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أمير قطر يبحث األزمة السورية في الرياض اليوم.. والڤروڤ يشارك بـ»الوزاري العربي« السبت

العربي يأمل صدور قرار من مجلس األمن خالل أسبوع
والرسنت على خطى بابا عمرو والدبابات تنتشر في دير الزور

عواصــــم ـ وكاالت: مع تكرار 
جتربة بابا عمرو املريعة في الرسنت 
وكلتاهما في حمص التي التزال في 
العاصفة العسكرية للقوات  عني 
النظامية السورية، تستمر اجلهود 
الديبلوماسية في البحث عن حل 
لألزمة السورية التي قاربت العام 
من عمرها، فــــي أكثر من عاصمة 

عربية وغربية.
فقد أعرب د.نبيل العربي األمني 
العــــام للجامعة العربية عن أمله 
في صدور قرار من مجلس األمن 
بوقف إطالق النار ووقف العنف 
في سورية وفتح املجال للمعونات 
اإلنســــانية خالل أســــبوع، الفتا 
إلى أن وزير اخلارجية الروســــي 
ســــيرغي الفروف سيشــــارك في 
العربي  الوزاري  أعمال االجتماع 
في دورته الـ 137 التي ســــتنطلق 
باجلامعة العربية يوم 10 مارس 

اجلاري.
وقال العربــــي في كلمة ألقاها 
أمــــس خــــالل افتتــــاح مؤمتــــر 
الفوريــــة للحاجات  االســــتجابة 
أبناء  اإلنسانية للمتضررين من 
الشعب السوري الذي تستضيفه 
اجلامعة العربية »إن هناك مؤشرات 
إيجابية لتغيير في املوقفني الصيني 
والروســــي جتاه امللف السوري، 
الفتا إلى أن هناك اتصاالت جتريها 

اجلامعة العربية مع اجلانبني«.
وأضاف العربي »أن الوضع في 
سورية متأزم ويخرج عن املقبول 
بجميع املعايير، مشيرا إلى أن الدول 
العربية تسعى منذ 13 يوليو من 
العــــام املاضي إلى مطالبة النظام 
الســــوري بوقف العنف واإلفراج 
عن املعتقلني والدخول في إصالح 
حقيقي، بينما اجلانب الســــوري 
يعطي كلمات فيها القبول لكن على 

األرض لم يتحقق شيء«.
وقبل أيام من االجتماع الوزاري 
العربي، يصل إلى الرياض اليوم 
أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني في زيارة إلى اململكة تدوم 
عدة ســــاعات يلتقي خاللها خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 
بن عبدالعزيز لبحث األوضاع في 

سورية.
ونقلت وكالة األنباء الفرنسية 
عن مصــــادر ســــعودية مطلعة 
الرياض قولهــــا ان اجلانبني  في 
الســــعودي والقطري سيناقشان 
خالل اللقاء »تطورات األوضاع في 
سورية واجلهود املبذولة لوقف آلة 
القتل التي ميارسها النظام السوري 
منذ شهر مارس من العام املاضي 

والتي أدت إلى قتل اآلالف«.
انتقــــل تركيز قوات  ميدانيا، 
اجليش واألمن السورية من حي 
بابا عمرو الذي اقتحمته بعد قصف 
استمر نحو شهر كامل، الى مدينة 
الرسنت التابعة حلمص أيضا. لكن 
املناطق املتوترة األخرى مثل إدلب 
ودير الزور وريف دمشق وحماة 
وحلب ودرعا لم تكن بأحسن حال 
من حمص. وقد اسفرت مواجهات 
األمس عن مقتل ما ال يقل عن 25 

الرصاص على سيارتهما.
وفي ريف ادلب )شمال غرب(، 
ذكر املرصد »دارت اشتباكات فجرا 
في بلدة كفرنبــــل بجبل الزاوية 
بــــني اجليش النظامي الســــوري 
ومجموعات منشقة هاجمت احد 
احلواجز في البلدة تبعه إطالق نار 
من رشاشات متوسطة وثقيلة«.

