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عودة خدمة
اإلنترنت وإطالق 

سراح معارض

جتدد املظاهرات في عدة مناطق وسقوط قتلى في جسر الشغور

اآلالف يشيعون قتلى حماة و»االئتالف الوطني« ينعقد في بروكسل لدعم الثورة
موقفا اآلن ألننا ال نتصور بأي 
شكل من األشكال أن كل من هو 
في الس���لطة اآلن يعتبر أن ما 

يجري هو أمر مقبول«.
وق���ال نح���اس »إن مؤمتر 
االئتالف الوطني سيشكل جلانا 
قانونية ملالحقة املجرمني الذين 
أصدروا أوامر اطالق النار على 
املتظاهري���ن أو الذين نفذوها 
ويعتبر أن جهوده تنصب في 
الث���ورة ومتهد  خدمة أهداف 
الوطني املنشود  لقيام اإلطار 
ويلتزم بس���قف املطالب التي 
الثورة سعيا  حددها ش���باب 
نحو استعادة سورية حلريتها 

وكرامتها ودورها املنشود«.
إلى ذلك، قال رديف مصطفى 
رئيس اللجنة الكردية حلقوق 
اإلنسان في دمشق إن األحزاب 
الكردية لم حتسم أمرها بعد من 
الرئيس السوري بشار  دعوة 

األسد للحوار.
وقال مصطفى في تصريحات 
لهيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي 
سي( أمس  إن األحزاب الكردية 
تؤيد احلوار الوطني لكنه يجب 
أن يكون شامال، مشددا على أن 
احلوار يحتاج إلى أجواء مناسبة 
وإلى وقف املعاجلة األمنية فورا. 
في املواق���ف الدولية اعتبرت 
شبكة »سي إن إن« االخبارية 
األميركية أمس األول ان سورية 
هي القضية األصعب بالنسبة 
الى الواليات املتحدة األميركية 
خالل تعاملها مع الثورات في 

العالم العربي.
وأشارت الشبكة األميركية 
في تقرير بثت���ه على موقعها 
االلكتروني بش���بكة االنترنت 
الى ان واشنطن تتعامل مبرونة 
شديدة مع سورية، مشيرة الى 
انه من مصلحة الواليات املتحدة 
ان تظل سورية مشغولة بشأنها 
الداخلي وان تس���تمر بداخلها 

التظاهرات واالضطرابات.
وأوضح���ت ان واش���نطن 
تتعامل مع سورية مبنطق »ان 
قليال من عدم االستقرار شيء 
جيد،  وإذا جاءت احلرية بعد 

الفوضى، فال مانع«.
وأرجعت »سي إن إن« املوقف 
األميركي جتاه سورية الى انها 
تقع في منطقة الشرق األوسط 
والتي تعتبر اخطر منطقة في 
العالم، وكذلك وقوع س���ورية 
الش���رق األوس���ط،   بوس���ط 
 وتعتبرها واش���نطن مبثابة
نقط���ة االرت���كاز األخطر في 

املنقطة.
وأشارت الشبكة الى نظرة 
الواليات املتح���دة األميركية 
الناحية  جتاه س���ورية م���ن 
اجلغرافية والناحية التاريخية، 
فمن الناحي���ة اجلغرافية تقع 
س���ورية بجان���ب لبنان ومن 
الناحية التاريخية لدى سورية 
هيمنة وتدخالت في السياسة 

اللبنانية.
ومض���ت تق���ول ان اجلزء 
التاريخي حول س���ورية انها 
متثل دائما نوعا من االستقرار 
القمعي، حيث انها املكان الذي 
شهد تنفيذ خطة الرئيس الراحل 
حافظ األسد والتي مت اعدادها 
للتأكد من القضاء على حركة 
األصولية اإلسالمية في مدينة 
حماة، وقتل خالل تنفيذ هذه 
اخلطة نحو 20 ألف ش���خص، 
وذل���ك ليتأكد الرئيس الراحل 
من كسر شوكة وقتل احلركة 

األصولية اإلسالمية.

