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اللقاءات «غير المفيدة»
املعارضة ل�ق��اءات مع الحكومة السورية
لتشكيل حكومة انتقالية .وقال صالحي
ّ
«إن� �ن ��ا ن � ّ
�رح ��ب ب � � ّ
�أي ل �ق��اء ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
وامل� �ع ��ارض ��ة ون �ش �ج �ع��ه ،أم� ��ا أن تجتمع
فصائل املعارضة في ما بينها ،وتناقش
األزم� ��ة ح�س��ب رؤي �ت �ه��ا ف �ه��ذا غ�ي��ر مفيد،
وم��ا لم تجلس الحكومة واملعارضة إلى
طاولة الحوار فإننا لن نصل إلى نتيجة».
ّ
وأضاف «إن إحدى النتائج التي يمكن أن
تخرج عن اجتماع الحكومة واملعارضة
ه��ي تشكيل حكومة انتقالية ،حسب ما
يتفق عليه الطرفان ،إذ ليس من املعقول
وضع التصورات وتسمية املسميات قبل
الدخول في الحوار».
وح��ول األن�ب��اء ع��ن م�ش��ارك��ة إي��ران�ي�ين في
ال�ق�ت��ال إل��ى ج��ان��ب ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ،ق��ال
ص��ال�ح��ي «إذا ك��ان ه��ذا صحيحًا فليأت
ه � ��ؤالء ب��أدل �ت �ه��م ،ول �ي �ق��دم��وا ل �ن��ا بعضًا
م��ن ه ��ؤالء اإلي��ران �ي�ي�ن امل�ت�ط��وع�ين ال��ذي��ن
يقاتلون في س��وري��ا» .وأض��اف «على ّ
أي
حال ،نحن في حالة ّ
تحد مع الغرب ،وكما
ّ
ذك� ��رت أك �ث��ر م��ن م ��رة ف��إن �ه��م س�ي�ح��م�ل��ون
إي��ران مسؤولية التسونامي ال��ذي ضرب
أندونيسيا لو استطاعوا ،ولقد تعودنا
على مثل هذه االتهامات».
من جهتهاّ ،
رحبت دول مجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ب��اج �ت �م��اع أط � ��راف امل �ع��ارض��ة
السورية في الداخل والخارج .وقال األمني
ّ
العام للمجلس ،عبد اللطيف الزياني« ،إن
دول املجلس تعتبر انعقاد هذا االجتماع
ال � �ت � �ش� ��اوري ف ��رص ��ة م �ه �م��ة ل �ل �م �ع��ارض��ة
السورية للعمل على ال��وص��ول إل��ى رؤية
شمولية ،تحقق تطلعات الشعب السوري
الشقيق وتلبي مطالبه امل�ش��روع��ة ،األم��ر
ال � ��ذي س �ي �س��اع��د ع �ل��ى ح �ش��د امل ��زي ��د م��ن
الدعم والتأييد الدولي لقضيته العادلة».
وأوضح أن عقد هذا االجتماع في مدينة
الدوحة« ،يعكس االهتمام الكبير والدعم
امل �س �ت �م��ر ال� ��ذي ت��ول �ي��ه دول� ��ة ق �ط��ر ودول
مجلس التعاون ملساعدة الشعب السوري
ال�ش�ق�ي��ق ،ع�ل��ى ت �ج��اوز ال��وض��ع امل��أس��وي
وامل �ع��ان��اة ال�ي��وم�ي��ة ال �ت��ي ي�ق��اس�ي�ه��ا على
جميع األص �ع��دة ف��ي ال��داخ��ل وال �خ��ارج».
ّ
وعبر الزياني عن تمنيات دول املجلس
ب� � ��أن ي �ح �ق��ق ه� � ��ذا االج � �ت � �م� ��اع «ل �ل �ش �ع��ب
السوري آماله وتطلعاته ويحفظ لسوريا
وحدتها وسيادتها».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

