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سوريا

املجلس الوطني يرفض استبداله

موسكو :واشنطن تصدر توجيهات إلى املعارضة السورية
بعد تشجيع املعارضة على
تشكيل حكومة في الخارج،
رأت موسكو أن الغرب ّ
يشجع
على اسقاط النظام ،في وقت
ّ
كررت فيه واشنطن انتقادها
للمجلس الوطني السوري الذي
رفض ،بدورهّ ،أي إطار بديل عنه
انتقدت موسكو محاوالت الغرب فرض
أسماء لشغل مناصب قيادية في سوريا،
ك�م��ا ان�ت�ق��دت م�ح��اوالت��ه تشكيل حكومة
س� ��وري� ��ة ف� ��ي امل� �ن� �ف ��ى ،ف� ��ي وق � ��ت ج � � ّ�ددت
واشنطن اعالنها فشل املجلس الوطني
ال �س��وري ف��ي ق �ي��ادة امل �ع��ارض��ة .فيما ّ
رد
املجلس ،رافضًا ّ
أي إطار بديل عنه.
وأعلن نائب وزي��ر الخارجية الروسية،
ّ
غ�ي�ن��ادي غ��ات�ي�ل��وف ،أن م �ح��اوالت دول
ال � �غ � ��رب ف� � ��رض الئ � �ح� ��ة م � ��ن امل ��رش �ح�ي�ن
ل�ي�ش�غ�ل��وا م�ن��اص��ب ق �ي��ادي��ة ف��ي س��وري��ا
ّ
ت �ت �ع��ارض م ��ع ات �ف��اق��ات ج �ن �ي��ف .وذك ��ر
غاتيلوف ب��أن بيان جنيف يقضي بأن
ي�ت�ش�ك��ل ج �س��م ح �ك��وم��ي ان �ت �ق��ال��ي ،على
أس ��اس ال��وف��اق امل �ت �ب��ادل ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
واملعارضة.
ف� � ��ي ال � � �س � � �ي� � ��اق ،ق � � � ��ال ال� � �ن � ��اط � ��ق ب ��اس ��م
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة ،أل�ك�س�ن��در
ّ
ل��وك��اش�ي�ف�ي�ت��ش ،إن ال �غ��رب ح�ي�ن ي��دع��و
إل � � ��ى ت �ش �ك �ي ��ل «ح � �ك� ��وم� ��ة س � ��وري � ��ة ف��ي
ّ
يشجع السعي ب�لا ه��وادة على
املنفى»
إس �ق��اط ال�ن�ظ��ام ف��ي دم �ش��ق .وأش ��ار إل��ى
ّ
أن «امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
يعلنون أن�ه��م ال ي�ن��وون ان�ت�ظ��ار تغيير
موقف روسيا والصني ،أي التلميح بال
ّ
م��وارب��ة إل ��ى أن واش �ن �ط��ن ت ��رى تسوية
األزم��ة ال�س��وري��ة وف��ق شروطها حصرًا،
وفي الوقت نفسه تعلن مواصلة املساعي
للضغط على الحكومة السورية ،بما في
ذلك عن طريق تشديد العقوبات» .وقال
إن واشنطن تصدر توجيهات مباشرة
إل��ى املعارضة السورية بشأن م��ا يجب
القيام ب��ه م��ن أج��ل تشكيل «حكومة في
ّ
إلى
املنفى» وم��ن يجب أن ينضم إليها ّ
ح��د ذك��ر أس�م��اء امل��رش�ح�ين ،معتبرًا أن��ه
بهذا الشكل «يجري تشجيع املعارضني
ف��ي ال ��واق ��ع مل��واص �ل��ة خ��ط اإلص � ��رار بال
مهادنة على إسقاط النظام في دمشق».
م��ن ناحيته ،ق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة

ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ،ب��ات��ري��ك فنتريل،
ّ
إن املجلس الوطني ال�س��وري ل��م ينجح
ف��ي توسيع ق�ي��ادت��ه ،مشيرًا إل��ى وج��ود
أشخاص أظهروا ّ
حس القيادة ويريدون
أن يكون لهم دور في مستقبل سوريا.
وردًا على س��ؤال خ�لال مؤتمر صحافي
ف ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة عما
إذا ق ��ررت أم�ي��رك��ا ال�ت�خ�ل��ي ع��ن املجلس
ال� ��وط � �ن� ��ي ال � � �س � � ��وري وامل � � �س � ��اع � ��دة ف��ي
ّ
ومحسن ،قال
التوصل إلى شيء جديد
ّ
ف�ن�ت��ري��ل إن «ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ه��و من
ي�خ�ت��ار تركيبة ق�ي��ادت��ه وممثليه ،وف��ي
م��ا يتعلق باملجلس ال��وط�ن��ي ال�س��وري،
أي دور ل� ��ه أو ّ
ن� �ح ��ن ال ن � �ع� ��ارض ّ
أي
ً
دور ي �ح� ّ�دد ل��ه ف��ي ال ��دوح ��ة ،وب � ��دال من
ت�ه�م�ي��ش امل�ج�ل��س ف ��إن م��ؤت�م��ر ال��دوح��ة
يشكل فرصة له لالنضمام إل��ى تركيبة
ص��دق �ي��ة أوس� ��ع داخ��ل
س�ي��اس�ي��ة ل��دي �ه��ا ّ
س��وري��ا» .وأض��اف أن��ه «بعد ع��دة أشهر،
ل��م ينجح املجلس الوطني ف��ي توسيع
ق �ي��ادت��ه .ف��ي ه ��ذه األث �ن��اء ال�ت�ق�ي�ن��ا نحن

وأص � ��دق � ��اء آخ� ��ري� ��ن ل �ل �ش �ع��ب ال� �س ��وري
ب� ��أش � �خ� ��اص أظ � � �ه� � ��روا ح � � � ّ�س ال � �ق � �ي ��ادة
وي��ري��دون أن يكونوا ج� ّ�زءًا من مستقبل
س��وري��ا» .وش� ّ�دد على أن��ه يتوجب على
املعارضة أن تكون أكثر تنظيمًا والتزامًا
ب��اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة« ،ون �ح��ن ل��م ن��ر ذل��ك في
املجلس الوطني ال�س��وري ،ول��ذا نساعد
ف��ي ت�ح��دي��د ب�ع��ض األش �خ��اص» .وسئل
ع ��ن ت��وق �ع��ات��ه ب �ش��أن م��ؤت �م��ر م�ج�م��وع��ة
«أص ��دق ��اء س ��وري ��ا» ف��ي ال ��دوح ��ة ،ف��رأى
ّ
أن «ث�م��ة ح��اج��ة م��اس��ة لتشكيل تركيبة
ّ
تمثل ق�ي��ادة امل�ع��ارض��ة» ،مشيرًا إل��ى أن
ً
أمامها عمال سياسيًا وإداريًا للتواصل
م ��ع امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ،وامل� �س ��اع ��دة ف��ي
تنسيق التواصل واملساعدة .ولفت إلى
ّ
أن السفير األميركي في دمشق روب��رت
ف ��ورد س�ي�ت��رأس وف��د ال��والي��ات املتحدة
إلى الدوحة.
في م��وازاة ذل��ك ،رف��ض املجلس الوطني
ال�س��وري قيام ّ
أي إط��ار بديل منه .فقبل
ي��وم�ين م��ن اج �ت �م��اع م��وس��ع ي�ع�ق��ده في

ال� ��دوح� ��ة ،أب � ��دى امل �ج �ل��س «ج ��دي �ت ��ه ف��ي
ّ
ال�ح��وار م��ع ك��ل أط�ي��اف امل�ع��ارض��ة بشأن
املرحلة االنتقالية وتشكيل سلطة ّ
تعبر
عن كامل الطيف الوطني» ،مؤكدًا ّأن أيّ
ً
اجتماع في هذا الشأن «لن يكون بديال
عن املجلس أو نقيضًا ل��ه» .وق��ال عضو
ّ
امل �ج �ل��س ج� ��ورج ص �ب��را إن «ك ��ل ال �ق��وى

