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األمم املتحدة تتهم 
القوات السورية 

باستخدام القنابل 
االنشطارية

حتدث إلى دول أخرى في مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة بشأن 
هذه الفكرة التي ميكن ان تتضمن 
حصول األسد على حصانة من 
احملاكمة إذا قبل اللجوء الى دولة 
ثالثة. كما ل����م يتضح أي الدول 

ميكن أن تستضيفه.
وملح متحدث باسم كاميرون 
بش����كل منفصل ال����ى أن اتفاق 
احلصانة ميكن طرحه على مائدة 

املفاوضات على مضض.
الواضح  وقال املتحدث »من 
أننا نود أن يواجه األسد العدالة 
مل����ا اقترفه لكن أولويتنا في ظل 
الوضع الراهن في ذلك البلد البد 
أن تكون إنه����اء العنف ووجود 
عملية انتقال. وال ميكن ان يحدث 
ذلك بينما يظل األس����د موجودا 

في مكانه«.

»ترتي����ب« خروج آمن وحصانة 
من احملاكمة للرئيس الس����وري 
بشار األسد إذا كان ذلك سينهي 

الصراع الدامي في سورية.
وقال كاميرون لقناة العربية 
في أبوظبي عندما سئل عن امكانية 
عرض اخلروج اآلمن على األسد 
»بالتأكيد.. ميكن فعل أي شيء.. 
أي شيء إلخراج هذا الرجل من 
البالد وحتقي����ق انتقال آمن في 

سورية«.
وأض����اف »بالطب����ع أؤيد أن 
ميثل أم����ام القانون ب����كل قوته 
اقترفه.  العدالة بسبب ما  وأمام 
أنا بالطبع ال أعرض عليه خطة 
خروج إلى بريطانيا لكن إذا كان 
يريد أن يخرج فيمكنه اخلروج.. 

ميكن ترتيب هذا األمر«.
ولم يتضح ما إذا كان كاميرون 

� يو.بي. � رويترز  عواصم 
أي: اس���تقبل خ���ادم احلرمني 
ب���ن عبدالعزيز  امللك عبداهلل 
في قصره بج���دة أمس رئيس 
وزراء بريطانيا ديڤيد كاميرون 
وناقشا خالل االجتماع الوضع 
في سورية. وذكرت وكالة األنباء 
الس����عودية الرسمية )واس( أن 
اجلانبني السعودي والبريطاني 
بحثا خالل اللقاء »مجمل األحداث 
الس����احتني  واملس����تجدات على 
اإلقليمية والدولية وفي مقدمتها 
القضية الفلسطينية والوضع في 

سورية«.
كما جرى »بحث آفاق التعاون 
بني البلدين الصديقني وسبل دعمها 
وتعزيزها في املجاالت جميعها مبا 
يخدم مصالح البلدين والشعبني«. 
وفي بداية االجتم����اع قلد خادم 
احلرمني رئيس الوزراء البريطاني 
وشاح امللك عبدالعزيز من الدرجة 
األول����ى الذي مين����ح »ألصحاب 
الس����مو والدولة أولي����اء عهود 
ورؤس����اء وزراء الدول الشقيقة 

والصديقة«.
وقالت )واس( إن رئيس وزراء 
بريطانيا أعرب عن شكره وتقديره 
للملك الس����عودي عل����ى منحه 
الوشاح ناقال حتيات ملكة اململكة 

املتحدة اليزابيث الثانية.
وكانت مصادر سعودية مطلعة 
قالت أمس األول: إن امللف السوري 
سيتصدر محادثات رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤي����د كاميرون مع 
خادم احلرمني متوقعة أن تنعكس 
نتائج القمة إيجابيا على اجلهود 
العربية والدولية الرامية إلى إيجاد 
حل يضع حدا لنزيف الدماء في 
سورية. وكان كاميرون قال قبل 
زيارت����ه اململكة إن م����ن املمكن 

خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مقلدا رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون وشاح امللك عبدالعزيز   )رويترز(

خادم احلرمني بحث معه سبل حل األزمة السورية

كاميرون ال يستبعد »ترتيب« خروج آمن لألسد
غليون يتحفظ على مبادرة سيف ويرفض الصيغ اجلاهزة

املجلس الوطني يحّذر من تصفيته وينتقد املجتمع الدولي 
وحتذيرات من محاوالت تشكيل مجلس انتقالي بديل
يهدف الى إنهائه وقتله«.