وقف الهجوم على تفتناز
والمعارضة تعلن إسقاط مروحية
ت�ع� ّ�رض��ت م�ن��اط��ق ع��دة ف��ي ري��ف دم�ش��ق،
وريف حلب ،وادلب لغارات من الطائرات
الحربية السورية ،فيما أعلنت املعارضة
إس �ق ��اط ط ��ائ ��رة ح��رب �ي��ة ف ��ي دي ��ر ال� ��زور،
وت��زام�ن��ت ه��ذه االح� ��داث م��ع ان�ف�ج��ار في
دمشق.
وق��ال امل��رص��د ال�س��وري ّلحقوق االن�س��ان
ّ
إن الطائرات الحربية نفذت غ��ارات على
م�ن��اط��ق ف��ي ال �غ��وط��ة ال�ش��رق�ي��ة ف��ي ري��ف
دم� �ش ��ق ،وع �ل��ى م��دي �ن��ة ال� �ب ��اب ف ��ي ري��ف
ح �ل��ب ،ق �ت��ل ف �ي �ه��ا ث�ل�اث��ة رج � ��ال وام � ��رأة،
وع�ل��ى م��دي�ن��ة م�ع��رة ال�ن�ع�م��ان وق ��رى في
منطقة جسر الشغور وجبل الزاوية في
محافظة ادل��ب ،قتل فيها ستة مدنيني.
في الوقت نفسه ،سجلت اشتباكات في
مدينة حرستا وبلدتي جسرين وعربني
في ريف دمشق.
من جهة ثانية ،أف��اد املرصد عن العثور
ع �ل��ى س ��ت ج �ث��ث ألش� �خ ��اص م ��ن م�خ� ّ�ي��م
ال �ي��رم��وك ل�لاج�ئ�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،ق��رب
منطقة حوش بالس التابعة ّ
لحي القدم
ف��ي ج�ن��وب دم �ش��ق ،فيما وق�ع��ت م�ع��ارك
عنيفة قرب بلدة السفيرة في ريف حلب،
ق �ت ��ل ف �ي �ه��ا س �ت ��ة م �ق��ات �ل�ي�ن م �ع ��ارض�ي�ن،
ب �ح �س��ب امل� ��رص� ��د ،ف �ي �م��ا ش �ه ��دت ب�ع��ض
أحياء مدينة حلب اشتباكات ،وتعرضت
أحياء أخرى لقصف من القوات النظامية.
في مدينة درعا ،تعرض ّ
حيا طريق السد
وم �خ� ّ�ي��م ال �ن��ازح�ين ل�ل�ق�ص��ف م��ن ال �ق��وات
ال �ن �ظ ��ام �ي ��ة ال � �س� ��وري� ��ة ،ال � �ت ��ي «ح� �ش ��دت
ًَ
أع��دادا كبيرة من اآلليات والجنود على
أط � ��راف ال�ح�ي�ين م��ن أج ��ل اق�ت�ح��ام�ه�م��ا»،
بحسب املرصد ،الذي أشار إلى «مقاومة
ش��رس��ة م��ن م�ق��ات�ل��ي ال�ك�ت��ائ��ب ال �ث��ائ��رة».
ّ
وشن مقاتلون معارضون هجمات على
ع��دة ح��واج��ز عسكرية ف��ي ق��رى ع��ام��ود،
وال �ي �ع �ق��وب �ي��ة ،وزرزور ،وال �ج ��دي ��دة في
ريف جسر الشغور في ادلب ،ترافقت مع
قصف واشتباكات.
ف��ي م�ح��اف�ظ��ة دي ��ر ال � ��زور ،ق �ت��ل م�ق��ات�لان
معارضان في مدينة امليادين ،أحدهما
م��ن ج ��راء ال�ق�ص��ف ع�ل��ى امل��دي�ن��ة ،واآلخ��ر

