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يجهد «االئتالف الوطني» لحصد اعترافات دولية .وفي لندن
سمع أن القيادة البريطانية بحاجة أليام ّ
لتقرر ،في حني لحقت
ّ
أنقرة بباريس لتعلن أن االئتالف هو املمثل الشرعي والوحيد
للشعب السوري

ّ
لندن «تؤجل» اعترافها
باالئتالف املعارض

أنقرة تعتبره «املمثل الشرعي والوحيد»...
وباريس تبحث رفع الحظر عن ارسال السالح إلى سوريا
ف���ي وق���ت اع��ت��رف��ت ف��ي��ه أن���ق���رة ب��االئ��ت�لاف
ً
الوطني املعارض «ممثال شرعيًا وحيدًا
ل��ل��ش��ع��ب ال�����س�����وري» ،أع���ل���ن���ت ل���ن���دن أن��ه��ا
س��ت��ق ّ��رر خ�لال أي���ام االع��ت��راف ب��االئ��ت�لاف.
بدورها أثارت باريس مسألة رفع الحظر
األوروب���ي على ارس���ال «أسلحة دفاعية»
إلى سوريا.
وأعلن ّ وزير الخارجية البريطاني وليام
هيغ أن���ه س��ي��ق ّ��رر ،خ�لال أي���ام ،م��ا إذا كان
سيعترف باملعارضة السورية الجديدة،
ب��ع��د م���ح���ادث���ات «م��ش��ج��ع��ة» م���ع ق��ادت��ه��ا
في لندن .ودع��ا «االئ��ت�لاف الوطني» إلى
وض�����ع رؤي�������ة واض����ح����ة مل��س��ق��ب��ل س���وري���ا
واالل�����ت�����زام ب���اح���ت���رام ال���ق���وان�ي�ن ال���دول���ي���ة.
وق�������ال ،ل�����دى اف���ت���ت���اح���ه امل���ؤت���م���ر ال���دول���ي
ّ
لدعم امل��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة ،ف��ي ل��ن��دن« ،إن
مستقبل س��وري��ا معلق ف��ي امل��ي��زان اآلن.
وال��ه��دف م��ن االج��ت��م��اع ه��و االت��ف��اق على
ّ
ال��س��ب��ل ال��ت��ي ت��م��ك��ن امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي من
زي������ادة ال���دع���م ال��س��ي��اس��ي وال��ع��م��ل��ي غير
الفتاك للمعارضة السورية».
ول������م ي��س��ت��ب��ع��د ه���ي���غ ّ
«أي خ����ي����ار ب��ش��أن
ّ
س����وري����ا» ،م��ش��ي��رًا إل����ى أن م��ج��ل��س األم���ن
القومي في الحكومة البريطانية «راجع
ج��م��ي��ع ال���خ���ي���ارات» ،ف���ي االج��ت��م��اع ال���ذي
عقده ي��وم أول من أم��س« ،لكننا ن��درك أن
ه���ذا ي��ح��ت��اج ف���ي ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ،ومهما
ّ
حدث ،اليجاد حل دبلوماسي وسياسي».
وأث��ار وزي��ر الخارجية الفرنسي ،أول من
أم��س ،مسألة رف��ع الحظر األوروب���ي على
ارس������ال «أس��ل��ح��ة دف���اع���ي���ة» إل����ى س���وري���ا،
ب���ه���دف ال��ت��م��ك��ن م����ن ارس�������ال أس���ل���ح���ة م��ن
ه��ذا ال��ن��وع إل��ى مقاتلي امل��ع��ارض��ة .وق��ال
ان��ه سيناقش املسألة م��ع دول أخ��رى في
االتحاد.
ف����ي ال����س����ي����اق ،ص ّ
�������رح وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة
ّ
ال��ت��رك��ي أح��م��د داوود أوغ��ل��و ب����أن تركيا
ت��ع��ت��رف ب��االئ��ت�لاف ال��ج��دي��د للمعارضة
ً
السورية «ممثال شرعيًا وحيدًا للشعب
ال��س��وري» .ودع��ا وزي��ر الخارجية التركي
ك��ل ال���دول األع��ض��اء ف��ي منظمة التعاون
االس�لام��ي وامل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي إل���ى القيام
باملثل .وأض���اف «م��ا تحتاج ال��ي��ه ال��ث��ورة
السورية والشعب السوري اآلن هو دعم
رسائل تعاطف ووعودًا».
فعلي وليس ّ
الداعمة
الدول
روسيا
رت
حذ
من جهتها،
ّ
لالئتالف السوري املعارض للنظام بأنها
ترتكب «انتهاكًا فاضحًا» للقانون الدولي
إذا زودت املقاتلني امل��ع��ارض�ين بأسلحة.
وص��رح املتحدث باسم وزارة الخارجية،
أل���ك���س���ن���در ل���وك���اش���ي���ف���ي���ت���ش ،ف����ي م��ؤت��م��ر
صحافي «لقد قدم عدد كبير من العواصم
تعهدات بتقديم أسلحة حديثة».
وأض������������اف ل����وك����اش����ي����ف����ي����ت����ش أن ت���ق���دي���م
«مساعدة أجنبية إلى املعارضة التي تشن
نزاعًا مسلحًا ضد الحكومة الشرعية هو
انتهاك فاضح للمعايير األساسية التي
ي���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا ال���ق���ان���ون ال����دول����ي» .وت��اب��ع
«ف��ي شرعة مبادئ القانون ال��دول��يّ ،
ورد
ّ
ّ
يحق ّ
ألي دول��ة تنظيم أو
بوضوح ان��ه ال
مساعدة أو تمويل األعمال املسلحة التي
ت���ه���دف إل����ى إط���اح���ة ال���ن���ظ���ام ب��اس��ت��خ��دام
العنف في دولة أخرى».
من ناحيته ،قال املتحدث باسم الخارجية
الصينية ،هونغ ل��يّ ،إن ّ
أي خطوة يقوم
بها املجتمع ال��دول��ي تجاه سوريا يجب
ّ
أن تكون بهدف املساعدة في حل النزاع.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة أن����ب����اء ال���ص�ي�ن ال���ج���دي���دة

