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مندوب فرنسا باألمم 
املتحدة يدعو األسد 

للرحيل: ال مكان 
للمصاحلة الوطنية 

بوجوده 

الدول الغربية تطلب من روسيا إدخال تعديالت على مشروع قرارها وباريس تعتبره أجوف

اجلامعة العربية حتيل »مبادرتها« حول سورية إلى مجلس األمن ما لم توقع البروتوكول
معتبرا في الوقت عينه انه »اليزال 

هناك الكثير للقيام به«.
وقال ديبلوماسيون غربيون 
انهم ينتظرون مواصلة احملادثات، 
لكن مندوب روسيا فيتالي تشوركني 
اكد ان بعثة ب����اده لن تدعو الى 

مفاوضات قبل غد االثنني.
بينما أوضح ارو انه ال يعرف 
املفاوضات. وقال  كم تس����تغرق 
القرار »قد  املفاوضات ح����ول  ان 
تستغرق لساعات أو ألشهر وكل 
شيء مرتبط مبدى رغبة روسيا 

في قبول تعدياتنا«.
من جهة أخ����رى، أكد املندوب 
الفرنسي الدائم لدى األمم املتحدة 
الرئيس السوري  ضرورة رحيل 
بشار األسد، على ضوء استمرار 
أعمال القمع والعنف التي ميارسها 
نظامه منذ 10 أشهر ضد احملتجني 

السلميني في الباد.
وقال ارو في حديث لصحيفة 
»لوباريزيان« الفرنسية الصادرة 
أمس إنه ال ميك����ن التوصل إلى 
مصاحلة وطنية في س����ورية مع 
وجود بشار األسد.. موضحا أن 
األسد عليه أن يرحل »ليس ألننا 
نريد رأس����ه ولكن ألنه ال ميكن 
أن يكون جزءا من احلل.. وعلى 
الس����وريني أن يتخذوا القرار في 
السفير  الشأن«. واس����تبعد  هذا 
الفرنس����ي التدخل العسكري في 
سورية مثلما كان احلال بالنسبة 
لليبي����ا.. محذرا من خطر انزالق 
س����ورية إلى حرب أهلية يلعب 
النظ����ام على وتره����ا.. لذا نحن 
)فرنسا( ندعم ونساند مبادرات 

وتدخل اجلامعة العربية«.

إال أنه���ا تقدم نصا غير متوازن 
اطاقا واجوف«.

واض����اف ان »النص يجب ان 
يدخل عليه تعديات كثيرة لكنه 

نص سنتفاوض على أساسه«.
العنف  ويقضي النص بادانة 
الذي ترتكبه »جميع األطراف مبا 
في ذلك االستخدام املفرط للقوة من 

قبل السلطات السورية«.
كما يعبر ع����ن القلق من »مد 
املجموعات املس����لحة في سورية 
بأسلحة بطريقة غير مشروعة«.

وأكد مندوبو ال����دول الغربية 
والوالي����ات املتح����دة انه ال ميكن 
الذي متارسه  القمع  املساواة بني 

السلطات السورية واملعارضة.
وأضافوا انه����م مصرون على 
توجيه ادانة اقوى النتهاكات حقوق 
اإلنسان من قبل حكومة بشار األسد 
ودعم اكبر لتحرك اجلامعة العربية 
ضد س����ورية، مبا في ذلك فرض 
عقوبات. اال ان كل الدول الغربية 
التفاوض. ففي  اكدت رغبتها في 
واشنطن، صّرحت الناطقة باسم 
وزارة اخلارجية االميركية فكتوريا 
العمل  نوالند للصحافيني »نريد 

معا للسير قدما«.
كما رحب وزير الدفاع االميركي 
ليون بانيتا في انقرة ب� »اخلطوة 
املهمة« املتمثلة في تقدمي روسيا 
مشروع القرار وب� »الروح القيادية« 
لتركيا إلنهاء القمع الذي متارسه 

السلطات السورية.
وقال ان »اش����ارة روسيا الى 
اس����تعدادها للعم����ل داخل األمم 
املتحدة في اجلهد الرامي الى زيادة 
امر مهم«،  الضغط على سورية، 

