
فيما ذك ��رت م �ص��ادر ف��ي دم�ش��ق أن نائب
وزير الخارجية واملغتربني فيصل املقداد
سيصل إل��ى العاصمة ال��روس�ي��ة موسكو
غدًا.
(أ ف ب ،أ ب ،رويترز ،يو بي آي)

مقتل  7جنود في كمين ...والمجلس الوطني يدعو إلى إضراب عام
ق �ت��ل  7ج �ن��ود س ��وري�ي�ن ع �ل��ى م �ش ��ارف ب �ل��دة م�ع��رة
النعمان في كمني نصبه لهم مسلحون يعتقد أنهم
م�ن�ش�ق��ون ع��ن ال�ج�ي��ش ،ف��ي وق � ٍ�ت ج��دد ف�ي��ه املجلس
ال��وط �ن��ي امل �ع ��ارض دع��وت��ه إل ��ى ت��أم�ين ح�م��اي��ة دول�ي��ة
للمدنيني .ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان تأكيدهم
ان��دالع اشتباكات بني الجيش ومنشقني عند حاجز
مقام على املدخل الجنوبي لبلدة معرة النعمان.
وأوض ��ح أح��د ال�س�ك��ان ،ق��دم اس�م��ه على أن��ه رائ��د في
مكاملة هاتفية مع الوكالة ،أن «معركة باألسلحة النارية
ان��دل�ع��ت ع �ص �رًا ع�ن��د ال�ح��اج��ز ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي يحرسه
جنود وأفراد من االستخبارات العسكرية» ،الفتًا إلى
أن «ال�ح��اج��ز ه��وج��م ردًا على عملية عسكرية الليلة
امل��اض �ي��ة اس�ت�ه��دف��ت امل�ن�ش�ق�ين ال��ذي��ن ي�ق�ي�م��ون ح��ول
مصنع للدجاج على مشارف معرة النعمان».
من جهته ،أفاد املرصد السوري لحقوق االنسان بأن
الهجوم استهدف قافلة مؤلفة «من اربعني حافلة امن

وسيارات رباعية الدفع وسيارات مكافحة االره��اب»،
م��ا أدى إل��ى مقتل سبعة م��ن عناصر القافلة بينهم
ضابط.
وف� ��ي ح �م��ص ،اك� ��د امل ��رص ��د ال �ع �ث��ور ع �ل��ى «ج �ث �م��ان
رج� ��ل م �س��ن م �ت �ح��در م ��ن ح ��ي االن � �ش� ��اءات وم� ��ؤذن
بأحد مساجدها على طريق ت��دم��ر» ،مشيرًا إل��ى أن
«م�ج�م��وع��ة م��ن الشبيحة ك��ان��ت ق��د اخ�ت�ط�ف�ت��ه» فجر
أم��س .وت�ح��دث امل��رص��د ع��ن ح��دوث «اط�ل�اق رص��اص
في أحياء البياضة والخالدية والقرابيص في حمص»،
ً
فضال عن اعتقال «تسعة اشخاص على حواجز في
مدينة حمص ،باالضافة إلى اعتقال سبعة مواطنني
ع �ل��ى ح��اج��ز ع �ن��د م��دخ��ل ب �ل��دة ت�ل�ب�ي�س��ة» ووص ��ول
«تعزيزات أمنية إلى بلدة الحولة» التي شهدت أول من
أمس اشتباكات.
من جهتها ،أشارت وكالة األنباء السورية «سانا» إلى
تشييع جثامني  6من قوات حفظ النظام ،فيما نقلت

اعترافات لعدد من األشخاص حول مشاركتهم في
أعمال عنف .ووفقًا ل�ـ«س��ان��ا»« ،أق��ر اإلره��اب�ي��ان عالء
أح �م��د ن�ن��ه وش�ق�ي�ق��ه ول �ي��د أح �م��د ن�ن��ه ب��امل�ش��ارك��ة مع
مجموعات إرهابية مسلحة في االعتداء على مفرزة
األم��ن العسكري ف��ي إدل��ب وق�ت��ل عناصرها إضافة
إلى تهريب أسلحة من تركيا إلى الرمل الفلسطيني
ب��ال�ل�اذق �ي��ة» .ك��ذل��ك «اع� �ت ��رف اإلره ��اب ��ي م��ؤي��د غ�ن��ام
باالشتراك في عمليات تهريب أسلحة وذخ�ي��رة من
تركيا والقيام بتهريب كميات من املازوت إلى تركيا».
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،دع��ا املجلس الوطني ال�س��وري من
اسطنبول أمس السوريني إلى املشاركة في اإلضراب
ً
ال �ع��ام امل �ق��رر ال �ي��وم م�ق��دم��ة إلض��راب��ات أش�م��ل وأك�ب��ر
ً
«وصوال إلى العصيان املدني» .وقال املجلس في بيان
نشر على صفحته على موقع التواصل االجتماعي
«ف��اي �س �ب��وك» إن� ��ه «ي ��دع ��و ج �م �ي��ع أب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب في
ً
املحافظات واملدن والقرى السورية كافة إلى مشاركة

إخوانهم في درع��ا وحمص ودي��ر ال��زور وغيرها من
املناطق من خالل إعالن اإلضراب العام يوم األربعاء
 26تشرين األول» .وأضاف أن هذا اإلضراب «مقدمة
ً
إلضرابات أشمل وأكبر وصوال إلى العصيان املدني
ال �ق��ادر ع�ل��ى إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام ب��ال�ق��وى ال��ذات�ي��ة للشعب
السوري العظيم».
م ��ن ج �ه� ٍ�ة ث��ان �ي��ة ،ان �ت �ق��د امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ف ��ي ب�ي��ان
منفصل نقلته وك��ال��ة «اس��وش�ي�ي�ت��د ب ��رس» م �ب��ادرة
الجامعة العربية لحل األزم��ة ف��ي البلد العربي ألنها
تقترح ب��دء ح��وار بني النظام واملعارضة في وق��ت ما
زال��ت فيه السلطات تواصل حملتها على املحتجني،
ومبديًا خشيته من أن م�ب��ادرة الجامعة ال تميز بني
ال�ض�ح��اي��ا وال� �ج�ل�اد .ك��ذل��ك دع ��ا إل ��ى «ح �م��اي��ة دول�ي��ة
للمدنيني» ،وإلى السماح ملراقبني دوليني بالدخول فورًا
إلى سوريا لتقويم الوضع.
(أ ب ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

