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شبح احلرب األهلية 
يخيم على سورية 

بعد 3 أشهر
من االحتجاجات

املعارضة تدعو لـ »جمعة العشائر« اليوم.. وباريس تعلن »استنفاد كل وسائل احلوار مع دمشق«

روسيا: يجب منح سورية وقتاً لتحقيق اخلطوات اإلصالحية

مشيرا الى ان ذلك أمر »محتمل«. 
التي بحوزة  وبحسب املعلومات 
املصدر، فإن املعارضة السورية 
أصبح����ت اآلن أفضل وضعا مما 
التظاهرات  كانت عليه في بداية 
لكنه����ا لم تصل بع����د الى درجة 
املنظم����ة«. بدوره،  »املعارض����ة 
يرى املعارض عم����رو العظم ان 
نظام األس����د يخش����ى ان يشكل 
املعارض����ون معاقل حدودية لهم 
وهذا ما يفسر شدة القمع في درعا 
أوال على احلدود مع األردن ومن 
ثم في باني����اس قرب احلدود مع 
لبنان وبعدها في جسر الشغور 

قرب احلدود مع تركيا.
التاريخ في  ويق����ول أس����تاذ 
جامعة ش����اوني في نيويورك ان 
القادة الس����وريني »يرتعبون من 
فكرة بنغازي جديدة« في اشارة 
التمرد في الشرق  الى »عاصمة« 

الليبي وقاعدة االنتفاضة.
إال ان الناشط احلقوقي ناصر 
ودادي يعتب����ر ان احلرب األهلية 
»سابقة ألوانها«، مؤكدا ان »النضال 
السلمي والال عنف هما الهدف املعلن 

للمتظاهرين«.
ويضيف ان نظام األس����د »في 
ضيق ش����ديد وفي موقف دفاعي. 
ويختل����ق جميع أن����واع قصص 
التآمر« في محاولة لتبرير العنف 
ويقدم نفسه كضامن لالستقرار 

وخصوصا لدى األسرة الدولية.

ويقول محم����د بزي من مركز 
الشؤون اخلارجية في نيويورك 
لوكالة فرانس برس ان سيناريو 
محاولة التمرد او االنشقاق ملساعدة 
املتظاهرين يضعان نظام الرئيس 
بشار األسد »مبواجهة مترد بأبعاد 
مختلفة«. ويضيف ان »هذا األمر قد 
يسفر عن استخدام النظام املزيد 
من القوة بشكل وحشي في محاولة 
لسحق التمرد، وسيشكل ذلك رمبا 
منعطفا يؤدي الى حرب أهلية في 
سورية، اي نزاع واسع النطاق بني 
السنة والعلويني« الذين يشكلون 

األقلية التي حتكم سورية.
ويؤك����د ب����زي ان الضب����اط 
املوالني لعائلة األس����د  العلويني 
يسيطرون على قيادة اجليش كما 
ان األقليات املس����يحية والدرزية 
والشيعية الذين يشكلون جميعا 
15% من السكان »يعتبرون األسد 
مص����درا لالس����تقرار«. ويرى ان 
العلماني����ني، خصوصا  الس����نة 
التجار في دمشق  »البرجوازيني 
وحلب« ال يبدو انهم يشاركون في 
االحتجاجات حتى اآلن، لكن بداية 
انشقاق في اجليش قد حترجهم 
ألن »األسد سيخسر حينها مقولة 
انه الوحيد في السلطة القادر على 
ضمان االستقرار«. من جهته، يقول 
ديبلوماسي أوروبي في واشنطن 
ان »اجلميع قلقون من حرب أهلية 
تدور رحاها ف����ي أرجاء البالد«، 

»فيس ب����وك« أن »العش����ائر كل 
العشائر من البداية مع كل ثائر«، 
الفتة إلى أن »العشائر تأبى الذل 
والهوان والضيم والعدوان تنصر 

