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املرصد السوري: 114 قتيالً على األقل برصاص األمن السوري بينهم 72 عسكرياً منشقاً في إدلب

 دمشق توّقع البروتوكول »املعدل« واملراقبون يصلون سورية خالل أيام
الدول من التدخل بشؤونها ونحن 
هنا نتحدث عن جماعات ارهابية 
مسلحة في مواجهة قوى األمن«. 
وحول املوقف من تركيا أوضح 
وزي����ر اخلارجية أنه »ال توجد 
اتصاالت رسمية بيننا وبني تركيا، 
والسبب هو سياسة حزب العدالة 
والتنمية التي تنظر للوضع في 
سورية بعني واحدة وقد أوصلتهم 
التخاذ عقوبات بحق س����ورية 
واحتضان مجموعات ال تنوي 
اخلير لسورية وما فرضناه من 
إجراءات اقتصادية كان رد على 
أنها  التركية وأعتقد  العقوبات 

حالة مؤقتة«.
التنسيق مع روسيا  وحول 
قال »التنسيق يتم بشكل يومي 
إم����ا عبر الس����فير أو من خالل 
اتص����االت هاتفي����ة وال يوجد 
أي تغيير في املوقف الروس����ي 
وموقفها واضح وكانوا ينصحون 
سورية بالتوقيع ونحن لبينا 

هذه النصيحة«.
الفعل  وعلى صعي����د ردود 
الدولية، رحبت موسكو بقرار 
سورية السماح بدخول مراقبني 
عرب وقال����ت ان ذلك ميكن ان 
يساعد في استقرار الدولة التي 
يعصف بها العنف بعدما أوضحت 
دمشق انها قبلت االتفاق بناء على 

نصيحة موسكو احلليفة لها.
وقالت وزارة اخلارجية الروسية 
انترفاكس  في بيان نقلته وكالة 
لألنباء »نعتقد ان الوثيقة املوقعة 
في القاهرة تتيح الفرصة.. لتوفير 
السالمة للشعب السوري واستقرار 
الوضع«. في املقابل، قالت فرنسا 
أم����س إن موافقة س����ورية على 
العرب  املراقبني  اس����تقبال بعثة 
خطوة غير كافية في ظل »استمرار 
القمع ضد املدنيني« مشددة على 
ضرورة التنفي����ذ الكامل للخطة 
التي قدمتها جامعة الدول العربية 

لتسوية األزمة السورية.
ميدانيا، أعلنت الهيئة العامة 
للثورة السورية ارتفاع حصيلة 
القتلى أمس برصاص قوات األمن 
الى 114 ش����هيدا، مشيرة الى ان 
محافظة إدلب ش����هدت سقوط 
72 عسكريا أغلبيتهم في منطقة 

»كنصفرة«.
عواصم ـ هدى العبود   ٭
 بروين إبراهيم والوكاالت

الوزارية في الدوحة وهذا املؤمتر 
الصحافي حمل في طياته تهديدا 

وتبريرا ومغالطة«.
وانتقد املعلم موقف اللجنة 
الوزارية العربية بقوله »حتدث 
البيان أن اخل����الف حول كلمة 
واحدة وه����ذا غير صحيح هذه 
الكلم����ة يهمنا م����ا وراءها من 
نوايا التي اتضح����ت جليا في 
املؤمتر الصحافي.. ال نستطيع 
أن ننكر أن هناك أطرافا عربية 
تريد تدويل الوضع في سورية 
ونحن احلريصون على العمل في 
إطار املظلة العربية.. وال أحد من 
الشعب السوري يقبل اإلذعان.. 
من يريد مصلحة الشعب السوري 
ال يفرض عقوبات اقتصادية على 
الى تدويلها  الشعب ويس����عى 
عبر مجلس األمن الدولي«. وفي 
رده على س����ؤال حول الكيفية 
التي يحمي فيه����ا البروتوكول 
السيادة الوطنية أوضح املعلم 
»أن السيادة حتمى من خالل نص 
البروتوكول ومن خالل املستند 
القانوني وهو املادة األولى من 
خطة العمل العربية التي اتفق 
عليها بالدوح����ة«، وقال »نحن 
ملتزمون به����ذه اخلطة واملادة 
الثامن����ة من ميث����اق اجلامعة 
حتفظ األنظم����ة القائمة ومتنع 

البرتوكول شهر قابلة للتمديد 
شهر آخر. وسنتعامل بحرفية 
وموضوعي����ة مع ه����ذه البعثة 

