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»واشنطن بوست«: غياب الدعم األميركي يعوق تدخل الناتو في سورية
واشنطن ـ أ.ش.أ: اعتبرت صحيفة »واشنطن 

بوست« األميركية أن احللقة املفقودة في سبب عدم 
تدخل حلف شمال األطلسي )الناتو( في سورية كما 
كان األمر في ليبيا تتمثل في غياب الدعم األميركي. 

وذكرت الصحيفة ـ في مقال افتتاحي بثته امس 
على موقعها اإللكتروني ـ أن النصر الذي حققه 

»الناتو« في ليبيا ـ بحسب مسؤولني أميركيني ـ كان 
تدخال منوذجيا وحلظة تدرس، معتبرة أن أول هذه 
الدروس هو أن احللف أخذ موقفا بشكل فريد للرد 
سريعا وبتأثير على األزمات الدولية. لكن الصحيفة 

رأت في الوقت نفسه أن هذا النموذج ال ينطبق على 
سورية ألن الناتو كان يرد في ليبيا بسرعة على 

موقف متدهور هدد مئات اآلالف من املدنيني بينما 
أجهز نظام الرئيس السوري بشار األسد على أرواح 

حوالي عشرة آالف مدني منذ بداية االحتجاجات 
الداعية للدميوقراطية قبل خمسة عشر شهرا. وقالت 

الصحيفة ان الناتو ميتلك في حقيقة األمر مصلحة 
في نزع فتيل األزمة في سورية أكثر مما كان عليه 

األمر مع ليبيا، ألن تركيا أحد أعضاء الناتو هي على 
حدود سورية وشهدت عنفا على أراضيها. وقالت 

صحيفة »واشنطن بوست« األميركية انه وفقا إليفو 
دالدر السفير األميركي لدى الناتو فإنه ال يوجد قائد 

في قمة قادة الناتو في شيكاغو قد أثار موضوع 
سورية، وأوضحت أن التحرك في ليبيا بالفعل لم 
يكن يحدث من األساس من دون الدعم األميركي 

الهائل وهذا الوعد األميركي غائب بالنسبة لسورية، 
مشيرة إلى أن هذا أمر محير ليس فقط ألن املخاطر 

اإلنسانية كبيرة في سورية كما كانت في ليبيا.

عواصمـ  وكاالت: مازال مسلسل 
العســــكرية  القصف والعمليات 
النظامية واالشتباكات مع عناصر 
اجليش احلر، مســــتمر في حصد 

املزيد من القتلى في سورية.
ففي ريــــف حلب في شــــمال 
البالد، وقعت اشــــتباكات عنيفة 
بــــن القوات النظامية الســــورية 
ومقاتلن من املجموعات املنشقة 
املسلحة املنضوية حتت اجليش 
احلر، في بلــــدة االتارب احملاذية 
لريف ادلب حيث تتركز عمليات 

القوات النظامية.
كما ذكر املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان ذكر ان قوات األمن نفذت 
حملة مداهمــــات واعتقاالت بعد 
منتصف ليل امس األول وفجر أمس 
في عدد من أحياء مدينة حلب. وقال 
إن قوات األمن السوري نفذت حملة 
مداهمات واعتقاالت بعد منتصف 
ليل أمــــس األول وفجر أمس في 
الباب« و»امليسر«  أحياء »طريق 
و»الشعار« و»الصاخور« و»صالح 
الدين« في حلــــب وأن مظاهرات 
خرجــــت فجــــرا في عــــدة أحياء 
من املدينة.  وفــــي إدلب، أصيب 
مواطنون بجروح اثر اطالق نار من 
القوات النظامية السورية في بلدة 
كفررومة، بحسب املرصد. وأفاد 
ناشطون بأن اجليش يحاول اقتحام 
البلدة ويشــــتبك مع عناصر من 
اجليش احلر. وزار وفد من املراقبن 
الدولين اليوم بلدة معرة مصرين 
في ادلب. وأظهرت مقاطع مصورة 
بثها ناشطون على االنترنت مئات 
املتظاهرين في البلدة يسيرون الى 
جانب سيارتن حتمالن شعار األمم 
املتحــــدة وهم يهتفون »يال ارحل 
يا بشار«، و»ايه واهلل عن الثورة 