لم حتل األزمة في س����ورية خال 
األسبوعني املقبلني فستخرج عن 
السيطرة، متسائا »إذا كانت هناك 
نوايا صادقة من النظام السوري 
في ظل التحدث عن عمليات سام 
وانتقال آمن للسلطة فلم التصعيد 

والقتل لهذه الدرجة؟!«.
في هذه األثن����اء، دعت الدول 
الغربية روسيا الى ادخال تعديات 
على مشروع القرار الذي اقترحته 
على مجل����س األمن الدولي إلدانة 
القمع في س����ورية، ممهدة بذلك 
ملفاوضات شاقة بني القوى الكبرى 

في هذا الشأن.
وبينما قالت الدول االوروبية 
والواليات املتحدة انها تريد اجراء 
محادثات، اكدت فرنسا من جديد 
الروسي »غير متوازن  النص  ان 

اطاقا«.
الوالي����ات املتحدة  واوضحت 
ايض����ا انها تري����د تعديات على 
مسودة القرار التي عرضتها روسيا 
فجأة على ال����دول ال� 15 األعضاء 

في املجلس.
وقالت الدول الغربية ان النص 
الروسي اجلديد ال يتسم بصرامة 

كافية حيال حكومة دمشق.
ورأى السفير الفرنسي في األمم 
ارو ان اخلطوة  املتحدة جي����رار 
التي قامت بها روسيا »مناورة«، 
النص »غير متوازن«  ان  معتبرا 

و»أجوف«.
وق���ال ارو ف���ي تعليق على 
الذي  الروسي  القرار  مش���روع 
اثار مفاج���أة دولية »انها ايضا 
مناورة، الن )روسيا( حتاول ان 
تظهر انها تخطو خطوة إلى األمام 

ووصف الشيخ حمد بن جاسم 
بن جب����ر آل ثاني ق����رار اللجنة 
الوزارية التي انعقدت أمس بعرض 
القرارات العربية بشأن سورية على 
مجلس األمن بأنه »قرار األغلبية في 

اللجنة حتى نضبط اإليقاع«.
واضاف في الس����ياق نفس����ه 
»روسيا ذهبت الى مجلس األمن 
النظر  ان تك����ون وجهة  واقررنا 
العربية حاضرة ايضا« في مجلس 

األمن الدولي.
ووصف رئيس الوزراء القطري 
العربية  اجتماع مجلس اجلامعة 

يوم 21 املقبل ب� »احلاسم«.
وق����ال »نأم����ل ان يوقع����وا 
)الس����وريون( قبل هذا التاريخ، 
فبعده ال نستطيع االستمرار في 
هذا املوضوع وسيخرج األمر عن 

السيطرة العربية«.
وأض����اف بن جاس����م »نقول 
لسورية ال تلعبوا على موضوع 
الوقت بل حاولوا تقصير الوقت 
وحل املشكلة مع الشعب«، مشيرا 
إلى أن الدول العربية كانت تأمل 
أن تترك اخليار للشعب السوري 
في حتديد مصي����ره مع حكومته 
إال أنها لم جت����د إال التصعيد من 
النظام خ����ال األزمة التي دخلت 

في شهرها العاشر.
وأعرب الشيخ حمد بن جاسم 
عن قلق����ه من حت����ول األزمة في 
س����ورية إلى ح����رب أهلية إن لم 
أنه  تكن حتولت بالفعل، مضيفا 
ال يوجد أي بصيص أمل يس����ير 
إلى نهاية تلبي طموحات الشعب 

السوري.
وأكد رئيس وزراء قطر أنه إذا 

الى مجلس األمن« ثم استطرد قائا 
»كان هذا آخر شيء نتوقعه.. واليوم 
هناك شبه إجماع قوي حول هذه 
اخلطوة التي ستعرض على مجلس 
اجلامعة العربية يوم 21 املقبل«.

ثم اس����تطرد قائ����ا »نأمل ان 
يعيد االخوة في س����ورية النظر 
في األمر وان يحصل التوقيع )على 
بروتوكول البعثة العربية( خال 
هذين اليومني، واذا لم يحصل ذلك 

ال حول وال قوة«.
ومضى الشيخ حمد يقول »نحن 
متهمون بالبطء، ولم جند شيئا الى 
اآلن لألسف، هدفنا كان ان يفهموا 
اننا ال نريد لهم سوى اخلير واآلن 

واضح انه ال يوجد حل«.