خ�ل�ال اش�ت�ب��اك��ات م��ع ال �ق��وات النظامية
ف��ي محيط كتيبة امل��دف�ع�ي��ة ع�ن��د أط��راف
املدينة.
ف� � ��ي م � � � � � ��وازاة ذل� � � � ��ك ،أس� � �ق � ��ط م� �ق ��ات� �ل ��ون
م�ع��ارض��ون ط��ائ��رة ح��رب�ي��ة ف��ي محافظة
دي � ��ر ال� � � ��زور ،ب �ح �س��ب م ��ا أف� � ��اد امل ��رص ��د.
ّ
ون�ق��ل امل��رص��د ع��ن ش�ه��ود ون��اش�ط�ين أن
«مقاتلني م��ن الكتائب ال�ث��ائ��رة أسقطوا
ط��ائ��رة ح��رب�ي��ة ك��ان��ت ت �ش��ارك ف��ي قصف
محيط كتيبة املدفعية عند أطراف مدينة
ّ
امل �ي��ادي��ن ف ��ي دي ��ر ال� � ��زور ،وأن ال �ط��ائ��رة
تحطمت ق��رب بلدة بقرص» .وأش��ار إلى
معلومات أولية عن أسر الطيار.

استولى معارضون
على حقل نفطي في
دير الزور

إلى ذلك ،وقع انفجار قرب فندق داما روز
في وسط العاصمة السورية أوقع سبعة
ج��رح��ى ،بحسب م��ا ذك��رت وك��ال��ة األن�ب��اء
السورية الرسمية «سانا» .وقالت الوكالة
ّ
إن «تفجيرًا ارهابيًا وقع قرب مرأب اتحاد
ن �ق��اب��ات ال �ع �م��ال ف ��ي دم �ش ��ق ،وأدى إل��ى
وقوع سبعة جرحى بني املواطنني».
من ناحية أخ��رى ،ق��ال امل��رص��د ،في بيان
ل � ��ه« ،ش � �ه ��دت م �ن �ط �ق��ة س ��اح ��ة امل �ي �س��ات
وش��ارع مشفى أمية ف��ي دمشق انتشارًا
أمنيًا واسعًا ،واغالقًا لبعض الطرق بعد
اشتباكات عنيفة وقعت بني مقاتلني من
الكتائب الثائرة وعناصر من األمن قرب
فرع األمن السياسي في ساحة امليسات».
ّ
وأوضح أن االشتباكات استمرت «نصف
ساعة» ،كما أفاد املرصد عن «اشتباكات
عنيفة ب�ين ال �ق��وات النظامية والكتائب
ال�ث��ائ��رة املقاتلة ف��ي ح� ّ�ي الحمدانية في
ّ
م��دي �ن��ة ح� �ل ��ب» .وذك � ��ر أن أح� �ي ��اء ط��ري��ق
ال �ب��اب ،وال �ش �ع��ار ،وج�م�ع�ي��ة ال��زه��راء في
امل��دي �ن��ة ت �ع� ّ�رض��ت ل�ل�ق�ص��ف م ��ن ال �ق��وات
النظامية ،ما أدى إلى سقوط جرحى في
ّ
حي طريق الباب.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،ذك � � ��رت م � �ص� ��ادر م��ن
ّ
امل� � �ع � ��ارض � ��ة ،ف � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة إدل� � � � ��ب ،أن
امل �ع��ارض�ي�ن اض� �ط ��روا إل ��ى وق ��ف ه�ج��وم
ل �ل �س �ي �ط��رة ع �ل ��ى ق� ��اع� ��دة ج ��وي ��ة ك �ب �ي��رة
بسبب نقص الذخيرة .وكان معارضون
إس�ل�ام � ّ�ي ��ون ق ��د ه��اج �م��وا م �ط��ار ت�ف�ت�ن��از
العسكري ،فجر أول من أمس ،باستخدام
قاذفات الصواريخ.
إل��ى ذل��ك ،اس�ت��ول��ى مقاتلون معارضون
ع� �ل ��ى ح� �ق ��ل ن �ف �ط ��ي ف � ��ي م �ح ��اف �ظ ��ة دي ��ر
ال��زور ،بعد اشتباكات عنيفة مع القوات
ال �ن �ظ��ام �ي��ة اس �ت �غ��رق��ت س ��اع ��ات .وأش� ��ار
امل��رص��د ال �س��وري ل�ح�ق��وق االن �س��ان إل��ى
معلومات عن مقتل وجرح وأسر حوالى
أرب �ع�ي�ن ع�ن�ص�رًا م��ن ال�ج�ي��ش ال�ن�ظ��ام��ي،
ّ
ّ
املكلف حراسة الحقل .وق��ال إن مقاتلني
من «لواء جعفر الطيار» «نفذوا العملية
بعد حصار استمر عدة أيام».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،سانا)