ما نتخلى«.
في محافظة حماة، تعرضت بلدة 
اللطامنة إلطالق نار من رشاشات 
ثقيلة للقوات النظامية أسفرت عن 

سقوط جرحى.
فــــي املكتب  وقال ناشــــطون 
اإلعالمــــي للثورة فــــي حماة ان 
»القوات النظامية معززة باآلليات 
حتاول اقتحام البلدة وتشتبك مع 
العناصر املنشقن عنها واملوجودين 

في البلدة«.
ووقعت اشتباكات محدودة بن 
النظامية ومنشقن عنها  القوات 
في احيــــاء املدينة التي ســــمعت 
فيها أصوات انفجارات صباحية، 
بحســــب املرصد الذي أشار أيضا 
الى اقتحام القوات النظامية قرية 
كوكب في ريف حماة حيث »بدأت 

تعرضوا الطالق النيران«.
وقال »غادر املراقبون البصيرة 
على الفور. دعوناهم للعودة لكنهم 
رفضوا«. واضافا ان قتاال اندلع بعد 
ذلك بن قوات الرئيس بشار االسد 
واملعارضن املسلحن املتمركزين 
في البلدة. ولم يرد تأكيد مستقل 

للواقعة.
وقال مصدر آخر من املعارضة 
في محافظة دير الزور ان القوات 
احلكومية التي حتاصر البصيرة 
بــــدأت في إطالق مدافــــع مضادة 

للطائرات باجتاه البلدة.
مـــن جهتهـــا، ذكـــرت جلان 
التنسيق احمللية أن دمشق وريفها 
يشهدان حالة استنفار امني بعد 
قدوم تعزيزات عسكرية ضخمة 
لهما على خلفية انشقاقات حصلت 
يوم أمس األول في صفوف جنود 
جيش النظام. وأكدت اللجان في 
بيـــان ان جيش النظـــام اقتحم 
منطقة برزة في العاصمة السورية 
باملدرعـــات وبأعـــداد كبيرة من 
العناصر ونفذت حملة مداهمات 
واعتقاالت عشوائية حطمت خاللها 
جميع اجلدران التي كتبت عليها 
عبارات ثورية ضد النظام السوري 
كما اقتحم عددا من املنازل. وفي 
ريف دمشـــق قالـــت اللجان ان 
النظام ارســـل تعزيزات  جيش 
عسكرية كبيرة مدعومة بالدبابات 
واملدرعات الى دوما وحرستا ونفذ 
حملة دهم ومتشيط للمنطقة بحثا 
عن منشقن وناشطن وعناصر 
اجليش احلر فيمـــا قام بإغالق 
جميع الطـــرق املؤدية الى برزة 

والقابون.
ونفذ اجليش النظامي حمالت 
مماثلة في »بيت سابر« والزبداني 
في ريف دمشــــق اعتقــــل خاللها 
العشــــرات من املتظاهرين بينهم 
خمسة أشخاص من عائلة واحدة 
وترافقت مع إطالق نار كثيف من 
حواجز أمنية أقامها اجليش في كلتا 
املنطقتــــن وحملة تفتيش دقيقة 

للسيارات.
 في املقابل، أعلنت سورية أمس 
مقتل خمسة وإصابة آخرين جراء 
انفجار وقع فــــي منطقة القابون 

بدمشق.
وقالت وكالة األنباء السورية 
)سانا( ان »عبوة ناسفة زرعتها 
مجموعة مســــلحة انفجرت بحي 
القابون بدمشق ما أسفر عن مقتل 
خمســــة مدنين وإصابة آخرين 
العبوة  انفجــــار  كانوا في موقع 

الناسفة«.

مطلوبن، اثر االشتباكات التي دارت 
بعد منتصــــف الليل قبل املاضي 

في املنطقة.
علــــى صعيــــد متصــــل، اتهم 
مسؤولون في املعارضة السورية 
املسلحة الشرطة السورية بقتل 
اثنن من احملتجــــن أمس عندما 
فتحت النيران على حشــــد خرج 
الستقبال مراقبي األمم املتحدة في 
محافظة دير الزور بشرق البالد.

