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الصراع على سورية يعتبر صراعا مصيريا بالنسبة لروسيا وفرصة 
ذهبية لعودتها للعب دورها كقوة عظمى في حلبة الصراع الدولي 
وفرض إيقاعها السياسي على العالم. ولكن موسكو التي جنحت 

حتى الساعة في عرقلة احللول في سورية بفعل ورقة الڤيتو التي 
متلكها في مجلس األمن، تبدو وكأنها وصلت الى نهاية الطريق في 
مسار معاكسة الغرب واستدراج العروض. فروسيا ال متلك مفاتيح 

احلل، ومواقفها املتصلبة لن تؤدي إال الى مزيد من تأزمي العالقات بني 
واشنطن وموسكو والى تصعيد اخلطاب السياسي ضدها باعتبارها 

مصدر التهديد االستراتيجي األكبر للواليات املتحدة، ما يؤدي الى 
إحياء مناخات احلرب الباردة ومن ترددات مرتقبة ميكن أن تطيح آخر 
األرصدة التي متلكها موسكو، خصوصا أن روسيا ومنذ بداية األزمة 

السورية لم تكن متارس لعبتها من أجل سورية أو الشرق األوسط بقدر 
ما كانت تسعى إلى ضمان مكانتها في النظام العاملي املعاصر، وذلك من 

خالل إثبات أن أي أزمة دولية خطيرة ال ميكن إيجاد حل لها من دون 
أخذ رأيها في االعتبار، وعبر احليلولة دون تكرار السابقة الليبية في أي 

أزمة إقليمية مقبلة.
وفي الواقع هناك مؤشرات أولية الى تغييرات محتملة في املوقف 

الروسي، السيما في ضوء زيارة الرئيس الروسي فالدميير بوتني الى 
تركيا، وبعد إبرام العراق وروسيا صفقة أسلحة قدرت بنحو 254 مليار 

دوالر، واتفاق موسكو مع دول مجلس التعاون اخلليجي على عقد 
الدورة الثانية للحوار االستراتيجي بني الطرفني هذا الشهر، ورهان 

روسيا على سياسة التوجه شرقا التي ينتهجها الرئيس املصري محمد 
مرسي، على نحو دفع باإلعالن عن زيارة وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الڤروڤ مطلع تشرين الثاني 2012 للقاهرة من أجل تعزيز 

التعاون املشترك. هذا إضافة إلى إعالن موسكو عن مؤمتر دولي في 
نهاية 2012، للبحث في سبل إخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة 

الدمار الشامل، إضافة الى خطوات عملية أهمها فتح أبواب موسكو 
الستقبال مختلف فصائل املعارضة السورية واستقبال املبعوث العربي 
والدولي األخضر اإلبراهيمي من أجل إجراء مشاورات حول الوضع في 
سورية واحتماالته وسبل معاجلته، فضال عن توجه موسكو نحو إعطاء 
بيان جنيڤ حول سورية قيمة إجرائية وتطبيقية، من خالل جعله أشبه 

بقرار منفصل ملجلس األمن الدولي، يكون ملزما لكل األطراف املعنية 
من أجل وقف إطالق النار في سورية على طريق معاجلة األزمة.

إن األسباب التي تقف وراء أي حتول في موقف روسيا باجتاه دعم 
احلل السياسي وتشجيع النظام واملعارضة على االنخراط فيه عبر حوار 

مباشر، هي أسباب متعددة وأبرزها:
٭ قرب اجتياز الواليات املتحدة بوابة االنتخابات الرئاسية، مبا يعنيه 
من حترر واشنطن وقدرتها على اتخاذ قرار أكثر جرأة في املوضوع 

السوري.
٭ حتول األزمة السورية الى أزمة إقليمية ومصدر تهديد ألمن 

واستقرار املنطقة، مع معاناة دول اجلوار السوري وسيرها نحو مشاكل 
جديدة ناجتة عن تداعيات الوضع السوري، وأبرزها ضغوطات دخول 

مئات آالف الالجئني السوريني إلى هذه البلدان، وقد قارب عددهم 
نصف مليون نسمة بينهم أكثر من ثالثمائة ألف الجئ مسجل. فضال 
عن تدهور األوضاع األمنية على حدود سورية مع دول اجلوار. وكان 
التطور األهم في هذا اجلانب، ما حدث على احلدود السورية ـ التركية 

من قصف متبادل، األمر الذي هدد واليزال باندالع حرب سورية ـ 
تركية إذا تكرر القصف السوري لألراضي التركية.