وأسفرت االشتباكات عن مقتل 
مدني وجندي من اجليش النظامي 
واصابة عناصــــر من املجموعات 

املنشقة، بحسب املرصد.
في هذه األثناء، تستمر احلملة 
العســــكرية في ريف درعا، حيث 
العسكرية في  القوات  انتشــــرت 
بلــــدة املليحة الغربيــــة وأطلقت 
الثقيلة  الرشاشات  الرصاص من 
خالل اشــــتباكات مع منشــــقني، 
بحسب ما ذكر عبدالرحمن. وأضاف 
الناشط احلقوقي انه مت خطف احد 
الضباط في أجهزة املخابرات كما 
توفي مواطن من بلدة انخل متأثرا 
بجروح أصيب بهــــا اجلمعة اثر 
إطالق الرصاص عليه خالل كمني 
نصبته له قوات األمن السورية.

كما اطلقت قوات حفظ النظام 
قنابل مسيلة للدموع لتفريق أكثر 
من 1000 طالب كانوا يتظاهرون 
في كليــــة الزراعة بجامعة حلب. 
العامة للثورة  الهيئــــة  وحتدثت 
السورية عن مقتل أحد الطالب. 

وفي دمشق، جتمع سوريون 
الســــفارة  امام  موالــــون للنظام 
الروســــية أمس شاكرين ملوسكو 
دعمهــــا للرئيس بشــــار األســــد 
وداعني الروس الى التصويت في 
التي جرت  الرئاسية  االنتخابات 
أمس في روســــيا ملصلحة رئيس 

الوزراء فالدميير بوتني.
 الى ذلك، قال ناشطون معارضون 
ان دبابات تابعة للجيش السوري 
نشرت في مدينة دير الزور الشرقية 
القوات وعناصر الشبيحة  لدعم 
املوالية للرئيس بشار األسد التي 
تعرضت لهجوم من املعارضني بعد 
مقتل ثالثــــة متظاهرين مطالبني 
بالدميوقراطية. وقال احد الناشطني 
واسمه ابو عبدالرحمن لـ »رويترز« 
من دير الزور ان دبابات روسية 
قدمية من طراز تي-54 وعربات 
مدرعة اتخذت مواقع عند امليادين 
الرئيسية. وأضاف انه كل نصف 
ساعة او نحو ذلك تسمع أصوات 
إطالق نار من قبل اجليش السوري 
احلر في اجتاه حواجز الطرق التي 
تتولى حراســــتها شــــرطة األمن 

والشبيحة.
وتقول مصــــادر املعارضة ان 
أسلحة تهرب الى املدينة من العراق 
للمعارضني الذين يعملون في إطار 

اجليش السوري احلر.
وتقول مصادر املعارضة انه مت 
تسليح وتنظيم مقاتلي اجليش 
السوري احلر في دير الزور خالل 
الشهرين املاضيني في الوقت الذي 
كانت فيه القوات املوالية لألســــد 
الثورة  تركز على محاولة إخماد 

في حمص.

من 27 يوما، وكذلك انقطاع الكهرباء 
واملياه منذ ستة أيام، مما يؤدي إلى 
مشاكل في عملية توثيق األحداث. 
وأضاف العبداهلل أن حمص تشهد 
عواصف ثلجية وسط انعدام كل 
وســــائل التدفئة بســــبب انقطاع 
الكهربــــاء، مشــــيرا إلى أن بعض 
العائالت تقوم بإحراق أثاث املنازل 
للتدفئة وآخرين يقومون بإحراق 
البارد  الطقس  أن  القمامة، مؤكدا 

يكاد أن يقتل أطفال سورية.
وفي احملافظة نفسها أيضا، ذكر 
املرصد ان قريتي جوسية والنزارية 
»تعرضتا لسقوط قذائف عدة من 
قبل القوات السورية التي متركزت 
باملنطقة وبــــدات حملة مداهمات 