احلق وال تخشى لومة«.
وجتدر اإلش����ارة إلى أنه على 
الصفحة نفس����ها دعت عش����ائر 
القنيطرة إلى »جمعة العش����ائر« 
البداية  أن����ه »منذ  اليوم، وأكدت 
ساندت وشاركت بشكل فاعل في 
الثورة«، وقالت: »حيا اهلل الرجال«، 
في ح����ني أكدت عش����ائر حوران 
املنطقة الواقعة جنوب غرب سورية 
وتضم مدينتي درعا والس����ويداء 
دعمها للثورة، داعية عشائر حلب 
 ودير ال����زور والرقة وحمص إلى

»الوقوف معنا ليرحل هذا النظام«. 
إلى ذلك، يبقى السؤال هل تتجه 
سورية بعد 3 أشهر من القمع نحو 
حرب أهلية قد تهدد النظام الذي 
ميسك بقبضة من حديد هذا البلد 
املتعدد املكونات؟ يطرح هذا السؤال 
نفسه على العديد من احملللني منذ 
اإلعالن عن مقتل 120 شرطيا االثنني 
املاضي. وأعلنت السلطات السورية 
ان عناصر ق����وى األمن قتلوا في 
جسر الش����غور بأيدي »جماعات 
مسلحة«، لكن ناشطني في مجال 
الدفاع عن حقوق اإلنسان وشهود 
عيان نفوا ذلك بحيث يؤكد بعضهم 
ان القتلى لقوا مصرعهم خالل مترد 

في مقر عام لقوات األمن.

»يج����ب ان مننح وقت����ا لتحقيق 
اخلطوات اإلصالحية«.

لك����ن وزير خارجية فرنس����ا 
أالن جوبيه أعلن عن »اس����تنفاد 
كل وس����ائل احلوار مع سورية«، 
متهم����ا عقب انتهاء اجتماع جلنة 
التواصل من أجل ليبيا في أبوظبي 
»النظام السوري بارتكاب مجازر 
بحق املدنيني«، واعتبر أن مواقف 

النظام »غير مقبولة«.
بدورها، أدانت س����ورية أمس 
بشدة تصريحات جوبيه مؤكدة 
أن تصريحاته تعب����ر عن عودة 
ملناخات عصر االس����تعمار القدمي 
ومندوبيه الساميني والذي ولى منذ 
زمن وال عودة له. وأضاف مصدر 
في وزارة اخلارجية السورية »إن 
سورية املصممة على مواصلة مهام 
اإلصالح بقيادة الرئيس بشار األسد 
تؤكد على عدم سماحها ألي تدخل 
الشأن، اإلصالح  خارجي في هذا 
الذي تس����عى لتحقيقه هو تلبية 
إلرادة الشعب السوري ومبعزل تام 
عن تقييمات ومواقف خارجية ال 

مكان لها في شؤوننا الداخلية«.
في غضون ذلك، دعا الناشطون 
املطالبون بالدميوقراطية في سورية 
اليوم  إلى يوم تظاه����رات جديد 
وناشدوا العش����ائر إلى »التحرك 

ضد نظام الرئيس بشار األسد«.
وأكدت صفحة »الثورة السورية 
2011« على موقع التواصل االجتماعي 

عواص����م � وكاالت: تزامنا مع 
التي أطلقتها املعارضة  الدعوات 
السورية امس للتظاهر في »جمعة 
العش����ائر« اليوم، تواجه سورية 
حتدي����ا خارجيا أي���ضا مع إعداد 
فرنس����ا وبريطان���ي����ا وأملاني����ا 
والبرتغال مش����روع ق���رار يدين 
العن����ف ال����ذي ميارس����ه النظام 
الس����وري، إال ان روس����يا أكدت 
ام����س انها تع����ارض اي قرار في 
األمم املتح����دة حول س����ورية، ما 
يهدد باندالع خ����الف كبير بينها 
الغ����رب حول االس����تجابة  وبني 
حلملة القمع التي تش����نها دمشق 