وأضــــاف أبو ليلى املســــؤول 
باجليش السوري احلر في حديث 
هاتفي مع رويترز من دير الزور 
»مبجــــرد أن دخلــــت قافلة األمم 
املتحــــدة البصيرة خــــرج املئات 
الستقبالها. ولم متر دقائق حتى 

حملة مداهمات«.
ويقول ناشطون في حماة ان 
عناصر اجليش احلر يتوارون في 
احياء املدينة مــــن دون ان تكون 
لهم سيطرة على مناطق بعينها. 
أما القــــوات النظامية فتســــيطر 
على املداخل والشوارع الرئيسية 
وتتجنب دخول االحياء الســــيما 

في الليل.
وســــمعت فجر أمس أصوات 
انفجارات وإطــــالق رصاص في 
مدينة دوما في ريف دمشق قبل ان 
تدخل القوات النظامية الى احيائها 
وتنتشــــر في محيطها. كما نفذت 
القوات النظامية حملة مداهمات في 
مدينة حرستا ومحيطها بحثا عن 

)أ.ف.پ( صورة بثها معارضون جلنازة احد الناشطن الذين قتلوا برصاص األمن في امليدان امس االول 

معارضون يتهمون النظام بقتل محتجني أمام مراقبي األمم املتحدة

االشتباكات والعمليات العسكرية مستمرة في حصد األرواح السورية

عمان ـ رويترز: في صراع على السلطة داخل املجلس 
الوطني السوري ـ جهة املعارضة الرئيسية في سورية ـ 

يتنافس اإلسالميون مع العلمانيني، والنشطاء املقيمون 
في اخلارج مع نشطاء الداخل على نحو يقوض ما يردده 

املجلس من أنه بديل للرئيس بشار األسد.
ومع مضي 14 شهرا على بدء االنتفاضة يقلل التناحر 

داخل املجلس الوطني السوري من احتماالت أن يحظى 
باعتراف دولي أو يحصل على أكثر من مجرد تأييد غير 

كامل في مواجهة األسد. وعلى أرض الواقع ال يظهر 
املجلس أي مؤشر على السيطرة على املعارضة إذ ينظم 

النشطاء االحتجاجات بأنفسهم ويقاتل املقاتلون من تلقاء 
أنفسهم وليس بناء على أوامر من أحد.

ويقول البعض إن اخلالفات داخل املعارضة السورية 
انعكاس للفوضى داخل سورية ذاتها.

وقال املعارض املخضرم فواز تللو »هناك وضع منطي 
في املجلس الوطني السوري ال يختلف كثيرا عن حكم 

أسرة األسد الشمولي القائم منذ أربعة عقود والذي تريد 
االنتفاضة اإلطاحة به«. ويدور حاليا صراع داخلي حول 

منصب برهان غليون الذي عرض التنحي عن زعامة 
املجلس الذي يضم 313 عضوا في األسبوع املاضي إذا 

أمكن التوصل إلى شخص بديل. وليس هناك ضمان 
لوجود مثل هذا الشخص.

ويصف البعض غليون عالم االجتماع الليبرالي البالغ من 

العمر 67 عاما بأنه أداة في يد جماعة اإلخوان املسلمني 
ويقولون إنه اختير الجتذاب التأييد الغربي.