وأضاف »نسعى الى حتويل 
املؤمتر من مؤمتر لقتل املجلس 
الى مؤمتر الس����تكمال  الوطني 
العمل الذي بدأه املجلس«. وحذر 
من انه »اذا فرضت مبادرة على 

املجلس فإنها ستفشل«.
وردا على س����ؤال حول ازمة 
الثق����ة املتزايدة بني واش����نطن 
واملجلس الوطن����ي، قال غليون 
ان »األميركي����ني يريدوننا كبش 
ف����داء للتغطية عل����ى تخاذلهم 

وعجزهم«.
من جانبه، كش����ف معارض 
س����وري آخر عن نقاشات تدور 
الدوح����ة للمعارضة  في مؤمتر 
اقتراح لتشكيل  السورية حول 
»مجلس انتقالي« يكون بديال عن 
»املجلس الوطني السوري«، مشيرا 
الى وج����ود دول غربية وعربية 
إلى شق صف املعارضة  تسعى 
وإجبارها على التعاون مع خيار 

احلل السياسي.
وأبلغ الش����يخ أحمد األسعد 
أم����س »يونايتد برس  امللح����م 
انترناش����ونال« عبر الهاتف من 
الدوحة أن النقاشات في مؤمتر 
املعارضة الس����ورية في الدوحة 
تدور اآلن حول اقتراح لتشكيل 
انتقال����ي« يكون بديال  »مجلس 
عن »املجلس الوطني السوري« 
املعارض.وأضاف أن هذا »االقتراح 
يحظى بدعم شريحة واسعة من 
فصائل املعارضة السورية لكن 
الوطني تعارض  قيادة املجلس 
بشدة هذا التوجه وبدعم من دول 

خليجية« لم يسمها.
ال����ى أن »الفصائل  وأش����ار 
املعارضة املؤيدة لهذا التوجه تأمل 
في أن تتمكن من تشكيل املجلس 
االنتقالي املقترح من املعارضة في 
الداخل واخلارج لكن احملسوبيات 
والتكتالت واملصالح الشخصية 

تقف عائقا أمام ذلك«.
ولفت الى أن محاوالت »جتري 
اآلن لتقوية مش����روع املعارض 
رياض س����يف إلقام����ة حكومة 
منفى مستعدة للتعاون من أجل 
خيار احلل السياسي على حساب 
الداعم للتدخل  الوطني  املجلس 

العسكري في سورية«.

كما اش����ار الى »ضم مكونات 
سياس����ية جديدة هي 35 تكتال 
سياسيا باتت تش����كل 45% من 
املجلس« و»متثيل االقليات بنسبة 

.»%25
وفيما تتجه األنظار الى اجتماع 
يوم الغد أكد املجلس نيته حضور 
االجتماع الذي سيبحث »مبادرة 
التي طرحها  الوطني����ة«  الهيئة 
املعارض رياض سيف لكنه أبدى 

حتفظات عليها.
وقال سيدا ان »األمانة العامة 
قررت في دورتها األخيرة املشاركة 
في اللقاء التشاوري سنتوجه الى 
هذا اللقاء بعقل وقلب مفتوحني 
ولكننا نؤكد منذ البداية ضرورة 
الوطني  احلفاظ على املجل����س 
الركن األهم  الس����وري بوصفه 
واألس����اس في الفع����ل املعارض 

السوري«.
وأض����اف »نرى ان أي عملية 
تستهدف املجلس الوطني ستؤدي 
بوع����ي او من دونه ال����ى إطالة 
عمر األزمة ومن هنا نرى ان كل 
مبادرة دولية جادة البد ان تأخذ 
في حس����ابها ضرورة إنهاء عهد 

االستبداد في سورية«.
وبدوره، أبدى الرئيس السابق 
للمجلس برهان غليون حتفظه 
الواضح إزاء مبادرة رياض سيف،  
موجها انتقادا شديدا لواشنطن.