العربية«.
وبش����أن التأخي����ر حتى مت 
اللجنة  التوقيع قال املعلم »إن 
الوزارية وافقت في وقت سابق 
عل����ى كل التعديالت عدا إضافة 
كلمة« مش����يرا إلى أن »املسألة 
ليست مسألة كلمة وما يهمني 
النوايا« ونقل عن العربي قوله 
»إذا لم يوق����ع البرتوكول ولم 
توافقوا على إضافة الكلمة فإن 

الوضع سيصبح خطيرا«.
وتابع املعلم »قلت سأوضح 
ش����كوكي وهي أننا إذا لم نوقع 
على البروتوكول اآلن فسنذهب 
إلى مجلس األمن وإذا وقعنا على 
البروتوكول فسنذهب إلى مجلس 
األمن في احلالة األخرى فاألمر 
س����يان لذلك أرفض إضافة أي 
كلمة ألن ما يهمني هو النوايا.. 
وبعد ساعات اتصل العربي وقال 
»هل الرفض قرار نهائي فقلت له 
نهائي، وعلى إثرها صدر بيان 
العربية وكان  الوزارية  اللجنة 
بالفعل بيانا سيئا ألنه ال يستند 
إلى وقائع حقيقية وينظر لألمور 
من طرف واحد، وعقب ذلك البيان 
عقد مؤمتر صحافي باسم اللجنة 

وق����ال العرب����ي إن فريق����ا 
يقوده مسؤول كبير باجلامعة 
سيتوجه الى سورية في غضون 
يومني او ثالثة لإلعداد لوصول 

املراقبني.
وأضاف أن اجلامعة لديها نحو 
100 اسم بينهم ممثلون ملنظمات 
غير حكومية وحكومات مشيرا 
الى أن املجموعة س����وف تضم 

ممثلني لوسائل اإلعالم.
م����ن جانبه، ق����ال املعلم في 
مؤمتر صحافي عقده بدمشق أمس 
أنه مت اعتماد »صديق مشترك بني 
األمني الع����ام للجامعة العربية 
نبيل العربي وبيني وهو خبير 
قانوني ليتواصل بيننا ووافق 
األمني العام على إدخال تعديالت 
البروتوكول وقد  على مشروع 
ملسنا منه احلرص على سيادتنا 
الوطنية واحلرص على تنسيق 
عمل بعثة اجلامعة العربية مع 
أنه  احلكومة السورية«. مؤكدا 
»لو لم تدخ����ل اقتراحاتنا على 
البروتوكول ما كنا وقنعنا مهما 

كانت الظروف«.
وردا على سؤال حول اتهامات 
للحكومة السورية باغراق مبادرة 
اجلامعة بالتفاصيل قال املعلم »إذا 
كنا سنغرق البعثة بالتفاصيل 
فعليهم أن يتعلموا السباحة.. مدة 

أعلن وزير اخلارجية السورية 
وليد املعلم أن بالده وقعت على 
برتوكول اجلامعة العربية املتعلق 
بإرس����ال املراقبني إلى سورية، 
مشددا على أن سورية لم توقع 
البرتوك����ول إال بع����د أن أخذت 
العربي����ة بالتعديالت  اجلامعة 
السورية املقترحة السيما املتعلق 
منها مبوضوع السيادة السورية 
والتنسيق مع احلكومة السورية. 
منتقدا في الوقت نفسه مساعي 
أطراف عربي����ة لتدويل األزمة 

السورية.
الع����ام للجامعة  لكن األمني 
د.نبيل العربي قال عقب توقيع 
البروتوكول إنه ال توجد خطة 
فوري����ة لرفع العقوب����ات التي 
فرضت حني رفضت دمشق في 
البداية دخ����ول املراقبني. وقال 
املراقبني سيحددون  إن  العربي 
إذا كانت احلكومة السورية  ما 

ملتزمة.
وأضاف »ه����ذا البروتوكول 
آلية  ليس نهاية املطاف ولكنه 
للذهاب لس����ورية للتحقق من 
تنفيذ املبادرة العربية التي سبق 
أن وافقت عليها دمشق... املهم 
في أي اتفاق هو التنفيذ وحسن 

النوايا من جميع األطراف«.
وقال إنه س����وف يتم إرسال 
وفد إلى س����ورية هذا األسبوع 