غانتس :أحداث سوريا قد تنزلق إلينا
األميركي األخير في ما يتعلق باملعارضة
السورية ،التي يبدو أن الرهان عليها لم
ً
يعد سهال بعد أن أثبت النظام في سوريا
تماسكه شعبيًا وعسكريًا .ولم يذكر أحد
في الداخل السوري وفي واشنطن فضل
ت ��رك �ي ��ا ،وذل � ��ك ب �س �ب��ب رد ف �ع��ل ال� �ش ��ارع
التركي على ت��ورط أردوغ ��ان ف��ي سوريا
على حساب املصالح الوطنية والقومية
ل�ل��دول��ة ،وث��ان�ي��ًا بسبب ال��وض��ع الخطير
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ك��ردي��ة ال �س��وري��ة ،مل��ا لذلك
م��ن ع�لاق��ة م �ب��اش��رة ب��امل��وض��وع ال �ك��ردي
داخ��ل تركيا ،حيث يسيطر أنصار حزب
العمال الكردستاني وأتباعه على الشارع
الكردي في سوريا أيضًا .ويبقى السؤال
األه ��م :م ��اذا اس�ت�ف��ادت أن �ق��رة م��ن ك��ل ه��ذا
ال�ت��ورط الخطير ،ولحساب م��ن؟ يتحدث
اإلع� �ل� ��ام ال� �ت ��رك ��ي ب ��اس� �ت� �م ��رار ع� ��ن ف�ش��ل
س�ي��اس��ات وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة أح�م��د داوود
ّ
ويحمله الكثيرون مسؤولية هذا
أوغلو،
الفشل الخطير بكل نتائجه وانعكاسته
الخطيرة ،بعد استبعاد أنقرة عن اللعبة
ال �س��وري��ة ع�ب��ر ال ��دور ال ��ذي أع�ط��ي لقطر،
وت��آم��ر أم�ي��ره��ا ح�م��د ب��ن خليفة آل ثاني
ع�ل��ى ص��دي�ق��ه ال�ح�م�ي��م أردوغ� � ��ان ،عندما
سبقه ف��ي زي ��ارة غ��زة امل �ح��اص��رة ،بعدما
ك ��ان أردوغ � ��ان ي�خ�ط��ط ل��زي��ارت �ه��ا كزعيم
إس �ل�ام� ��ي س �ي �ق ��ود امل �ن �ط �ق��ة ف� ��ي م��رح �ل��ة
الربيع العربي.