شهدت العاصمة
دمشق انفجار عبوة
حي
ناسفة في ّ
الزاهرة
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السياسية التي نشأت في الداخل ممثلة
في املجلس ،وإال فمن أعطاه الشرعية؟».
وأضاف «إذا (كان املطلوب من) توحيد
املعارضة تسليح الجيش السوري الحر
أو دعم الشعب السوري واغاثته ،فهذه
كلمة حق .لكن إذا كان توحيد املعارضة
ي�ه��دف إل��ى م�ف��اوض��ة ب�ش��ار األس��د فهذا
ل��ن ي�ح�ص��ل وال ي�ق�ب��ل ال�ش�ع��ب ال �س��وري
به» .وردًا على سؤال عن تأليف حكومة
انتقالية أو في املنفى ،سأل صبرا «هل
يمكن أحدًا أن يقول لنا ما مهمتها؟ إذا
أل�ف�ن��ا ح�ك��وم��ة ال دور ل �ه��ا ،أل ��ن تتحول
ج �ه��ة م �ع��ارض��ة وت� �ب ��دأ ب��ال �ت��آك��ل؟ م ��اذا
تعني هذه الحكومة؟ إذا للتفاوض مع
النظام ال نريدها».
م �ي��دان �ي��ًا ،س � ��ارت ت� �ظ ��اه ��رات م�ن��اه�ض��ة
للنظامً السوري في عدة مناطق سورية
مطالبة بـ«العدالة الدولية» ملدينة داريا.
وب � � � ��رزت خ� �ل��ال ال � �ت � �ظ ��اه ��رات ش � �ع ��ارات
مناهضة ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ت��أت��ي بعد
ّ
املوقف األميركي املشكك بقيادة املجلس
ال��وط�ن��ي ال �س��وري ل�ل�م�ع��ارض��ة .وشملت
ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ع� ��دة أح� �ي ��اء ف ��ي م��دي�ن�ت��ي
دم �ش��ق وح �ل��ب وري �ف �ه �م��ا ،وم �ن��اط��ق في
ادلب ،والحسكة ،وحماه ،ودرعا وغيرها.
وشهدت العاصمة دمشق انفجار عبوة
ن��اس�ف��ة ف��ي ح � ّ�ي ال ��زاه ��رة «ت�ب�ع��ه اط�لاق
ن��ار ك�ث�ي��ف» .وأوض ��ح امل��رص��د ال�س��وري
ّ
ل�ح�ق��وق االن �س��ان أن التفجير أدى إل��ى
س �ق��وط ع ��دد م��ن ال �ج��رح��ى .م��ن ج�ه�ت��ه،
ّ
ق ��ال ال �ت �ل �ف��زي��ون ال��رس �م��ي ال� �س ��وري إن
«اره ��اب� �ي�ي�ن ف� �ج ��روا ع �ب��وت�ين ن��اس�ف�ت�ين
أسفرتا عن إصابة  16مواطنًا في منطقة
الزاهرة الجديدة في دمشق» .وفي ريف
ّ
دم� �ش ��ق ،أش � ��ار امل ��رص ��د إل� ��ى أن محيط
م��دن وب�ل��دات حرستا ،ودوم��ا ،وعربني،
وزم �ل �ك��ا ف ��ي ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة ي�ش�ه��د
اش�ت�ب��اك��ات ،يرافقها قصف بالطائرات
الحربية واملدفعية.
وان�س�ح�ب��ت ال �ق��وات النظامية ال�س��وري��ة
من محيط مدينة سراقب ،التي يسيطر
عليها املقاتلون املعارضون ،بحسب ما
ّ
أفاد املرصد .ولفت املرصد إلى أن املدينة
ال��واق�ع��ة ف��ي محافظة إدل ��ب ومحيطها
«ي �ع �ت �ب��ران اآلن خ ��ارج س�ي�ط��رة ال�ن�ظ��ام
بشكل كامل».
م��ن جهة أخ��رى ،أعلن الجيش السوري
سيطرته ع�ل��ى منطقة خ��ان ال�ع�س��ل في
ري ��ف ح �ل��ب ،ال �ت��ي ك ��ان ي�س�ي�ط��ر عليها
ّ
مسلحو املعارضة.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

