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ّ
أوحت الصورة الوافدة من القاهرة ومن دمشق ،أمس ،بأن
صفحة جديدة من التعاون فتحت بني سوريا والجامعة
العربية ،بعد توقيع دمشق على نص يتضمن تعديالت
سورية على بروتوكول املراقبني العرب

خالل توقيع املقداد
على البروتوكول في
القاهرة أمس (خالد
دسوقي ــ أمس)

سوريا والعرب :صفحة جديدة
ّ

دمشق توقع البروتوكول َّ
معد ًال بنصيحة ّ
روسية واملراقبون يصلون
قريبًا و«املجلس الوطني» يرفض «املراوغة»

ّ
َّ
مثلما ك��ان متوقعًا ،وق�ع��ت س��وري��ا ،ظهر
أم� � ��س ،ع �ل��ى ب ��روت ��وك ��ول ب �ع �ث��ة م��راق �ب��ي
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة امل� �ق ��رر وص � ��ول أول ��ى
ُطالئعها إل��ى س��وري��ا قريبًا ج �دًا .توقيع
أل�غ��ي بموجبه اجتماع وزراء الخارجية
ال� �ع ��رب ال � ��ذي ك� ��ان م� �ق ��ررًا ع �ق ��ده غ � �دًا ف��ي
ال �ق��اه��رة مل�ن��اق�ش��ة إح��ال��ة امل �ل��ف ال �س��وري
ع � �ل� ��ى م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ن ال � � ��دول � � ��ي ت �ي� ّ�م �ن��ًا
ب��ال�س�ل��وك ال��روس��ي .وق��د ح�ص��ل التوقيع
في القاهرة بعدما جرى إدخال تعديالت
تطمئن ال�ق�ي��ادة ال �س��وري��ة ،بحسب وزي��ر
الخارجية ال�س��وري وليد املعلم ،وه��و ما
ح�ص��ل ب�م��وج��ب ن�ص�ي�ح��ة روس �ي��ة .ك��ذل��ك
�أت
ب��دا واض�ح��ًا أن ال�خ�ط��وة العربية ل��م ت� ِ
َّ
منسقة م��ع «امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ال �س��وري»
ّ
امل �ع��ارض ال ��ذي ن ��دد ب �ـ«إت��اح��ة ال�ج��ام�ع��ة
ّ
التهرب
العربية للنظام ال �س��وري م�ج��ال
م��ن م�س��ؤول�ي��ات��ه» ،وس��ط ت��رق��ب وان�ت�ظ��ار
من ناحية العواصم العاملية.
وبعد إعالن توقيع نائب وزير الخارجية
ال� �س ��وري ف�ي �ص��ل امل� �ق ��داد ون ��ائ ��ب األم�ي�ن
ال�ع��ام للجامعة العربية أح�م��د ب��ن حلي،
بحضور األم�ين ال�ع��ام للجامعة العربية
ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي ،ب��روت��وك��ول امل��راق �ب�ين في
ال �ق��اه��رة ،أع�ل��ن ال�ع��رب��ي أن ط�لائ��ع ه��ؤالء
امل��راق�ب�ين ستتوجه إل��ى دم�ش��ق خ�لال 72
س��اع��ة« ،للتحقق م��ن تنفيذ خ�ط��ة الحل
ال �ع��رب��ي وت��وف �ي��ر ال �ح �م��اي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين
ّ
ال �ّس��وري�ين ال� �ع ��زل» ،وه ��ي ال �ع �ب��ارة ال�ت��ي
ُ ّ
أخ� ��رت ال�ت��وق�ي��ع ال �س ��وري ق�ب��ل أن ي��ت�ف��ق
ع� �ل ��ى ت� �ح ��وي ��ل ع� � �ب � ��ارة «امل � ��دن � �ي �ي��ن إل ��ى
َّ
م��واط �ن�ي�ن ُع� � � ��زل» .وأوض� � ��ح ال �ع��رب��ي أن��ه
س�ي�ج��ري «خ �ل�ال ي��وم�ين أو ث�لاث��ة إي�ف��اد
م� �ق ��دم ��ة م� ��ن امل ��راق � �ب �ي�ن ب ��رئ ��اس ��ة األم�ي��ن
العام املساعد للجامعة العربية السفير
سمير س�ي��ف ال �ي��زل وب�م�ش��ارك��ة مراقبني
أم �ن �ي�ين وق��ان��ون �ي�ي�ن وإداري� �ي� ��ن ،ع �ل��ى أن
تتبعها بعثات أخ��رى تضم كل منها 10
مراقبني متخصصني في حقوق اإلنسان
والنواحي القانونية واألمنية» ،موضحًا
أن «م ��دة ال �ب��روت��وك��ول ش�ه��ر واح ��د قابل
ل�ل�ت�ج��دي��د ،وس�ي�ت��م س��ري��ان��ه اع �ت �ب��ارًا من
اليوم (أمس)» ،بينما كان العرب يريدون
أن تكون مدته شهرين قابلني للتجديد.
وتابع العربي أنه «خالل أيام ال تتجاوز
األس �ب��وع ،سيجري عقد اجتماع ّ
موسع
ل �ل �م �ع��ارض��ة ال� �س ��وري ��ة ب �ك��اف��ة أط �ي��اف �ه��ا
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ل �ب �ل��ورة م��وق�ف�ه��ا،
وس� �ي� �ج ��ري ب �ع ��د ذل � ��ك دع� � ��وة ال �ح �ك��وم��ة
السورية إلى حوار مع املعارضة».
وف� ��ي دم� �ش ��ق ،أع� �ل ��ن امل �ع �ل ��م ،ف ��ي م��ؤت�م��ر
ص �ح��اف��ي ،ت��رح�ي��ب ب �ل�اده ب��امل��راق �ب�ين في
س ��وري ��ا «وط �ن �ه ��م ال� �ث ��ان ��ي» ،م ��ؤك� �دًا أن��ه
«ل ��و ل��م ت��دخ��ل ت�ع��دي�لات�ن��اّ ع �ل��ى م �ش��روع
ال�ب��روت��وك��ول ل��م ن�ك��ن ل�ن��وق��ع مهما كانت
ال � � �ظ � ��روف» .وط � �م� ��أن إل � ��ى أن «ال� �س� �ي ��ادة
ال� �س ��وري ��ة أص �ب �ح��ت م �ص��ون��ة ف ��ي ص�ل��ب
ال �ب��روت��وك��ول ،وال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ح�ك��وم��ة
السورية سيكون تامًا» .وتابع «سنتعامل
م� ��ع ب �ع �ث��ة امل ��راق � �ب �ي�ن ب �ح��رف �ي��ة وج ��دي ��ة،
وال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي �ن��ي وب �ي��ن األم� �ي ��ن ال� �ع ��ام
للجامعة العربية سيكون يوميًا» ،كاشفًا
أن «تقارير بعثة الجامعة سترسل في آن
معًا» إلى العربي «ول��ي أن��ا ،وسنناقشها
ق�ب��ل أي ط��رف آخ ��ر» .وت��اب��ع «أق ��ول ال�ي��وم
إن توقيع ال�ب��روت��وك��ول ه��و ب��داي��ة تعاون
بيننا وبني جامعة ال��دول العربية» .وعن
تفاصيل ع�م��ل امل��راق �ب�ين ،ل�ف��ت امل�ع�ل��م إل��ى
أنهم سيذهبون إلى «املناطق الساخنة»،
لكن من «املستحيل زيارة أماكن عسكرية
حساسة» ،بينما كان ّ
رد العربي على هذه
النقطة أن «املراقبني سيقومون بالتحرك
في مختلف املناطق السورية» .وعن بقية