للملف الس����وري التي يرأسها أن 
وزراء اخلارجي����ة الع����رب الذين 
س����يجتمعون األربع����اء املقب����ل 
سيبحثون هذا األمر وسيصوتون 
علي����ه ألن الق����رار يحت����اج الى 

أغلبية.
واض����اف قائا خ����ال مؤمتر 
صحافي عقده عقب انتهاء أعمال 
العام  األم����ني  اللجنة مبش����اركة 
للجامع����ة د.نبيل العربي »مبا ان 
روس����يا ذهبت الى مجلس األمن، 
العربية ستنظر ايضا  فاجلامعة 
في التوجه الى مجلس األمن وذلك 
خ����ال اجتماعها بالقاهرة يوم 21 

ديسمبر املقبل«.
واضاف قوله »سنقدم القرارات 

عواص����م � وكاالت: اس����تمر 
اإلضراب الذي دعت إليه صفحات 
املعارضة على االنترنت في سورية 
أمس مع الدعوة إلى االنتقال به إلى 
مرحلة العصي����ان املدني وإغاق 
احمل����ال التجاري����ة وقطع الطرق 
الدولية. كما استمر سقوط القتلى 
برص����اص قوى األم����ن واجليش 
الس����وري وجتاوز عددهم ال� 34 
أمس معظمهم في درعا وحمص، 
وسط أنباء عن استخدام الطيران 
احلربي ملواجهة اجلنود املنشقني 
في منطقة جبل الزاوية واقتحام 
قوات األمن عددا من قرى دير الزور. 
تزامنا مع هذا التصعيد امليداني، 
صعدت جامعة الدول العربية من 
مواقفها السياسية ولوحت بتحويل 
مبادرتها حلل األزمة السورية الى 

مجلس األمن.
لكن في املقابل، ذكر بيان رئاسي 
سوري أن الرئيس بشار األسد أكد 
خال لقائه وفد الوساطة العراقية 
أمس أن باده تعاملت بإيجابية مع 
جميع املقترحات التي قدمت إليها 
حلل األزمة، معتبرا أن من مصلحة 
سورية »أن يعرف العالم حقيقة 
ما يجري في ظل التشويه وقلب 
احلقائق الهادفني إلى إفش����ال أي 

أفق للحل«.
وكان رئي����س ال����وزراء وزير 
اخلارجية القطري الش����يخ حمد 
بن جاسم آل ثاني أكد ان اجلامعة 
العربية تعتزم ان تطلب من مجلس 
األمن الدولي تبني القرارات العربية 

اخلاصة بسورية.
وأوضح الشيخ حمد اثر اجتماع 
جلنة املتابع����ة الوزارية العربية 

)أ.ف.پ( متظاهرون سوريون امام القنصلية الصينية في لوس أجنيليس يطالبون بوقف دعم النظام السوري 

لندن ـ رويترز: ترغب تركيا املدعومة بقوة 
من حلفاء عرب وغربيني ان يتنحى الرئيس 

السوري بشار األسد ولكن ليس بعد.
وأضحت تركيا حتت قيادة رئيس الوزراء 

التركي رجب طيب اردوغان وحزبه احلاكم 
اإلسالمي السابق مركزا رئيسيا لتنظيم 
املعارضة السورية املتمثلة في املجلس 

الوطني السوري واجليش السوري احلر 
املكون بصفة اساسية من املنشقني السنة عن 

اجليش.
ولكن في املنطقة والعواصم الغربية ثمة 

مخاوف من ان معارضي األسد غير مستعدين 
لتولي السلطة وان سورية بأطيافها العرقية 

والطائفية قد تتفكك لتهوي البالد التي يقطنها 
22 مليون نسمة في حالة من الفوضى ما لم 

يتم التوصل لسبيل يضمن عملية انتقال 
سلس للسلطة.