ضد احملتجني.
الكس����ندر  وص����رح املتحدث 
لوكاش����يفيتش للصحافيني، ان 
»روس����يا تعارض اي ق����رار في 
مجلس األمن حول سورية، كما مت 
اإلعالن عن ذلك مرارا على مستوى 

الرئاسة«.
وأضاف ان »الوضع في هذا البلد 
ال يش����كل في رأينا تهديدا لألمن 

والسلم العامليني«.
واض����اف »اذا صّوت احد ضد 
مشروع القرار او حاول استخدام 
حق النقض ضده، فإنه سيتحمل 

وزر أفعاله«.
وتابع ان »مناقش����ة قرار ضد 
سورية في مجلس األمن قد يؤدي 
ال����ى »مزيد من التصعيد للوضع 
الداخلي« في س����ورية، مؤكدا انه 

)أ.ف.پ( )أ.ف.پ(الجئات سوريات على احلدود السورية - التركية  األديبة كوليت خوري: ما تتعرض له سوريون يحملون أحد املصابني خالل املواجهات في درعا 
سورية حرب كونية وليس مؤامرة فقط

بابا الڤاتيكان: يتعني إجراء إصالحات 
عاجلة في سورية

دمشق: أكد املشاركون في الندوة احلوارية التي أقامها احتاد 
كتاب العرب مساء الثالثاء املاضي حول الوضع في سورية 

وسبل اخلروج من األزمة احلالية التي تعصف بالوطن، أن اللقاء 
بني املثقفني واملفكرين والسياسيني يهدف الى إقامة احلوار 
البناء حتت سقف الوطن على اختالف املشارب السياسية 

واألفكار واآلراء املتحاورين. وأشارت األديبة كوليت خوري الى 
ان ما تتعرض له سورية اآلن حرب كونية وليس مؤامرة، الفتة 
الى اهمية احلوار وفائدته في جميع األحوال حتى لو اختلفت 
اآلراء ووجهات النظر. وأكدت خوري ضرورة عقد املزيد من 

هذه احلوارات في جميع األماكن كاحتاد الكتاب العرب واملراكز 
الثقافية واجلامعات وغيرها والسيما في املعارضة الوطنية 
وليس مع من يدعي املعارضة خدمة الجندات اخلارج ألن 

املعارضة ضرورية في كل بلد دميوقراطي كونها موقفا وطنيا 
يجب أن ينبع من صميم مصلحة الوطن مؤكدة ان الدميوقراطية 

تعني احلوار واحلوار حضارة.

الڤاتيكان ـ د.ب.أ: دعا بابا الڤاتيكان بنديكتوس السادس عشر امس 
إلى اجراء »إصالحات عاجلة« ووضع حد للعنف في سورية وغيرها 
من الدول التي تشهد اضطرابات في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا. وجه البابا دعوته تلك خالل لقاء مع سفير سورية اجلديد لدى 
الڤاتيكان، والذي قدم أوراق اعتماده إلى البابا، مع نظرائه من مولدوڤا 

وغينيا االستوائية وبليز وغانا ونيوزيلندا. 

كتاب أميركي يكشف أسباب ضعف شعبية 
الواليات املتحدة في العالم اإلسالمي

املجلس األعلى للمسلمني في أملانيا 
يرفض قمة الوقاية من التطرف اإلسالمي

السلطة الفلسطينية حتجب مواقع
 تابعة حلركة فتح في غزة والضفة

واش���نطن � أ.ش.أ: »الشعور باخليانة.. 
أسباب غضب املس���لمني من أميركا« كتاب 
أميركي جديد يكشف أسباب ضعف شعبية 
الواليات املتحدة في العالم اإلس���المي من 
تأليف البروفيسور س���تيفن كول األستاذ 