ألي
موسكو :ال ّ
يحق ّ
دولة مساعدة أو تمويل
األعمال المسلحة
في بلدة رأس العني على الحدود التركية أمس (بولنت كيليش  -أ ف ب)
«شينخوا» عن هونغ ،قوله ردًا على كالم
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس،
ع��ن ط��رح مسألة رف��ع الحظر ع��ن تسليح
املعارضة السوريةّ ،إن ّ
«أي��ة خطوات من
جانب املجتمع الدولية يجب أن تساهم
في وقف العنف في سوريا من أجل الدفع
باتجاه تسوية سياسية» .وق��ال إن على
«امل��ج��ت��م��ع ال���دول���ي أن ي��س��اه��م ف��ي ص��ون

السالم واالستقرار في الشرق األوسط».
ف���ي س���ي���اق م��ن��ف��ص��ل ،ق����ال ن���ائ���ب امل���راق���ب
ال����ع����ام ل��ج��م��اع��ة اإلخ��������وان امل��س��ل��م�ين ف��ي
ّس����وري����ا ،ع��ل��ي ص����در ال���دي���ن ال��ب��ي��ان��ون��ي،
إن��ه ال توجد نية ل��دى الجماعة الحتكار
ال��ث��ورة ف��ي س��وري��ا .وق���ال البيانوني في
ّ
مقابلة إن اإلخ���وان يأملون ف��ي التوصل
إلى توافق في اآلراء بشأن تطبيق أحكام

ّالشريعة ،لكنهم لن يفرضوها .وأض��اف
أن������ه ال ي��م��ك��ن ل���ح���زب واح������د أن ي���م���ارس
ّ
االحتكار في سوريا ،موضحًا أن سوريا
بها مزيج عرقي وديني وطائفي متناغم
ّ
م��ن��ذ س���ن���وات ،وأن ّه���ذا ال��ت��ع��اي��ش يجب
أن ي��س��ت��م ّ��ر .وق���ال إن��ه��م ال ي��زع��م��ون أنهم
يمثلون الشعب ال��س��وري وال ي ّ ّ��دع��ون أن
هذه الثورة هي ثورتهم ،مؤكدًا أنهم جزء

ّ
واح���د م��ن الشعب ال��س��وري .وأض���اف أن��ه
«يمكن القول إنهم موجودون في الشارع
ل��ك��ن ح��ج��م ه����ذا ال���وج���ود ه���و م���ا تكشفه
االنتخابات املقبلة».
م��ي��دان��ي��ًا ،خ��رج��ت ت���ظ���اه���رات ع���دي���دة في
م��ن��اط��ق مختلفة م��ن س��وري��ا أم���س تحت
عنوان «دعم االئتالف الوطني» املعارض،
ورف����ع����ت ش�����ع�����ارات داع����م����ة ل���ق���ط���اع غ���زة