وصرح ديبلوماسي غربي بارز في أنقرة لـ 
»رويترز« بأنه: »على رأس االولويات توحيد 

املعارضة داخل وخارج )سورية( لتصبح 
خيارا أكثر مصداقية وضم جميع األطياف 

والتنسيق بشكل سليم. تعمل تركيا من 
اجل حتقيق ذلك.. »ما يقلقهم انه اذا رحل 

األسد اليوم سيكون هناك املزيد من الفوضى 
واملزيد من الدمار وال يعرفون من سيظهرون 

ويريدون ان تكون املعارضة مستعدة«.
وقــال مراقبو الشؤون السورية ان مبعث 

القلق الرئيسي اآلن ان ما بدأ كانتفاضة 
شعبية قبل تسعة اشهر حتول القتتال وقد 

يتطور إلى صراع طائفي مميت السيما 
ان الطبقة احلاكمة وغالبيتها من العلويني 

يؤججون مخاوف لدى االقليات في سورية 
من ان األغلبية السنية في البالد سوف 

تسحقهم.
وميكن ان ينتقل هذا املزيج املتفجر إلى 

جيران سورية السيما لبنان والعراق حيث 
سبق ان اذكت دمشق االنقسامات الطائفية 

واستغلتها وفي تركيا ذاتها وترتاب انقرة بان 
سورية استأنفت بالفعل مساندة املتمردين 

األكراد في اجلنوب الشرقي.
وفيما حذرت انقرة دمشق علنا من تشجيع 

حزب العمال الكردستاني على تكثيف هجماته 
فقد عرضت نفسها خلطر أكبر بانضمامها 

إلى اوروبا والواليات املتحدة واجلامعة العربية 
في فرض عقوبات على حكومة األسد إال ان 

معظم احملللني يعتقدون انها تتردد كثيرا جتاه 
أي عمل عسكري.

وقال مصطفي اكيول مؤلف كتاب »إسالم 
دون متطرفني: قضية مسلم من أجل 

احلرية«: »ال أتوقع أي عمل عسكري من 
جانب احلكومة التركية ما لم يكن هناك توافق 

وقرار من مجلس األمن او عملية يشنها 
حلف شمال االطلسي، ستكون أكثر قلقا إزاء 
الوضع الكردي في سورية الن حزب العمال 

الكردستاني يضم بني صفوفه عددا كبيرا 
من اكراد سورية.. وتعتقد احلكومة ان األسد 

يدعم اآلن حزب العمال الكردستاني ضد 
تركيا«.

وقال سنان اوجلن رئيس مركز الدراسات 
االقتصادية والسياسة اخلارجية الليبرالي في 

اسطنبول ان انقرة تخشى تكرار االحداث 
التي شهدتها قبل عقدين من الزمن حني توافد 
الجئون اكراد من العراق عبر احلدود التركية 
بسبب حرب اخلليج ورمبا تتحرك اآلن إلقامة 

مالذ آمن أو ممر إنساني داخل سورية.
وقال اوجلن »ال تريد تركيا بكل التأكيد تكرار 

ما حدث في عام 1991 حني عبر 550 ألف 
كردي احلدود في غضون ايام واخذنا على 

حني غرة. لن تفعل تركيا ذلك »إقامة مالذ 
آمن« من طرف واحد. ما زالت حتتاج شركاء 

ودعما من حلف شمال االطلسي ولكن مع 
بقاء احلال على ما هو عليه فما من سبب 
يدفع حلف شمال االطلسي لتجنب ذلك«.

وقال اوجلن ان الواليات املتحدة وفرنسا 
وتركيا متفقتان متاما ولكن تركيا التزال تريد 
قرارا من مجلس األمن ودعما اقليميا ودعما 

من حلف االطلسي للمضي قدما.
وفي حترك مفاجئ طرحت روسيا احلليف 

القدمي لدمشق على مجلس األمن يوم 
اخلميس املاضي مسودة قرار جديد بشأن 

سورية اشد لهجة مما اثار آمال الغرب بتحرك 
من جانب األمم املتحدة مع تزايد اعداد القتلى.