٭ النقاش الساخن الذي يدور في أوساط الديبلوماسيني وخبراء 
السياسة الروس حول موازين الربح واخلسارة التي حصدتها موسكو 

بسبب األزمة السورية، ولم يعد كثيرون داخل مطبخ صنع القرار 
يخفون استياءهم بسبب اخلطاب السياسي الذي متسكت به موسكو 

خالل األزمة، ويرددون أن الديبلوماسية الروسية ارتكبت أخطاء 
ستسفر عن إضعاف املوقف الروسي في املنطقة لسنوات طويلة مقبلة 

إذا لم يتم تدارك املوقف قبل فوات األوان.
٭ تنامي احلضور التركي في اجلمهوريات اإلسالمية في وسط آسيا 

أو في منطقة الشرق األوسط، وهو الدور الذي تعتبر أنه يستهدف 
إحياء ميراث »اإلمبراطورية العثمانية« من خالل الهيمنة السياسية 

واالقتصادية.
٭ تخشى روسيا إن سقط النظام السوري من تفتت سورية واملنطقة 

إلى كيانات مذهبية متنافرة. وأكثر ما تخشاه أن يؤثر صعود اإلسالميني 
في بلدان الربيع العربي على اجلمهوريات اإلسالمية في االحتاد 

السوفييتي سابقا في منطقة القوقاز الروسي وعلى املسلمني الروس 
عموما الذين تقدر أعدادهم اليوم بأكثر من 20 مليون مسلم. ويسود 

اعتقاد لدى الكرملني بأن الصعود االسالمي في البلدان العربية قد 
ينعش النزعة االنفصالية في القوقاز الروسي من جديد كما حصل في 

الشيشان، خصوصا أن هناك مجموعات إرهابية توجهت من الشرق 
األوسط إلى آسيا الوسطى، وهذه سيكون لها تأثير خطير إذا انزلقت 

سورية إلى حكم سياسي ديني أو إلى فوضى عارمة.
٭ تعتبر روسيا أنه إذا سقط نظام الرئيس األسد، ورقة القوة اخلارجية 

اإلقليمية املهمة إليران، ستكون إيران هي التالية بعد سقوط سورية، 
وهذا يفقد روسيا حليفا قويا ويؤثر على العالقات والتفاهمات الروسية 

اإليرانية نظرا لدور إيران اإلقليمي في اخلليج العربي وبحر قزوين 
وسط آسيا.

٭ وجود ما يقارب 45 ألف مواطن روسي في سورية، وهؤالء ميثلون 
البعد الثقافي الروسي في الشرق األوسط، ولن تسمح موسكو 

بأن يحدث لهم ما حدث مع املواطنني الروس في ليبيا خالل تفجر 
االحتجاجات الليبية.

يضاف الى ذلك العوامل السورية الضاغطة على موسكو وهي ليست 
أقل وزنا وتأثيرا في هذا االجتاه، حيث ال ميكن للموقف الروسي أن 

يستمر في معاندته الضغوطات عليه من جانب الواليات املتحدة والدول 
الغربية وكذلك العربية ودول أخرى في مجلس األمن، من أجل االستجابة 
ملوقف قوي وضاغط على السلطات السورية لالنخراط في حل سياسي 
للوضع السوري، خاصة أن نهج املعاجلة العسكرية األمنية الذي تتابعه 

السلطات لم يؤد إلى نتيجة. ويتزامن مع التدهور األمني انسداد في 
األفق السياسي لألزمة في الداخل، حيث ال فرصة حلراك أو حلوار في 
املجتمع وكتله املختلفة أو داخل النظام، بل إن ما يجري نقل الصراع 