للتجهيز لوصول املراقبني.
وقال د.العرب����ي معلقا على 
العربية  رفع عقوبات اجلامعة 
في مؤمتر صحافي عقب توقيع 
االتفاق بالقاهرة »تعليق العقوبات 
هو قرار يحتاج إلى عقد اجتماع 
ملجلس اجلامع����ة العربية على 

املستوى الوزاري«.
وقال إنه سيتم تأجيل اجتماع 
وزراء اخلارجية العرب الذي كان 
مقررا غدا لبحث اتخاذ إجراء ضد 

سورية إلى أجل غير مسمى.
البروتوكول اخلاص  ووقع 
باملراقبني نائب وزير اخلارجية 
السوري فيصل مقداد فيما وقع 
من جانب اجلامعة نائب أمينها 

العام أحمد بن حلي. 
وقال العربي إن دوال أخرى 
س����اعدت. وأض����اف أن »بعض 
ال����دول كان له����ا الفض����ل في 
توقيع البروتوكول ومن بينها 

روسيا«.

)أ.ف.پ( مسيرة مؤيدة للرئيس بشار األسد في ساحة السبع بحرات في دمشق 

جناد يصف التحركات العربية بـ »النكتة«
واخلارجية ترحب بتوقيع البروتوكول

تليغراف: »اجليش السوري احلر« يهدد 
باالنتقام ردًا على خطط إلعدام منشقني

املفتي حسون: مئات القنوات 
شنت حربًا إعالمية منظمة ضد سورية

طهران ـ أ.ف.پ: وصف الرئيس االيراني محمود احمدي جناد امس 
حتركات الدول العربية بشأن سورية بأنها »تشبه النكتة« وذلك قبيل اعالن 

دمشق توقيعها على بروتوكول املراقبني. ونقلت وكالة األنباء االيرانية 
الرسمية )ارنا( عن احمدي جناد قوله ان بعض دول املنطقة التي لم جتر 

اية انتخابات في تاريخها، اجتمعت واصدرت قرارات ضد دولة اخرى قائلة 
لها ملاذا ال جترون انتخابات. لكن مسؤوال ايرانيا كبيرا قال لتلفزيون العالم 
االيراني ان ايران ترحب مببادرة السالم العربية التي وقعتها سورية امس 
ووصفتها بأنها مقبولة. وقال امير عبداهلل نائب وزير اخلارجية االيراني: 
ان من املمكن دراسة ادخال بعض التعديالت على اخلطة غير ان كثيرا من 

وجهات النظر االيرانية اخذت بعني االعتبار في االتفاق.

لندن ـ يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »ديلي تليغراف« أمس أن »اجليش 
السوري احلر« املعارض هدد بشن عمليات انتقامية قاسية ضد اجليش 

السوري ردا على معلومات بأن احلكومة في دمشق تخطط إلعدام 21 
جندي منشق بعد اعتقالهم. وقالت الصحيفة إن »اجليش السوري احلر« 

الذي مترد على نظام الرئيس بشار األسد منذ يونيو املاضي زعم بأنه 
تلقى معلومات تفيد بأن 21 عنصرا من جنوده يواجهون اإلعدام رميا 

بالرصاص. واضافت أن اجليش املتمرد هدد بشن هجمات انتقامية ضد 
القوات احلكومية وامليليشيات املوالية للنظام السوري في مدينة حمص 

إذا ما مت اعدام اجلنود املنشقني. ونسبت الصحيفة إلى عبدالرزاق طالس 
الذي وصفته بأنه قائد واحدة من كتيبتني للجيش السوري احلر في 

حمص قوله »لدي رسالة شخصية للجيش وهي أنه بحال اقدم على اعدام 
هؤالء الرجال فسيكون هناك انتقام قاس ضدهم هنا في حمص«.

أكد املفتي العام لسورية د.احمد بدر الدين حسون اهمية دور الشباب 
العربي الواعي في مواجهة التحديات واالزمات والشدائد التي تتعرض لها 

االمة، بحسب وكالة »سانا« لالخبار. واشار، خالل لقائه وفد منظمة شباب 
االحتاد اللبناني في مسجد بني امية الكبير بدمشق، الى ان سورية تتعرض 

لهجمة شرسة من اعدائها لثنيها عن مواقفها القومية والوطنية الرائدة، 
موضحا ان مئات القنوات االعالمية شنت حربا اعالمية منظمة في محاولة 
الستهداف سورية وخطها املقاوم مستخدمة كل اساليب الكذب واالفتراء 
واخلداع والتضليل للفوز مبعركة نعلم يقينا انها ستخرج منها خاسرة 

بفضل وعي شبابنا امل املستقبل.