وعلى النقيض يعتقد ديبلوماسي غربي ان 
تركيا ستتردد في إقامة مالذ امن ألغراض 
إنسانية الن هذا يعني وجود قوات تركية 

داخل سورية.
وقال »سيفتحون منشآتهم ويقدمون 

مساعدات إنسانية ولكن ال اعتقد انهم 
سيتدخلون وال يريدون ان يتدخل أي طرف 
آخر. ال اعتقد ان القوات التركية تريد العبور 

إلى داخل سورية«.
ويشكك ديبلوماسي غربي آخر في انقرة 

في احتمال حدوث تدخل عسكري ويعتقد 
انه سيجري تشديد العقوبات التي تستنزف 

موارد األسد وتقوض مكانته.
وقال »أهم شيء هو القدرة على توجيه ضربة 

للنظام وتقويض قدراته مما يؤثر في النهاية 
على قدراته األمنية. يضعف النظام عل نحو 
متصاعد ويستمر الشعب في التخلص من 

اخلوف«.
ويبدي مسؤولون بارزون في وزارة 

اخلارجية مخاوفهم من ان تصبح سورية 
جبهة جديدة في التنافس االقليمي بني اململكة 

العربية السعودية وإيران آخر حليف مهم 
لسورية او ان ان تكون سببا في اذكاء نزاع 

طائفي بني السنة والشيعة ويعد العلويون 
الذي ميثلون العمود الفقري حلكم األسد احد 

اطياف الشيعة.
وقال مسؤول »التداخل االقليمي بني السنة 
والشيعة أكثر ما يقلقنا.. ان تتحول سورية 

إلى حرب اقليمية.. وانزالق السعودية وإيران 
والعراق في األمر. وهذا شيء ال ميكن ان 

تتحمله املنطقة«.
وأضاف »في ضوء أوضاعه االقتصادية نقدر 
انه يستطيع البقاء ملدة تصل إلى عام )ولكن( 

وبعد تشديد العقوبات رمبا تقلص املدة«.
ومثل مسؤولني اتراك آخرين أكد على احلاجة 
ملعارضة تضم اجلميع دون اعتبارات طائفية 
تسهم في حد ذاتها في تقصير أمد الصراع.
وقال »ينبغي ان يشارك افراد من كل أنحاء 

سورية كي ميثلوا )الشعب( قدر اإلمكان 
لضم جميع الطوائف في سورية مبا في ذلك 

العلويون«.
وأضاف مسؤول بارز آخر بوزارة اخلارجية 

»هناك عدد كبير من املعارضني والطوائف 
بينما ينبغي ان ميثلوا جميع فئات املجتمع 

السوري«.
كما انه ال يعتقد بجدوى سيناريو آخر يطرح 
على نطاق واسع وهو وقوع انقالب داخلي او 

ثورة داخل القصر على أسرة األسد.
ويضيف املسؤول »ال اعتقد ان االنقالب 

ممكن ألن األسد األب أسس نظاما مضادا 
لالنقالبات« في إشارة إلى األب حافظ األسد. 

ولكن آراء بعض االتراك أكثر قتامة.
ويقول سولي اوزال املعلق البارز واالكادميي 

»تكشفت األمور ولست ادري كيف ميكننا 
تفادي صراع طائفي هائل بل وحمام دم حني 

يسقط النظام«.
ويعتقد ان تركيا التي تواجه هي ايضا 
انقسامات عرقية تعذر حلها مع االقلية 

الكردية لن تظل مبنأى عن الصراع. وقال 
»الدولة التي تعاني من صدوع طائفية وعرقية 

ينبغي ان تكون حذرة بشأن أماكن نشر 
قواتها. كنت أمتنى أال نتخذ قرارا خطيرا 
يصعب الرجوع عنه فيما يتعلق بالوضع 

الطائفي في سورية«.

تركيا وحلفاؤها يريدون رحيل األسد.. ولكن ليس بعد
حتليل إخباري

املرزوقي يحذر سورية من شراك الطائفية

األمم املتحدة: تزايد الالجئني السوريني لألردن
عمان � أ.ش.أ: أعلنت املفوضية العليا لشؤون 
الاجئني لألمم املتحدة أن عدد الاجئني السوريني 

املتدفقني إلى األردن في تزايد مستمر.
وقال نائب ممثل املفوضية في عمان عرفات 
جمال في تصريح لصحيف���ة »الرأي« األردنية 
ام���س ان عدد الاجئني الس���وريني املس���جلني 
واحلاصلني على بط��اقة الجئ من��ذ بداية األحداث 
في سورية في ش���هر مارس املاضي وص�ل إلى 
ألفي الجئ يتلقون املس���اعدات، مضيفا »هناك 
أعداد من الاجئني تدفقوا لألردن وغير مسجلني 

لدين���ا خصوصا بعد تصاعد العنف في حمص 
ودرعا«.