إلى أوساط وحلقات كانت اعتبرت هادئة في الفترة املاضية ومتثل قوة 
صلبة في تركيبة النظام احلاكم، ومنها مناطق في محافظتي طرطوس 

والالذقية، حتى ان األكراد دخلوا املعركة الى جانب النظام السوري.
التحركات الروسية هذه حيال مسرح عمليات املنطقة تثبت في مجملها 

أن روسيا باتت تدرك أن أحداث املنطقة قد تدفعها إلى مواجهة خطر 
فقدان بقايا دورها ونفوذها في الشرق األوسط، أو قد تفتح لها نوافذ 
جديدة للعبور منها لبناء شبكة من التحالفات اجلديدة، وهي الفرصة 
التاريخية التي حتاول استغاللها، مدعومة بطموح بوتني في أن تغدو 

روسيا العبا مركزيا في املنطقة يشهد تراجعا نسبيا للدورين األميركي 
واألوروبي وتتبدل فيه في موازين القوى اإلقليمية وتتغير أمناط 

التحالفات اإلقليمية والدولية على نحو دراماتيكي.
وجتاهد روسيا من أجل احلفاظ على مصاحلها، أكان ذلك على الصعيد 

السياسي أم االقتصادي أم األمني، ويأتي حتركها املكثف في دائرة 
الشرق األوسط انطالقا من أن سقوط نظام البعث في سورية من 

شأنه أن يدفع روسيا إلى خارج دائرة عمليات املنطقة، السيما في ظل 
احلصار االقتصادي الذي بدأت آثاره تتداعى على شريكه اإليراني، على 
نحو بات يدفع روسيا نفسها إلى محاولة االضطالع بدور »الوسيط« بني 
النظام واملعارضة، سعيا من جهة إلى توثيق العالقات مع قوى املعارضة 
السورية وتياراتها، لضمان موطئ قدم على البحر املتوسط، سواء بقي 
النظام أو رحل. ومن جانب ثان، انطالقا من الرغبة في مزاحمة القوى 

الدولية واإلقليمية على ساحة الشرق األوسط، من خالل االستثمار 
في العالقات مع القوى اإلسالمية الصاعدة إلى احلكم في دول الربيع 

العربي. إن النتيجة التي سيؤول إليها املوقف الروسي من الوضع 
السوري مرهونة بالنتائج التي ستتمخض عنها احلركة الديبلوماسية 

الروسية من جهة، واخلطوات اإلجرائية التي ستتابعها في األسابيع 
القليلة القادمة، والتفاعالت اإلقليمية والدولية والداخلية السورية في 

تأثيرها على موقف موسكو، وكلما كانت الضغوط أكبر، فإن التغييرات 
في املوقف الروسي ستكون أكبر وأكثر جذرية. وبالنسبة لروسيا احلل 

الواقعي األنسب لألزمة املتزايدة خطورة يتطلب أوال وقبل كل شيء 
االتفاق بني روسيا وأميركا وفرنسا والدول األخرى املؤثرة على ضرورة 

وقف القتال والعمليات العسكرية فورا والتحرك جديا معا لتحقيق 
ذلك، ثم دفع كل األطراف السوريني الى طاولة احلوار والتفاوض خارج 
األراضي السورية وفي رعاية دولية ـ إقليمية مناسبة من أجل التفاهم 
على تركيبة النظام اجلديد وصيغة تقاسم السلطة بني مكونات املجتمع 

السوري ومسألة رحيل األسد واملرتبطني به وحتديد موعد إلجراء 
انتخابات نيابية ورئاسية تعددية حرة وشفافة في أقرب وقت ممكن 
يشرف عليها مراقبون دوليون وتكرس االنتقال الى املرحلة اجلديدة.

