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بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية لألمم املتحدة ،دعت
قطر إلى اعداد «خطة بديلة» بشأن سوريا عبر «فرض منطقة
حظر جوي» ،في حني أكد مسؤول سوري أن «دول الخليج وتركيا
ترسل جميع إرهابيي العالم إلى سوريا»

عناصر من الجيش
النظامي في ّ
حي
العرقوب في حلب،
أمس (أ ف ب)

ّ
الدوحة تدعو إلى حظر جوي

تفجيرات في دمشق ...ومرسي يعارض ّأي تدخل أجنبي ..واملقداد يتهم
دول الخليج وتركيا بإرسال اإلرهابيني

في إطار الضغوط العربية والدولية على
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ،دع ��ت ق �ط��ر إل ��ى إق��ام��ة
منطقة ح�ظ��ر ج��وي خ�ل�ال أس��اب�ي��ع ،فيما
دع��ا ال��رئ�ي��س امل�ص��ري محمد م��رس��ي ّإلى
ًَ
رحيل الرئيس السوري ،معارضا التدخل
العسكري األج�ن�ب��ي ،ب��ال�ت��زام��ن م��ع وق��وع
تفجيرات في دمشق.
ودعت قطر القوى العاملية إلى اعداد «خطة
بديلة» بشأن سوريا في غضون أسابيع،
وف��رض منطقة حظر ج��وي لتوفير مالذ
آمن داخل البالد إذا فشل املبعوث الدولي
األخ�ض��ر اإلبراهيمي ف��ي إح��راز تقدم في
األزم � � ��ة .وق � ��ال رئ �ي��س ال� � � ��وزراء ،ح �م��د بن
ً
جاسم آل ثاني ،إنه يعتقد أن دوال عربية
وأوروب� �ي ��ة س�ت�ك��ون م�س�ت�ع��دة للمشاركة
رغم إحجامها املعلن عن االلتزام بإرسال
�وات ال�ل�ازم ��ة مل�ث��ل ه ��ذه امل �ه �م��ة .ول�ف��ت
ال �ق � ّ
إل��ى أن��ه ي��أم��ل أن ت��زي��د واش�ن�ط��ن التركيز
على سوريا بعد انتخابات الرئاسة التي
ستجرى بعد ستة أسابيع .وأض��اف ،في
مقابلة مع قناة «س ��ي.إن.إن»« :أعتقد أنه
يجب أن تكون لدينا خالل أسابيع خطة
بديلة .ينبغي قبل كل شيء إقامة مناطق
آم�ن��ة ل�ل�ن��اس .وه��ذا يتطلب منطقة حظر
ّ
جوي» .وأشار إلى أن لديه «بضع أفكار»
وليس خطة كاملة الن�ه��اء ال�ص��راع ،لكنه
يتمنى ان�ف��راج��ًا يتيح وض��ع ح� ّ�د للعنف
«في املستقبل القريب».
ّ
ون � �ف� ��ى ح � �م ��د أن ت � �ك� ��ون ب � �ل� ��اده ت �س��ل��ح
امل �ع��ارض�ين ال �س��وري�ي�ن ،وق ��ال إن �ه��ا ت�ق��دم
مساعدات إنسانية ومساعدات في النقل
ّ
�داد ،ول�ف��ت إل��ى أن ح ��دوث مواجهة
واالم � � ّ
ب�ين ال �س��ن��ة وال�ش�ي�ع��ة س�ي�ك��ون ك��ارث��ة ،إذ
«ستحرق النار الجميع .يجب أن نتجنب
هذا بكل السبل».
من ناحيته ،أعلن الرئيس املصري محمد
م��رس��ي ّأن ب�ل�اده ت�ع��ارض ت��دخ��ل ّ
أي ق��وة
ّ
أجنبية في سوريا ،ولو أنها تؤيد رحيل
الرئيس السوري بشار األسد عن السلطة.
وقال مرسي ،في مقابلة مع قناة «بي بي
ّ
اس» األميركية ،إن الجهود الدبلوماسية
الرباعية ملصر وإيران والسعودية وتركيا
ق� ��د ت �س ��اه ��م ف� ��ي وق � ��ف ال � �ح� ��رب األه �ل �ي��ة
املستمرة في سوريا .وأضاف «أعارض ّ
أي
تدخل أجنبي بالقوة في أحداث سوريا».
ّ
كما اعتبر أن على ال ��دول العربية «دع��م
الشعب السوري في مسيرته إلى الحرية».
وتابع «ليس لدى الرئيس األسد خيار إال
الرحيل .ال مكان لالصالحات السياسية،
ف��ال �ت �غ �ي �ي��ر ه ��و م ��ا ي �س �ع��ى ال �ي ��ه ال�ش�ع��ب
وينبغي احترام ارادته».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أش��ار ن��ائ��ب وزي��ر الخارجية
السوري فيصل املقداد إلى أن «الحكومة
السورية ال تستخدم لفظ انتقال السلطة،
وإن �م��ا ت�ه�ت� ّ�م ب��إق��ام��ة ح ��وار وط�ن��ي شامل
لجميع السوريني برعاية القيادة السورية،
ومدعوم من الشعب السوري» .ولفت ،في
حديث مع هيئة اإلذاع��ة البريطانية «بي
ّ
بي سي» ،إلى أن «الحكومة السورية تفتح
الطريق أمام الحوار مع املعارضة».
وأك� ��د امل� �ق ��داد أن «دول ال�خ�ل�ي��ج وت��رك�ي��ا
ترسل جميع إرهابيي العالم إلى سوريا
ب �م��ا ف ��ي ذل ��ك ت�ن�ظ�ي��م ال� �ق ��اع ��دة» ،م�ط��ال�ب��ًا
«وض � ��ع ه� ��ذه ال � � ��دول ع �ل��ى ق ��وائ ��م ال� ��دول
ال��داع �م��ة ل�ل�إره��اب ف��ي ال �ع��ال��م» .وأوض ��ح
أن «السلطات السورية غير مسؤولة عن
قصف امل��دن ال�س��وري��ة ،وإن�م��ا الجماعات
اإلره��اب�ي��ة ه��ي امل�س��ؤول��ة ع��ن ذل��ك» .ولفت
في هذا السياق الى أنه «عندما كانت فرق
مراقبي األمم املتحدة تمارس مهمتها في
سوريا ،تمكنت هذه الجماعات اإلرهابية
من اختراق كل من مدينتي دمشق وحلب».
ف��ي س �ي��اق آخ� ��رّ ،
وج� ��ه امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي

