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ها
تؤكد انتهاء معركة إسقاط الدولة
دمشق ّ
والسعودية :النظام لم ولن يسقط
المالكي يهاجم قطر
ّ
أعلنت سوريا أن «معركة
إسقاط الدولة» في البالد
انتهت «بال رجعة» ،وأنها
ستستقبل «قريبًا» وفدًا
للتفاوض بشأن سبل تطبيق
خطة املبعوث الخاص إليها
كوفي أنان

نحو حاسم ودون تأخير.
من جهة ثانية ،اعترف «مؤتمر أصدقاء
س� ��وري� ��ا» ب��امل �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي ال� �س ��وري
ً
امل� � � �ع � � ��ارض «م� � �م� � �ث �ل��ا ش� ��رع � �ي� ��ًا ل �ج �م �ي��ع
السوريني واملظلة للمنظمات املعارضة
امل ��وج ��ودة ف �ي��ه» ،ك��ذل��ك اك ��دت امل�ج�م��وع��ة
«دع� �م� �ه ��ا ل �ن �ش��اط��ات امل �ج �ل��س م ��ن اج��ل
س � ��وري � ��ا دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة» ،ال� � � ��ذي ع � ّ�دت ��ه
«محاورًا رئيسيًا للمعارضة مع املجتمع
الدولي» .واعلن البيان النهائي ان مؤتمر
اصدقاء سوريا املقبل سيعقد في فرنسا
من دون تحديد موعد.
وتدخلت الشرطة التركية لتفريق نحو
خ�م�س�ين م �ت �ظ��اه �رًا م��ن ان �ص��ار ال�ن�ظ��ام
ال�س��وري ،ك��ان��وا ي�ن��ددون بعقد املؤتمر.
وق��ام��ت ال �ش��رط��ة ب��إب �ع��اد امل�ت�ظ��اه��ري��ن،
ال��ذي��ن ك��ان��وا يهتفون ب�ش�ع��ارات مؤيدة
للرئيس السوري بشار االسد ،عن مركز
امل��ؤت�م��رات ،حيث افتتح املؤتمر الثاني
الص ��دق ��اء س ��وري ��ا ق ��رب س��اح��ة تقسيم
ف ��ي ال� �ج ��ان ��ب ال� �غ ��رب ��ي م ��ن اس �ط �ن �ب��ول.
واس �ت �خ��دم��ت ش��رط��ة م �ك��اف �ح��ة ال�ش�غ��ب
املنتشرة باعداد كثيفة الغازات املسيلة
ل �ل��دم��وع ل �ت �ف��ري��ق امل �ت �ظ��اه��ري��ن ،ال��ذي��ن
ت �ح��دوا ال��دع��وات ال��ى ال �ت �ف��رق .واص�ي��ب
العديد م��ن املتظاهرين ب��أع��راض ج��راء
االس �ت �خ��دام ال�ك�ث�ي��ف ل �ل �غ��ازات املسيلة
للدموع من قبل الشرطة.
وفي دمشق ،هاجمت الصحف السورية
الصادرة ،صباح أم��س ،مؤتمر اصدقاء
سوريا ،مشيرة إلى انه يرمي الى ضرب
مبادرة املبعوث الخاص كوفي انان الى
س��وري��ا ،وت�ح��دث��ت ع��ن دور للسعودية
وقطر في «تأجيج» االزمة في البالد.
م� ��ن ج �ه �ت �ه ��ا ،اش � � � ��ارت وك� ��ال� ��ة االن � �ب� ��اء
ال��رس �م �ي��ة (س ��ان ��ا) ال ��ى ب ��دء «أع� �م ��ال ما
ي �س �م��ى م ��ؤت �م ��ر أص � ��دق � ��اء س� ��وري� ��ا ف��ي
اس �ط �ن �ب��ول ب �م �ش��ارك��ة وزراء خ��ارج �ي��ة
دول االس�ت�ع�م��ار ال�ق��دي��م ،ب�ق�ي��ادة وزي��رة
الخارجية االميركية هيالرى كلينتون
وادوات� �ه ��م ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» .ورأت ال��وك��ال��ة
ان مؤتمر اسطنبول «يعقد في نسخته
الثانية العدائية للشعب ال�س��وري بعد
املؤتمر االول ال��ذي عقد ف��ي ت��ون��س في
شباط» .واضافت ان السوريني أجمعوا
«ع �ل��ى ان ه ��ذه امل��ؤت �م��رات ه��ي سلسلة
متصلة من حلقات التآمر على بلدهم،
وأن امل �ش��ارك�ي�ن ف�ي�ه��ا ه��م اع � ��داء ل �ه��م ال
أصدقاؤهم».
(رويترز ،أ ف ب ،يو بي آي ،سانا)