ال�ت�ع��دي�لات ،اك�ت�ف� ّ�ى امل�ع�ل��م ب��اإلش��ارة إل��ى
أن امل��راق �ب�ين «ي �م��ث �ل��ون ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة»،
وال� �ب� �ع� �ث ��ة «س � �ت � �ك� ��ون ب� �ح� �م ��اي ��ة ال� ��دول� ��ة
السورية وبالتنسيق معها ،وهي حرة في
تحركاتها» .ولفت إل��ى أن «م��ن املفروض
ُ
أن ترفع العقوبات (عن سوريا) ،لكن نحن
نترك األم��ر لهم ولحرصهم على الشعب
ال � �س� ��وري ،ون �ح ��ن ل ��ن ن �س �ت �ج��دي أح� � �دًا».
وجزم رئيس الدبلوماسية السورية بأنه
ليس ه�ن��اك أي تغيير ف��ي م��وق��ف روسيا
امل ّ�س��ان��د ل �س��وري��ا ،ك��اش�ف��ًا ع��ن أن دم�ش��ق
وق�ع��ت ال�ب��روت��وك��ول «ب �ن� ً
�اء على نصيحة
روسيا».
وال �ت �ط��ور اإلي �ج��اب��ي ال �ع��رب��ي ـ �ـ �ـ ال �س��وري
ل� ��م ي �م �ن��ع امل �ع �ل ��م م� ��ن م �ه��اج �م��ة «ب �ع��ض
العرب» على قاعدة أن َ
«من يريد مصلحة
الشعب السوري ال يفرض عليه عقوبات
اق �ت �ص��ادي��ة وي �س �ع��ى إل ��ى ت ��دوي ��ل األزم ��ة
ع �ب��ر م �ج �ل��س األم � ��ن ال� ��دول� ��ي ،وم� ��ا ح��دث
ك �ش��ف ن��واي��ا ب �ع��ض ال� �ع ��رب» .وردًا على
س��ؤال ب�ش��أن م��ا إذا ك��ان��ت س��وري��ا تسعى
إل��ى إغ��راق البعثة العربية في التفاصيل
ل�ك�س��ب ال ��وق ��ت ،أج� ��اب امل �ع �ل��م «إذا ك��ان��وا
ي ��ري ��دون ال �غ��رق ف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل فعليهم
أن يتعلموا السباحة» ،مع تذكيره بعدم
خ �ش �ي��ة ب �ل��اده م ��ن ت �ح��وي��ل ال �ق �ض �ي��ة إل��ى