ال�س��وري «رس��ال��ة ال��ى ال�ع�ل��وي�ين» ،دعاهم
فيها إلى عدم «القلق ّمن انتصار الثورة
وال �ت �غ �ي �ي��ر» ،م��ؤك �دًا أن �ه��م ل��ن ي�ت�ع��رض��وا
ألع �م ��ال ث ��أر أو ان �ت �ق��ام ف ��ي ح ��ال س�ق��وط
ال�ن�ظ��ام .وج��اء ف��ي ه��ذه ال��رس��ال��ة «نطمئن
أه �ل �ن��ا ال �ع �ل��وي�ين وج �م �ي��ع ال �س��وري�ي�ن من
ك ��ل االت� �ج ��اه ��ات وال � �ت � �ي� ��ارات واالط� �ي ��اف
وم��ن جميع امل�ك��ون��ات القومية والدينية
ّ
وال �ط��ائ �ف �ي��ة أن امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
ستطال املرتكبني أنفسهم فقط» .واضافت
الرسالة «ليس ألحد أن يقلق من انتصار
ال�ث��ورة والتغيير إال م��ن تلطخت أيديهم
ب��دم ال�ش�ع��ب ،وت��ورط��وا بالفساد وسرقة
املال العام».
م�ي��دان�ي��ًا ،اس�ت�م��رت العمليات العسكرية
في مناطق عدة في سوريا ،بينها مدينة
ح �ل��ب ح �ي��ث أع �ل �ن��ت ال � �ق� ��وات ال �ن �ظ��ام �ي��ة
استعادتها السيطرة على ح� ّ�ي العرقوب
ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي ش ��رق امل��دي �ن��ة .وق� ��ال م�ص��در
ّ
عسكري إن «العمليات انتهت في منطقة
ّ
ال �ع��رق��وب ،وإن ع�ن��اص��ر ال �ق��وات املسلحة
يقومون بتفتيش األبنية» .وذكرت وكالة
ً
األن �ب��اء ال�س��وري��ة ال��رس�م�ي��ة «س��ان��ا» نقال
ع ��ن م �ص��در ع �س �ك��ري ت��أك �ي��ده «االن �ت �ه��اء
م ��ن ت�ط�ه�ي��ر م�ن�ط�ق��ة ال �ع��رق��وب ف ��ي حلب
م��ن االره��اب �ي�ي�ن واع�ل�ان �ه��ا م�ن�ط�ق��ة آم �ن��ة،