بجامعة ميريالند األميركية.
وترج���ع أهمية هذا الكتاب إلى أنه ثمرة 
حتقيق���ات أجراها املؤلف على أرض الواقع 
في العديد من الدول اإلسالمية في الفترة ما 

بني العامني 2006 إلى 2010.
ويخلص الكاتب إلى أن هناك ثالثة أسباب 
رئيسية تساهم في ضعف شعبية الواليات 
املتحدة في العالم اإلسالمي رغم عدم إخفاء 
املس���لمني إلعجابهم بالقي���م الدميوقراطية 

األميركية.
ويرى الكاتب أن السبب األول لكراهية أميركا 

في العالم اإلسالمي هو التواجد العسكري 
األميركي في الش���رق األوسط، فاملسلمون 
يرونه تواجدا استعماريا يستهدف احتكار 

الثروات البترولية للعالم اإلسالمي.
ويلقي الكاتب على إسرائيل بجزء كبير 
من مسؤولية ضعف شعبية أميركا في العالم 
اإلسالمي باعتبارها السبب الثاني، ويقول 
»إس���رائيل تعد في أعني املسلمني شكال من 
أشكال االستعمار اجلديد يعمل على إحباط كل 
محاوالت نهوض الشعوب اإلسالمية، فضال 

عما تشكله من تهديد للهوية اإلسالمية«.
أم���ا الس���بب الثالث ال���ذي توصل إليه 
الكاتب فهو تدعيم الواليات املتحدة لبعض 
األنظمة العربية الديكتاتورية التي ال تختلف 
مخاطرها على شعوبها عما متثله إسرائيل 

من مخاطر.

هاله � د ب أ: رفض رئيس املجلس األعلى 
للمسلمني في أملانيا، أمين مازيك، »قمة الوقاية 
من التطرف اإلسالمي« التي أعلن عنها وزير 

الداخلية األملاني هانز� بيتر فريدريش.
وق���ال مازيك ف���ي تصريح���ات لصحيفة 
»ميتلدويتشه تسايتونغ« األملانية على موقعها 
اإللكتروني امس: »كانت لدينا مجموعة عمل 
بشأن القضايا األمنية في مؤمتر اإلسالم األول 
)في أملانيا(، وتبادلنا حينها وجهات النظر بشكل 
مكثف«. وأضاف ان هناك مش���اورات دورية 
جترى منذ عام 2004 مع رؤساء مكتب مكافحة 

اجلرمية االحتادي وحماية الدستور.
وطالب مازيك الوزير بتقييم اجلهود املبذولة 
في تلك املشاورات أوال وتطبيق ما تسفر عنه 

قبل البدء في مؤمترات جديدة.
وذكر مازيك أن املجلس األعلى للمس���لمني 
يشارك بالفعل في عدد من هياكل احلوار القائمة 

حاليا واملستمرة منذ سنوات.
ووفقا لتقري���ر الصحيفة، لم يوجه وزير 
الداخلي���ة حتى اآلن دع���وة للمجلس األعلى 
للمسلمني للمشاركة في القمة املقررة يوم 24 

من الشهر اجلاري.

رام اهلل � يو.بي.آي: اتهمت مواقع إخبارية تابعة 
حلركة «فتح« الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

بإصدار أوامر بحجبها على شبكة االنترنت.
وقال مص����در إعالمي في »فتح« ل� »يونايتد 
برس انترناشونال« إن النائب العام املستشار 
أحمد املغن����ي أصدر قرارا يقضي بحجب بعض 
املواقع االلكترونية التابعة للحركة التي تبث من 
الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أن قرار 
احلجب شمل شبكة »الكوفية برس« و»صوت 
فتح« اإلخباري و»فلسطني بيتنا« و»شبكة فراس« 

و»شبكة أمد لإلعالم«.