المعلم
لـ«بعض العرب» :على
األقل في مجلس األمن
نستطيع التحاور مع
بعض أطرافه

مجلس األمن ،ألن «على األقل هناك أطرافًا
دولية في مجلس األمن نستطيع التحاور
معها».
وع�ل��ى صعيد ردود الفعل على التوقيع
ال �س��وري ،رأى رئ�ي��س «امل�ج�ل��س الوطني
ال�س��وري» برهان غليون أن ه��ذا التوقيع
«ه ��و م �ج��رد م��راوغ��ة س��وري��ة مل�ن��ع إح��ال��ة
امللف السوري على مجلس األمن الدولي».

وقال إن «الجامعة العربية أتاحت للنظام
السوري التهرب من مسؤولياته» ،مطالبًا
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ب� ��أن «ت ��أخ ��ذ م��واق��ف
أقوى» .أما اإلشادة بالخطوة السورية فقد
صدرت من موسكو التي رأت أن «الوثيقة
ّ
املوقعة في القاهرة تتيح الفرصة لتوفير
ال� �س�ل�ام ��ة ل �ل �ش �ع��ب ال � �س� ��وري واس� �ت� �ق ��رار
الوضع» .في املقابل ،اقتصر الرد الفرنسي

ع�ل��ى اإلص� ��رار ع�ل��ى أن يتمكن امل��راق�ب��ون
العرب من القيام «بمهمتهم على األرض
ب��أس��رع وق ��ت» .ك��ذل��ك ّ
رح �ب��ت إي� ��ران ،على
ل�س��ان ن��ائ��ب وزي ��ر خ��ارج�ي�ت�ه��ا أم�ي��ر عبد
ال �ل��ه ،ب�ت�ط��ور ي��وم أم ��س ،واص �ف��ًا امل �ب��ادرة
ال �ع��رب �ي��ة ب��أن �ه��ا «م �ق �ب��ول��ة» ،وذل � ��ك غ ��داة
إشارة الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى
أن تحركات ال��دول العربية بشأن سوريا

ّ
الجمعية العامة تدين «انتهاكات حقوق اإلنسان»
تزامنت تطورات
ّ
ثالثية متصلة بامللف
السوري ،أمس :توقيع دمشق
على بروتوكول املراقبني
العرب مع إدانة الجمعية
العامة لألمم املتحدة
لسوريا ،وانطالق املباحثات
في مجلس األمن بشأن
مشروع القرار الروسي