نجا القيادي في
«الجيش الحر» قاسم
سعد الدين من محاولة
اغتيال

واالس� �ت� �م ��رار ب�ت�ط�ه�ي��ر م�ن�ط�ق��ة س�ل�ي�م��ان
الحلبي (املجاورة) من االرهابيني» .فيما
ّ
ق��ال املرصد ال�س��وري لحقوق االن�س��ان إن
امل�ع��ارك مستمرة ف��ي املنطقة ،و«ال يمكن
ال �ح��دي��ث ع��ن س �ي �ط��رة ،م��ا دام ��ت امل �ع��ارك
مستمرة».
من جهة ثانية ،وقعت سلسلة انفجارات
في دمشق استهدفت «هيئة مدارس أبناء

ال �ش �ه��داء ق ��رب دوار ال�ب�ي�ط��رة ف��ي مدينة
دم �ش��ق» ،بحسب امل��رص��د .وذك ��رت وكالة
ّ
«س��ان��ا» أن «ع�ب��وت�ين ناسفتني زرعتهما
م�ج�م��وع��ة اره��اب �ي��ة م�س�ل�ح��ة ف��ي امل�ب�ن��ى»
ّ
سببتا إصابة سبعة أشخاص بجروح.
وف ��ي م�ح��اف�ظ��ة ال �ق �ن �ي �ط��رة ،ق �ت��ل م�ق��ات�لان
معارضان وما ال يقل عن خمسة عناصر
م ��ن ال� �ق ��وات ال �ن �ظ��ام �ي��ة اث ��ر ه �ج��وم ن�ف��ذه

املقاتلون على حواجز للقوات النظامية
ف � ��ي ق ��ري� �ت ��ي ال� �ح� �م� �ي ��دي ��ة وال � �ح� ��ري� ��ة ف��ي
ال �ج ��والن ال� �س ��وري ،ب�ح�س��ب امل��رص ��د .في
محافظة حمص ،أفاد املرصد عن ّ
تعرض
مدينة الرسنت لقصف عنيف من القوات
النظامية ،وعن سقوط أربعة قتلى جراء
القصف على مدينة القصير.
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ن �ج��ا ال� �ق� �ي ��ادي ف ��ي «ال �ج �ي��ش

الكويت :انتصار جديد للمعارضة
سجلت املعارضة
الكويتية هدفًا جديدًا
في مرمى السلطة ،وذلك
بعدما رفضت املحكمة
الدستورية الطعن املقدم
من قبل الحكومة بشأن
تغيير الدوائر االنتخابية،
التي سبق أن سمحت
للمعارضة بالحصول على
غالبية في البرملان