محمد بدير
حذر رئيس األركان اإلسرائيلي ،بيني
غانتس ،من ان��زالق األح��داث السورية
إلى إسرائيل وأمر قواته املنتشرة في
ال�ج��والن ب��رف��ع ح��ال��ة التأهب م��ن أجل
ال �ح��ؤول دون ذل ��ك ،ف��ي وق��ت ي��واص��ل
ف �ي ��ه ج �ي ��ش االح � �ت �ل��ال ن �ص ��ب ش�ب�ك��ة
رادارات متطورة على خط الحدود مع
سوريا.
ون �ق �ل��ت وس��ائ��ل اإلع �ل��ام اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
عن غانتس قوله ،خ�لال زي��ارة تفقدية
قام بها أمس إلى الهضبة املحتلة ،إن
«ما يحصل في سوريا شأن سوري قد
يتحول إلى شأن إسرائيلي» ،طالبًا من
وح ��دات ال�ج�ي��ش ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى «ح��ال��ة
ت��أه��ب م ��ن أج� ��ل ال ��دف ��اع ع ��ن ال�ه�ض�ب��ة
ومنع أي انزالق ملا يحصل في سوريا
باتجاهنا».
وأوض� � � ��ح ال� �ن ��اط ��ق ال� �ع� �س� �ك ��ري ب��اس��م
ال �ج �ي��ش ،ال�ع�م�ي��د ي ��وآف م ��ردخ ��اي ،أن
غ��ان �ت��س وال �ض �ب��اط ال �ك �ب��ار امل��راف �ق�ين
ل��ه ع��اي�ن��وا م��ن أح��د امل��واق��ع العسكرية
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ج � � ��زءًا م� ��ن ال� �ق� �ت ��ال ف��ي
الجانب اآلخر من الحدود بني الجيش
ال � �س� ��وري وامل� �س� �ل� �ح�ي�ن ،وأن أص � ��وات
ُ
االن �ف �ج��ارات وال��رص��اص ك��ان��ت تسمع
بوضوح لديهم.

نشر شبكة رصد
إلكترونية متطورة على
امتداد الحدود مع سوريا

وج� ��اءت زي� ��ارة غ��ان�ت��س إل ��ى ال �ج��والن
غ� � ��داة دخ� � ��ول ث �ل��اث دب� ��اب� ��ات س��وري��ة
إل � ��ى امل �ن �ط �ق��ة امل� �ن ��زوع ��ة ال � �س �ل�اح ب�ين
ال�ج��ان�ب�ين ف��ي ح ��ادث وص�ف�ت��ه دم�ش��ق
على لسان صحيفة «الوطن» السورية
بأنه يأتي في سياق «أنشطة الجيش
السوري لتعزيز سيطرته على املكان،
ف��ي ظ��ل م�ح��اول��ة امليليشيات املسلحة
السيطرة على قرى بير عجم والبريقة
واألح� � � � � ��راش امل� � ��وج� � ��ودة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
املنزوعة السالح».
وتقدمت ت��ل أب�ي��ب ف��ي أع�ق��اب ال�ح��ادث
ب �ش �ك��وى إل ��ى ق �ي ��ادة ال� �ق ��وات ال��دول �ي��ة
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة وامل �ن �ت �ش��رة