وأش����ار املصدر إلى أن����ه حتى اآلن ال يعرف 
س����بب القرار فيما أرجع مصدر آخر القرار إلى 
خالف����ات داخلية حول مرجعية العمل اإلعالمي 

في احلركة.
وأورد موقع »صوت فت����ح« اإلخباري على 
واجهته عبارة »عذرا املوقع مغلق الرجاء الزيارة 
الحقا« فيما ذكرت »ش����بكة الكوفية« أن القائد 
العام حلركة فتح محمود عباس هو الذي اتخذ 
القرار وأضافت إن����ه »كافأ الكوفية على دفاعها 
عن حرك����ة فتح وأبنائها بإغالق املوقع ش����كرا 

سيدي الرئيس«.

أنقرة � وكاالت: على الرغم من 
صعود املعارضة في استطالعات 
ال����رأي، يتوق����ع ان يفوز احلزب 
اإلس����المي احملافظ ال����ذي يقوده 
التركي رجب  ال����وزراء  رئي����س 
طيب اردوغ����ان بوالية ثالثة في 
التش����ريعية االحد  االنتخاب����ات 
املقبل ورئيس ال����وزراء التركي، 
رج����ل يتمتع بش����خصية قوية، 
جاء من التيار اإلس����المي وتثير 
تصريحاته التي تزداد عنفا، شكوكا 
لدى البعض حول مستقبل تركيا 

الدميوقراطي.
وقد بدأ اردوغان )57 س����نة( 
رئيس بلدية اس����طنبول السابق 
املع����روف بصراحت����ه وببعض 
تصريح����ات عنيفة اس����تهدفت 
الصحافة ومعارضيه نشاطه في 
التيار اإلسالمي قبل ان يتحول الى 
»دميوقراطي محافظ« كما وصف 
بنفسه خط حزبه، حزب العدالة 

والتنمية احلاكم منذ 2002.
وتشكك املعارضة العلمانية في 
هذا التطور الس����يما انها تتمسك 
مببادئ اجلمهورية لكمال اتاتورك 
وتتهمه بالسعي الى أسلمة املجتمع 
التركي. وبعد ان اعتبر خالل واليته 
االولى من اكبر اإلصالحيني ويبحث 
عن إحالل الدميوقراطية في املجتمع 
التركي في وجه النفوذ السياسي 
للعسكر، حصل في 2005 على فتح 
عملية التفاوض حول االنضمام الى 
االحتاد االوروبي التي باتت اليوم 

في طريق مسدود.
واش����يد به في واليته الثانية 
)2007-2011( النه نهض باالقتصاد 
رغم األزمة الشاملة حتى ان تركيا 
سجلت في 2010 نسبة منو تضاهي 

ما تنجزه الصني اي %8.9.
لكن بعد أن حقق حزبه انتصارا 
كاسحا في االنتخابات التشريعية 
س����نة 2007، انتق����ده العديد من 
احمللل����ني لنزوات����ه الش����عبوية 
والتعس����فية وارادته في توجيه 
الديبلوماسية التركية نحو الشرق 
األوسط السيما ايران على حساب 
اوروبا وحلفاء تركيا التقليديني في 
حلف شمال األطلسي الذي تنتمي 
اليه بالده، وهي اتهامات كان دائما 
ينفيها. وخالل احلملة االنتخابية 
وص����ف املتظاهري����ن املناهضني 
للحكوم����ة بأنهم »مجرمون« ولم 
يهتم مبصرع رجل في اخلمسني 
قضى بأزم����ة قلبية بعد اختناقه 
بغازات الشرطة املسيلة للدموع.