الكويت ــ فادي الزين
أت � ��ت ري � � ��اح امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ف��ي
ال� �ك ��وي ��ت ،ب �م��ا ت�ش�ت�ه�ي��ه امل� �ع ��ارض ��ة ،إذ
أع �ل �ن��ت أم� � ��س ،رف �ض �ه��ا ال �ط �ع��ن امل� �ق � ّ�دم
م��ن ق�ب��ل ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى تقسيم ال��دوائ��ر
ّ ً ّ
االنتخابية ،مؤكدة أن ال شائبة دستورية
ّ
في التقسيم املعتمد حاليًا ،ال��ذي ينص
على اعتبار البالد خمس دوائر.
ّ
ّ
يصب
ورغم أن حكم املحكمة الدستورية
في مصلحة املعارضة التي كانت تخشى
إع ��ادة تقسيم ال �ب�لاد ان�ت�خ��اب�ي��ًا ،بشكل
يمنعها م��ن ت�ك��رار ف��وزه��ا الكبير ال��ذي
حققته ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ش �ب��اط امل��اض��ي،
ال�ت��ي ج��رى إب�ط��ال�ه��ا ،ف��إن م��ن ش��أن ه��ذا

مسلم البراك بني مناصريه خارج قصر العدل في الكويت أمس (ياسر الزيات ــ أ ف ب)

ال�ح�ك��م أن ي�ب� ّ�رد األج ��واء ال�س�ي��اس�ي��ة ،إذ
س �ي �ل �غ��ي خ �ط ��ط امل� �ع ��ارض ��ة ب �م �ق��اط �ع��ة
االن� �ت� �خ ��اب ��ات وت �ن �ف �ي��ذ االح �ت �ج ��اج ��ات
الشعبية وربما العصيان.
واعتبرت املحكمة في حيثيات حكمها،
أن «ما ذكرته الحكومة في أسباب الطعن
بقانون الدوائر ال يكشف بذاته عن عيب
دستوري وال يصلح سببًا بهذه املثابة
ل �ل �ط �ع��ن ب �ع ��دم ال ��دس� �ت ��وري ��ة ،الن �ح �س��ار
رقابة هذه املحكمة عنه» ،مؤكدة أنها ال
تملك «إلزام املشرع بتحديد عدد الدوائر
أو تقسيمها على نحو معني ،وال يشكل
تحديد القانون للدوائر بخمس دوائ��ر
مخالفة لنص الدستور».
ِّ
للمشرع تحديد
ورغم أن املحكمة تركت
ع � ��دد ال � ��دوائ � ��ر االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ،إال أن �ه��ا
أس�ق�ط��ت إم�ك��ان�ي��ة اع�ت�ب��ار ال �ب�لاد دائ ��رة
ّ
واح� ��دة ،ح�ي��ث ذك ��رت ب�ع�ب��ارة ف��ي امل��ادة
ّ
 81م��ن الدستور ت�ق��ول« :ت�ح��دد ال��دوائ��ر
االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ب � �ق� ��ان� ��ون» ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال
مجال ألن تكون البالد دائرة واحدة ،إال
بتعديل دستوري.
وكانت الحكومة قد أحالت إلى املحكمة
الدستورية ،في  15من الشهر املاضي،
ال � �ط � �ع� ��ن ب� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال � �خ � �م ��س دوائ � � ��ر
لـ«إخالله بقيمة الصوت وافتقاره ملبدأ
ال�ت��وزي��ع امل�ت�ق��ارب ألع ��داد الناخبني في
الدوائر».
وف � � � ��ور ص � � � ��دور ال � �ح � �ك� ��م ،أب � � � ��دى ن � ��واب
املعارضة ارتياحهم ،معلنني في الوقت
ن�ف�س��ه ع��زم �ه��م ع �ل��ى م��واص �ل��ة امل�ط��ال�ب��ة
ّ
بحل مجلس  ،2009الذي حكمت املحكمة
الدستورية في حزيران املاضي ،بعودته
ّ
وبحل مجلس .2012
ودع ��ا ال�ن��ائ��ب امل �ع��ارض ،مسلم ال �ب��راك،
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة إل � � ��ى االج� � �ت� � �م � ��اع ب � �ص� ��ورة
ّ
عاجلة لحل مجلس  2009ال��ذي وصفه
ب �ـ«م �ج �ل��س ال �خ ��زي وال� �ع ��ار ال� ��ذي دخ��ل
مزبلة التاريخ» ،مؤكدًا عزم كتلة «العمل

