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يؤكد «تصاعد العنف»
عشرات القتلى في سوريا ...والدابي ّ
اقتحمت مجموعة من
المعارضين السوريين،
مبنى سفارة بالدهم في
القاهرة

أكدت بعثة املراقبني العرب ،أمس ،تصاعد وتيرة العنف
في سوريا «بشكل كبير» ،في وقت سقط فيه عشرات القتلى
تنام لظاهرة خطف
والجرحى ،بينهم  40مدنيًا .وفي ٍ
األجانب ،ارتفع عدد اإليرانيني املختطفني في سوريا إلى
 ،18بعد إعالن اختطاف  11أمس .وفي ساعة متأخرة من ليل
أمس ،انعقدت جلسة مجلس األمن التشاورية بشأن سوريا

إلجراء مشاورات تتناول مشروع القرار الجديد الذي أعدته
دول أوروبية وعربية ،فيما أكدت روسيا أنها ستحبط أي
محاولة في مجلس األمن لدعوة الرئيس السوري إلى التنحي،
وحذرت من أنها لن تسمح بإمرار أي قرار في مجلس األمن
يجيز التدخل العسكري ،وقالت أيضًا إنها لن تؤيد بأثر
رجعي عقوبات غربية وعربية فرضت بالفعل على سوريا

عدد اإليرانيين
المختطفين يرتفع إلى
 ...18و«كتيبة الفاروق»
تعرض إطالق اثنين

تظاهرة
للمعارضة
في باب
عمرو في
حمص في
«جمعة
الدفاع عن
النفس»
(رويترز)

موسكو تعارض في مجلس األمن دعوة األسد للتنحي
عشية وصول األمني العام للجامعة العربية
نبيل العربي ،ورئيس الوزراء القطري حمد
بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى األمم املتحدة
اليوم لبحث امللف السوريّ ،قدم األوروبيون
ودول عربية إلى مجلس األمن مساء أمس
مشروع ق��رار جديد بشأن سوريا ،يستند
إل��ى خطة التسوية التي أعدتها الجامعة
العربية ،وتطلب خصوصًا تنحي الرئيس
بشار األسد.
وأوض � ��ح امل �ن ��دوب ال �ف��رن �س��ي ج �ي��رار ارو،
ً
قائال« :لقد قدمنا نصًا يستند إلى مطالب
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة» .وأض ��اف «ن��ري��د فقط
ت �ح��وي��ل م �ط��ال��ب ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ال��ى
م �ط��ال��ب مل�ج�ل��س األم� � ��ن ..م ��ن أج ��ل إرس ��ال
بعثة مراقبة ،وكذلك في ما يتعلق بالحل
السياسي».
اما مندوب روسيا فيتالي تشوركني ،فقد
ّ
عبر عن «خيبة أمل كبيرة» تجاه مشروع
ال � � �ق � ��رار .وق � � ��ال دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ون ح� �ض ��روا
االجتماع لوكالة «روي�ت��رز» ،إن تشوركني
أب�ل��غ امل�ج�ل��س ب��أن��ه يختلف م��ع الجامعة
العربية ملحاولتها «ف��رض ح��ل خارجي»
على ال�ص��راع ف��ي س��وري��ا كما رف��ض فكرة
فرض حظر للسالح واستخدام القوة.
والنص الجديد الذي أعدته باريس ولندن
وبرلني مع عدد من الدول العربية ،وطرحه
املغرب رسميًا على طاولة مجلس األمن ،ال
يزال بحاجة الى أيام من املباحثات.
وي �ن��ص م �ش��روع ال �ق��رار ع�ل��ى أن املجلس
«ي��دع��م ب �ق��وة» خ�ط��ة وض�ع�ت�ه��ا ال�ج��ام�ع��ة
العربية نهاية األسبوع املاضي ،تتضمن
ب �ن �دًا ي�ت�ع�ل��ق ب�ن�ق��ل ص�لاح �ي��ات ال ��ى ن��ائ��ب
ال��رئ�ي��س ال �س��وري ف ��اروق ال �ش��رع ،تمهيدًا
لتنظيم انتخابات جديدة.
وك � ��ان ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال ��روس ��ي،
غ�ي�ن��ادي غ��ات�ي�ل��وف ،ك � ّ�رر م��وق��ف موسكو
ب �ع��دم ن�ي�ت�ه��ا دع� ��م أي م� �ش ��روع ق � ��رار في
مجلس األم ��ن ي��دع��و األس ��د إل��ى التنحي.
ّ
وحذر من الضغط في اتجاه طرح مشروع
ال �ق��رار للتصويت ق��ري�ب��ًا .وق ��ال« :سيكون
ذل��ك محكومًا عليه بالفشل؛ ألن�ن��ا ّ
عبرنا
ع ��ن رأي� �ن ��ا ب ��وض ��وح ك �م��ا ف �ع��ل ش��رك��اؤن��ا
الصينيون».
ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،دع ��ا امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي
ال �س ��وري ،إل ��ى «ال �ت �ح��رك ال �ف��وري وال �ج��اد
على مستوى مجلس األم��ن إلص��دار ق��رار