ّ
األردنيون يصعدون تحركهم ويطالبون امللك بالرحيل

ّ
حط الربيع العربي
رحاله شرقي نهر األردن،
حيث تصاعدت حدة
االحتجاجات مع سقوط
قتيل وعدد من الجرحى،
ما دفع املتظاهرين
للمطالبة برحيل امللك
عبد الله الثاني

ت���واص���ل���ت االح���ت���ج���اج���ات ال��ش��ع��ب��ي��ة ف��ي
األردن لليوم الثالث على ال��ت��وال��ي أم��س،
عقب قرار الحكومة رفع أسعار املشتقات
النفطية ،وتصاعدت حدتها عقب اإلعالن
عن مقتل أحد املتظاهرين في مدينة إربد
(شمال) على أيدي قوات األمن.
وت��ظ��اه��ر أك��ث��ر م��ن  10آالف ش��خ��ص أم��ام
امل��س��ج��د ال��ح��س��ي��ن��ي ال��ك��ب��ي��ر وس���ط ع��م��ان،
بينهم إسالميون ويساريون ومجموعات
ش��ب��اب��ي��ة ،ه��ات��ف�ين «ال��ش��ع��ب ي��ري��د إص�لاح
النظام» و«الحرية من الله يسقط يسقط
ع����ب����د ال������ل������ه» .ودع���������ت ج����م����اع����ة اإلخ���������وان
امل��س��ل��م�ين ال���ن���اس ل���ل���ن���زول إل����ى ال���ش���وارع
لكن ك��ب��ار مسؤولي الجماعة ق���رروا عدم

من تظاهرات ّ
عمان أمس (محمد حامد ــ رويترز)

املشاركة في االحتجاج .وأثار إعالن وفاة
ق��ي��س ال��ع��م��ري ( 27س���ن���ة) ،ال����ذي ينحدر
م��ن عشيرة ال ُ��ع��م��ري��ة ،ال��ت��ي تعتبر إح��دى
أه��م القبائل األردن��ي��ة ف��ي ش��م��ال اململكة،
والحديث عن موت سريري ملتظاهر آخر
من القبيلة نفسها ،املزيد من التوتر في
م��ن��اط��ق مختلفة م��ن األردن ،وخصوصًا
بعدما أعلنت عائلة العمري أنها ترفض
دف����ن ق��ت��ي��ل��ه��ا إل����ى ح�ي�ن إع��ل��ان ال��س��ل��ط��ات
مسؤوليتها ع��ن مقتله .ف��ي ه���ذا ال��وق��ت،
ع���م���ت ت����ظ����اه����رات ص���ب���اح���ي���ة وم���س���ائ���ي���ة
مناطق مختلفة في األردن ،بدءًا بالعاصمة
وم���دن م��ع��ان وال��ك��رك والطفيلة (ج��ن��وب)
وإرب��د واملفرق وعجلون وج��رش (شمال)
ت��ع��ام��ل��ت م��ع��ه��ا ق�����وات م��ك��اف��ح��ة ال��ش��غ��ب.
وهتف املتظاهرون« :الشعب يريد اسقاط
ال��ن��ظ��ام» و«ال اص�ل�اح وال تصليح ارح��ل
ب��ال��ع��رب��ي ال���ف���ص���ي���ح»ّ .
ورددوا ،ه��ت��اف��ات
وص���ف���ت امل���ل���ك ب��ال��ف��اش��ل ،ألن����ه ق����ام خ�لال
عهده بتعيني  13حكومة كانت جميعها
ف���اش���ل���ة ،ك���م���ا ق����ال����وا إن�����ه ف���ق���د ال��ش��رع��ي��ة.
وم��ن ال��ه��ت��اف��ات ال��ت��ي ّ
ردده����ا املتظاهرون
«س ّ��ج��ل س ّ��ج��ل ي��ا زم����ان ع��ب��د ال��ل��ه ال��ث��ان��ي
ب��اع األوط����ان» ،و«اس��م��ع السلطان (امللك)
ان امل��ل��ك عبد ال��ل��ه ال��ث��ان��ي فقد الشرعية».
و«ل����وح ب��ي��دك ل����وح ،م��ا ب���دك ت��ص��ل��ح روح
(إرحل)» ،و«يسقط حكم األزعر» ،و«حرية
حرية غصبًا عنك عبد الله».
وم���ن���ع���ت ال���س���ل���ط���ات األردن������ي������ة م���راس���ل���ي
ال��ص��ح��ف ووك�����االت األن���ب���اء األج��ن��ب��ي��ة من
تصوير االعتقاالت ،وأطلقت عليهم قنابل
ُم ّ
سيلة للدموع.
وان����دل����ع����ت أم������س ،م����واج����ه����ات ب��ي�ن ق����وات
ال�������درك األردن�����ي�����ة وم���ح���ت���ج�ي�ن ف����ي م��خ��ي��م
البقعة لالجئني الفلسطينيني شمال غرب
ال��ع��اص��م��ة ع ّ���م���ان ،ف��ي��م��ا أح��ص��ت م��دي��ري��ة
األمن العام األردنية  50إصابة في صفوف
عناصرها ج ّ��راء االشتباكات التي وقعت