أنباء عن تدهور الوضع الصحي لرئيس الوزراء التركي

املعارضة السورية تتحاشى املطالبة بتدخل أجنبي
وتدعو إلى »قوات ردع عربية« إذا واصلت احلكومة القمع

فلسطينيو 48 هل سينتفضون؟

عواص���م � وكاالت: دخ���ل 
رئيس ال���وزراء التركي رجب 
طيب اردوغان الى مستش���فى 
»احلاجي تبه« وسط العاصمة 
التركي���ة انقرة ج���راء تدهور 
حالته الصحية بحسب موقع 
»النش���رة« اللبنان���ي. واكدت 
مصادر مطلعة ان وضع اردوغان 

الصحي تدهور بشكل مفاجئ 
بعدما ع���اد ملزاولة عمله عقب 
فت���رة النقاهة التي قضاها في 
بيته بإسطنبول نتيجة اجرائه 

عملية جراحية.
وكان اردوغان الذي يبلغ من 
العم���ر 57 عاما خضع لعملية 
جراحي���ة الس���تئصال خمس 

وعشرين سنتيمترا من القولون 
قبل ثالثة اسابيع. في غضون 
ذل���ك، وصل رئيس الس���لطة 
الفلسطينية محمود عباس في 
زيارة رسمية الى تركيا يلتقي 
خاللها باملسؤولني األتراك لبحث 
الوضع في االراضي الفلسطينية 
انباء  احملتلة. وذك���رت وكالة 

االناض���ول التركية ان عباس 
سيلتقي كال من الرئيس التركي 
الوزراء  عبداهلل غول ورئيس 
رجب طيب اردوغان وس���يتم 
خالل اللق���اءات التأكيد مجددا 
وعلى ارفع املس���تويات الدعم 
الذي تقدم���ه تركيا لالعتراف 

بالدولة الفلسطينية.

عواصم - وكاالت: في وقت 
اعلنت فيه جلان التنسيق سقوط 
اكثر من 25 قتيال برصاص قوات 
األمن تزامنا مع توقيع احلكومة 
السورية على بروتوكول ارسال 
املراقبني، دعا املجلس الوطني 
الس���وري املعارض في ختام 
مؤمت���ره األول الذي عقده في 
تونس اجلامعة العربية واألمم 
املتحدة إلى ضرورة العمل من 
أجل حماية املدنيني و»الثوار« 
فيم���ا ش���دد رئيس���ه برهان 
غليون على أنه س���يعمل على 
جتنيب البالد الدخول في حرب 

أهلية.
الوطني  وحتاشى املجلس 

السوري في بيان وزعه مساء 
أمس الدعوة إلى تدخل أجنبي 
في س���ورية ولكنه أش���ار في 
املقابل إلى أنه يطالب اجلامعة 
العربية واألمم املتحدة واملجتمع 
الدولي بالتحرك الس���ريع من 
أجل »حماي���ة املدنيني والثوار 
في مناطق آمنة وأخرى عازلة«. 
وأعلن املجلس الوطني انه طرح 
مسألة تدخل »قوات ردع عربية« 
اذا واصلت دمش���ق أعمال قمع 
تظاهرات االحتجاج ضد النظام. 
وقال غليون في مؤمتر صحافي 
»بدأنا احلديث عن تدخل قوات 
ردع عربي���ة« مضيفا »نحتاج 
القوة ولو بشكل  الس���تخدام 

محدود في مناطق محددة«.
الوطني  وعق���د املجل���س 
الس���وري املع���ارض مؤمتره 
األول في الضاحية الش���مالية 
لتونس العاصمة برئاسة غليون 
وبحض���ور نحو 200 معارض 
س���وري حيث حضر جلسته 
التونسي  الرئيس  االفتتاحية 

املؤقت منصف املرزوقي. 
وتعه���د املجل���س الوطني 
الس���وري املعارض في بيانه 
بتوفير الدعم والرعاية »للجيش 
الس���وري احلر« وبحش���د كل 
النظام  الطاقات ملزيد »حصار 
إعالميا واقتصاديا وسياس���يا 

وديبلوماسيا حتى إسقاطه«.