بحثا عن عناصر منشقة«.
وأضاف »كما تعرضت قريتا 
الصاحليــــة والنهرية إلطالق نار 

من رشاشات ثقيلة«.
وفي حمص كذلك، قال شاهد 
من »رويترز«: إن قوات ســــورية 
قصفت بلدة القصير احلدودية ما 
دفع السكان إلى الفرار إلى لبنان 
سيرا على األقدام بحثا عن األمان. 
ونقلت »رويترز« عن هؤالء انهم 
كانوا جالسني في منازلهم عندما 
بدأ فجأة القصف وفروا، ونقل عنهم 
قولهــــم إن القصف كان بالدبابات 

ونيران األسلحة.
وقد أكد متحدث باسم املفوضية 
العليا لشؤون لالجئني التابعة لألمم 
املتحدة لـــــ »رويترز« أمس ان ما 
يصل إلــــى ألفي الجئ يفرون من 
العنف في سورية ويعبرون احلدود 

إلى شمال لبنان.
 وتابــــع جان بــــول كافاليري 
نائب ممثــــل املفوضية في لبنان 
لـــــ »رويترز«: »بني ألــــف وألفي 
)ســــوري( يعبرون من سورية 

إلى لبنان«.
وتابع املرصد في بيان ان شابا 
قتل في بلدة اجللمة بريف حماة، 
برصاص األمن الــــذي نفذ حملة 
مداهمات واعتقاالت في بلدة حيالني، 
كما استشهد شخص في دير الزور 
وأصيب جنله بجروح اثر إطالق 

شخصا 7 منهم في الرسنت وبينهم 
أربعة أطفال و3 نساء.

وذكر مدير املرصد الســــوري 
حلقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن 
في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس 
برس ان »ســــبعة أشخاص قتلوا 
في قذيفة ســــقطت على منزل في 
الرسنت« موضحا ان بني الضحايا 
»ستة من أسرة واحدة بينهم سيدة 

وأربعة أطفال«.
وتعرضت املواقع التي تتمركز 
فيها مجموعات املنشقني في الناحية 
الشمالية من مدينة الرسنت لقصف 
عنيف منذ ساعات الفجر األولى، 

بحسب املرصد.
ويتوقع كثير من الناشــــطني 
النظامي  ان تكثف قوات اجليش 
هجومها على الرسنت وعلى بلدة 
القصير التي يسيطر املنشقون على 
جزء كبير منها وخصوصا بعدما 
سيطر اجليش على حي بابا عمرو 

في مدينة حمص اخلميس.
وأوضح مدير املرصد ان »هاتني 
املدينتني مركز للمنشقني في وسط 
البالد حيث من املتوقع أن تكونا 
مسرح املرحلة القادمة من عملية 

استهداف النظام للمنشقني«.
وأشار عبدالرحمن الى ان »احد 
الضباط املنشقني أعلن في اخلامس 
من فبراير ان الرسنت مدينة محررة«، 
وقال ناشطون معارضون ان قوات 
النظام السوري استخدمت املدافع 
والقذائف الصاروخية واملروحيات 

في قصف املدينة.
من جانبها نقلت هيئة اإلذاعة 
البريطانيــــة )بي بي ســــي( عن 
املتحدث باسم الهيئة العامة للثورة 
السورية هادي العبداهلل قوله ان 
القوات التابعة للرئيس السوري 
بشار األسد تقوم بارتكاب مجازر 
ضد اإلنســــانية في مدينة حمص 
يوميا، مشــــيرا إلى أنه يتم ذبح 

عائالت بأكملها.
وشدد املتحدث على أن حمص 
تشهد مأساة حقيقية، مشيرا إلى 
توقف وانقطاع وسائل االتصاالت 
واالنترنت عن العمل منذ ما يقرب 

)أ.ف.پ( صورة بثها ناشطون حملاولة انقاذ مصاب في حي احلميدية بحمص خالل القصف قبل أيام  