لقد باتت روسيا أكثر قناعة بأن سورية حتولت عبئا ومأزقا، واملطلوب 
من روسيا هو اخلروج من املأزق بأقل األثمان. لذلك هي مستمرة في 

دعم النظام السوري إلطالة عمره وبالتالي إطالة عمر األزمة نفسها لكي 
تأخذ هذه القضية عمقا إقليميا، وقد يكون في النهاية صراعا إقليميا 
طويل األمد، في انتظار إجراء »مساومة كبرى« مع الغرب حتافظ من 

خاللها على مصاحلها احلالية واحملتملة في أي ترتيبات جديدة في 
سورية ومنطقة الشرق األوسط في إطار ما تدعو إليه )مع الصني( من 

ضرورة بناء نظام عاملي متعدد األقطاب.

هل تتخلى روسيا عن األسد؟ وبأي ثمن؟!

لندنـ  يو.بي.آي: أفادت صحيفة »فايننشال 
تاميز« أمس بأن ميليشيات فلسطينية موالية 
للنظام السوري وأخرى معارضة له تستعد 
للمواجهة في مخيم اليرموك الواقع في الضاحية 

اجلنوبية للعاصمة دمشق. 
وقالت الصحيفـــة »إن متمردين يقاتلون 
ضد نظام الرئيس بشار األسد أقاموا جماعة 
فلسطينية ملواجهة ميليشيا فلسطينية موالية 
له في مخيم اليرموك أكبر مخيمات الالجئني 
الفلسطينيني اكتظاظا بالسكان في سورية«. 
وأضافـــت أن املتمردين أكدوا »أنهم ســـلحوا 
الفلسطينيني في مخيم اليرموك حملاربة ميليشيا 
يقودها أحمد جبريل زعيم اجلبهة الشـــعبية 
لتحرير فلسطني القيادة العامة املدعومة من 
سورية والتي تسيطر على الوضع األمني في 
املخيم الذي يقطنه نحو 150 ألفا من الفلسطينيني 

والسوريني«. 
ورأت الصحيفـــة أن حالة العداء في مخيم 
اليرموك تتزايد منذ أن شنت قوات احلكومة 
السورية في متوز/يوليو املاضي هجوما على 
املتمردين الذين انتقلوا إلى املناطق اجلنوبية 
من دمشق. وأشـــارت إلى أن فلسطينيني في 

مخيـــم اليرموك أكدوا أن الشـــعور املناهض 
للنظام السوري تزايد في أعقاب ما وصفوها 
بـ »الرحلة املشؤومة« التي نظمتها في يونيو 
من العام املاضي »ميليشيا« جبريل لالحتجاج 
على احتالل إسرائيل ملرتفعات اجلوالن. ونقلت 
عن ناشط يعرف باسم »أبو راس« أن الناس 
في مخيم اليرموك »انتابهم الغضب أيضا من 
النظام الســـوري بعد قيامه بقتل العديد من 
الفلســـطينيني ملجرد كونهم في املكان اخلطأ 
والوقت اخلطأ ومن بينهم 20 فلسطينيا قتلوا 

في منطقة احلجر األسود املجاورة«.
وقالت فايننشال تاميز »إن املتاعب في مخيم 
اليرموك أعطت بعدا جديـــدا للعالقة املعقدة 
بني الفلسطينيني وسورية والتي كانت واحدة 
من البلدان العربيـــة القليلة في املنطقة التي 
استقبلتهم بأعداد كبيرة بعد قيام دولة إسرائيل 
عام 1948 لكن الكثير منهم انقلبوا ضد نظام 
األسد ملجرد أنهم يرونه زمرة حاكمة من األقلية 
العلوية استهدف املسلمني السنة من أمثالهم فيما 
مثل إغالق حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 
مكاتبها في دمشق مؤشرا على تدهور العالقات 

بني اجلانبني«.