فيما تستمر العمليات العسكرية في عدد
من املدن السورية ،التي ربطت السلطات
إيقافها ب�ـ«إح�لال ال�س�لام واألم��ن» فيها،
أع �ل��ن ال �ن��اط��ق ب��اس��م وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
السورية جهاد مقدسي ،في تصريحات
نشرتها وك��ال��ة االن�ب��اء ال�س��وري��ة (س��ان��ا)
أول من أم��س ،أن «معركة إسقاط الدولة
في سوريا انتهت بال رجعة».
وأع �ل��ن امل �ت �ح��دث أن س��وري��ا ستستقبل
«ق ��ري � �ب ��ا» وف� � � �دًا ت �ق �ن �ي��ًا ل� �ل� �ت� �ف ��اوض ب�ين
ال�ج��ان��ب ال �س��وري واألم ��م امل�ت�ح��دة بشأن
آلية تطبيق خطة املبعوث ال�خ��اص إلى
سوريا كوفي أنان لحل األزمة فيها.
وي ��أم ��ل ال �خ �ب��راء ال �ت �ق �ن �ي��ون ف ��ي م�ه�م��ات
ح�ف��ظ ال �س�لام ف��ي االم ��م امل�ت�ح��دة التوجه
إل��ى دم�ش��ق قريبًا ملناقشة ه��ذه املسألة،
لكنهم أش��اروا إلى أن الحكومة السورية
ل ��م ت ��واف ��ق ع �ل��ى ال � ��زي � ��ارة ب� �ع ��د .وص ��رح
م �س��ؤول ف��ي االم ��م امل �ت �ح��دة ،ط��ال�ب��ًا ع��دم
كشف هويته ،بأن هذه البعثة تحتاج إلى
 250مراقبًا على االقل إذا أوقفت الحكومة
ال � �س� ��وري� ��ة ه� �ج ��وم� �ه ��ا ع� �ل ��ى امل �ح �ت �ج�ي�ن
ووافقت على نشر بعثة دولية.
وأض� ��اف امل�ت�ح��دث ال �س��وري أن «س��وري��ا
ت �خ��وض م �ع��رك��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة م ��ع ع��ال��م
غ��رب��ي م �ع��اد ل �ه��ا ،ل �ك��ن م ��ن م�ص�ل�ح�ت�ه��ا
إنجاح مهمة مبعوث االمم املتحدة كوفي
أنان دبلوماسيًا ،من باب سحب الذرائع
وت� �ع ��زي ��ز م� ��واق� ��ف ح �ل �ف��ائ �ه��ا ال ��دول� �ي�ي�ن
وتكريس االنطباع بأن النظام السياسي
ف ��ي س ��وري ��ا م �ن �ف �ت��ح ول� �ي ��س خ��ائ �ف��ًا م��ن
ال� ��واق� ��ع ،وه� ��و م �ت��أك��د م � ّ�م ��ا ي� �ق ��ول ��ه» .إال
أن��ه ل�ف��ت إل��ى وج ��ود «واق ��ع ع�ل��ى األرض
يجب التعامل معه وق��د يصطدم بأمور
ت��رت�ب��ط ب� ��ه» ،م��ؤك �دًا أن «م �ه �م��ة ال�ج��ان��ب
ال� �س ��وري ت�س�ه�ي��ل ه ��ذه األم � ��ور وت��ذل �ي��ل
العقبات ما دام املطلوب تثبيت استقرار
س��وري��ا وت �ه��دئ��ة ال �ن �ف��وس ل�ل�ت��وج��ه إل��ى
ال� �ح ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي» .وأض� � � ��اف م �ق��دس��ي
أن س ��وري ��ا ع ��رض ��ت ألن � ��ان م��وق �ف �ه��ا م��ن
التهدئة ،مضيفًا «وس�ن�ق��وم بالتفاوض
من أجل توقيع بروتوكول إط��اري يحدد
آلية ارتباط ،وهي كلمة عسكرية الطابع
نوعًا ما ،وهي تنسيق بني مجموعة من
امل��راق �ب�ين ي��أت��ون إل ��ى س��وري��ا ف��ي مهمة
محددة لدراسة املوضوع في إطار محدد
تحت مظلة السيادة السورية» .وأضاف
«ال ش��يء يضمن ع��دم تكرار ما ج��رى مع
ب�ع�ث��ة امل��راق �ب�ين ال �ع��رب ف��ي م�ه�م��ة أن ��ان».
وأكد أن «بوصلة القيادة السورية في أي
ات�ف��اق أو م �ب��ادرة ه��ي حماية االس�ت�ق��رار
وح �ف��ظ س �ي��ادة ال��دول��ة وامل �ح��اف �ظ��ة على
ما ت� ّ�م استخالصه من عبر في مبادرات
وتجارب سابقة».
وأك ��د م�ق��دس��ي أن «ال �ج �ي��ش ل�ي��س ف��رح��ًا
بالوجود في األماكن السكنية ،وسيغادر
م ��ا إن ي �ت��م إح �ل��ال األم � ��ن وال �س �ل ��م دون
اتفاقات» .ولفت إلى أن «وج��ود العنصر
املسلح املضاد لشرعية الدولة في األزمة
السورية بات أمرًا موثقًا قانونيًا ودوليًا
وم�ع�ت��رف��ًا ب��ه وف��ق ت�ق��ري��ر بعثة امل��راق�ب�ين
العرب ،وهو الذي يعطل الحل السياسي
وإك� �م ��ال م �س �ي��رة اإلص �ل��اح واالن �ف �ت ��اح».
وك � �ش ��ف أن «ال � �ج� ��ان� ��ب ال� � �س � ��وري ن�ج��ح
ب��ال�ت�ف��اه��م امل �ش �ت��رك م��ع أن ��ان ع�ن��دم��ا أق� ّ�ر
األخير بحق الدولة في الرد على العنف