وق����ال غليون لوكالة فرانس 
برس »نرف����ض الصيغ اجلاهزة 
واملجلس يرفض املشاركة في اطار 

الدوحة � وكاالت: حذر املجلس 
الوطني السوري أمس في الدوحة 
من »استهدافه« ومحاوالت تصفيته 
من خالل املبادرة اجلديدة املدعومة 
اميركيا التي تهدف الى قيام قيادة 
جديدة اكث����ر متثيال للمعارضة 
الس����ورية، مؤك����دا عل����ى دوره 

احملوري في العمل املعارض.
كما وج����ه لوما ش����ديدا الى 
املجتم����ع الدولي ال����ذي قال انه 
ال يفعل ش����يئا إلنه����اء معاناة 

السوريني.
وأكد رئيس املجلس عبدالباسط 
س����يدا في اجتماع الهيئة العامة 
الدوحة مش����اركة  للمجلس في 
املجل����س في االجتماع املوس����ع 
الدوحة بناء  للمعارضة غدا في 
عل����ى مبادرة املع����ارض رياض 

سيف.
اال انه حذر من ان أي استهداف 
للمجلس سيطيل عمر األزمة، مؤكدا 
ضرورة ان يكون املجلس »الركن 

األهم« في العمل املعارض.
وق����ال س����يدا ان »مجموعة 
أصدقاء سورية وعدتنا الكثير ولم 
تفعل سوى القليل الذي ال يرتقي 
أبدا الى حجم املأساة واملعاناة« 

في سورية.
وذّكر سيدا »األصدقاء واألشقاء 
ف����ي مجموعة أصدقاء الش����عب 
الس����وري بأن أصدق����اء النظام 
السوري ميدونه بكل شيء، ميدونه 
بالسالح واملال والرجال والتغطية 
السياسية في حني أصدقاؤنا على 
كثرتهم لم يتمكنوا حتى اآلن من 
استصدار مجرد قرار ملزم يدين 

جرائم النظام مجرد إدانة«.
وأج����رى املجل����س خ����الل 
اجتماعات����ه التي بدأها االحد في 
الدوحة تغييرات في بنيته افساحا 
في املجال امام انضمام املزيد من 
الهيئات والشخصيات الى الهيئة 
العامة التي باتت تضم 400 عضو، 

السيما من األقليات السورية.
وبحسب هشام مروان اخلبير 
القانوني للمجلس الوطني، فإن 
الهيئة  التغييرات في بنية  ابرز 
العامة هو »رفع متثيل املرأة الى 
15%« و»زيادة متثيل قوة احلراك 
الثوري وامليداني )في الداخل( الى 

33% بإضافة 32 مكونا جديدا«.

رئيس املجلس الوطني عبدالباسط سيدا مصافحا املعارض رياض سيف )رويترز(

مجزرة في قصف مستشفى بكفر بطنا

مخاوف من ارتكاب النظام مجازر في »البريقة وبئر عجم« 
وانفجارات تطول مساكن »اجلمهوري« في حي الورود بدمشق

منطقة اجلوالن زرعها االحتالل 
اإلسرائيلي.

وقام����ت ق����وات االحت����الل 
اإلسرائيلي بحرق األعشاب احملاذية 
لقريتي بئر عجم والبريقة للضغط 
على األهالي في املنطقة وإبعادهم 

عن الشريط احلدودي.
وفي إدلب قتل ما ال يقل عن 
12 عنص����را من قوات النظام في 
هجوم بالعبوات الناسفة والقذائف 
الرصاص، بحس����ب ما  واطالق 
ذك����ر املرصد الس����وري حلقوق 

اإلنسان.
وقال املرصد في بيان »قتل 
م���ا ال يقل ع���ن 12 عنصرا من 
القوات النظامية، واصيب اكثر 
من 20 بجروح اثر تفجير عبوات 
ناسفة واطالق رصاص وقذائف 
استهدف شاحنة وحافلة وسيارة 
رباعية الدفع وناقلة جند مدرعة 
قرب بلدة محمبل« في محافظ 

ادلب.
البلدة  ان  الى  وأشار املرصد 
نفسها تعرضت امس ل� 3 غارات 
جوية، وشهد محيطها اشتباكات 
عنيفة ب����ني املقاتلني املعارضني 

والقوات النظامية.