كما ينتقد البعض احتكاره لزعامة املجلس املفترض ان 
تتغير كل 3 أشهر. وينتقده آخرون لعدم دعمه املعارضة 

املسلحة لألسد.
وقال مصدر عسكري في فرنسا وهي واحدة من 

أشد معارضي األسد إن املعارضة في حاجة إلى تنظيم 
صفوفها بشكل أفضل. وقال املصدر »األمر يصب حاليا 
في صالح اجلماعات اإلسالمية ويجعل حتى من الصعب 

على املعارضة أن تنظم نفسها«. واخلطوة األولى هي 
تسوية مسألة القيادة. ويقول اإلسالميون الذين يهيمنون 

على املجلس إنهم يحاولون إقناع غليون باالستمرار 
في منصبه. وقال ملهم الدروبي وهو قيادي في جماعة 

اإلخوان املسلمني »إذا أصر على االنسحاب فسيحني وقت 
انعقاد املجلس بكامل أعضائه واختيار قيادة جديدة على 
كل املستويات«. وغليون له روابط جيدة بفرنسا وقطر 
لذلك رمبا يكون أقرب ما يكون من الشخصية التوافقية.

لكن من العوامل التي ليست في صاحله املعارضة من داخل 
سورية بسبب تشككه في املقاومة املسلحة هناك.

وقال ياسر سعد الدين وهو معلق مييل للمعارضة ومقيم 
في اخلليج »االنقسام بني املجلس الوطني السوري ومن 

هم في الداخل في تزايد.. غليون يفتقر للشخصية 
الكارزمية ولم يتنب الكفاح املسلح بعد أن قتل األسد اآلالف 

من معارضيه السلميني«. وقال عضو رفيع في اجليش 
السوري احلر املعارض إن غليون ليس »في املعادلة« لكنه 
أقر بأن اإلسالميني الذين يدعمونه يحاولون إقامة روابط 

حقيقية مع مقاتلي املعارضة.
ومن املرشحني اآلخرين للزعامة جورج صبرا الذي جاء في 

املركز الثاني بعد غليون في آخر انتخابات لقيادة املجلس.
وصبرا هو حليف لرياض الترك أبرز معارض سوري 

وهو يساري سابق يبلغ من العمر 81 عاما أمضى 25 عاما 
كسجني سياسي ويعمل سرا داخل سورية.

كما أن اإلسالميني رمبا يطرحون مرشحا آخر لهم.
لكن هناك مطالب متزايدة بإجراء تغيير جذري أكثر من 

مجرد ترشيح زعيم جديد. ويقول البعض إن املجلس في 
حاجة إلى توضيح سياسته فيما يتصل بخطة سالم األمم 
املتحدة واجلامعة العربية التي تنص على إجراء محادثات 

مع السلطات حول خطة انتقالية لكن دون إقصاء عائلة 
األسد أو تفكيك أجهزة الدولة. ويعتقد آخرون أن املجلس 

سينهار ما لم يجر إصالحا جذريا. وقالت رميا فليحان 
وهي ناشطة في مجال حقوق اإلنسان استقالت من املجلس 

الوطني السوري العام املاضي »املجلس الوطني السوري 
على شفا االنهيار ما لم يصبح ممثال لكل املعارضة«.

وأضافت »البد ان يكون دميوقراطيا من األلف إلى الياء. 
املطلوب اآلن هو اجتماع موسع للمعارضة للخروج من 

احللقة املفرغة من االقتتال واالنقسام«.

استمرار االنقسامات في املعارضة السورية
حتليل إخباري

احلكومة السورية تدمج صحيفتي »الثورة« 
و»تشرين« وترخص لـ 6 صحف و13 مجلة

معارض سوري: مصلحة العلويني
في اإلطاحة باألسد

علمت األنباء من مصادر برملانية في دمشق 
أن رئيس مجلس الشعب اجلديد سيكون واحدا 
من ثالثة أشخاص هم رئيس احتاد عمال دمشق 
جمال القادري، أو محمـــد اللحام رئيس فرع 
نقابة احملامن، فيما رجحت مصادر أخرى أن 

يكون أمن فرع احلزب في إدلب.
ويرى متابعون أن األوفر حظا بن األشخاص 
الثالثة هو رئيس فرع نقابة احملامن بدمشق 

محمد اللحام.
من جانب آخر وافقت احلكومة الســـورية 
على إعادة هيكلة مؤسسة الوحدة للصحافة 
والطباعة والنشر والتوزيع ومنحت الترخيص 