فيسك: العالم يتذكر الصحافيني املصابني 
في سورية وال يتذكر الذين قتلوا إلنقاذهم

الشركة اإليرانية ـ السورية 
توقف إنتاج سيارات »شام«

اللجنة الدولية توزع املساعدات 
على نازحني من حي بابا عمرو

املوت في سورية واحلاجة إلصالح األمم املتحدة
واشنطن ـ رويترز: عقدا بعد عقد يجري 
الديبلوماسيون في األمم املتحدة محادثات 

بني احلني واآلخر بشأن كيفية إصالح مجلس 
األمن أعلى هيئة لصنع القرار على صعيد 

األمن الدولي.. وتظهر األزمة في سورية ان 
التقدم في هذا الصدد ضئيل وان سياسة 
القوة كثيرا ما تتفوق على حقوق اإلنسان.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو تركيبة هيئة 
»مجمدة منذ نهاية احلرب العاملية الثانية« 

حسب وصف ستيوارت باتريك الباحث 
مبجلس العالقات اخلارجية وهو مركز ابحاث 

معني بالسياسة اخلارجية مقره نيويورك.
والعقبة الكؤود في فك جتميدها هو حق 
النقض »الڤيتو« الذي تتمتع به 5 أعضاء 
دائمني باملجلس املكون من 15 دولة وهي 

الواليات املتحدة وروسيا والصني وبريطانيا 
وفرنسا.

واستخدام ڤيتو من جانب دولة واحدة فقط 
منها يكفي إلحباط مشروع قرار. ففي الرابع 
من فبراير تكاتفت روسيا والصني للتصويت 

ضد مشروع قرار يشترط على الرئيس 
السوري بشار األسد ان يتنحى وان يوقف 
حملة عنيفة على املعارضني وان يبدأ حتوال 

نحو الدميوقراطية. واعتبر األسد الڤيتو 
ضوءا اخضر ملواصلة حملته بصورة اكثر 

شدة. وقبل اسبوع من استخدام البلدين 
للڤيتو قدرت األمم املتحدة عدد القتلى بنحو 

5400. وفي 28 فبراير جرى تعديل هذا العدد 
ليتجاوز 7500 نتيجة قصف ضار باملدفعية 

والدبابات لوسط مدينة حمص وهي من معاقل 
املعارضة.

وفي األسابيع الواقعة بني هذين االحصاءين 
تنامت حملة اإلدانة حلكومة األسد وبينها 
تصويت في اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ينتقد »انتهاكات حقوق اإلنسان املنهجية 

وواسعة النطاق من جانب السلطات السورية«.
جاء التصويت مبوافقة 137 دولة مقابل 12 
اعترضت على مشروع القرار على رأسها 

روسيا والصني.
وليس لقرارات اجلمعية العامة قوة قانونية 

ملزمة خالفا لقرارات مجلس األمن.
وجاء مزيد من اإلدانة الدولية من اجتماع 

»اصدقاء سورية« الذي جمع معا وزراء 
خارجية غربيني وعربا والذين وجدت دعوتهم 

إلنهاء العنف والسماح بوصول املعونات 
اإلنسانية آذانا صماء في دمشق.

ولم حتضر روسيا والصني اجتماع تونس 
وتعرضتا لسيل من االنتقادات الالذعة من 
جانب وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 

كلينتون بسب الڤيتو »اجلدير باالزدراء« الذي 
استخدمتاه في مجلس األمن.

والسؤال الذي يستحق نقاشا عاما قويا أكثر 
من اي وقت مضى هو ملاذا لم تتغير تركيبة 

املجلس والطريقة التي يعمل بها منذ 1945.
وتصبح قضية اعادة التفكير في النظام الذي 

يقوم عليه املجلس أقوى في كل مرة يحبط 
فيها الڤيتو ارادة األغلبية.

وشكت كلينتون من ان املجلس »جرى 
حتييده« بسبب الڤيتو بشأن سورية لكن 

التحييد نتيجة منطقية للسلطة التي تتقلدها 
الدول اخلمس دائمة العضوية، وهي أميركا 

وروسيا والصني وفرنسا وبريطانيا.
فلكل من هذه الدول احلق في جتاهل البقية 
والضغط من اجل مصاحلها وحماية حلفائها 

مثلما فعلت روسيا بشأن سورية ومثلما 
تفعل الواليات املتحدة )اكثر دول املجلس 

استخداما للڤيتو في العقود األربعة االخيرة( 
كثيرا حلماية اسرائيل. ولم تظهر اي من 

الدول اخلمس حماسا لتغيير نظام الڤيتو لكن 
ذلك ال يعني انه لن يحدث أبدا.