كما دافع اردوغان عن اعتقال 

2007(. ويعتبر االحتاد االوروبي 
الغائب األكبر عن حملة االنتخابات 
التش����ريعية في تركي����ا رغم ان 
انق����رة تخوض عملي����ة تفاوض 
الى اوروبا، لكن  حول انضمامها 
ما فائدة التركيز على موضوع لم 
يعد الكثير من الناخبني يصدقونه؟ 
وقد غابت االش����كالية االوروبية 
من اخلطب االنتخابية ولم تظهر 
سوى في الصفحة 151 من البرنامج 
االنتخابي حلزب العدالة والتنمية 
)اإلس����المي احملافظ احلاكم( الى 
ذل����ك، فان طريق����ة االقتراع التي 
التصويت  ستطبق وتعتمد على 
النسبي ترجح كفة األحزاب الكبرى، 
ويس����تفيد من هذا النظام حزب 
العدال����ة والتنمية احلاكم ويعود 
احد األسباب الى احلجم املتفاوت 
جدا للدوائر االنتخابية مما يصب 

في مصلحة املناطق الريفية.
وميثل نائب منطقة ريفية من 
شرق البالد او جنوب شرقها 30 
الف ناخب وسطيا بينما ميثل نائب 

منطقة حضرية 80 الفا.
وميثل اس����طنبول التي تضم 
13 مليون نس����مة في البرملان 85 
نائبا )من اصل 550(، بينما ميثل 
محافظة توجنلي الصغيرة )شرق، 

77 الف نسمة( نائبان.
ويحتاج النائب في اسطنبول 
الى 108 آالف صوت ليفوز مبقعد 
مقابل 28 الفا في توجنلي، اي اقل 

منه ب� 4 مرات.
التي  املقاع����د للوائح  ومتنح 
تقدمها األحزاب مبا يتناس����ب مع 
عدد األص����وات التي مت احلصول 
عليها اس����تنادا لهذا النظام الذي 
يطلق عليه اسم »نظام هوندت« 

نسبة الى قانوني بلجيكي.
ويقسم مجموع األصوات على 
عدد املقاعد في كل دائرة، وتقسم 
النتيجة التي يحققها كل حزب على 
هذه النتيجة لتحديد عدد املقاعد 

التي متنح لكل حزب.
ويعود هذا النظ���ام بالفائدة 
على االح���زاب الكبرى. لكن هذه 
األحزاب تستفيد ايضا من شرط 
حصول اي ح���زب على 10% من 
األص���وات على الصعيد الوطني 
لدخول البرملان. ولم يلغ هذا البند 
املثير للج���دل رغم الوعود التي 
قطعها حزب العدالة والتنمية الذي 
يعتبر اول املستفيدين منه. واحلد 
األدنى احملدد لدخول البرملان مطبق 
في عدة بل���دان اوروبية لكنه ال 

يتجاوز %5.

االنقالب العسكري في 1980.
الواقع  ويرغب اردوغ����ان في 
مواصل����ة العمل ال����ذي بدأ حول 
الدستور الذي متت مراجعته عدة 

مرات كان آخرها في 2010.
وهو يؤكد ان����ه يريد تعميق 
الدميوقراطية في تركيا املرشحة 
الى االحتاد االوروبي،  لالنضمام 
التي يري����د إقامة نظام رئاس����ي 

فيها.
لكن ج����زءا من ال����رأي العام 
يخشى ان تغرق البالد في استبداد 
»عل����ى طريقة بوت����ني« مع هذه 

التغييرات.
ويتوقع ان ينجم عن االنتخابات 
احد ثالثة سيناريوهات اولها ان 
يحصل حزب العدالة والتنمية على 
367 مقعدا اي يتجاوز اغلبية الثلثني 
وميكنه بذلك تغيير الدستور بدون 

اللجوء الى االستفتاء.
أما الس����يناريو الثاني فهو ان 
يحصل العدالة والتنمية على 330 
مقعدا على األقل ولكن اقل من 367 
وس����يكون عليه تنظيم استفتاء، 
بينما يقضي الس����يناريو الثالث 
بحصوله على اقل من 330 نائبا 
وسيحتاج بذلك ملساعدة احزاب 