دبي ـ قناة العربية: اتخذت إيران وســــورية 
ترتيبات ملبادلة كميات من البنزين بوقود الديزل 
لتساعد إحداهما األخرى في التغلب على العقوبات 
الدوليــــة التي متنع عنهما إمدادات الوقود، التي 
يحتاجها االقتصاد واجليش في كال البلدين، نقال 

عن قناة »العربية« امس. 
وأظهرت بيانات لتتبع حركة السفن أن ناقلة 
من إيران وصلت الى ســــورية محملة بشــــحنة 

من الوقود. 
وقال مصدر مالحي يعمل في املنطقة إن إيران 

تسلم الديزل إلى سورية مقابل البنزين.
وأفاد املصدر بأن ناقلة نفط إيرانية تدعى 
هيالري، وصلت إلى ميناء بانياس قبل أسبوع، 
وســـلمت شـــحنة زنتها 34500 طن من زيت 
الغاز، وهو مصطلح مستخدم في قطاع الطاقة 

لإلشارة إلى الديزل. 
كما انتهت الناقلة نفســــها من حتميل شحنة 
من البنزين بنفس احلجم من امليناء الســــوري، 
ومن املرجح أن تتجــــه الناقلة إلى إيران، حيث 
ستقوم برحلة أخرى لنقل إمدادات الوقود التي 

يحتاجها البلدان بشدة.
وبالرغم مــــن أن البلدين مصدران للنفط إال 
أنهما يفتقــــران لطاقة التكريــــر الالزمة إلنتاج 
أنواع معينة من الوقود. ونظرا الى أن ســــورية 
تضخ خاما خفيفا، فهي تنتج كميات من البنزين 
والنفتا تزيد على حاجتها ما يسمح لها بتصدير 

البعض منها.
وفي املقابل، يسهل على طهران إنتاج أنواع 
ثقيلة من الوقود مثــــل الديزل من اخلام العالي 

الكبريت، لكنها حتتاج للبنزين.

دمشــــق ـ أ.ش.أ: قال عبدالرحمن احلاج 
القيادي في املجلس الوطني االنتقالي السوري 
املعارض إن املجلس سيشــــارك في اجتماع 
الدوحة املزمع انعقاده لتشكيل هيئة قيادية 
جديدة للمعارضة الســــورية لكن بشروط. 
وأضاف احلاج في تصريح لراديو »سوا« امس 
انه اذا لم يتم متثيل كافة اطياف املعارضة في 
املجلس اجلديد املزمع االعالن عنه فسيكون 

هناك ازمة في الشرعية.

وتابع قائال: ان لم يكن هناك خطوة الى األمام 
باجتاه تشـــكيل حكومة انتقالية فلن يشارك 
املجلس الوطني املعارض في االجتماع. وكانت 
تقارير اعالمية قد ذكرت ان قادة مختلف اطياف 
املعارضة السورية سيجتمعون االسبوع القادم 
في قطر من اجل تشكيل هيئة قيادية جديدة 
للمعارضة حتل محل املجلس الوطني السوري 
الذي يـــرى الكثيرون انه غير فعال بســـبب 

اخلالفات الداخلية في صفوف اعضائه.

دمشــــق ـ أ.ف.پ: قررت اجلمعية العمومية 
لالحتاد السوري لكرة القدم في اجتماعها الذي 
عقــــد امس االول جتميد النشــــاط الكروي حتى 
اشعار آخر بسبب االحداث اجلارية في سورية.

واقرت اجلمعية تثبيت 16 فريقا في دوري 
الدرجة االولى »دوري احملترفني« وهي الشرطة 
والوحدة واجليش واملجد وتشرين والكرامة 
والوثبة واالحتاد واحلرية واجلزيرة والفتوة 

والطليعة واحملافظة واجلهاد على ان ينضم 
اليها االول والثاني من الدورة السداســـية 
التي لم يحـــدد موعد اقامتهـــا وجتمع بني 
الفرق االربعة التـــي احتلت املراكز االخيرة 
في دوري احملترفني للموســـم املاضي وهي 
تشـــرين وحطني وامية والنواعير وفريقي 
جبلة والفرات صاحبي املركزين الثاني في 

دوري مجموعتي الدرجة الثانية.