فاألفكار بشأن ما يجب تغييره وكيف 
يحدث ذلك ملقاة منذ عام 1993 في غياهب 

البيروقراطية »ملجموعة العمل مفتوحة 
العضوية لدراسة جميع اوجه قضية توسيع 
عضوية مجلس األمن وقضايا اخرى متعلقة 

باملجلس«. ومن املرجح حدوث توسعة في قمة 
هيئة صنع القرار باألمم املتحدة في املستقبل 

املنظور بدرجة أكبر من »أمور اخرى« وهي 
عبارة تتبنى الغاء الڤيتو. ففي فبراير اصدرت 

الدول األربع التي تضغط بقوة لتحصل على 
الڤيتو ـ وهي أملانيا واليابان والهند والبرازيل 

ـ بيانا حثت فيه على تقدم ملموس قبل 
سبتمبر عندما تنتهي الدورة احلالية للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
واليابان وأملانيا هما ثاني وثالث اكبر مساهم 

مالي في األمم املتحدة والهند قوة نووية 
وثاني اكبر دول العالم سكانا والبرازيل في 

طريقها لتصبح قوة اقليمية كبيرة في أميركا 
الالتينية. وسيكون ادخالهم خطوة كبيرة نحو 
مجلس أمن يعكس العالم كما هو اآلن ال مثلما 

كان عام 1945.
ومييل املتشككون الى القول بأن توسيع 
مجلس األمن سيتمخض عن عملية صنع 
قرار اكثر صعوبة واضاعة للوقت مما هي 

عليه اآلن.. لكن اضافة 4 دميوقراطيات 
مستقرة وليبرالية لتشكيلة املجلس من 

احملتمل ان تتمخض ايضا عن قرارات افضل.
رويترز ـ بيرند ديبوسمان  ٭

لندن ـ أ.ش.أ: قال الكاتب البريطاني روبرت 
فيسك إنه بالرغم من شجاعة الصحافيني الغربيني 
في شبكات اإلعالم املختلفة التي دفعتهم للذهاب 
ملدينة حمص الســــورية لينقلوا للعالم معاناة 
املدينة مما أسفر عن إصابة ومقتل العديد منهم، 
إال أن العالم يتذكر هؤالء الصحافيني كما في حال 
املصور البريطاني بول كونروي وال يعرف شيئا 
عن الـ 13 سوريا الذين مت قنصهم خالل محاولتهم 

إنقاذ كونروي.
وتســــاءل فيســــك ـ فــــي عمــــوده بصحيفة 
»اإلندبندنت« البريطانية امس االول على موقعها 
اإللكترونيـ  عما إذا كنا نعرف أسماءهم كما نعرف 

اسم كونروي أو حتى ننوي أن نعرفها؟
وأضاف أن هناك حسا اســــتعماريا في هذه 
املسألة، حيث أصبح مراسلو احلرب أكثر أهمية 
للعالم من األناس الذين يغطون أخبارهم وهو 
شيء يحدث من زمن، فاجلميع يتذكر وجود الكاتب 

العربية.نت: كشـــف مصـــدر مطلع توقف 
اإلنتاج في مصنع الشركة السوريةـ  اإليرانية 
»ســـيامكو« املنتجة لسيارات شام في املدينة 
الصناعية بعدرا في ريف دمشق. وقال املصدر، 
الذي رفض نشر اسمه، ان سبب التوقف يعود 
لوجود فائض من السيارات التي تنتجها الشركة. 
ونقل موقع »االقتصادي« عن املصدر قوله ان 
»اإلنتاج توقف فعال«، واصفا عملية التوقف بـ 
»التكتيكية«، مبينا في الوقت نفسه ان سبب 
التوقف عن اإلنتاج يعـــود لـ »وجود فائض 
من الســـيارات التي تنتجها الشركة، ووجود 
حوالي 1500 سيارة معروضة للبيع، إضافة الى 
توقف البنوك عن اإلقراض مع وجود صعوبات 
كبيرة في الدفع كاش حاليا من قبل املواطنني«. 