في »ساحة الزهراء بحي الورود 
الشعبي في ضاحية قدسيا قرب 

مساكن احلرس اجلمهوري«.
من جهة أخرى، قالت شبكة 
ش����ام اإلخباري����ة املعارضة ان 
املدفعي����ة الثقيل����ة والهاون من 
الدبابات جددت قصفها على بلدات 
بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة 
والقرى احلدودي����ة بالقرب من 
منطقة اجلوالن احملتل كما يحاول 
جيش النظام اقتحام املنطقة من 
عدة محاور وتصدى اجليش احلر 
لهم ملنع وقوع مجزرة في املنطقة 

بحق األهالي.
وقال����ت ان جيش النظام قام 
بجلب تعزي����زات ضخمة لليوم 
السادس على التوالي وحتشيدها 
متهيدا لعملي����ة اقتحام ضخمة 
للمنطقة وتخوف م����ن األهالي 
م����ن ارتكاب مج����ازر بحقهم في 
حال اقتحم جيش النظام املنطقة 
كما تقوم ق����وات النظام بإطالق 
القنابل املضيئة ليال في املنطقة 
القذائف من  فيما سقطت إحدى 
قبل قوات جي����ش النظام داخل 
األراضي احملتلة من قبل إسرائيل 
مما أدى إلى انفجار عدة ألغام داخل 

عواصم � وكاالت: اتهم مسؤول 
أممي كبير القوات النظامية التي 
واصل����ت عملياتها العس����كرية 
وقصفها للمدن السورية امس، 
القنابل االنشطارية،  باستخدام 
مش����يرا الى ان املقاتل����ني باتوا 
يستخدمون أسلحة أكثر تطورا. 
التنسيق  في وقت أعلنت جلان 
احمللية في سورية سقوط ما ال 
يقل عن »75 شهيدا بينهم 5 أطفال 

و4 سيدات« حتى مساء امس.
وقد قدم مساعد األمني العام 
السياس����ية جيفري  للش����ؤون 
فيلتم����ان تقريرا عن الوضع في 
سورية خالل اجتماع مغلق ملجلس 

األمن.
وذكر ديبلوماسيون حضروا 
االجتماع انه حتدث عن »معلومات 
جديرة بالثقة« عن استخدام قنابل 
انشطارية من قبل اجليش السوري 
ال����ذي »كثف غارات����ه اجلوية« 
على املواقع التي يسيطر عليها 
الثوار. واضاف الديبلوماسيون 
ان فيلتمان قال ايضا ان املقاتلني 
»حصلوا على األرجح على أسلحة 
اكثر تطورا« منذ بعض الوقت، 

لكنه لم يحددها.
في غضون ذلك، فصلت اللجان 
اعداد القتلى الذين سقط منهم »26 
بدمش����ق وريفها بينهم 15 قتلوا 
في »مجزرة« اس����تهدفت قصف 
مستش����فى الفاحت في كفر بطنا 
بريف دمش����ق بحس����ب نشطاء 
املعارض����ة. وقال����ت اللجان ان 
»ستة عشر شهيدا »سقطوا في 
إدلب بينهم 8 في معرة النعمان. 
و14شخصا قتلوا في حمص بينهم 
9 ف����ي مجزرة جدي����دة وقصف 
عنيف على مدينة احلولة بريف 