كما أكد حرصه على التعاون 
م���ع جامع���ة ال���دول العربية 
واملجتمع الدولي لتحقيق أهداف 
الثورة السورية وخياراتها وحذر 
مما وصفها ب� »مراوغات النظام 
املستمرة لاللتفاف على املبادرات 
والعقوب���ات املفروضة عليه« 
وذلك في إش���ارة إلى املبادرة 

العربية.
وبالت���وازي مع ذلك ش���دد 
غليون خ���الل مؤمتر صحافي 
عقده في أعق���اب انتهاء أعمال 
املؤمتر على أن املجلس »سيعمل 
على جتنيب البالد االنزالق نحو 
حرب داخلية بني جيش���ني أو 

طائفتني«.

عواص����م � وكاالت: حتولت 
املقاومة الشعبية الى سالح يحمله 
فلسطينيو 48 بوجه مخططات 
االحتالل اإلسرائيلي، فالهجمة 
ف����ي ذروتها  الشرس����ة عليهم 
سواء من ناحية مصادرة مزيد 
من احلقوق املدنية بس����يل من 
القوانني العنصرية او من ناحية 
محاصرة الوجود مبصادرة آخر 

ما تبقى من األرض.
ويترافق ه����ذا التصعيد مع 
حتذي����رات متبادلة ب����ني أذرع 
التي ال  باملؤسسة اإلسرائيلية 
انتفاضة في  اندالع  تس����تبعد 
أوساط فلس����طينيي 48، مقابل 
حتذيرات من القيادات السياسية 
التي تتهم احلكومة  والوطنية 
االسرائيلية بجر الداخل للمواجهة 

والصدام.
وتدور »معركة النقب« على ما 

بات يعرف باسم »مخطط برافر« 
الذي يسعى ملصادرة 800 ألف 
دومن من البدو األصليني بالنقب، 
والبال����غ عددهم نحو 200 ألف 
نسمة، وذلك من خالل جتميعهم 

على أقل من 100 ألف دومن.
الباحث بالش����أن  ويق����ول 
اإلسرائيلي انطوان شلحت »لعل 
ما يجب ان نأخذه باحلس����بان 
هو ان اسرائيل تواجه اآلن أزمة 
سياسية متعددة النواحي، وكما 
فعلت في املاضي فإنها حتاول ان 
تصدرها، ورمبا يكون فلسطينيو 
الداخل احد العناوين املطروحة 

لتصدير هذه األزمة لها«.
وشدد في حديثه ل� »اجلزيرة 
نت« على ان مخطط »برافر« يعد 
أكبر مخطط استعماري يستهدف 
وجوده����م منذ نكبة 1948، وان 
معركة النقب تعد بالتالي معركة 

فاصلة على ما تبقى من أراض 
فلسطينية. ولفت الى ان كل من 
عمل في إعداد هذا املخطط وكذلك 
جميع القائمني على تنفيذه هم 
من رجال املؤسسة العسكرية 
واألمنية اإلس����رائيلية. ومجرد 
ذلك يدل على ان حكومة اسرائيل 
الفلس����طينيني في  تتعامل مع 
الداخل بعقلية عسكرية، وعلى 
انه����م قضي����ة أمني����ة، وخطر 
قومي. وتض����ع هذه التطورات 
كلها الفلس����طينيني في الداخل 
أمام مفترق طرق حاس����م، ذلك 
ان هذه الهجمة تبدو مختلفة عن 
كل الهجمات السابقة، ولذا فإنها 
تستلزم وقفة مختلفة ملواجهتها. 
تأتي هذه التحذيرات بعدما أسدل 
الستار في وقت متأخر من الليلة 
قبل املاضية على صفقة تبادل 
الفلس����طينيني مقابل  األسرى 

اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط 
والتي متت على مرحلتني بجهود 
ورعاية مصرية ومبوجبها أطلق 
سراح 1027 أسيرا وأسيرة من 
السجون اإلسرائيلية إلى الضفة 
الغربية وقط����اع غزة والقدس 
واألردن. وحسب مصادر مطلعة 
في حركة حماس ملراسل وكالة 
أنباء الشرق األوسط في غزة فإن 
مفاوضات هذه الصفقة بدأت في 
اليوم التالي من خطف اجلندي 
اإلسرائيلي جلعاد شاليط والتي 

متت في يونيو 2006.
وقال أبوعبيدة الناطق باسم 
كتائب القسام اجلناح العسكري 
ل� »حم����اس« ان مجموع أحكام 
أس����رى املرحل����ة الثانية يزيد 
عل����ى 2350 عاما، وحررنا %20 
من أس����رانا مقابل جندي واحد 

رغم أنف االحتالل.

روسيا ترحب بقرار 
سورية وفرنسا تعتبره 

غير كافٍ