عواصمـ  وكاالت: بعد فشل أيام من املفاوضات 
مع احلكومة السورية للسماح لها بدخول حي بابا 
عمرو، أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أمس 
عن توزيع املساعدات اإلنسانية على قرية نزح 
اليها بعض سكان حي بابا عمرو في حمص بعد 

ان اعلن اجليش السوري سيطرته عليه.
وأفاد املتحدث باسم اللجنة صالح دباكة وكالة 
فرانس برس بأن »اللجنة بدأت توزيع املساعدات 
في قرية ابل الواقعة على بعد ثالثة كيلومترات 
عن حي بابا عمرو والتي نزح اليها عدد كبير من 
سكان هذا احلي«. وتضمنت هذه املساعدات املواد 
الغذائية وأدوات النظافة الشخصية واألغطية.

وتوقــــع املتحدث ان »متتــــد عمليات توزيع 
املساعدات الى حي اإلنشاءات املجاور لبابا عمرو 
مشــــيرا الى ان املناقشات ال تزال جارية لدخول 

بابا عمرو.

األميركي ارنست هيمنغواي على سبيل املثال في 
باريس أثنــــاء حتريرها لكن ال أحد يتذكر مئات 
الفرنسيني الذين ماتوا من أجل حترير باريس.

وأورد فيسك مثاال آخر يعود لفترة غزو العراق 
عام 2003 حني قتل الصحافي األميركي تيري لويد 
على يد القوات األميركية، لكن أحدا لم يذكر أسماء 
ربع أو نصف مليون عراقي قتلوا هناك.. مشيرا 
إلى أن املراســــل إن كان عربيا كمراسل اجلزيرة 
طارق أيوب في بغداد الذي قتل في غارة أميركية 
فال يذكر اسمه أيضا. وأوضح الكاتب البريطاني 
إن الســــترات الواقية من الرصاص يرتديها كل 
مراسلي التلفزيونات في املناطق املشتعلة أثناء 
لقاءاتهــــم مع ضحايا احلــــروب بينما ال تتوافر 
لهؤالء الضحايا مثل هذه اإلمكانيات للحفاظ على 
النفس، لذا فهي تعطي إحساسا بأن حياة هؤالء 
املراســــلني الغربيني أكثر قيمة وأكثر استحقاقا 

للحفاظ عليها من املدنيني حولهم.

وأضاف املصدر ان »هناك أسبابا اخرى دعت 
الـــى توقيف اإلنتاج أهمهـــا صعوبات توريد 
القطع الداخلة في صناعة السيارات من إيران 
والتي كانت تنقل بالقطار عبر العراق وتركيا 
الى ســـورية، وحاليا نقلها يواجه صعوبات 
عديدة«. وتنتج الشركة سيارة شام باالشتراك 
مع شركة »خودرو« اإليرانية، حيث تبلغ طاقة 
املعمل اإلنتاجية الســـنوية أكثر من 10 آالف 
سيارة. وتساهم الشركة اإليرانية بـ 40% من 
رأسمال الشركة البالغ 60 مليون دوالر، فيما 
تساهم وزارة الصناعة السورية بـ 35% وتساهم 
شركات في القطاع اخلاص بـ 25%. يشار الى 
ان معمل »سيامكو« املنتج للسيارات، بدأ العمل 

في ديسمبر من عام 2007، في سورية.