ّ
تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة،
أم ��س ،ق� ��رارًا ي��دي��ن «ان �ت �ه��اك��ات ح�ق��وق
اإلن �س��ان ف��ي س��وري��ا» ،وذل ��ك ب�م��واف�ق��ة
أكثرية  133دول��ة ورف��ض  11وامتناع
 43ع ��ن ال �ت �ص��وي��ت .ووص� ��ف امل �ن��دوب
ال � �س� ��وري ل � ��دى األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ب �ش��ار
ال � �ج � �ع � �ف� ��ري ال � � �ق� � ��رار ب � ��أن � ��ه «م � ��ؤام � ��رة
شيطانية» ضد بالده.
ت� �ط � ّ�ور ت ��زام ��ن م ��ع ب� ��دء م �ج �ل��س األم ��ن
ال � ��دول � ��ي م � �ش� ��اورات� ��ه ب � �ش ��أن م� �ش ��روع
ّ
القرار الروسي املتعلق بسوريا ،الذي
يطالب جميع أطراف النزاع بـ «الوقف
الفوري لكل أشكال العنف ،مهما كانت
م �ص��ادره��ا» .وق��د ان�ط�ل�ق��ت امل �ش��اورات
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال � �خ � �ب � ��راء ب� �م� �ش ��ارك ��ة
ال� � ��دول ال � �ـ  15األع � �ض� ��اء ف ��ي امل �ج �ل��س.

الجعفري :إدانة سوريا «مؤامرة شيطانية» (أرشيف)

وأوض � �ح� ��ت م� �ص ��ادر دب �ل��وم��اس �ي��ة أن
املشروع ،الذي وضعته روسيا ويدعو
إل��ى إق��ام��ة «عملية سياسية مفتوحة
أم ��ام ال�ج�م�ي��ع ي�ق��وده��ا ال �س��وري��ون من
أج��ل إي�ج��اد ح��ل ل�لأزم��ة ال�ت��ي تعيشها
ال � �ب �ل�اد» ،س �ي �ك��ون ع��رض��ة مل �ف��اوض��ات
ط��وي�ل��ة ت�ه��دف إل��ى ال�ت��وص��ل إل��ى نص
ي� �ت� �ف ��ادى م ��واج� �ه ��ة ف �ي �ت��و م� ��ن إح� ��دى
ال��دول األع�ض��اء ال��دائ�م��ة العضوية في
امل �ج �ل��س ،ب�ع��دم��ا ب ��ات أش �ب��ه ّب�م�ش��روع
روس � � ��ي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ص �ي �ن ��ي إث� � ��ر ت� �ب ��ن ��ي ب �ك�ين
ملضمونه ،أمس.
وك� ��ان امل� �ن ��دوب ال ��روس ��ي ال ��دائ ��م ل��دى
األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ،ف �ي �ت��ال��ي ت �ش ��ورك�ي�ن،
ّ
ق� ��د ك� �ش ��ف أن ب� �ل ��اده وز ع� � � ��ت ف� ��ي 15
ك��ان��ون األول ال �ج��اري ،صيغة ج��دي��دة
ل�ل�م�ش��روع ت�ت�ض�م��ن «ت �ط��وي��رًا ل�ب�ع��ض
األح �ك ��ام ال � ��واردة ف��ي م �ش��روع ال �ق��رار
س ��ي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال �ص �ي �ن��ي ب �ش��أن س��وري��ا
ال ��رو ُ
ال � ��ذي أ ح� �ي ��ل ال� ��ى م �ج �ل��س األم � ��ن ق�ب��ل
عدة أشهر» .وتابع تشوركني ّ
«عدلنا
امل�ش��روع ال��روس��ي ـــــ الصيني وقدمنا
للمجلس صيغة ج��دي��دة ل��ه ت��أخ��ذ في
ال �ح �س �ب��ان ال� �ت� �ط ��ورات ال� �ت ��ي ح�ص�ل��ت
خ�ل�ال األش �ه��ر األخ �ي��رة ،وت �ش��دد على
م �ط��ال��ب وض� ��ع ح ��د ل �ل �ع �ن��ف وح �م��اي��ة
ح �ق��وق اإلن �س��ان واإلس� ��راع ف��ي إج��راء
اإلصالحات».
وأض� � � � ��اف امل � � �ن� � ��دوب ال � � ��روس � � ��ي ،وف� �ق ��ًا
ل��وك��ال��ة «إي� �ت ��ار ت� ��اس» ال ��روس� �ي ��ة ،م��ن
امل�ه��م إع�ط��اء إش��ارة إل��ى جامعة ال��دول
العربية مفادها بأنه ينبغي «مواصلة
ب��ذل جهودها بالتعاون م��ع الحكومة
السورية (من أجل إيجاد حل لألزمة)،
وتنفيذ خطة نشر بعثة امل��راق�ب�ين في
سوريا» .وأشار إلى أن موسكو ال تزال
تدعم امل�ب��ادرة التي تقدمت بها ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ،ل �ك �ن �ه��ا «ت �ع �ت �ب��ر ال �ع �ق��وب��ات
امل� �ف ��روض ��ة ع �ل��ى س ��وري ��ا غ �ي��ر ف �ع��ال��ة
َ
وغ�ي��ر م �ج��دي��ة»ُ .ي��ذك��ر أن��ه ف��ي تشرين