وأضاف »ليس لدينا األرق���ام الدقيقة لعدد 
السوريني املتدفقني بسبب األحداث، لكن املفوضية 
مستمرة في تقدمي مساعداتها اإلنسانية«، موضحا 
أن الاجئني السوريني القادمني لألردن منهم من 
يقي���م لدى أقاربه ومعظمهم في منطقتي الرمثا 
واملفرق القريبتني من احلدود األردنية � السورية 
ويتلقون املساعدات اإلنسانية من طعام وأغطية 

وغيرهما.

هل تعيد الوساطة في سورية للعراق
حضوره العربي واإلقليمي؟

حزب معارض ينتقد السماح للمعارضة السورية باالجتماع في تونس

تونس � يو.بي.آي: حذر الرئيس التونسي املؤقت 
املنصف املرزوقي املعارضة السورية من السقوط في 
شراك الطائفية ومن االنحراف عن سلمية »الثورة« 
في سورية، فيما انتقدت املعارضة التونسية تدخل 

الرئيس التونسي في الشأن الداخلي السوري.
وقال املرزوق����ي في كلمة ألقاها خال اجللس����ة 
االفتتاحية للمؤمتر األول »للمجلس الوطني السوري« 
املع����ارض الذي بدأت أعماله في س����اعة متأخرة من 
مس����اء اول من امس بضاحية قمرت ش����مال تونس 
العاصمة انه البد من احلذر من االستدراج إلى شراك 
الطائفية بشتى أشكالها ألن ذلك سيقود »إلى حرب 

أهلية تستنزف األرواح واملقدرات«.
وأض����اف، في كلمته التي نقل����ت مقتطفات منها 
وكالة األنباء التونسية الرسمية باعتبار أن املعارضة 
السورية رفضت السماح لوسائل اإلعام التونسية 
واألجنبية بتغطية مؤمترها، أن احلذر مطلوب أيضا 
من االنحراف عن سلمية الثورة في سورية ألن التمسك 

بسلميتها هو نقطة قوتها.
ودعا املعارضة السورية إلى ضرورة االستفادة من 
الضغوط الهائلة التي متارس على النظام السوري 
و»ترجمة ذلك بالتجذر في الشارع ال باستسهال التدخل 
اخلارجي«. واعتبر أن الشعب السوري يظل األقدر على 
خلق أشكال مقاومته وصموده والوصول إلى أهدافه 
في مواطنة حرة كرمية، مناشدا الضمائر احلية في 
سورية »أن تعي أن الشعوب لم تخلق لتستعبد وأن 
تأجيل املواجهة احلقيقية لألزمة بالعدول عن احلل 

األمني العسكري ال يعدو أن يكون محض استنزاف 
للمقدرات والطاقات«.

وأعرب رئيس تونس املؤقت عن اعتقاده أن من 
ميهد للتدخل اخلارجي »هو عنف النظام ال س����لمية 
الشارع أو مسعى املعارضة«، وأكد أن باده التي تدعو 
إلى وقف العنف ضد الش����عب املطالب بإرساء حكم 
دميوقراطي منبثق عن إرادته »ال ميكن أن تس����كت 
على القمع املنهجي الذي ترتكبه أجهزة األمن وقوات 

اجليش السوري«.
من جانبه، ندد حزب االحتاد الدميوقراطي الوحدوي 
التونسي بالسماح للمعارضة السورية بعقد مؤمترها 
في تونس واعتبر ذلك تنكرا ل� »ثورة الكرامة« التونسية 

التي تصادف امس ذكرى انطاقتها االولى.
وقال في بي����ان حمل توقيع امين����ه العام احمد 
االينوبل����ي ان عقد املؤمت����ر االول للمجلس الوطني 
السوري مجلس اسطنبول بضواحي تونس العاصمة 
بحضور الرئيس التونسي املؤقت ميثل عنوانا النخراط 
الدولة التونس����ية في خط العداء لسورية ودورها 

املمانع واملقاومة للصهيونية وأمركة املنطقة.
واضاف ان الس����ماح بعقد هذا املؤمتر في تونس 
هو ايضا مبنزلة العداء املعلن لنهج املقاومة العربية 
بجميع تلويناتها، خاصة ان املجلس االنتقالي اعلن 
صراح����ة دعوته للتدخ����ل اخلارجي في س����ورية، 
معلنا فك ارتباط سورية مستقبا بفصائل املقاومة 
اللبنانية والفلس����طينية وايران املمانعة واملعادية 

للصهيونية.