الشعبي» املعارضة على ط��رح مشروع
قانون الدائرة الواحدة في أولى جلسات
امل�ج�ل��س امل �ق �ب��ل ،رغ ��م م��ا ج ��اء ف��ي حكم
املحكمة الدستورية.
ّ
ووج� � � � � ��ه ال � �ن � ��ائ � ��ب امل � � � �ع� � � ��ارض ،م � �ب� ��ارك
ال� ��وع�ل��ان ،ت �ح ��ذي �رًا إل� ��ى ال �ح �ك��وم��ة م��ن
م �ح��اول��ة االل �ت �ف��اف ع�ل��ى ال �ح �ك��م ،داع �ي��ًا
ّ
إلى ض��رورة حل مجلس  2009والدعوة
إل ��ى االن �ت �خ��اب��ات ،ف�ي�م��ا اع �ت �ب��ر ال�ن��ائ��ب
اإلس�ل�ام��ي امل �ع��ارض ول �ي��د الطبطبائي
الحكم بمثابة «ان�ت�ص��ار إلرادة األم��ة»،
م � �ع� ��زي� ��ًا «ش� �ب� �ي� �ح ��ة وم � ��رت � ��زق � ��ة ال �ف �ق ��ه
ال��دس�ت��وري» .كما أك��دت امل�ع��ارض��ة على
االس �ت �م ��رار ف ��ي م�ط��ال�ب�ه��ا اإلص�لاح �ي��ة،
وع � �ل� ��ى رأس� � �ه � ��ا اإلم � � � � ��ارة ال ��دس� �ت ��وري ��ة
والحكومة املنتخبة.
وبينما تالقى العديد من ن��واب امل��واالة
م ��ع امل� �ع ��ارض ��ة ع �ل��ى ال �ت��رح �ي��ب ب�ح�ك��م
املحكمة الدستورية ،أكد هؤالء ضرورة
ع � ��ودة م �ج �ل��س  .2009واع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب
ي��وس��ف ال��زل��زل��ة أن «اس �ت �م��رار مجلس
 2009أصبح دستوريًا ويجب السماح له
بممارسة مهامه»ّ .
وأي��ده النائب عدنان
امل �ط��وع ال ��ذي دع��ا جميع ن ��واب مجلس
 2009إلى «االنصياع لحكم حل مجلس
 2012وعوده مجلس  ،»2009الذي فشل
في االنعقاد مرارًا لعدم توافر النصاب.
وك��ان��ت املعارضة ق��د حشدت أنصارها
ف ��ي ت �ج �م��ع ن�ظ�م�ت��ه ف ��ي س��اح��ة اإلرادة
وس��ط الكويت العاصمة ،أول من أمس،
ح �ي��ث ج� ��ددت ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى م�ط��ال�ب�ه��ا،
مع التلويح بالعصيان املدني في حال
قبلت املحكمة الدستورية الطعن املقدم
م��ن ال�ح�ك��وم��ة .وش �ه��د ح ��راك امل�ع��ارض��ة
هذا ،بعض املسيرات التي اتجهت نحو
م�ق� ّ�ر مجلس األم ��ة ،حيث أغلقت طريقًا
رئيسيًا لبضع دقائق ،وأطلقت شعارات
ض ��د رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك
الصباح.