اخرى او التخلي عن مشروعه.
وتشير استطالعات الرأي الى 
احتمال فوز احلزب بحوالي %45 
وحتى 50% )47% في االنتخابات 

التشريعية في 2007(.
لكن اكبر أحزاب املعارضة املؤيد 
للعلمانية حزب الشعب اجلمهوري 
بقيادة كمال كيليجدار اوغلو يبدو 
قادرا على حتقيق اختراق بحوالي 
30% من نوايا التصويت )21% في 

صحافيني متهم����ني بالتورط في 
مؤامرات مفترضة ضد احلكومة 

وقارنهم »بقنابل« موقوتة.
ويفتخر اردوغان الذي نشأ في 
احياء اسطنبول الفقيرة، بانه كان 
في صباه يبيع احللوى لتسديد 

نفقات دراسته القرآنية.
وال تشكك استطالعات الرأي في 
فوز حزب العدالة والتنمية الذي 

يحكم البالد منذ 2002.
لكن في هذا اإلطار، يبقى األمر 
الرئيس���ي املجهول في االقتراع 
الذي يهدف ال���ى جتديد مقاعد 
البرملان ال���� 550 هو ما اذا كان 
حزب العدالة والتنمية سيحصل 
على عدد كاف من املقاعد يسمح 
له بإقرار دستور اكثر ليبرالية 
بدال من الدستور الذي اعتمد بعد 

)رويترز( جانب من احلملة الترويجية في اسطنبول حلزب العدالة والتنمية احلاكم  

طريقة االقتراع ترجّح كفة األحزاب الكبيرة.. واالحتاد األوروبي الغائب األكبر

أردوغان يخوض االنتخابات لوالية ثالثة.. ويصعد ضد املعارضة

أنباء عن تعرض رئيس األركان التركي 
لضغوط من قادة اجليش لالستقالة

أنقرة ـ أ.ش.أ: كشفت معلومات عن تعرض رئيس أركان اجليش التركي 
اجلنرال أشك كوشنر لضغوط من قادة اجليش لالستقالة من منصبه 
احتجاجا على قرار أصدرته محكمة مدنية في اسطنبول قبل أسبوع 

بحبس قائد أكادميية احلرب اجلنرال بيلجني باالنلي و8 ضباط آخرين 
في إطار التحقيقات اجلارية في قضية االنقالب العسكري على احلكومة 

املعروفة باسم »املطرقة«.
ونقلت وسائل اإلعالم التركية امس عن مصادر عسكرية أن الضغوط قد 

تزايدت على كوشنر إلرغامه على تقدمي استقالته من منصبه احتجاجا 
على حبس ضباط اجليش، وأن هناك احتماالت كبيرة ألن يقدم كوشنر 
استقالته وأنه اتخذ قرار تقدمي االستقالة بالفعل وينتظر الوقت املناسب.

عمرو موسى: اجلامعة العربية لم تستشر
بشأن مشروع قرار مجلس األمن ضد سورية

موسكو ـ يو.بي.آي: قال األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موسى ان أحدا لم يستشر جامعة الدول العربية بشأن مشروع القرار 
املقدم في مجلس األمن إلدانة سورية. وقال موسى في مقابلة مع قناة 
»روسيا اليوم« ان مشروع القرار املقدم في مجلس األمن هو مشروع 

فرنسي ولم يستشر أحد اجلامعة العربية في هذا األمر مضيفا انه 
يندد باستعمال العنف ضد املدنيني. وردا على سؤال حول موقفه 

مما يحدث في سورية قال موسى »أنا أرفض استخدام العنف ضد 
املدنيني.. ألن ذلك يؤدي دائما إلى نهايات غير طيبة« مضيفا ان »للناس 
احلق في املطالبة بتحسني أحوالها وهم يعيشون في منطقة حصل فيها 

مثل هذا في مصر وفي تونس وفي غيرها«.