أفرزت مئات  معارضني والتي 
اآلالف من الناشطني على األرض 
واملنفى وه���م أكبر من ثنائية 
الس���لطة واملعارضة واملؤمتر 
الذي عقده االئتالف في بروكسل 
وينتهي اليوم تشارك فيه فئات 
قد ال تستمر في خط املعارضة 
وتريد فقط أن تدعم أهلها في 

الداخل«.
وأض���اف نحاس »من يقف 
وراء املؤمت���ر هم أبن���اء البلد 
ومن بينهم جماع���ة االخوان 
املسلمني ويش���اركون بهدف 
محدد جدا وهو مساندة الثورة 
الشبابية في سورية ومهمتنا 
كسوريني مقيمني في اخلارج في 
هذه املرحلة هي الدعم وليس 
إفراز التمثيل السياسي وهناك 
مش���اركون ميثل���ون مختلف 
الفصائ���ل السياس���ية وم���ن 
بينهم شخصيات بعثية بارزة 

سابقة«.
ويأت���ي مؤمت���ر االئتالف 
الوطني لدعم الثورة السورية 
بعد يوم واحد من املؤمتر الذي 
عقده معارضون سوريون في 
مدينة انطاليا التركية ودعوا في 
بيانهم اخلتامي الرئيس بشار 
األس���د إلى االستقالة وتسليم 

السلطة إلى نائبه.
وقال نحاس »إن كثافة الزخم 
على األرض ف���ي هذه املرحلة 
افرزت حاجة حقيقية ملثل هذه 
التح���ركات لذلك من الطبيعي 
أن يكون هناك أكثر من مؤمتر 
نتيجة ش���عور السوريني في 
اخلارج بحالة من االس���تنفار 
لدع���م الثورة وتق���دمي كل ما 
بوسعهم ملس���اندتها وتوقيت 
انعقاد مؤمترنا جاء ألس���باب 
له���ا مبؤمتر  فني���ة ال عالقة 

انطاليا«.
وأضاف »إن سقف مطالب 
املؤمتر متث���ل مطالب الداخل 
والذي يدعو إلى اسقاط النظام 
الوطني يرفض  لكن االئتالف 
الدولة ونرى أن من  إس���قاط 
يطال���ب بإس���قاط الدولة في 
سورية يرتكب جرمية بحقها 
وشعبها وفي حال كان النظام 
الدولة  ضد اجلمهورية وضد 
فيجب أن يسقط غير أننا نعتقد 
أن هناك ش���رفاء وأحرارا في 
الس���لطة وعليهم أن يتخذوا 

يه���دف إلى »تنس���يق جهود 
العاملني في اخلارج ودعم الثورة 
السورية سياس���يا وإعالميا 
وحقوقيا ومساندة شباب الثورة 
في سورية أمام كافة الهيئات 

واحملافل الدولية«.
وابلغ عبيدة نحاس عضو 
االئتالف الوطني لدعم الثورة 
ب���رس  الس���ورية يونايت���د 
انترناشونال »أن املؤمتر يأتي 
لتنسيق جهود العاملني خارج 
الثورة  س���ورية لدعم جهود 
السورية على األرض انطالقا من 
اعتقادنا بأن هناك حاجة لتقدمي 
دعم إعالمي وسياسي وقانوني 
لثوار على األرض الذين انتزعوا 

االعتراف من اجلميع«.
وحول دور جماعة االخوان 
املسلمني في االئتالف الوطني 
قال نح���اس »إن االئتالف يتم 
بني ناش���طني داعمني للثورة 
سواء أكانوا معارضني أو غير 

في محافظة ادلب بشمال غرب 
سورية.

وقتل سبعة ايضا في بلدة 
الرسنت التابعة حملافظة حمص 
والتي مازالت تتعرض لهجوم 
الدبابات  عسكري وحتاصرها 
منذ يوم االحد. الى ذلك، عادت 
خدمة االنترن���ت صباح أمس 
للعم���ل بعد 24 س���اعة على 

انقطاعها، كما قال سكان.
وكانت الشبكة قطعت في 
معظم املناطق السورية اجلمعة 
وخصوصا في العاصمة وفي 

الالذقية.
ف���ي غض���ون ذل���ك، عقد 
»االئتالف الوطني لدعم الثورة« 
الس���ورية أعمال مؤمتره في 
البلجيكية بروكسل  العاصمة 
أمس وس���ط حض���ور مكثف 
جلماع���ة االخوان املس���لمني 