حيث اليــــزال فريقا اللجنة الدولية للصليب 
األحمر ومنظمة الهالل األحمر السورية ينتظران 
منذ اجلمعة احلصول على اذن للدخول الى حي 
بابا عمرو في حمص الذي سيطر عليه اجليش 
السوري لتقدمي املعونات اإلنسانية، لكن السلطات 

ترفض.
وأعرب املجتمــــع الدولي عن غضبه من عدم 
سماح السلطات الســــورية للشاحنات احململة 
باملساعدات اإلنسانية بدخول احلي فيما أوردت 
السلطات السورية أسبابا أمنية وخاصة وجود 

قنابل وألغام على الطرقات في بابا عمرو.
وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر 
جاكوب كيلنبرغر ندد بعدم متكني قافلة اللجنة 
مــــن دخول حي بابا عمرو فــــي حمص اجلمعة، 
رغم الوعود التي قدمتها السلطات السورية بهذا 

الصدد.

اعتبر رفيق احلريري أنه كان مبنزلة وزير خلارجية سورية

النائب البعثي قانصوه لـ »األنباء«: إذا سقط النظام السوري العوض 
بسالمتكم في لبنان وميكن أن نسامح احلريري أما جنبالط فال

توقع النائب عاصم قانصوه في 
حديث لـ »األنباء« حصول املستقلني 
في االنتخابات النيابية السورية 
املقبلة على أكثر من نصف البرملان 
وأن يرحل أكثر من نصفه احلالي 
وقال ان البعثيني سيشتركون في 
االنتخابات بصفتهم الشــــخصية 
وسيتشــــكل املجلس من مختلف 
األحزاب واصفا الدستور الذي مت 
االستفتاء عليه بأنه متطور جدا.

وكشــــف عاصــــم قانصــــوه، 
عضــــو القيــــادة القومية حلزب 
البعث العربي االشتراكي ان وزير 
اخلارجية الروسية سيرغي الفروف 
طمأن القيادة السورية الى انه »شو 
بيصير عليكم بيصير علينا وال 
خوف«، متوقعا انتهاء الوضع في 
سورية قريبا، قائال انه يتجه نحو 

احلسم.
وقال: من يريد ان يعرف كيف 
بدأت االزمة في سورية يجب ان 
يعيد القراءة في كيفية بدئها، هي 
مؤامرة خططت لها االدارة االميركية 
ابتداء من تونــــس مرورا باليمن 
وقبلهما تقسيم السودان وما حصل 
في العراق وليبيــــا، وهي تعتقد 
نفسها انها تسيطر على العالم بعد 
انهيار االحتاد الســــوڤييتي وكله 
ضمن اطار إبقاء دولة اســــرائيل، 
باالساس في املنطقة ضمن مجموعة 
دول مقســــمة، واملخطط يقضي 
بتغليــــب الطابع االســــالمي على 

الطابع القومي.
القريبة  لذلــــك رأت روســــيا 
جغرافيــــا ان مصاحلها مهددة في 

وعــــن التــــورط اخلارجي في 
ســــورية، قال قانصوه: هناك 45 
ضابطا تركيــــا اضافة الى عرب، 
نترك الكشــــف عنهم لوقت آخر، 
ويوجد لبنانيون كثر من جماعة 
املســــتقبل ناهيك عن تولي نواب 
لبنانيني دعم العصابات، واحلريري 
قال انا ما برجع على بيروت اال عن 

طريق الشام.
واوضح النائب قانصوه موقفه 
من الرئيس سعد احلريري فيما لو 
انتهى الوضع لصالح االسد قائال: 
سنســــامحه، علما ان مواله ليس 
من رأسه اما خالد ضاهر وجمال 
اجلــــراح فليتقيا اهلل، نحن نريد 
ان نعيش مع بعض، بكرا نشوف 
الفضايح بعدمــــا ينتهي الوضع، 
اما فؤاد الســــنيورة فمرتبط بالـ 

»سي.آي.ايه«.
واضاف سعد احلريري ليس 
رفيق احلريــــري الذي كان وزير 

خارجية سورية.
وعــــن الرئيس نبيه بري اخذ 
عليه اجتماعه بتيري رود الرسن 
اثناء مرافقته لسكرتير عام االمم 
املتحدة وتعشــــى معه وهو يعلم 