دول��ي ي��دي��ن ج��رائ��م ال�ن�ظ��ام» .وف��ي خطوة
س�ت�ح�م��ل دالالت ك �ب �ي��رة إذا م ��ا ت�ح�ق�ق��ت،
نقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن أحمد
رم� �ض ��ان ،ال �ع �ض��و ف ��ي امل �ك �ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للمجلس ،أن وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة السعودي
األمير سعود الفيصل ،أبلغ وف��د املجلس
الذي التقاه في القاهرة األسبوع املاضي،
«أن اململكة ستعترف باملجلس الوطني
ً
السوري ممثال رسميًا للشعب السوري».
في هذا الوقت ،تجددت أعمال العنف في
حمص أمس بعد ظهور تقارير عن وقوع
مذبحة طائفية .وق��ال نشطاء وس�ك��ان إن
«رجال ميليشيا علوية قتلوا  14من أفراد
أس� ��رة ُس �ن �ي��ة» ،أول م ��ن أم� ��س .وأض ��اف ��وا
أن «ث�م��ان�ي��ة أط �ف��ال ت� ��راوح أع �م��اره��م بني
ث�م��ان�ي��ة أش �ه��ر وت �س��ع س �ن��وات ك��ان��وا بني
أف ��راد األس ��رة ال�ت��ي قتلت ف��ي مبنى بحي

ك��رم ال��زي�ت��ون املختلط ف��ي امل��دي �ن��ة» .وف��ي
ّ
رد فعل على الحادثة ،اقتحمت مجموعة
م��ن امل �ع��ارض�ين ال �س��وري�ين ،مبنى س�ف��ارة
ّ
بالدهم في القاهرة .وحطموا محتويات
ال �غ��رف وال �س �ي ��ارات امل ��وج ��ودة ف��ي م��رأب
املبنى.
وقتل ال�ع�ش��رات ف��ي س��وري��ا ،أم��س ،بينهم
ما ال يقل عن أربعني مدنيًا ،بحسب لجان
التنسيق املحلية .وق��ال امل��رص��د السوري
لحقوق اإلنسان إن  12من القتلى سقطوا
في بلدة نوى في محافظة درع��ا .وأضاف
أن ق � ��وات األم � ��ن «ع� �م ��دت إل� ��ى اس �ت �خ��دام
ال ��رص ��اص ال �ح��ي ل�ت�ف��ري��ق امل �ت �ظ��اه��ري��ن»،
الذين خرجوا في عدة مدن سورية تلبية
ل ��دع ��وة أط �ل �ق �ه��ا ن��اش �ط��ون ل�ل�ت�ظ��اه��ر في
«جمعة الدفاع عن النفس».
ك��ذل��ك ت �ص��اع��دت وت �ي ��رة ال �ه �ج �م��ات ال�ت��ي