ف ��ي ال� �ج ��والن ،زاع �م ��ة أن م ��ا ق��ام��ت به
ال ��دب ��اب ��ات ال� �س ��وري ��ة ي �ش �ك��ل ان �ت �ه��اك��ًا
الت� �ف ��اق� �ي ��ة وق� � ��ف ال � �ن� ��ار ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب�ين
ال �ج��ان �ب�ين م �ن��ذ ع� ��ام  .1974وب�ح�س��ب
م �ص��ادر إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ف��إن م��ن املحتمل
أن ت �ك��ون ن��اق�ل�ت��ا ج �ن��د إس��رائ�ي�ل�ي�ت��ان
إضافيتان قد دخلتا أيضًا منطقة بير
ال�ع�ج��م ال��واق �ع��ة ش��رق��ي ال�ق�ن�ي�ط��رة في
املنطقة املزوعة السالح .ووفقًا ملتحدثة
باسم الجيش اإلسرائيلي ،فإن الحادث
«وقع صباح السبت على مسافة قريبة
من امل��واق��ع اإلسرائيلية في املرتفعات
االستراتيجية».
وم� � � ��ن امل� � �ت � ��وق � ��ع أن ي� �ن� �ه ��ي ال� �ج� �ي ��ش
اإلس� � ��رائ � � �ي � � �ل� � ��ي ن� � �ش � ��ر ش � �ب � �ك� ��ة رص � ��د
إلكترونية متطورة على امتداد الحدود
مع سوريا بهدف تعزيز قدرة الجيش
ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة م��ا ي�ح�ص��ل ف��ي س��وري��ا.
وأش � � ��ارت ص�ح�ي�ف��ة «م� �ع ��اري ��ف» أم��س
إل��ى أن امل�ن�ظ��وم��ة ال�ت��ي يعمل الجيش
على نشرها تعد األك�ث��ر ت�ط��ورًا لديه،
وهي تتضمن أليافًا ضوئية ورادارات
وك��ام �ي��را ح��دي �ث��ة ،وت�ت�ي��ح م�ت��اب�ع��ة ما
يحصل في العمق السوري في النهار
والليل ،وتحدث «ثورة في القدرة على
جمع املعلومات االستخبارية للجيش
في ما يحصل في الجانب الثاني من
الحدود».

موسكو توافق
على «اقتراح» أنقرة
أكد املبعوث الخاص للرئيس
الروسي إلى الشرق األوسط،
ميخائيل بوغدانوفّ ،أن موسكو
توافق على اقتراح أنقرة تأليف
لجنة ثالثية حول سورياّ ،
تضم
روسيا وتركيا وإيران .وتمنى
بوغدانوف في حديث تلفزيوني،
على املجتمعني في الدوحة من
فصائل املعارضة السورية
التوصل إلى موقف ّ
موحد،
السياسية
والجنوح إلى التسوية
ّ
لألزمة ،بعد أن اتضح ّأن الحل
العسكري غير ممكن.
(األخبار)

ّ
توسع االنقسام بني
املعارضني املسلحني
أفادت صحيفة «أوبزيرفر»
البريطانية ّأن شريط الفيديو
ّ
الذي بثته جماعة «جهادية» على
اإلنترنت ،وظهر فيه مقاتلوها
يعدمون جنودًا سوريني وقعوا
أسرى لديهمّ ،
وسع االنقسام بني
صفوف املقاتلني املتمردين.
وقالت الصحيفة إن الجماعات
املتمردة تتهم اآلن املجلس
العسكري السوري ،باالنشغال
باالقتتال الداخلي وممارسة
املحسوبية والفشل في قيادة
املعارضة ،وبإنشاء جيش موحد
للمعارضة السورية املسلحة
بسبب رفضه التعامل مع
الجماعات اإلسالمية .ونقلت عن
أحد قادة جماعة «لواء التوحيد»
في حلب قوله «إن جبهة النصرة
املتحالفة مع تنظيم القاعدة
ستكون الوحيدة القادرة على
شن عمليات فتاكة على القواعد
واملراكز األمنية الحكومية ،وهذا
يعني أننا لن نتمكن من كسب
الحرب من دونها».
(يو بي آي)

فيروز آبادي :قطر تقود
الفتنة في سوريا

رأى رئيس األركان العامة للقوات
املسلحة اإليرانية ،حسن فيروز
آبادي (الصورة)ّ ،أن «الواليات
املتحدة مسؤولة بالعمل على
إثارة ّفتنة جديدة في سوريا عبر
ّ
دولة ملح إلى أنها قطر» .ولفت
آبادي إلى ّأن «إيران توصي دولة
قطر بأال تعرض أمنها للخطر من
خالل الوقوع في ّ
فخ األميركيني»،
مشددًا على ّأن «املسلمني يجب
أن يتحدوا في قطع يد أميركا
عن الدول اإلسالمية ،وأن يساعد
بعضهم بعضًا ال أن يساعدوا
البيت األبيض».
(األخبار)