ماذا فعل الرسن.
النائب وليد  اما عن مواقــــف 
جنبــــالط، فيــــرى قانصــــوه انه 
يرعــــى مصاحله في كردســــتان 
وال شــــيء محرما لديه، هذه املرة 
انتهى جنبالط في ســــورية، في 
املرة السابقة سامحوه وهذه املرة 

اصبحت صعبة.
بيروت ـ منصور شعبان  ٭

مع سورية.
القطرية  القيادة  وعلق عضو 
للبعــــث على حديــــث االميركيني 
عن وجــــود تنظيــــم القاعدة بني 
املعارضني بالقول: تنظيم القاعدة 
هم الذين اوجدوه وهم الذين قتلوا 
اسامة بن الدن السباب شخصية، 
والظواهري ما هو اال استمرارية له. 
وأضاف اآلن فقد االسالم مفهومه 
وحتول ليكون اسالميا سياسيا 
والتأييد االقليمي الذي نراه لصالح 

العصابات املسلحة.
واعتبر قانصــــوه ان الرئيس 

بشار االسد مرتاح كثيرا.
وحول زيارة وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الفروف وبرفقته 
مديــــر املخابــــرات اخلارجية الى 
سورية، زاد قانصوه: يقولون انه 
ابلغ القيادة السورية بوجود بعض 
الضباط ممن يخططون النقالب 
عسكري، انا شخصيا رأيت االمر 

سخيفا.
وردا على االتهامات التي تطلقها 
القيادة السورية بتهريب السالح 
رغم امساك قواتها باحلدود بشكل 
قوي، اجاب: اخلطأ الذي حصل كان 
في البداية، حيث لم يتم التدقيق، 
اما فيما بعد فقد اختلف االمر، فمثال 
في البقاع بلغ ثمن الكالشينكوف 
4 آالف دوالر واجرة نقله الى داخل 

سورية 500 دوالر.
فــــي املعارضة  وعــــن رأيــــه 
السورية، قال: هناك واحد نحترمه 
هو هيثم مناع الذي يرفض التدخل 

اخلارجي في سورية.

املنطقة بعدما خرجت من ليبيا.
واضاف: االميركيون واالوروبيون 
يخوضون معركة البترول ومن ال 
يعتقـــد بوجود البترول في البحر 
يكون مخطئا وهم يعلمون بوجود 
الغاز في البحر االبيض املتوسط من 
زمان واآلن سمحوا باحلديث عنه.
املهم ان الذي يحصل هو ضد 
الثقافــــة العربيــــة القومية التي 
يجســــدها حزب البعث الذي هو 
من اوجد الثورة والذين انشقوا قلة 
قبضوا امواال ليشكلوا ما يسمى 
بـ »اجليش السوري احلر« ليقاتل 
من اجل اسقاط النظام وال هوية 

ثانية له.
والذي اريد ان اقوله ان سورية 
لن تســــقط، وهم منذ احد عشر 
شــــهرا ينادون باالصالحات وقد 
اقروا دستورا جديدا متطورا كثيرا 
قد تكون فيه بعض الثغرات مثل 
حتديد ديــــن رئيس الدولة وهذه 
املسألة هناك اقتراح لتركها الى ما 

بعد اجراء االنتخابات الشعبية.
وردا على سؤال حول احتمال 
سقوط النظام السوري وتوقعاته 
للكيفية التي سيكون عليها الوضع 
بعد سقوطه، قال العوض بسالمتك 
»سيتم تقسيم لبنان الى اقضية 
ويبقــــى جبــــل لبنان الــــذي كان 
باالســــاس متصرفيــــة وهذا هو 
املخطط االميركــــي وكله لصالح 
اســــرائيل، لذلك هنــــاك مخطط 
خلارطة جديدة، ومن غير املسموح 
اسقاط سورية حتى ال يتحقق هذا 
املشــــروع واال فستسقط روسيا 

عاصم قانصوه

قتلى وجرحى بينهم 
4 أطفال وفرار 

نحو 2000 سوري 
إلى لبنان