لـ 6 صحف و13 مجلة جديدة.
ووافق مجلـــس الوزراء الســـوري خالل 
اجتماعه أمس برئاسة رئيس احلكومة عادل 
سفر بشكل أولي بناء على اقتراح وزارة اإلعالم 
املتضمن إعادة هيكلة مؤسسة الوحدة للصحافة 

والطباعة والنشر والتوزيع.
كمـــا صـــادق املجلس على قـــرار املجلس 

الترخيص  الوطني لإلعالم املتضمـــن منحه 
لـ 6 صحف و13 مجلة من مختلف التخصصات 

اإلعالمية.
وقال وزير اإلعالم السوري عدنان محمود في 
تصريح عقب اجللسة إنه تقرر »تأسيس شركة 
وفق قانون الشركات ودمج صحيفتي »الثورة« 
و»تشرين« في صحيفة واحدة وإصدار صحيفة 
رسمية مركزية تســـمى »تشرين« ودوريات 
متخصصة وفق معايير ومواصفات عاملية مبا 
يتوافق واإلعالم املعاصر بحيث تكون قادرة على 

املنافسة التي فرضها اإلعالم اإللكتروني«.
يشار الى أن مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر 
والتوزيع التي أسســــت عــــام 1958 تصدر عنها 
صحيفة »الثورة« وصحيفة »املوقف الرياضي« 
وكذلك تصــــدر عنها 5 مطبوعات في احملافظات 
السورية وهي »اجلماهير« في حلب و»الفرات« 
في دير الزور و»الفداء« في حماة و»العروبة« في 

حمص و»الوحدة« في الالذقية.
دمشق ـ هدى العبود ـ يو.بي.آي  ٭

عمـــانـ  رويترز: حث املعارض الســـوري 
العلوي معن عاقل أبناء طائفته على عدم اخلوف 
على مصيرهم في حالة سقوط الزعيم السوري 
بشار األسد قائال إن نهاية الشمولية هي أفضل 

ضمان الستمرار بقاء طائفته في البالد.
ويـــرى عاقل أن عدم ربط مصير العلوين 
مبصير األســـد أمر في غاية األهمية بالنسبة 
لهم. وعاقـــل كاتب يجوب ســـورية ويوثق 
لالنتفاضة القائمة منذ 14 شـــهرا بالتصوير 

والكتابة واملقابالت.
وأقر باخلوف الذي تولد لدى العلوين جتاه 
مســـتقبلهم لكنه يقول إن الدميوقراطية هي 
أفضل ما ميكنه أن ينـــزع فتيل الغضب إزاء 

ربط العلوين ككل بحكم األسد.
وقال: »العلويون خائفون من املســـتقبل 
ولكن الكثير من السورين أيضا خائفون... إذا 
انتصرت الثورة السورية وجاءت الدميوقراطية 
فاملوضوع الطائفي هو أهون الشـــؤون ألنه 

سيحل«.
وفر عاقل )46 عاما( من سورية الشهر املاضي 
وجرى تهريبه إلى األردن مع مجموعة من األسر 
السنية من حمص لم تكترث بوجود علوي بن 

أفرادها رغم معاناتها من قمع األسد.
وقال »الشارع غير طائفي... لم يسألني أحد 

عن طائفتي إال عند حواجز اجليش«.
وخالل حكم بشــــار الذي خلف والده حافظ 
األسد عام 2000 تزايد الفساد وتركزت الثروات 
لدى قلة قليلة مع سيطرة أقارب له مثل ابن خالته 
رامي مخلوف امللياردير على قطاعات رئيســــية 
خالل فترة حترر اقتصــــادي محدودة كان اكبر 

املستفيدين منها هم املقربون من األسد.
وقال عاقل إن تركـــز الثروات عزز اعتقاد 
الســـنة بأن العلوين كطائفة مميزون في ظل 
حكم األســـد في حن أن حال أغلبهم في واقع 
األمر ليســـوا أفضل كثيرا من باقي الســـكان. 
وبعد أن سجن تسع سنوات خالل حكم حافظ 

األسد احتجز عاقل ملدة ثالثة أشهر بعد كتابة 
سلسلة من التقارير عن الفساد.