املعارضة احملظورة.
وق���ال املنظمون إن املؤمتر 

عواصم � وكاالت: وس���ط 
إضراب عام شل املدينة وافيد 
عن استمراره ثالثة أيام، شارك 
أكثر من 100 ألف شخص أمس 
في مراس���م تش���ييع عشرات 
األشخاص الذين قضوا اجلمعة 
بنيران قوات األمن في مدينة 
حماة خالل املظاهرات املناهضة 
للنظام، على م���ا أفاد املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
وفيما جتددت الدعوات على 
صفحات املعارضة على االنترنت 
الى التظاهر أمس حتت عنوان 
»سبت حماة«، قالت وكالة »يو 
بي آي« وح���دات من اجليش 
مع���ززة الدبابات متركزت في 

مدخل املدينة الشرقي.
وقال شهود عيان »ان مواكب 
اجلنازات انطلقت من عدة أحياء 
ف���ي املدينة باجت���اه مقبرتي 

)الصفا واخلضراء(«.
العيان  وأض���اف ش���هود 
ان »آالف النس���اء خرجن في 
املظاهرات التي تطالب باحلرية 
وإسقاط النظام وعمد املتظاهرون 
الغاضبون إلى إحراق إطارات 
امني  السيارات في ظل غياب 
كامل عن شوارع املدينة وقطع 
الطريق الدولي حلب دمشق في 

موقع جسر املزارب«.
وق���ال ش�������هود عيان ان 
وحدات من اجليش الس���وري 
مع���ززة بالدباب���ات وصل���ت 
الى مدخ���ل مدين���ة ح����ماة 
الشرقي. ونفذت املدينة اليوم 
اضرابا احتجاج���ا على قتلى 

االحتجاجات.
وقال شهود عيان »ان احلركة 
التجاري���ة في املدينة معدومة 
بشكل كامل عدا الصيدليات مع 
اختفاء كامل للعناصر األمنية 

وحتى رجال شرطة املرور«.
الى ذلك، افاد مدير املرصد 
السوري رامي عبدالرحمن عن 
مواجهات اندلعت لدى محاولة 
قوى االمن تفريق متظاهرين 
كانوا يس���يرون باعداد كبيرة 
في مدينة جسر الشغور قرب 
ادلب وس���ط أنباء عن سقوط 

10 قتلى.
املقاب���ل قال���ت وزارة  في 
الداخلية السورية ان مجموعات 
»إجرامية مسلحة« هاجمت ليل 
أمس األول وفجر أمس مراكز 
للشرطة وللجيش الشعبي في 
منطقة جسر الشغور وأطلقت 
النار عليها ما أسفر عن مصرع 
عنصر باجليش الشعبي وإصابة 
شرطي بجروح، إضافة إلى مقتل 

احد املهاجمني.
ف���ي  ال���وزارة  وأضاف���ت 
بيان لها نقلت���ه وكالة األنباء 
الس���ورية »ان مجموعات من 
العناصر اإلجرامية املس���لحة 
هاجمت مركز الطرق العامة في 
الزعينية مبنطقة جسر الشغور 
وجرى تبادل إلطالق النار بني 
املس���لحني وعناصر املركز ما 
أدى إلصابة احد أفراد الشرطة 

بطلق ناري«.
من جهتها قالت »رويترز«، 
نق���ال عن نش���طاء إن القوات 
السورية قتلت 70 مدنيا على 
األقل في هجمات على عشرات 
اآلالف من املتظاهرين طالبوا 
باإلطاحة بالرئيس الس���وري 

بشار األسد امس األول.
الس���ورية  وقالت املنظمة 
حلقوق اإلنسان )سواسية( ان 
53 متظاه���را قتلوا في مدينة 
حماة وواحدا في دمشق واثنني 

)أ..ف.پ( صورة مأخوذة عن االنترنت ألحد قتلى حماة في مظاهرات يوم اجلمعة 

مثقفون وأكادمييون سوريون: فكرة احلوار 
الوطني قائمة على وجود شركاء في وطن

إلغاء مسيرة احلدود
نحو اجلوالن في ذكرى النكسة 

دمشق ـ أ.ش.أ: تقرر إلغاء مسيرة احلدود التي كان من املقرر لها أن 
تنطلق إلى خطوط التماس )خط وقف إطالق النار( مع إسرائيل على 

هضبة اجلوالن السورية احملتلة وكذا في جنوب لبنان اليوم في ذكرى 
ما أطلق عليه بيوم العودة بدال من يوم النكسة.