األول امل � ��اض � ��ي ،اس� �ت� �خ ��دم ��ت روس� �ي ��ا
والصني حق الفيتو ضد مشروع قرار
اق �ت��رح��ه األوروب� � �ي � ��ون «إلدان � � ��ة ال �ق �م��ع
الذي يمارسه نظام» الرئيس السوري
بشار األسد.
وك��ان��ت وزارة الخارجية الصينية قد
ك �ش �ف��ت ،أم � ��س ،أن �ه ��ا ت �س��ان��د م �ش��روع
ال �ق��رار ال��روس��ي .وق��ال امل�ت�ح��دث باسم
ال� ��وزارة ،ل�ي��و وي م�ي�ن ،إن��ه «إذا ك��ان��ت
ه� �ن ��اك م� �ن ��اق� �ش ��ات ف� ��ي م �ج �ل��س األم� ��ن
ب� �ش ��أن ال� ��وض� ��ع ال� � �س � ��وري ،ف �ي �ج��ب أن
تفضي إلى تخفيف األوضاع املتوترة
ودف � � ��ع ال� � �ح � ��وار ال� �س� �ي ��اس ��ي وت �ق ��ري ��ب
وجهة النظر في ما يتعلق بالخالفات
والحفاظ على السالم واالس�ت�ق��رار في
املنطقة».
ولفت إل��ى أن الصني «تساند االقتراح
ال� ��روس� ��ي وت �ث �ن��ي ع �ل��ى ال �ج �ه��د ال ��ذي
ب ��ذل� �ت ��ه روس � �ي� ��ا مل� �ح ��اول ��ة ح� ��ل األزم � ��ة
ال� �س ��وري ��ة وت ��رغ ��ب ف ��ي ال �ح �ف ��اظ ع�ل��ى
االت� �ص ��االت م ��ع ك ��ل األط� � ��راف ف ��ي ه��ذا
الشأن».
وال ت � ��زال ال � � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ت �ع �ت �ب��ر أن
ال �ن �ق �ط��ة األس��اس �ي��ة ال �ت��ي ت �ح��ول دون
م��واف �ق �ت �ه��ا ع �ل ��ى امل � �ش� ��روع ال� ��روس� ��ي،
ه � ��ي م � �س � ��اوات � ��ه ف � ��ي امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ع��ن
أع�م��ال العنف ب�ين املعارضة والنظام،
إض��اف��ة إل��ى أن��ه ال ي �ل� ّ�وح ح�ت��ى بفرض
عقوبات على سوريا في حال استمرار
األوضاع على ما هي عليه.
وع� ��ن ت��أث �ي��ر ال �ت��وق �ي��ع ال � �س� ��وري ع�ل��ى
ب ��روت ��وك ��ول امل ��راق� �ب�ي�ن ال � �ع� ��رب ،أش ��ار
دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ون غ� ��رب � �ي� ��ون ف � ��ي األم � ��م
امل �ت �ح��دة إل ��ى أن ق� ��رار دم �ش��ق األخ �ي��ر
«سيؤخذ في االعتبار في املحادثات»،
ل �ك �ن �ه ��م ش� �ك� �ك ��وا ف � ��ي ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ه .وف ��ي
ال �س �ي��اق ،رأى ال�س�ف�ي��ر ال�ب��ري�ط��ان��ي في
األم ��م امل �ت �ح��دة ،م ��ارك الي ��ل غ��ران��ت ،أن
«كل شيء يظل رهنًا بالتطبيق».
(األخبار ،أ ف ب)