»فايننشال تاميز«: امليليشيات الفلسطينية 
تستعد للمواجهة في مخيم اليرموك في دمشق

سر املهمة الغامضة 
لـ »هيالري اإليرانية« في سورية

معارض سوري: لن نشارك في اجتماع الدوحة 
دون االجتاه لتشكيل حكومة انتقالية

جتميد النشاط الكروي في سورية

انفجارات عنيفة في دمشق.. وتواصل الغارات على جميع املدن 
وعشرات القتلى للجيش السوري في اشتباكات إدلب

واشنطن تطالب املعارضة بالتوسع ملقاومة األسد.. و»املجلس الوطني« 
ُيحمل املجتمع الدولي مسؤولية تزايد التطرف في سورية

عواصمـ  وكاالت: طالبت وزيرة 
اخلارجيـــة األميركيـــة هيالري 
كلينتـــون املعارضة الســـورية 
بإعادة ترتيب بنيتها بحيث يتم 
توســـيعها لكـــي ال تقتصر على 
املجلس الوطني السوري لتشمل 
اجلهات التي تكافح من اجل حرية 
الشعب السوري، محذرة من تزايد 
»التطرف في سورية«. واضافت 
كلينتـــون في مؤمتـــر صحافي 
عقدتـــه مســـاء اول من امس في 
العاصمـــة الكرواتية زغرب، ان 
املجلس الوطني السوري هو جزء 
من املعارضة السورية ولكنه ال 
ميثل كل املعارضة السورية التي 
تقاوم النظام السوري من الداخل. 
واوضحت في املؤمتر الذي نقله 
التلفزيون الكرواتي صباح امس 
ان اجتماع املعارضة السورية في 
قطر االسبوع املقبل يجب ان يضم 
حتالفا اوسع ملقاومة اولئك الذين 

يحاولون اخماد الثورة السورية 
التي تطمـــح الى حتقيق احلرية 

لشعب السوري.
واعتبرت كلينتون ان االجتماع 
املزمع عقده في قطر االســـبوع 
القادم أنه فرصة لتحقيق التوافق 
بني اطياف املعارضة الســـورية 
التي البد ان تشـــمل اولئك الذين 
يقاتلون ويدفعون ارواحهم في 
مقاومة نظام بشار االسد. بدوره، 
حمـــل رئيس املجلـــس الوطني 
السوري عبدالباسط سيدا امس 
املجتمع الدولي مسؤولية »تزايد 
التطرف في سورية« نظرا »لعدم 
دعم الشعب السوري« في مواجهة 

نظام الرئيس بشار االسد.
وقال سيدا في اتصال هاتفي مع 
وكالة »فرانس برس« ان »املجتمع 
الدولي هو املســـؤول عن تزايد 
التطرف في سورية لعدم دعمه 
للشعب السوري«. واضاف انه »في 

املناطق احملررة من ايادي النظام 
هنـــاك حالة فوضى واحباط ألن 
النظام مازال يقتل بشكل جنوني 
ويستخدم جميع انواع االسلحة 
من طيران وقنابـــل عنقودية«. 
وتابع »فـــي مثل هذه احلالة من 
الطبيعي ان يتواجد التطرف من 

بعض العناصر«.
ورأى سيدا ان »املجتمع الدولي 
يجب ان يوجه لنفسه النقد ويسأل 
نفسه ماذا قدم للشعب السوري 
وكيف ساعد السوريني ليوقفوا 

القتل بشكل جنوني«.
واضاف »حذرنا دائما املجتمع 
الدولي من ان التطرف قد يتزايد 
في حال اســـتمر القتـــل«. رغم 
ذلك اكد ســـيدا ان »الثورة باقية 
علـــى مســـارها، ومازالت تدور 
حول احلرية والكرامة والعدالة 
االجتماعية للشـــعب السوري«. 
واذ اعتبر ان »زيادة التطرف هو 

بسبب عدم فاعلية املجتمع الدولي، 
وليست سببا له«، قال انه »رغم 
سعينا لضمان اال يحظى التطرف 
االســـالمي بتأثيـــر، اال ان نقص 
الدعم املـــادي للمجلس الوطني 
السوري من قبل املجتمع الدولي 
يجعل امكاناتنا محدودة اكثر مما 