وقال أمني سر اللجنة العليا للمؤمتر الوطني الفلسطيني خالد 
عبداملجيد ـ الذي يضم الفصائل الفلسطينية الثماني املقيمة بدمشق 
في تصريح ملراسل وكالة أنباء الشرق األوسط في دمشق أمس ـ إن 
اللجنة التحضيرية لتنظيم تلك املسيرة قد أجلت املسيرة في مناسبة 
أخرى قادمة دون إعطاء املزيد من التفاصيل حول هذا األمر وهو ما 

يؤشر إلى عدم موافقة السلطات السورية على السماح بها.
وأضاف عبداملجيد أنه سيتم االقتصار في ذكرى النكسة على االحتفال 

داخل املخيمات الفلسطينية سواء في فلسطني أو في لبنان.

رأت شخصيات ثقافية وأكادميية سورية أن صدور قرار تشكيل هيئة 
لوضع أسس للحوار الوطني في املرحلة املقبلة بني أطياف املجتمع هو 
مبثابة خطوة متقدمة لصياغة تصورات ملعاجلة املوضوعات والقضايا 

املطروحة تعترف بحقوق وواجبات متساوية للجميع مبا يحقق 
مصلحة الوطن واملواطنني.

وقال الكاتب وليد اخالصي عضو هيئة احلوار الوطني ان سقف 
الطروحات التي عرضها الرئيس بشار األسد خالل اجتماعه مع أعضاء 

الهيئة كان مرتفعا جدا ومفتوحا وأعلى مما كنا نتوقع حيث استطاع 
ان يتحسس أهم املشكالت التي يعاني منها املجتمع والتي ستناقشها 
الهيئة وتضع تصوراتها حولها قبل عرضها للمناقشة النهائية واتخاذ 

القرار بشأنها. ويرى إخالصي أن فكرة احلوار الوطني قائمة على 
وجود شركاء في وطن واحد يعملون معا على بلورة تصورات 
مشتركة ومقبولة من اجلميع يتم التعاطي من خاللها مع مجمل 

القضايا املطروحة على املستوى الوطني األمر الذي يستدعي حتلي 
اجلميع بالوعي الكافي والعقالنية املطلوبة الدارة احلوار واجناحه 

وجتنيبه النهايات املغلقة. وأشار اخالصي الى ان أهم نقطة يجب ان 
يتركز احلوار حولها هي قانون االنتخابات باعتباره نقطة أساسية 

تؤثر في بقية النقاط وترتبط به القوانني واإلصالحات التي ستصدر او 
التي صدرت، موضحا أن محصلة احلوار يجب ان تطرح في النهائية 

على املجتمع السوري بشكل عام. من جهته قال د.محمد حبش عضو 
مجلس الشعب إن تشكيل اللجنة أتى في وقت مناسب والسيما بعد 

صدور مرسوم العفو رقم 61 والذي يشمل كل اجلرائم السياسية 
ويخلق فرصة لبناء الثقة بني أبناء الوطن، مشيرا إلى أن املسؤولية 

امللقاة على عاتق الهيئة كبيرة جدا ويجب أن تتحرك بشكل مفتوح وأن 
يكون احلوار الوطني مفتوحا مع كل من يحمل الهوية السورية وحتت 
سقف الوطن. ودعا حبش إلى االبتعاد عن مصطلحات العمالة واخليانة 

وفتح األبواب أمام كل أبناء سورية وتبييض السجون عبر تنفيذ 
مضمون املرسوم ودعوة اجلميع إلى مائدة احلوار الوطني.