بغداد � أ.ف.پ: يبدو ان العراق يحاول استعادة 
حضوره السياسي على الساحتني العربية واالقليمية 
عقب سنوات من شبه انعزال اثر اسقاط نظام صدام 
حسني، وذلك بعدما اطلق رسميا امس مبادرة تهدف 
الى فتح حوار بني املعارضة واحلكومة في سورية.

وقال مستشار االمن الوطني العراقي فالح الفياض 
في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من دمشق 
ان����ه اجرى امس على رأس وفد سياس����ي عراقي في 
دمش����ق »محادثات ايجابية« مع الرئيس الس����وري 

بشار االسد.
واض����اف ان الوفد توجه بعد ذل����ك الى القاهرة 
لاجتماع مبسؤولني في اجلامعة العربية بهدف مناقشة 

»املبادرة العراقية حلل االزمة السورية«.
واوضح املسؤول العراقي انه خال احملادثات التي 
اجريت في سورية »بينا موقف العراق بايجاد حلول 
س����لمية حتفظ طموحات الشعب السوري بالتغيير 
الدميوقراطي بعيدا عن التدخ����ل اخلارجي والفتنة 

الطائفية«.
وتشكل املبادرة العراقية استعادة لبعض من الدور 
السياس����ي الذي كانت متارسه بغداد على الساحتني 
العربية واالقليمية، بعد اكثر من ثماني سنوات من 
سقوط نظام صدام حسني اثر اجتياح الباد على ايدي 

قوات حتالف دولية قادتها الواليات املتحدة.

وعانى العراق، بحسب مراقبني، مما يشبه العزلة 
السياس����ية خال السنوات املاضية، حيث بات اكثر 
عرضة للتدخات االقليمية وخصوصا من قبل دول 

مثل ايران وسورية.
ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد 
احسان الشمري ان »املنظومة العربية ادركت حجم 
العراق خصوصا بعد املتغيرات في املنطقة العربية 
والعالم، حيث ان العراق كان قد سبق هذه الدول من 

ناحية التحول الدميوقراطي«.
ويضيف ان »موقف العراق احليادي من سورية 
اهله الى ان يلعب دورا في املنطقة، ولكن هذا الدور 
س����يبقى مرتبطا مبوقف بعض االط����راف االخرى 
بقبول هذا الدور«، في اش����ارة الى الدول اخلليجية 
املؤثرة. ويخشى مراقبون ان يؤثر تدهور االوضاع 
في سورية التي تشترك مع العراق بحدود طولها 605 
كيلومترات، على الوضع في باد تستعد ملرحلة ما 
بعد االنسحاب االميركي املفترض ان يكتمل بحلول 

نهاية العام احلالي.
وكان العراق حتفظ في وقت س����ابق على قراري 
جامعة الدول العربية بفرض عقوبات اقتصادية على 
سورية، وتعليق عضويتها فيها، ورفض تطبيق هذه 
العقوبات وأعلن زيادة التجارة معها بنس����بة %40 

وسط اتهامات املعارضة له بدعم النظام.

ُمعارض سوري يسمي ابنته 
»حرية« ويقول: لو كانت ولدًا 

لسميته »ارحل«

صحيفة تركية: هل زيارات 
املسؤولني األميركان لتركيا 

مؤشر حرب محتملة؟
أنقرة � أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »ميللي غازته« التركية 
امس أن زيارات كبار املس����ؤولني األميركان للعاصمة 
التركية أنقرة مؤخرا بشكل ملحوظ في مقدمتها زيارة 
نائب الرئيس األميركي جو بايدن ووزير الدفاع ليون 
بانيتا أثارت العديد من التس����اؤالت كونها حتققت في 
الفترة التي تشهد بها املنطقة تطورات حساسة للغاية 
في مقدمتها األحداث اجلارية في س����ورية والبرنامج 