وأفرج عنه قبل ثالثة أســـابيع من اندالع 
االنتفاضة في مارس من العام املاضي. وناشد 
عاقل األسد معاجلة الفساد واحلد من القمع وإال 

واجه مصير زعماء عرب آخرين أطيح بهم.
لكنـــه أبدى تشـــككه في اتخـــاذ مثل هذه 
اخلطوات ويرى أن أفضل فرصة لالنتقال إلى 
الدميوقراطية بأقل قدر من إراقة الدماء تكمن 
في حترك أعضاء من النخبة احلاكمة ضد األسد 
لكنه أقر بأن دائرة الرئيس املقربة ال تبدي أي 

مؤشرات على تغيير موقفها.
ومضى يقول إن األسد يكرر االستراتيجية 
التي انتهجها والده خـــالل الثمانينات عندما 
قضى على مترد جلماعة االخوان املسلمن وسلح 
العلويـــن على أمل تكوين جبهة طائفية ضد 
املعاقل السنية للتمرد. وقال عاقل في مقابلة 
أجريـــت مبقهى في العاصمـــة األردنية عمان 
»هو سلح الشبيحة. يحاول أن يعيد سيناريو 
الثمانينات. ولكن لـــم يكن هناك آنذاك ثورة 
شعبية مسلحة ضدهم. وهو ال يدرك الفرق. 
في ظل ثورة شعبية إعادة السيناريو تعتبر 
حماقة«. وتابع »النظام حريص على تفسير 
الوضع طائفيا كاتهاماته للثورة بالســـلفية 
واإلرهاب والعصابات املســـلحة وما إلى ذلك. 
ولكن اجلوهر... هو ثورة وطنية وصراع مع 

االستبداد«.
وقال الكاتب اليســـاري إن على السورين 
العلمانيـــن والعلويـــن تقبل فكـــرة صعود 

اإلسالمين في االنتفاضة.
وأضاف »أين املشكلة إذا كانت الدميوقراطية 
ســـتأتي بإســـالمين؟ ليأتـــوا وليواجهـــوا 
الواقع طاملا أنهم ســـيقرون بتداول الســـلطة 

والدميوقراطية«.
وتابع »املهم أال تتحول الثورة الســـورية 

كاإليرانية إلى استبداد ديني«.

فترة في تاريخه احلديث.
وأضافت »أنها ســـعيدة 
بوجودها في الدورة احلادية 
عشرة من مهرجان »موازين 
إيقاعات العالم« ألن املهرجان 
هو أهم مهرجـــان غناء في 
العالم وشرف ألي فنان أن 
يقف على مسرح من مسارح 
موازين ويلتقـــي بجمهور 
املغرب الذواق للموســـيقى 

والفن اجلميل«.

أصالة تغني للشعب السوري في »موازين«

برهان غليون: نعمل على جتميع 
املعارضة لتلبية حاجات الثورة 

القاهرةـ  د.ب.أ: أكد رئيس املجلس الوطني 
السوري برهان غليون أن املجلس يريد جتميع 
كل قوى املعارضة وحشد طاقاتها لتلبية حاجات 

الثورة الشعبية.
وقال غليون في حوار مع صحيفة »األهرام« 
املصرية نشرته أمس: »ثمة سوء فهم وقع بن 
أطراف املعارضة، فبعضها شـــعر بأنه دخل 
دائرة اإلقصاء بشـــكل أو بآخر السيما بعد أن 
حتول املجلس الوطني إلى العنوان الرئيسي 
للمعارضة واملمثل الشـــرعي لها في ضوء ما 
قرره مؤمتر أصدقاء سورية الذي عقد الشهر 
املاضي باسطنبول، وهو ما جعل بقية أطراف 
املعارضـــة في وضعية أضعف وأثار قدرا من 

املشاعر السلبية جتاه املجلس«.
وشدد على أنه »ليس لدى املجلس أو قيادته 
أي غرور أو مشاعر سلبية جتاه أي قوى أخرى، 
فنحن نريد جتميع كل قوى املعارضة وحشد 
طاقاتها سواء داخل املجلس الوطني كشركاء 