متابعة

ّ
تنديد دولي بـ«جريمة حرب» املعارضة املسلحة
ّ
أث � � ��ارت ع �م �ل �ي��ة ّ اع � � ��دام ن ��ف��ذه ��ا م �ق��ات �ل��ون
معارضون بحق جنود سوريني انتقادات
م� ��ن م �ن �ظ �م��ات ح �ق��وق �ي��ة دول � �ي� ��ة واألم � ��م
املتحدةّ .
وعبرت املفوضية العليا لحقوق
االنسان التابعة لألمم املتحدة عن أسفها
الع ��دام ج�ن��ود ف��ي الجيش ال �س��وري ّعلى
ً
أي��دي معارضني مسلحني ،معتبرة أنها
«جريمة حرب على األرج��ح» .وقال ناطق
باسم املفوضية العليا ،روب��رت كولفيل،
«ش ��اه ��دن ��ا ال �ف �ي��دي��و ل �ل �ت��و .م ��ن ال�ص�ع��ب
ّ
ال �ت �ح �ق��ق م ��ن امل� �ت ��ورط�ي�ن» ،م��وض �ح��ًا أن
ّاملفوضية «ستدرس الصور بدقة» .وتابع
أن��ه بعد مشاهدة اللقطات للمرة األول��ى
«لم يكن الجنود (الذين قتلوا في ما بعد)
يقاتلون ،ولذلك وف��ي ه��ذه املرحلة يبدو
أن�ه��ا جريمة ح��رب على األرج ��ح ،جريمة
إض ��اف �ي ��ة» .وق� ��ال ك��ول �ف �ي��ل «م� ��رة ج��دي��دة
ن ��دع ��و األط � � ��راف إل� ��ى اح � �ت� ��رام ال �ت �ش��ري��ع
االنساني الدولي».
ّ
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،أش� ��ار ك��ول�ف�ي��ل إل ��ى أن

فصائل املعارضة املسلحة وقوات النظام
ال � �س ��وري ع �ل��ى ح� � ّ�د س � ��واء م �تّ��ورط��ة ف��ي
عمليات اعدام تعسفية .وأكد أنه يجب أال
يكون لدى ّ
أي طرف «وهم» حول محاكمة
انتهاكات حقوق االنسان.
عن
املسؤولني
ّ
م� ��ن ن ��اح �ي �ت ��ه ،ح � ��ض امل �ج �ل ��س ال��وط �ن��ي
ال � � � �س � � ��وري م � �ق� ��ات � �ل� ��ي امل � � �ع� � ��ارض� � ��ة ع �ل��ى
«م � �ح� ��اس � �ب� ��ة» ك� � ��ل م� � ��ن ي� �ن� �ت� �ه ��ك ح� �ق ��وق
مقاتلني على تنفيذ
االن�س��ان ،غ��داة اق��دام ّ
«اع��دام ميداني» في حق جنود نظاميني
أسروهم في شمال البالد .وأش��ار رئيس
لجنة حقوق االنسان ،في املجلس ،رديف
ّ
مصطفى إل��ى أن امل�ط�ل��وب «م��ن املجتمع
الدولي واملجلس الوطني والجيش الحرّ
ّ
ات� �خ ��اذ اج� � � ��راءات ل �ح ��ل ظ ��اه ��رة ارت �ك ��اب
ّ
االن �ت �ه ��اك ��ات» ،م �ش��ددًا ع �ل��ى أن امل�ج�ل��س
ال��وط�ن��ي «هيئة سياسية ل��ذا ال ق��درة له
على محاسبة أح��د ،لكنه ي��دع��و الجيش
ال � �س� ��وري ال� �ح ��ر إل� ��ى أن ي ��ؤس ��س آل �ي��ات
للمراقبة واملحاسبة».