وأشار أحمد خازم املنسق العام للشبكة السورية حلقوق اإلنسان إلى 
أن تشكيل الهيئة يسهم في معاجلة القضايا الوطنية من خالل وضع 
برامج وآليات عمل تساعد في جتاوز املرحلة واالستناد إلى توصيف 

الواقع السوري مبصداقية وشفافية لعكس الصورة احلقيقية باالعتماد 
على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومبادئ حقوق اإلنسان لكشف 

الطريقة التي يتم بها تضليل البعض.
وأوضح خازم أن وضع أسس للحوار الوطني يجب أن يستند إلى 

التنوع السياسي واالجتماعي والطبقي والديني والتركيز على البرامج 
اإلصالحية التي طرحها الرئيس األسد وحاجات املواطنني.

بدورها قالت د.نهلة عيسى نائب عميد كلية اإلعالم ان تشكيل هذه 
الهيئة خطوة شديدة األهمية ويدلل على اجلدية في احداث تغييرات 

وإصالحات دائمة تنطلق بسورية الى األمام نحو مزيد من حتقيق 
طموحات اجلماهير. وقال د.ابراهيم الدراجي عضو هيئة احلوار 

الوطني: إن اللجنة التي شكلت بقرار جمهوري بهدف وضع األسس 
للحوار الوطني وحتديد آلية عمله وبرنامجه الزمني ليست إقصائية 

بل هيئة تعمل على إشراك وحتفيز جميع أبناء الشعب السوري على 
احلوار الذي يرمي إلى مصلحة الوطن. وأضاف الدراجي: إن احلوار 
ينبغي أن يكون عملية دائمة ومستمرة، مؤكدا أن اللجنة تفتح الباب 

أمام اجلميع النها تؤمن بخط وطني عام يجمع أبناء الوطن وستتواصل 
في كل محافظة مع أشخاص ميثلون جميع شرائحها وتياراتها 

الفكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية لطرح أفكارها 
وتناقضاتها احملدودة كي يتم التفكير فيها بصوت عال ألننا مقبلون 

بعد أشهر قليلة في سورية على انتخابات ولذلك نقول بكل بساطة إن 
الشارع السوري هو من سيحدد كل شيء.

دمشق ـ هدى العبود   ٭

أطفال فلسطني يخضعون لتجارب الإنسانية في معتقالت إسرائيل

الفلسطينيون يحيون ذكرى النكسة اليوم وجيش االحتالل مستعد للمواجهة
وذلك منذ يوم اجلمعة املاضي«.

واشار الى »ان عملية االنتشار 
هذه سوف تتواصل حتى تنتهي 
متاما جميع النش����اطات اخلاصة 

باحياء ذكرى يوم النكسة«.
من جهتها، كش����فت صحيفة 
»يديع����وت احرن����وت« امس في 
موقعها االلكتروني »ان اكثر ما يثير 
القلق في اسرائيل هو اخلشية من 
تلك الدعوات التي اطلقت مؤخرا في 
شبكات االنترنت االعالمية والتي 
حتث الفلسطينيني للتظاهر ورمبا 

اقتحام احلدود مع اسرائيل«.
كما اعل����ن ه����ذا اجليش »ان 
احلدود مع س����ورية ولبنان هي 
مناطق عسكرية مغلقة وان املدنيني 
هم بالتأكيد ممنوعون قطعيا من 
الدخول اليها وذلك خش����ية على 
حياته����م«، كما زعم ف����ي اعالنه 

هذا.
في غضون ذلك، تزداد معاناة 
الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم 
في ظل السياسات التي تنتهجها 

اسرائيل منذ العام 1948.
وم����ع م����رور الذك����رى ال� 44 
الفلسطينيون  للنكس����ة، اليزال 
املعتقلون في السجون االسرائيلية 
يخضع����ون للتعذيب وللتجارب 

الطبية مبا يهدد حياتهم.

والوصول الى االراضي احملتلة عام 
1948 وواجهتهم اسرائيل باطالق 
الرصاص احلي ما ادى الى استشهاد 

20 فلسطينيا واصابة آخرين.
وعن االستعدادات االسرائيلية 
قال جمال جمعة منس����ق احلملة 
الفاصل  الشعبية ملقاومة اجلدار 
ان اسرائيل متخوفة من جدية اي 

حترك شعبي فلسطيني.
في املقابل، اعلن جيش االحتالل 
انه مس����تعد  االس����رائيلي امس 
ملواجهة موجة االحتجاجات التي 
يخطط الفلس����طينيون لتنفيذها 
اليوم في ذكرى النكس����ة الرابعة 