أو ضمن التنسيق بن مختلف فصائلها«.
وحول التقارير القادمة من داخل ســـورية 
وتوضح أن الشعب ناقم وغاضب على املعارضة، 
قال غليون: »الشعب السوري غاضب ليس من 
املعارضة فحسب وإمنا من اجلامعة العربية 
ومجلس األمن واملجتمـــع الدولي، وهو على 
حق ألن أحدا لم يقدم له الشـــروط التي تكفل 
له حتقيق انتصاره الســـريع في ثورته على 

النظام املستبد«.
وأضاف: »املعارضة ليس مبقدورها أن حتل 

محل الشعب غير أنها تسعى بكل قوة لتوفر 
احتياجاته«، مشيرا إلى أن »املجلس الوطني 
يعمل باجتاه تفعيل هياكله وقد مت تشكيل جلنة 
حتضيريـــة لهذا الغرض لوضع محددات يتم 
مبقتضاها استيعاب جميع أطراف املعارضة 

وتلبية حاجات الثورة الشعبية«.
وذكر أن وزير اخلارجية املصري محمد كامل 
عمرو أكد له مؤخرا أن »األزمة السورية باتت 
ملفا أساسيا ليس لكونها تتعلق مبصير شعب 
شـــقيق وإمنا ألنها تتصل مبلف أمن الشعب 

املصري وأمن العالم العربي«.
ولكنه أكد أن املعارضة ال تراهن على خطة 
املبعوث األممي العربـــي كوفي أنان لوقف 
أعمال القتل التي ميارسها النظام السوري 
ضد املدنين، وقال: »ال نراهن عليها على وجه 
اإلطالق وإن كنا نراهن على آثارها التي ميكن 
االستفادة منها باجتاه إعادة إطالق الثورة 
الشعبية السلمية في سورية.. رهاننا األساسي 
هو على الكفاح البطولي للشعب السوري 
واســـتمراره في تأمن حاجات ومتطلبات 
اجليـــش احلر ليواصل القيـــام مبهمته في 

تأمن الثورة وحماية املدنين«.
وأوضـــح أن املعارضة تطالب مبنح خطة 
أنان الفرصة »حتى نتمكن من جتاوز أي ڤيتو 
روسي أو صيني السيما أن التدخل العسكري 
لن يحدث دون قرار من مجلس األمن. ولكن إذا 
فشل احلل السياسي فسيجد املجتمع الدولي 

نفسه أمام خيار التدخل العسكري«.

ـ أ.ش.أ: حتيي  الربـــاط 
الفنانة أصالة اليوم حفال في 
إطار فعاليات الدورة احلادية 
عشرة من مهرجان »موازين 
إيقاعات العالم« املقام حاليا 
في املغرب حتت رعاية امللك 

محمد السادس.
وقالت الفنانة أصالة في 
تصريح لوكالة أنباء الشرق 
األوســـط إنها ستقدم خالل 
احلفل الذي ستحييه أغنية 
الشـــعب  تعبر عن معاناة 
أصالةالسوري الذي يعيش أصعب 

اختطاف 12 لبنانيًا قادمني من إيران في حلب
وبيروت تناشد وزراء خارجية سورية والكويت وتركيا التدخل

عواصم - وكاالت: بعد شيوع 
خبر اختطاف 12 شابا لبنانيا في 
حلب كانوا عائدين من الزيارة في 
ايران، اقدم عدد من اهالي املخطوفن 
واقاربهم على االعتصام في مناطق 
الطيونة وحــــارة حريك وطريق 

املطار.
وقد شــــدد املعتصمون الذين 
ينتمي اغلبهم الى عشائر حسب 
ما نقلت عنهم قناة »اجلديد« على 
نيتهم في حال استمرار اخلطف، 
اختطاف عناصر تابعة لهذا اجليش 
موجوديــــن في لبنــــان ملبادلتهم 

بهم.
وعلمــــت »األنبــــاء« من ذوي 
املخطوفن انهم كانوا ضمن رحلة 
لزيارة املقدسات في ايران ضمن 
الكبــــرى« و»اإلمام  حملتي »بدر 
الصدر للحاج والزيارة« وانه مت 