نرغب«.
واكـــد ســـيدا ان »ثمـــة حال 
الفوضـــى والعجز  طبيعية من 
بسبب استمرار الهجمات من قبل 
النظام« على املناطق التي خرجت 
من سيطرته »وفي جو كهذا، من 
الطبيعي ان ينمو التطرف«، معتبرا 
ان سورية »مجتمع متنوع، لذا في 
نهاية املطاف لن يتمكن مشروع 
اســـالمي متطرف من التجذر في 
البالد«. مـــن جهة اخرى، اعلنت 
الصني امس انها قدمت »اقتراحات 
جديـــدة بناءة« لوقف العنف في 
سورية مبا يشـــمل اعالن وقف 

اطالق نار علـــى مراحل، منطقة 
بعـــد منطقة وتشـــكيل حكومة 

انتقالية.
وفي محاولة واضحة لوضع 
الصني في صلب اجلهود الهادفة 
الى حل االزمة، حتدثت اخلارجية 
الصينية بالتفصيل عن االقتراحات 
التي قدمتها الى موفد االمم املتحدة 
واجلامعة العربية الى ســـورية 

االخضر االبراهيمي.
وقال املتحدث باسم اخلارجية 
الصينيـــة هونغ لي في تصريح 
صحافي »هناك اقتراحات جديدة 
بناءة مثل وقف اطالق نار يعلن 
منطقة بعد منطقة ومرحلة بعد 
مرحلة وتشـــكيل هيئة قيادية 
انتقالية«. واضاف ان »االقتراحات 
تستند الى آخر تطورات الوضع 
وجهـــود االمم املتحـــدة وجهود 
الوســـاطة التي يقوم بها املوفد 

اخلاص املشترك االبراهيمي«.

بيـــروت ـ أ.ف.پ: واصلـــت 
القوات الســـورية امس غاراتها 
على بلدات في ريف دمشق وقرى 
شـــمال وشـــمال غرب سورية، 
بحسب ما افاد املرصد السوري 

حلقوق االنسان.
ادلب )شـــمال  ففي محافظة 
غرب(، نفذت الطائرات احلربية 
ثالث غـــارات جوية على قريتي 
تلمنس ومعرشمارين فيما دارت 
»اشتباكات متقطعة بني القوات 
الكتائب  النظامية ومقاتلني من 
الثائـــرة ومقاتلـــني مـــن جبهة 
النصـــرة« في محيط معســـكر 
وادي الضيـــف الواقع على بعد 
نحو كيلومترين شـــرق معرة 

النعمان.
وتعرضـــت قـــرى اجلبـــل 
الوسطاني للقصف من قبل القوات 
النظامية رافقتها اشتباكات بني 
الكتائب الثائرة والقوات النظامية 
في املنطقة، ودارت اشتباكات قرب 
قرية حيش. وفي ريف العاصمة، 
قامت طائرات مروحية بقصف 
منطقة احلجر االســـود »ما ادى 
لســـقوط جرحـــى« كما قصفت 
طائرة حربية محيط حرســـتا 
بريف دمشـــق بثـــالث قذائف. 
الســـكري  WWWوتعرض حي 
في حلب )شـــماال( وبلدات دير 
حافر والسفيرة وتل حديا بريفها 
للقصف من قبل القوات النظامية 
عند منتصف ليل االربعاء اخلميس 
»مما ادى لسقوط جرحى« في حني 
شهدت عدة احياء اخرى في املدينة 
»اشتباكات بني القوات النظامية 

والكتائب الثائرة املقاتلة«.
وطـــال القصف كذلك منطقة 
اللجاة وبلـــدات الغارة الغربية 
واملسيفرة في ريف درعا )جنوبا( 
من بعد منتصف ليل امس االول 
بينمـــا جتدد القصـــف من قبل 
القوات النظامية على بلدة داعل 
صباح أمس اخلميس. وفي دمشق 

طريق سراقب ـ اريحا«.
ونقل املرصد عن ناشـــطني 
في املنطقة انهم »شاهدوا جثث 
عناصر القـــوات النظامية على 
الهجمات  احلواجز«، وأدت هذه 
ايضا الى مقتل خمسة من املقاتلني 