ت �س �ت �ه��دف ق � � ��وات األم� � � ��ن ،ح� �ي ��ث ش �ه��دت
س ��وري ��ا ،أم � ��س ،ع ��دة ت �ف �ج �ي��رات ب �ع �ب��وات
ّ
ن��اس �ف��ة ن�ف��ذت�ه��ا م�ج�م��وع��ات م�س��ل�ح��ة في
مناطق متفرقة.
وق ��ال م �ص��در أم �ن��ي س ��وري إن ان�ت�ح��اري��ًا
ّ
املفخخة بحاجز لقوات حفظ
فجر سيارته
ّ
النظام في مدينة بنش في محافظ إدلب
(شمال غ��رب) ،ما أدى إلى مقتله وإصابة
 4عناصر من ق��وات حفظ النظام بجروح
م �ت �ف ��اوت ��ة ،ب �ي �ن �ه��م م �س��اع��د أول .وأش � ��ار
املصدر إل��ى «استشهاد طفل وإص��اب��ة 10
مدنيني آخرين بانفجار عبوة ناسفة في
ّ
حي القاعة في منطقة امليدان في دمشق»،
ف�ي�م��ا أص �ي��ب ع ��دد م��ن امل��دن�ي�ين ف��ي قطنا
بريف دمشق ،بانفجار عبوتني ناسفتني.
وأف��اد بمقتل شخصني وإصابة عدد آخر
ّ
ج� � ّ�راء اش �ت �ب��اك م�س��ل��ح ب�ي�ن أف� ��راد عشيرة

من سيخلف غليون؟
ب��دأت في العاصمة الفرنسية االستعدادات النتخاب قيادة
ج��دي��دة للمجلس الوطني ال�س��وري .وتنتهي والي��ة الرئيس
الحالي للمجلس برهان غليون (الصورة) في الخامس عشر
م��ن ش �ب��اط ،وي �ع��اد ان �ت �خ��اب ق �ي��ادة
ج ��دي ��دة مل ��دة ث�ل�اث��ة أش �ه��ر ب�م��وج��ب
النظام الداخلي للمجلس.
وب � � ��رز ب� ��ره� ��ان غ� �ل� �ي ��ون ،ك�ش�خ��ص
ق ��ادر ع�ل��ى ال�ت��وف�ي��ق ب�ين االت�ج��اه��ات
امل�ت�ب��اي�ن��ة ل�ل�ق��وى ال �ت��ي ي�ت��أل��ف منها
املجلس ،بني اإلسالميني والقوميني
واليساريني والليبراليني واملستقلني،
ّ
ويمثل اإلسالميون القوة األكبر وزنًا
داخل املجلس .وكان مقررًا أن يجري
اخ�ت�ي��ار ق�ي��ادة ج��دي��دة للمجلس في
منتصف ك��ان��ون الثاني ال�ح��ال��ي ،إال
أن تعثر التوافق أدى إلى تأجيل هذا

االستحقاق .وبالتزامن مع اقتراب هذا االستحقاق ،وصل
إلى باريس كل من جورج صبرا وسهير األتاسي ،وهما من
الوجوه البارزة في داخل سوريا لوقت طويل قبل مغادرتها
أخ �ي �رًا .وق��د أع�ل��ن ص�ب��را م ��رات ع��دة
أنه مكلف من حزب الشعب السوري
العمل ف��ي املجلس ال��وط�ن��ي وترتيب
أم� ��وره .ورغ ��م أن ��ه ل��م ي�ع�ل��ن ص��راح��ة
نيته الترشح لرئاسة املجلس ،إال أنه
وج��ه ان�ت�ق��ادات صريحة إل��ى طريقة
أداء غليون .وي��رى الباحث فابريس
باالنش ،الخبير في الشأن السوري،
أن «ق �ط��ر ال �ت��ي ت��دي��ر م��ع ت��رك�ي��ا دف��ة
امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ،ه��ي م��ن سيختار
ل��رئ��اس��ة امل �ج �ل��س ش�خ�ص�ي��ة تظهر
وحدة املعارضة».
(أ ف ب ،رويترز)