االفراج عن النساء بينهم.
وعرف مــــن احملتجزين لدى 
اجليش الســــوري احلــــر كل من: 
جميــــل صالح، عــــوض ابراهيم، 
عباس شعيب، حسن عباس وابو 
علي ارزوني، وانه مت احتجازهم في 

منطقة اعزاز في ريف حلب.
وقال بعض املعتصمن ان حافلة 
كانت تتقل نحو 50 لبنانيا كانوا 
عائدين مــــن »زيارة أماكن دينية 
فــــي ايران« عبر ســــورية أوقفت 
من قبل اجليــــش احلر في حلب. 
وأضافوا انه مت احتجاز 12 رجال 
فيما ترك الباقون يكملون طريقهم 

الى لبنان.
وبعــــد قليل مــــن ورود أنباء 
االختطاف أجرى األمن العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل مداخلة 
عبر تلفزيون املنار عبر فيها عن 

إدانته للعملية مطالبا األهالي الذين 
الطرقات بالهدوء وضبط  قطعوا 
النفس. وقال نصراهلل: »نحتاج الى 
تعاون اجلميع وخصوصا الناس 
للوصول الى نتائج جيدة، الناس 
من حقهم االعتصام في ساحة او 
باحة او مســــجد لكن أؤكد باسم 
قيادة أمل وحزب اهلل انه ال يجوز 
ان يقطع احد الطرقات«. وأضاف 
نصراهلل »نحن نتخوف ان يتدخل 
احد على اخلط الفتعال مشكل مع 
اجليش او اخذ البلد إلى مكان آخر 
أهالي الضاحية  وأمتنى على كل 
واملنطقة وكل املناطق ان تتعاون 
لعدم قطع الطرقات، نحن نتحمل 
املسؤولية الكاملة، نفهم االنفعال 
ولكن نخــــاف ان يدخل احد على 

اخلط،«.
وحذر األمن العام حلزب اهلل من 

الدعوات التي هددت بخطف الجئن 
سورين ردا على حادث االختطاف 
وقال: من املمنوع الكالم عن خطف 
سورين في لبنان والرعايا في البلد 
اخواننا وأهلنا، هناك دول اقليمية 
مؤثرة بهذا النوع من امللفات ولن 
نعدم أي وسيلة وأوالدكم واخوانكم 
أمانة فــــي أعناقنا واملســــؤولية 
الدولة والكل معنيون  مسؤولية 
وســــنعمل بالليل والنهار ليكون 

االحبة بيننا«.
وأكد لألهالي والناس »أن هذه 
القضية انا والرئيس بري سنتعاطى 
مع املوضوع مبســــؤولية كبيرة 
جدا وبدأنا بالعمل على امللف قبل 
ان يصدر باإلعالم، هذا املوضوع 
هو مسؤوليتنا كما لو ان أوالدنا 
هم املخطوفون، علــــى الدولة ان 
تتحمل مسؤولية العمل بالدرجة 

األولــــى للعمل علــــى حتريرهم، 
الرئيس ميقاتي والرئيس بري بدآ 
باتصاالت بهذا اإلطار ونحن ايضا 
بدأنا باتصاالت جانبية، املسؤولية 
أوال مسؤولية الدولة ونحن ايضا 

نساعد بهذا اإلطار«.
وفــــي إطار متابعتــــه لقضية 
املختطفــــن اللبنانين في حلب، 
أجرى وزير اخلارجية واملغتربن 
د.عدنان منصور اتصاالت هاتفية 
شملت وزير اخلارجية السوري 
وليــــد املعلم ووزيــــر اخلارجية 
الكويتي الشــــيخ صبــــاح اخلالد 
ووزير اخلارجية التركي أحمد داود 
أوغلو، متمنيا عليهم بذل مساعيهم 
من أجل اإلفراج عن املختطفن، وقد 
وعد الوزراء الثالثة ببذل اجلهود 
الالزمــــة لإلفراج عــــن اللبنانين 

املختطفن.