املعارضني.
وتقـــع مدينة ســـراقب على 
بـــني دمشـــق وحلب،  الطريق 
وهـــي »خارج ســـيطرة القوات 
النظامية، وتتواجد فيها خمس 
كتائب ثائرة«، بحســـب ما افاد 
مديـــر املرصد رامي عبدالرحمن 

وكالة فرانس برس.
الى ان  واشـــار عبدالرحمن 
املقاتلني شـــنوا هجمات صباح 
اليوم على هذه احلواجز »التي 
تعرض محيطها للقصف بالطيران 
احلربي«. من جهـــة اخرى قال 
اناتولي سرديوكوف وزير الدفاع 
الروســـي »ان اجليش السوري 
بوسعه متاما مواجهة املسلحني«، 
معتبرا ان هناك مبالغة حني يقال 
ان اجليش السوري ليس بوسعه 

خوض احلرب.
ـ في  وأضاف ســـرديوكوف 
تصريحات اوردتها قناة )روسيا 
اليوم( أمسـ  ان التطورات الالحقة 
اكدت ان احملللني الذين توقعوا منذ 
نصف سنه ان القوات احلكومية 
السورية ليس بوسعها مواجهة 

املسلحني، ليسوا على حق«.
ولفت الى ان النزاع في سورية 
اذا ظل كما هو اآلن فلن يؤدي الى 
اخلير للبالد، موضحا »أن الرئيس 
بشار االسد لن يرحل بنفسه النه 
انتحارا،  يدرك ان رحيله يعني 

ولذلك سيصمد حتى النهاية«.
وحول مدى استعداد روسيا 
الرسال قوات حفظ السالم الى 
سورية، قال وزير الدفاع »ان 
هذه املسألة تعود الى الرئيس، 
وانها لـــم تطرح بعـــد وغير 

مطروحة اآلن«.

اجلالء الرياضية في املزة.
وأضاف ان عبوة ناسفة ثالثة 
انفجرت بالقرب من محل جتاري 
في حي الشيخ سعد ما اسفر عن 

اصابة طفل بجروح طفيفة.
في هذا الوقت قتل ما ال يقل عن 
28 جنديا نظاميا سوريا امس في 
هجمات شنها مقاتلون معارضون 
على حواجز عسكرية في شمال 
البالد، بحســـب ما افاد املرصد 

السوري حلقوق االنسان.
وقال املرصد »قتل 28 عنصرا 
من القـــوات النظامية على االقل 
اثر هجوم نفذه مقاتلون من عدة 
كتائب على ثالثة حواجز للقوات 
النظامية غرب وشـــمال مدينة 
الواقعة في محافظة  ســـراقب« 

ادلب في شمال غرب سورية.
واشار الى ان املقاتلني استهدفوا 
»حاجزي ايكاردا على طريق حلب 
سراقب، حيث مت االستيالء على 
عربات مدرعة من احلاجزين«، كما 
»مت تدمير حاجز حميشـــو على 

اعلن مصدر رســـمي سوري ان 
ثالثة انفجارات هزت منطقة املزة 
بدمشق في ساعة متأخرة ليلة 
امس االول اســـفرت عن وقوع 

ضحايا.
وقـــال املصدر فـــي تصريح 
لوكالة االنباء السورية )سانا( 
ان مجموعات مسلحة فجرت الليلة 
املاضية ثالث عبوات ناسفة في 
احياء ســـكنية من منطقة املزة 
بدمشق اسفرت عن وقوع ضحايا 
وجرحى بـــني املدنيني. وأضاف 
ان مسلحني فجروا عبوة ناسفة 
زرعوها قـــرب جامع الهدى في 
مزة جبل ما ادى الى مقتل مواطن 
اثنـــني آخرين بجروح  واصابة 
احدهما اصابته خطرة، مشـــيرا 
الى ان وزن العبوة الناسفة يقدر 
بنحـــو 20 كيلوغراما من املواد 
املتفجرة. وأشار املصدر الى انه 
اصيب خمسة مواطنني بجروح 
خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة 
فجرها مســـلحون مقابل مدينة 

)أ.پ( شاب يحمل طفلة قتلت جراء القصف السوري على إدلب  