العساسنة في حي املرجة في حلب .وقال
إن  3مدنيني و 3من عناصر حفظ النظام
أص�ي�ب��وا ب��ان�ف�ج��ار ع �ب��وة ن��اس�ف��ة زرع�ت�ه��ا
«م�ج�م��وع��ة إره��اب �ي��ة م�س�ل�ح��ة» ف��ي ش��ارع
ب �غ��داد ب�م��دي�ن��ة ال�ب��وك�م��ال ف��ي دي��ر ال ��زور.
وأش � ��ار امل �ص ��در األم �ن ��ي إل ��ى «اس�ت�ش�ه��اد
ع �ن �ص��ر م ��ن ق � ��وات ح �ف��ظ ال �ن �ظ��ام ب �ن �ي��ران
م �ج �م��وع��ة م �س �ل �ح��ة أط �ل �ق��ت ال � �ن ��ار ع�ل�ي��ه
بالقرب من املركز الثقافي في حي امليدان
في حمص» .وقال مصدر محلي في مدينة
حمص إن « 4مدنيني قتلوا وأصيب أكثر
من  20بجروح ،ليل أمس ،بقذائف أطلقتها
م �ج �م��وع��ات م�س�ل�ح��ة ع �ل��ى ب �ع��ض أح �ي��اء
امل��دي�ن��ة .وقصفت بنحو مكثف البساتني
املحيطة بالبلدة وطاولت القذائف بعض
منازل البلدة».
وتأكيدًا لتزايد وتيرة العنف ،أعلن رئيس
بعثة امل��راق�ب�ين ال�ع��رب ف��ي س��وري��ا محمد
ال� ��داب� ��ي أن م� �ع ��دالت ال �ع �ن��ف ف ��ي س��وري��ا
«ت� �ص ��اع ��دت ب �ن �ح��و ك �ب �ي��ر» خ �ل��ال األي � ��ام
الثالثة األخيرة.
وف��ي ت�ط��ور الف��ت ،ارت�ف�ع��ت أم��س حصيلة
املختطفني اإليرانيني في سوريا إل��ى ،18
ب �ع��دم��ا أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال�خ��ارج�ي��ة
اإليرانية رامني مهمانبرست أن مجموعة
مجهولة خطفت أح��د ع�ش��ر م��ن الحجاج
اإليرانيني على طريق دمشق .كذلك خطف
خ �م �س��ة م �ه �ن��دس�ين ف ��ي  20ك ��ان ��ون األول
في منطقة حمص .وأف��ادت وكالة األنباء
ال��رس�م�ي��ة اإلي��ران�ي��ة ع��ن خ�ط��ف مهندسني
آخ��ري��ن ت��وج�ه��ا ف��ي  21ك��ان��ون األول إل��ى
املكان في محاولة للعثور على زمالئهما.
وأوض �ح��ت ال��وك��ال��ة أن امل�ه�ن��دس�ين ك��ان��وا
يعملون ف��ي م�ش��روع بناء محطة كهرباء
ق��رب حمص .وبعد تبني منظمة سورية
تطلق على نفسها اس��م «حركة مناهضة
امل��د الشيعي ف��ي س��وري��ا» أع�م��ال الخطف
في حمص ،أعلنت كتيبة الفاروق التابعة
ل �ـ«ال �ج �ي��ش ال � �س� ��وري ال � �ح� ��ر» ،ف ��ي ب �ي��ان،
أن�ه��ا تحتجز اإلي��ران �ي�ين ال�س�ب�ع��ة ،وق��ال��ت
إن� �ه ��ا س �ت �ف ��رج ع� ��ن اث� �ن�ي�ن م �ن �ه��م ب �ش��رط
إق � ��رار امل��رش��د األع �ل��ى ل �ل �ث��ورة اإلس�لام�ي��ة
علي خامنئي ب��وج��ود عناصر عسكريني
إيرانيني في سوريا وسحبهم مباشرة من
البالد .بحسب ما جاء في البيان.
(األخبار ،سانا ،رويترز ،يو بي آي ،أ ف ب)