النووي اإليراني.
وقالت الصحيفة »مما يلفت األنظار أنه جرت زيارة 
بانيتا في الوقت الذي بحث فيه اجتماع مجلس الشورى 
العسكري مدى استعداد القوات املسلحة التركية حلرب 
محتملة إضافة إلى مناقشة قضية األمن احلدودي، كما 

أن هناك مساومات حادة حول سورية عبر تركيا«.
وأحملت الصحيفة، ذات التوجه اإلس����امي، إلى أنه 
من أهم املوضوعات التي تركزت في جدول أعمال بايدن 
وبانيتا هي معرفة املوقف التركي جتاه احتماالت قيام 
عملية عسكرية أميركية ضد نظام بشار األسد بوضوح، 
ما هي اإلمكانيات املتاحة التي تستطيع تركيا تقدميها 
للعملية العسكرية احملتملة؟، في الوقت الذي تسعى 
فيه واش����نطن الى تقوية نفوذها في املنطقة من بعد 
سحب قواتها العسكرية من العراق ومن أجل ذلك حتاول 

كسب تركيا لصفوفها ضد إيران

لندن � العربية.نت: أطلق معارض سوري اسم »حرية« 
على ابنته التي أبصرت النور منذ 3 أسابيع في الدوحة، 
حيث يقيم ويعمل صحافيا منذ 4 سنوات، وقال إنه لو 
رزق بولد بدل »حرية« ألطلق عليه اسما من موحيات 

الثورة السورية أيضا، وهو »ارحل«.
وذكر فتحي بيوض، وهو نائب رئيس قسم التحقيقات 
بصحيفة »العرب« القطرية وأب لطفلة أخرى اس����مها 
سورية، أنه اختار اسم »حرية« البنته ألنه نادر وجميل« 
وهو دعم للثورة وفق ما قاله ل� »العربية.نت« بالهاتف 

من العاصمة القطرية.
وقال فتحي إنه وزوجته، صفاء قلفوني، وهي مثله من 
مدينة حمص واقترن بها قبل 5 أعوام، سعيدان مبجيء 
»حرية« كما وباس����مها »الذي اخترته لشدة تأثري من 
سماع هتافات الثوار في املظاهرات، ولكثرة مشاهدتي 
ألشرطة يظهرون فيها وهم يتعرضون للتنكيل من رجال 

األمن بسبب مطالبتهم باحلرية«، وفق تعبيره.
وطلبت منه »العربية.نت« أن يكتب بنفسه مشاعره، 
فكت����ب قائا: »بدكم حرية.. اعطيه����م حرية.. ويطلق 
الرص����اص على بيوت العزل.. بدك����م حرية.. اعطيهم 
حرية.. وينهال بالصفع على شباب سوريني ويهينهم 
بكل طريقة داخل الباص«، وهو ما نراه في ش����ريطني 

على اإلنترنت جعاني أقرر »حرية« كاسم البنتي.
 وتاب����ع فتحي بيوض: »ومع ما تقدم تركت فرصة 
ليش����اركني »الثورجية« التس����مية، فنشرت استفتاء 
بأغلب صفحات الثورة السورية على »فيسبوك«، قلت 
فيه: طفلتي س����تولد بعد شهرين، أهب اسمها للثورة 
السورية، هل أس����ميها.. حرية، ازادي، ثورة.. فكانت 
النتيجة لصالح اخليار األول »حرية« ومت األمر.. وقبل 
سنة وشهرين س����ميت طفلتي األولى »سورية« واآلن 
طفلتي الثانية »حرية«، ولو كانت ولدا لكنت سميته 
»ارحل« مدوية دائما كصرخة تنادي برحيل رأس النظام.. 

اهلل سورية حرية وبس«.
وبث فتحي بيوض، وهو مؤس����س ورئيس حترير 
موقع »زمان الوصل« اإلخباري املعارض على اإلنترنت، 
صورة لشهادة مياد »حرية« وثانية لها، وثالثة تسلمتها 
»العربية.نت« وبدا فيها يحمل ابنته سورية« مبظاهرة 
ضمت أكثر من 800 مشارك ونظمتها اجلالية السورية 
في قطر منذ 3 أسابيع دعما للثورة، وقال: »كانت أول 
مظاهرة تش����ارك فيها ابنتي الصغي����رة، وفيها كررنا 

الهتاف جميعا: اهلل سورية حرية وبس«.