خ�لال األي��ام املاضية .وف��ي السياق ،قالت
م��دي��ري��ة األم����ن ال���ع���ام األردن���ي���ة ف���ي ب��ي��ان،
إن��ه ت��م «تسجيل  26إص��اب��ة ب�ين مرتبات
األم�������ن ال����ع����ام ب��ع��ض��ه��ا ج ّ
��������راء اس���ت���خ���دام
أس��ل��ح��ة ن���اري���ة ،و 3منهم ح���االت صعبة،
كما ّ
سجلت  24إصابة بني مرتبات قوات
ال������درك 13 ،م��ن��ه��ا ب��أع��ي��رة ن���اري���ة ،ح���االت
بعضهم صعبة» .وفي بلدة ذيبان التابعة
ملحافظة مأدبا (وس��ط) ،ح��اول محتجون
اق���ت���ح���ام امل����رك����ز األم����ن����ي وإح���������راق ص���ور
شخصيات «سيادية» في البالد.
ف�����ي ه������ذه األث������ن������اء ،أع����ل����ن م����دي����ر ش���رط���ة
محافظة الطفيلة ،العميد ف��واز املعايطة،
أن����ه ت���م إل���ق���اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ى  9أش��خ��اص
بينهم اثنان يحمالن الجنسية السورية
إث�����ر «أع����م����ال ال���ش���غ���ب» ال���ت���ي وق���ع���ت ف��ي
املحافظة.
ك��ذل��ك ،ت��ظ��اه��ر امل��ئ��ات م��ن امل���وال�ي�ن للملك
مقابل تظاهرة ّاملعارضة ،ما اضطر قوات
الدرك الى التدخل والفصل بني ُالطرفني.
وف����ي����م����ا رف�����ض�����ت ال����س����ل����ط����ات امل���خ���ت���ص���ة
ت���وص���ي���ات ع���س���ك���ري���ة وأم���ن���ي���ة ب���ض���رورة
ال���ت���راج���ع ع����ن ق������رار رف�����ع األس�����ع�����ار ،أع��ل��ن
«االخ�����������وان امل���س���ل���م���ون» ان���ح���ي���ازه���م ال���ى
«الشارع الغاضب» .ونفت الجماعة إجراء
مقايضة أو صفقة مع الحكومة األردنية
لتحقيق مكاسب خاصة بها.
ورد نائب مراقب عام اإلخوان في األردن،
زك������ي ب���ن���ي أرش�����ي�����د ،ع���ل���ى م�����ا ت��������ردد ف��ي
وس��ائ��ل إعالمية وب�ين ق��وى سياسية في
األردن ،ب���أن ق���ي���ادات ف��ي ال��ج��م��اع��ة سعت
ف���ي ل��ق��ائ��ه��ا م���ع وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة ،ع��وض
خليفات ،لتحقيق أه���داف خ��اص��ة مقابل
ت��ه��دئ��ة ال����ش����ارع .وق����ال ب��ن��ي أرش���ي���د« :ل��و
أردن��ا املقايضة لقايضنا» ،مشيرًا إلى أن
دعم الشعب «واجبنا الوطني للوقوف مع
املواطن بالحفاظ على قوته وقوت عياله
وال ننتظر إمالءات من أحد».