حمص.
وقتل 8 أش����خاص في درعا، 
وتسعة في حلب. وقالت اللجان 
ان قتيال س����قط في كل من الرقة 
ودير الزور. الى ذلك، جتددت أمس 
عمليات التفجير التي تش����هدها 
دمشق مؤخرا بكثافة بعد تصعيد 
القوات التابعة للرئيس بش����ار 
األسد من غاراتها اجلوية وقصفها 

لعدد من احياء العاصمة.
انفجرت سيارة مفخخة  فقد 
ف����ي بلدة  املاضية  الليلة قب����ل 
املعضمية جنوب غرب دمشق ما 
اسفر عن سقوط جرحى واضرار 
مادية جسيمة، تلى ذلك انفجار 
سيارة اخرى في منطقة السيدة 
زينب جنوب العاصمة اقتصرت 
املاديات، بحسب  اضرارها على 
ما ذكر املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان.
وقتل 10 اش����خاص واصيب 
اكثر من 40 بجروح مساء أمس 
في انفجار 3 عبوات ناس����فة في 
ضاحية قدس����يا غرب دمش����ق، 
بحسب ما ذكر املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
وقال املرصد في بيان »استشهد 
ما ال يقل عن 10 مواطنني واصيب 
اكثر من 40 بجروح بعضهم بحالة 
خطرة« في انفجار 3 عبوات ناسفة 

صورة مأخوذة من اجلوالن احملتل الحد االنفجارات نتيجة قصف القوات النظامية لقرية البريقة                 )أ.ف.پ(

عّم����ان � أ.ف.پ: بحث وزير 
خارجية روسيا سيرغي الڤروڤ 
أمس في عّمان سبل وقف العنف 
في س����ورية، مع رئيس وزرائها 
املنشق رياض حجاب الذي أعلن 
رفض����ه دعوة الڤ����روڤ لزيارة 
موس����كو احتجاجا على موقفها 

الداعم للرئيس بشار األسد.
ف����ي مؤمتر  وقال الڤ����روڤ 
صحافي مش����ترك م����ع نظيره 
األردني ناصر ج����ودة »التقيت 
بحجاب وكان هدف اللقاء كما مع 
كل جهات املعارضة األخرى، ان 
نتفق على آلية عمل نحاول من 
خاللها وقف العنف وإنقاذ اكبر 
عدد ممكن من األرواح لكن بطريقة 
ال يستغل بها اي طرف هذا األمر 
للحصول على قوة عسكرية اكبر 

على األرض«.
وأضاف ان »رياض كان مستعدا 
لالستماع الينا وسنعمل معه ومع 
جهات سورية أخرى« حول هذا 

املوضوع.
وأوضح الڤ����روڤ »نحن مع 
اعادة املراقبني الدوليني الى سورية 
ورفع عددهم ملعرفة من هي اجلهة 

التي تنتهك وقف اطالق النار«.
وبحسب الڤروڤ فإن »بعض 
األطراف تقول انه في البداية يجب 
على الرئيس السوري بشار األسد 
ان يتنحى، اذن فهؤالء ال تهمهم 
حياة الس����وريني بل رأس األسد 

ونحن ال ندعم هذا املوقف«.
ورأى الوزير الروسي انه »ليس 
هناك سياس����ي يستطيع السير 
بهذه اخلطوات«، مؤكدا ضرورة 

»العمل مع كل مجموعات املعارضة 
السورية من اجل اقناعهم انه يجب 
العمل حس����ب اتفاقية جنيڤ«. 
وحول األس����لحة الكيميائية في 
سورية، قال الڤروڤ ان »روسيا ال 
ترى تهديدا في هذا املجال والتهديد 
الوحيد هو جلهة واحدة هي ان 
تقع هذه األسلحة بأيدي اإلرهابيني 
الذين هم بوض����ع صعب اآلن«. 
من جهته، أوضح محمد عطري 
املتحدث باس����م املكتب اإلعالمي 
حلجاب لوكالة »فرانس برس« 
ان »اللقاء بني حجاب والڤروڤ 

دام نحو ساعة«.
وأضاف ان »الڤروڤ قدم دعوة 
حلجاب خالل اللقاء لزيارة موسكو 
لكنه رفضها وقال انه ال ميكن ان 
يلبي هذه الدعوة في هذا الوقت 