ورف��ض مصطفى فكرة اعتماد «املحاكم
ّ
الثورية» لتحقيق هذا الهدف .واعتبر أن
«أي انتهاك لحقوق االنسانّ ،
ّ
وأي معاملة
مسيئة في النزاع املسلح ترتكبها بعض
الكتائب املسلحةّ ،
وأي قتل خ��ارج اط��ار
ال� �ق ��ان ��ون ،ه ��ي م� �م ��ارس ��ات ش �ب �ي �ه��ة ب�م��ا
ي��رت�ك�ب��ه ال �ن �ظ��ام» .وأظ �ه��ر ال�ش��ري��ط ال��ذي
ّ
ب ��ث ع�ل��ى م��وق��ع «ي��وت �ي��وب» االل�ك�ت��رون��ي
قيام مقاتلني معارضني بتصفية جنود
ن �ظ��ام �ي�ين ،أس ��روه ��م ب �ع��د ه �ج �م��ات على
ثالثة ح��واج��ز ف��ي محيط مدينة سراقب
ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة إدل � � ��ب .وأظ � �ه� ��رت ل �ق �ط��ات
الفيديو أن البعض أطلق عليه الرصاص
ب� �ع ��د أن اس� �ت� �س� �ل ��م .وع ��ام� �ل� �ه ��م م �ق��ات �ل��و
املعارضة بقسوة ،قبل أن يطلقوا عليهم
ال��رص��اص م��رة تلو أخ ��رى ،وه��م راق��دون
على األرض.
ف � � ��ي س � � �ي� � ��اق آخ� � � � � ��ر ،أف � � � � � � ��ادت ص �ح �ي �ف��ة
ّ
«الغارديان» البريطانية بأن من وصفتهم
بـ«املتمردين» في سوريا صاروا يخشون

المواجهة في سوريا
أصبحت صدامًا بين
أيديولوجيات

من انتشار الجهاديني األجانب وسطهم.
وقالت الصحيفة إنه «أصبح من الواضح،
مع استمرار الحرب األهلية الطاحنة في
ّ
سوريا ،أن املواجهة أصبحت صدامًا بني
األي��دي��ول��وج�ي��ات ،وك��أن�ه��ا معركة اإلرادة
العسكرية ،فالخطوط األم��ام�ي��ة ف��ي قلب
حلب القديمة وضواحيها خالل املواجهة

العنيفة ف��ي صيف ه��ذا ال�ع��ام ت�ب��دو اآلن
ث��ان��وي��ة ف��ي ال�ت�ن��اف��س ع�ل��ى ت�ح��دي��د ن��وع
املجتمع ال��ذي سينهض ي��وم��ًا م��ن تحت
األن�ق��اض» .وأض��اف��ت أن حركة املعارضة
في سوريا وبالنسبة للجزء األكبر منها
«ظلت وفية للهدف الذي دفع الكثير من
امل��واط �ن�ين وامل� ��دن وال �ب �ل��دات إل ��ى تحدي
ه�ي�م�ن��ة ال �ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ع�ل��ى ح�ي��ات�ه��م،
ول �ك��ن ع �ل��ى ال �ه��ام��ش ه �ن��اك دالئ� ��ل على
أن ال�ق�ي��م األص �ل �ي��ة ل �ل �ث��ورة ب ��دأت تتآكل
وأص �ب �ح��ت امل��واج �ه��ة اآلن أك �ث��ر تعقيدًا
م �م��ا ك��ان��ت ع �ل �ي��ه» .وأش � ��ارت الصحيفة
ّ
إلى أن شخصًا عراقيًا من قدامى مقاتلي
ّ
ُ
ال �ق��اع��دة ي��دع��ى «أب ��و اس�م��اع�ي��ل» تخلى
التمرد ف��ي ب�لاده وت� ّ
ّ
�وج��ه إلى
ع��ن حركة
س��وري��ا ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال �ج �ه��اد ،ب�ع��د أن
ح�ص��ل ع�ل��ى م ��ال م��ن م �ت �ب� ّ�رع ف��ي مدينة
أرب� �ي ��ل واش� �ت ��رى أس �ل �ح��ة م ��ن ت��اج��ر في
محافظة األنبار.
(أ ف ب ،يو بي آي)