واالربعني.
ونقلت االذاعة االسرائيلية العامة 
عن مصادر في هذا اجليش قولها 
»ان قوات االمن جاهزة ملواجهة هذه 
االحتجاجات والتي ميكن ان تشمل 
املظاهرات الشعبية التي ستنظم 
على احلدود االسرائيلية مبناسبة 
ذكرى حرب االيام الستة التي شنتها 

اسرائيل في العام 1967«.
واعل����ن قائ����د اركان اجليش 
االسرائيلي اجلنرال بيني غانتز 
»انه وجه االوام����ر لزيادة حجم 
عمليات انتش����ار قواته واجهزته 
االمنية على ط����ول احلدود التي 
تفصل اسرائيل عن جيرانها العرب 

وطالب بك����ر الهيئات الدولية 
بحماية املسيرات السلمية والضغط 
على قوات االحتالل لوقف اي تصعيد 

متوقع ضد هذه املسيرات.
وكانت اس����رائيل اعادت زرع 
االلغام على احلدود مع س����ورية 
ولبنان بعد اح����داث النكبة التي 
متكن فيها املئات من اجتياز احلدود 

الفعاليات سلمية وتأتي للتأكيد 
على حق الشعب الفلسطيني في 

التمسك بحقوقه الوطنية.
واض���اف بكر ل���� »كونا« ان 
املسيرات حتمل ش���عار الدولة 
الس���يادة  الفلس���طينية كاملة 
عل���ى االراضي التي احتلت عام 

.1967

� وكاالت: يس���تعد  عواصم 
الفلس���طينيون إلحياء الذكرى 
ال� 44 للنكسة التي احتلت فيها 
اس���رائيل ما تبقى من االراضي 
القدس  الفلس���طينية مبا فيها 
الشريف وهضبة اجلوالن وشبه 

جزيرة سيناء.
ينظ����م  ان  املق����رر  وم����ن 
الفلسطينيون مسيرات تنطلق نحو 
نقاط التماس مع اجليش االسرائيلي 

في املناطق الفلسطينية.
وقال عمر عساف عضو جلنة 
احياء ذكرى النكس����ة ان التوجه 
الوطني احلالي من مختلف الفصائل 
الش����عبية واحلراك  واحلم����الت 
الفعاليات  الش����بابي ان تك����ون 
في مواجهة سياس����ات االحتالل 

االسرائيلي.
واضاف عس����اف ل� »كونا« ان 
املسيرة س����تنطلق اليوم من رام 
اهلل صوب حاجز قلنديا وستقابلها 
مسيرة اخرى من القدس اضافة الى 

مسيرات عند نقاط التماس.
وكانت فعاليات النكسة بدأت 
يوم اول من امس مبسيرات ضد 
اجلدار الفاصل واالس����تيطان في 

الضفة الغربية.
واكد عصام بكر عضو املكتب 
السياس����ي حل����زب الش����عب ان 

)رويترز( جانب من التعزيزات العسكرية االسرائيلية في قرية مجدل شمس باجلوالن احملتل 

حتركات عربية ملنع محاوالت غربية إلحالة ملف سورية 
النووي إلى مجلس األمن الدولي

ڤيينا ـ كونا: تعقد املجموعة العربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا اجتماعا في مسعى للحيلولة 
دون طرح امللف النووي السوري على مجلس االمن الدولي فيما يتعلق باالشتباه مبمارستها نشاط 

نووي سري.
ويتزامن موعد هذا االجتماع مع بداية دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي ستنظر 

في مشروع قرار اعدته الواليات املتحدة بدعم من الدول الغربية السيما بريطانيا وفرنسا يطالب بنقل 
امللف النووي السوري الى مجلس األمن مثلما حصل مع ايران في عام 2006.

واعتمدت واشنطن في مشروع القرار هذا على تقرير املدير العام للوكالة األخير الذي رجح فيه بناء 
موقع دير الزور منشأة نووية وبشكل سري وانه ليس موقعا عسكريا كما تعلن دمشق.