وفي ظل ما يجري من إسالة دماء 
في سورية وفي ظل موقف روسيا 

احلالي غير األخالقي«.
وأوضح عطري ان »حجاب ابلغ 
الڤروڤ انه ال يوجد حل بوجود 
ه����ذا النظام. عليه ان يرحل أوال 

ثم نبحث عن حل«.
امكانية  وأكد حجاب »ع����دم 
التوص����ل ألي حل سياس����ي او 
تفاوض اال بعد رحيل نظام بشار 
األسد ومحاكمة كافة رموزه الذين 
ارتكبوا اجلرائ����م واملجازر ضد 
الشعب السوري األعزل، مشددا 
على ضرورة تغيير موقف روسيا 
من ثورة الشعب السوري وحقوقه 
املش����روعة في العي����ش الكرمي 
احلر بدولة مدنية دميوقراطية 

تعددية.

حجاب يرفض زيارة موسكو: ال حوار إال برحيل األسد
والڤروڤ يرد: هؤالء ال تهمهم الدماء السورية

بيروت ـ أ.ف.پ: يرى محللون ان النظام 
السوري قلص طموحاته في السيطرة 

امليدانية مبواجهة حركة عسكرية معارضة 
تسجل نقاطا متزايدة على االرض، وانه 

يسعى الى تركيز قوته العسكرية في دمشق 
ووسط سورية واملنطقة العلوية في الشمال 

الغربي. ويؤكد احملللون ان هدف النظام 
تعزيز مواقعه احلالية لالبقاء على ورقة في 

يده عندما يحني وقت التفاوض.
ويقول اخلبير في الشؤون السورية 

واالستاذ في جامعة ادنبره توما بييريه ان 
النظام »مدرك أنه لن يعود الى االمساك 

بكل االرض. انه يعرف حتى انه سيضطر 
الى التخلي عن حلب. اعتقد ان هدف نظام 

االسد التجمع في دمشق وحمص«.
وعلى مدى حوالي عشرين شهرا من 

مواجهة بدأت بحركة احتجاج شعبية ضد 
النظام وحتولت الى نزاع عسكري دام 

يزداد دموية، فقد النظام بشكل تدريجي 
السيطرة على اجزاء واسعة من البالد. فقد 
بات الشمال وقسم واسع من الشرق خارج 

سيطرته. واذا كان ال يزال يحتفظ ببعض 
املواقع العسكرية في هذه املناطق، فهي 

تزداد عزلة الواحد عن اآلخر.
ويقول اخلبير في شؤون لبنان وسورية 

واالستاذ في معهد الدراسات السياسية في 
باريس جوزف باحوط لوكالة فرانس برس 

ان النظام »أقر بخسارة جزء من البالد، 
وبات يركز قوته على )سورية املفيدة( 

بالنسبة اليه، لذلك يجب ان ميسك بأي ثمن 
باحملور املمتد من دمشق الى حمص الى 

املنطقة العلوية.
فبإمكانه التخلي عن املناطق الواقعة ميني 

هذا احملور شرقا لكن البد ان يحافظ على 
املنطقة الواقعة الى اليسار غربا«. واالمساك 

بالعاصمة ضروري من اجل تأكيد شرعية 
سلطة نظام االسد، وكذلك مدينة حمص التي 

تعتبر مركز الثقل االقتصادي للبالد.
كما ان »املنطقة العلوية« في جبال شمال 
غرب البالد امتدادا حتى ساحل الالذقية، 

هي منطقة حيوية للنظام املتحدر من االقلية 
العلوية. ويقول الباحث في معهد رويال 

يونايتد سرفيسز اينستيتيوت في لندن 
شاسهانك جوشي ان »النظام ال يزال يعتبر 
ان دمشق مهمة جدا، لذلك فهو يركز قوات 

النخبة وقوتها النارية في العاصمة«. في هذا 
الوقت، تزداد البالد تفككا.

ويشير باحوط الى ان املناطق الكردية في 
الشمال الشرقي »باتت تتمتع بحكم ذاتي 
شبه تام« وفي اجلنوب تبدو درعا كأنها 

»منطقة فاصلة مع االردن ال يطأها احد«. 
في دير الزور بات وجود النظام »شبه 

رمزي. فالعشائر ابتعدت الى حد كبير عن 
النظام املركزي«.

ويشكل استيالء املقاتلني املعارضني االحد 
املاضي على حقل نفطي في منطقة دير 

الزور مؤشرا واضحا على هذا التغير 
االستراتيجي احلاصل على االرض.

وبات الهدف الرئيسي للنظام في الوقت 
احلاضر االحتفاظ بورقة ميكنه ان يطرحها 

على طاولة املفاوضات، او االمل في ان 
يتغير الوضع الدولي ملصلحته.

وميكن لدمشق التي تدعي انها ضحية 
هجمات تقوم بها مجموعات اسالمية 
متطرفة ان تفيد من حرب بني ايران 

واسرائيل مثال، او من اعتداء متطرف على 
دولة غربية، او من ازمة سياسية في دول 

اخلليج التي تدعم املعارضة السورية.
ويقول باحوط »سيعزز النظام وجوده في 
مناطق محددة للتفاوض على مخرج على 

الطريقة اليوغسالفية، فيعمد الى تهدئة 
اجلبهات ويؤكد ان استمرار احلرب سيؤدي 

الى مجزرة جماعية، عندها يقترح حتركا 
دوليا يقود الى تكريس خطوط التماس، 

وانطالقا من ذلك يفاوض على حل لالزمة«.
بالنسبة الى جوشي، ينقسم اركان النظام 

حول احلل. »ككيان، النظام مستعد لتسوية 
تنقذه مما هو فيه. غير انه يدرك ان ذلك 

مستحيل مع بقاء االسد في السلطة. وهذا 
االخير ال يريد ان يرحل. كل هذا يجعل 

النظام هشا وقابال لالنهيار«.
ويرى بييريه ان »هدف النظام االستمرار 

اطول مدة ممكنة واالمل في حصول 
تطورات اقليمية تصب في صاحله«.
ويتابع »االمر لم يعد يتعلق بوضع 

استراتيجية قيد التنفيذ، بل انقاذ ما تبقى 
واالحتفاظ به ألطول مدة ممكنة«.

النظام السوري يقلص طموحاته إلى االحتفاظ مبا تبقى من األرض ألطول مدة
حتليل إخباري

األسد يفاوض قيادات الكردستاني لبيعها صواريخ
وانشقاق 7 من جنراالته وجلوئهم إلى تركيا

عواصم: ذكرت صحيفة )صباح( التركية امس أن 
جهاز املخابرات التابع ملديرية االمن العامة أعد 

تقريرا موسعا عما وصفته بـ »املساومات« اجلارية 
بني نظام األسد وقيادي منظمة حزب العمال 

الكردستاني االنفصالية في جبال قنديل شمال 
العراق بصدد شراء صواريخ.

وقالت الصحيفة »إن مديرية األمن العامة 
قدمت التقرير االستخباراتي املعد لرئيس 

الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ويوضح 
تقدمي قيادي جبال قنديل طلب إلى نظام بشار 

األسد في دمشق ملنحهم الصواريخ مقابل 

التعاون ضد احلكومة التركية«.
وتابعت الصحيفة قائلة »إن وزير الداخلية إدريس 

نعيم شاهني أكد لنوابه في املعسكر التقليدي 
حلزب العدالة والتنمية أن املساومات مستمرة بني 

الطرفني لتسليم صواريخ العضاء املنظمة اإلرهابية 
وهناك أدلة واضحة حول هذا التعاون«. من جهة 

اخرى ذكر تقرير إخباري امس أن سبعة جنراالت 
انشقوا عن اجليش السوري وعبروا إلى تركيا.

وذكرت صحيفة »توداي زمان« التركية أن 
اجلنراالت السوريني املنشقني عبروا احلدود إلى 

محافظة هطاي. 