وابلغ ديبلوماسي عربي طلب عدم ذكر اسمه وكالة االنباء الكويتية )كونا( بأن املجموعة العربية تسعى 
الى حل ديبلوماسي يفضي بالبناء على اعالن احلكومة السورية االسبوع املاضي استعدادها للتعاون 

التام مع مفتشي الوكالة لكشف القضايا العالقة مبوقع دير الزور الذي دمرته إسرائيل في عام 2007 بدال 
من التصعيد وحتويل امللف النووي السوري الى مجلس األمن.

ووزعت الواليات املتحدة مشروع قرار على مجلس محافظي الوكالة يتضمن إحالة »عدم التزام« سورية 
الى مجلس األمن الدولي في وقت تتعرض فيه سورية ايضا لعقوبات غربية بسبب قمع احتجاجات 

مطالبة بالدميوقراطية.
غير ان هذه اخلطوة تستلزم تصويتا ومن غير الواضح كيف ستتصرف روسيا والصني اللتان قاومتا 

اصدار مجلس األمن تنديدا بالقمع السوري لالحتجاجات بينما يؤكد ديبلوماسيون من حركة عدم 
االنحياز ان لديهم شكوكا بشأن إحالة ملف سورية الى مجلس األمن قائلني »ان ما حدث في دير الزور 

أصبح اآلن جزءا من املاضي«.
وقد يعزز شكوكهم العرض الذي قدمته سورية في خطاب أرسلته مطلع االسبوع الى مدير عام الوكالة 
يوكيا امانو بالتعاون الكامل حلل اخلالفات املتصلة مبوقع دير الزور بعد ان جتاهلت مطالب الوكالة ملا 

يقرب من ثالث سنوات. ومتلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة إحالة دول الى مجلس األمن الدولي اذا 
رأت انها انتهكت القواعد العاملية لعدم االنتشار بانخراطها في نشاط نووي سري.

آالف اليهود تظاهروا في تل أبيب ضد االحتالل: 
إسرائيل وفلسطني.. دولتان لشعبني

تل ابيب ـ ا.ف.پ: تظاهر االف االسرائيليني مساء امس في تل ابيب 
احتجاجا على استمرار احتالل االراضي الفلسطينية، وذلك في الذكرى 

الرابعة واالربعني الحتالل اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وسار املتظاهرون ومعظمهم من اليهود اضافة الى العرب، في وسط تل 

ابيب مطالبني بقيام »دولة فلسطينية ملصلحة اسرائيل« ضمن حدود 
1967 التي سبقت اندالع حرب يونيو.

ورفعوا الفتات حملت رسوما كاريكاتورية لرئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو مع عبارة »نتنياهو يقودنا الى الكارثة«.

وحمل املتظاهرون اعالما اسرائيلية وفلسطينية وهتفوا »اسرائيل، 
فلسطني، دولتان لشعبني« و»متضامنون مع الفلسطينيني«.

وقام بتنظيم التظاهرة التي سمحت بها الشرطة وتولت حمايتها، 
مجموعة من احلركات اليسارية املناهضة لالحتالل وخصوصا حزب 

ميريتس وحركة السالم االن املناهضة لالستيطان.
وفي الضفة الغربية، اقام مسيحيون قداسا عند حاجز عسكري 

اسرائيلي قرب بيت حلم تعبيرا عن رفضهم استمرار االحتالل ومن 
اجل »السالم والعدالة«.

ووضع اجليش االسرائيلي في حال استنفار قبل تظاهرات مقررة 
للفلسطينيني االحد في الذكرى الرابعة واالربعني لنكسة يونيو 1967.
ومت استقدام تعزيزات الى احلدود مع لبنان وهضبة اجلوالن احملتلة 

وكذلك الى احلدود مع قطاع غزة والضفة الغربية.
إلى ذلك، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس بحذر باقتراح 

فرنسي بعقد اجتماع بني مفاوضني إسرائيليني وفلسطينيني في 
باريس في محاولة الستئناف محادثات السالم املتوقفة الذي عرضه 

وزير اخلارجية الفرنسي آالن جوبيه األسبوع املاضي باستضافة 
محادثات ملناقشة أفكار متعلقة بإعالن الدولة الفلسطينية بهدف تفادي 
مواجهة في األمم املتحدة في سبتمبر. وقال عباس لرويترز بعد يومني 

من محادثاته مع جوبيه »قلنا من حيث املبدأ إن هذه املبادرة مقبولة«.