املسلح كمنطق سياسي وسيادي ،وهو
م��ا ل��م ي�ك��ن م��وج��ودًا ف��ي م��وض��وع بعثة
امل ��راق �ب�ي�ن ال � �ع� ��رب» .وت ��اب ��ع أن «س��وري��ا
ً
ت �ط��ال��ب ال �ع��ال��م ب ��أن ي �س��اع��ده��ا ب� ��دال من
الضغط عليها ،وإذا كان هدف أي مبادرة
هو مساعدة سوريا في تثبيت االستقرار
وت�ح�ق�ي��ق اإلص�ل�اح ��ات ،ف �س��وري��ا ت��رح��ب
بها».
في ه��ذا ال��وق��ت ،أعلنت القيادة املشتركة
ل �ل �ج �ي��ش ال � �س � ��وري ال� �ح ��ر ف� ��ي ال� ��داخ� ��ل،
األح��د ،ترحيبها بخطة املبعوث الدولي
ك��وف��ي أن � ��ان ،م� �ش ��ددة ف ��ي ال ��وق ��ت نفسه
على مواصلة القتال إلى أن تكف القوات
النظامية عن قصف املدن .وقال املتحدث
باسم القيادة املشتركة للجيش السوري
ال�ح��ر ف��ي ال��داخ��ل ،العقيد ال��رك��ن الطيار
ق��اس��م س �ع��د ال ��دي ��ن ،ل� �ـ«ف ��ران ��س ب� ��رس»،
«نحن مع مبادرة األمم املتحدة وجامعة
ال��دول العربية» .وأض��اف في اتصال من
محافظة حمص (وسط) «عندما يتوقف
القصف على امل��دن وتنسحب ال��دب��اب��ات
منها ،عندها سنوقف القتال».
ّ
سياسيًا ،ش��ن رئيس الحكومة العراقية
ن��وري املالكي ،أم��س ،هجومًا الذع��ًا على

الناطق باسم وزارة الخارجية السورية
جهاد املقدسي (خالد الحريري  -رويترز)

«الجيش الحر»
يدعم خطة أنان ولن
يوقف القتال قبل
انسحاب الدبابات

ال�س�ع��ودي��ة وق �ط��ر ،ع�ل��ى خلفية دعمهما
ل �ت �س �ل �ي��ح امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة ،م�ت�ه�م��ًا
إياهما بالعمل على التدخل في «شؤون
ك��ل ال � ��دول» ال �ع��رب �ي��ة .وق ��ال امل��ال �ك��ي ،في
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ف ��ي ب � �غ� ��داد ،إن «ل �غ��ة
استخدام القوة إلسقاط النظام (السوري)
سوف لن تسقطه .قلناها سابقًا ،وقالوا
شهرين ،فقلنا سنتني ،وم��رت سنة اآلن
وال �ن �ظ��ام ل��م ي�س�ق��ط ،ول ��ن ي�س�ق��ط ،ومل ��اذا
ي �س �ق��ط؟» .وأض� ��اف «ن��رف��ض أي تسليح
وعملية إسقاط النظام بالقوة ،ألن ذلك
سيخلف أزمة تراكمية في املنطقة».
وقال املالكي «عجيب أمر هاتني الدولتني
أن ت��دع��وا إل ��ى ال�ت�س�ل�ي��ح ب ��دل أن تعمال
ع�ل��ى إط �ف��اء ال �ن��ار» ،ف��ي إش� ��ارة محتملة

إلى السعودية وقطر .وتابع «ستسمعان
ص ��وت� �ن ��ا ب ��أن� �ن ��ا ض � ��د ال �ت �س �ل �ي��ح وض ��د
ال�ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي» ،مضيفًا أن «ال ��دول
ال� �ت ��ي ت �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ش � � ��ؤون دول أخ� ��رى
ستتدخل في شؤون كل الدول».
من جهة ثانية ،قال رئيس اللجنة العليا
لالنتخابات في سوريا ،خلف العزاوي،
إن ع ��دد امل��رش �ح�ين الن �ت �خ��اب��ات أع �ض��اء
مجلس الشعب ال�س��وري لعام  2012بلغ
 7195م��رش �ح��ًا وم��رش �ح��ة ف ��ي م�خ�ت�ل��ف
الدوائر االنتخابية ،منهم  2632يحملون
شهادات جامعية و 710سيدات .وأصدر
ال ��رئ� �ي ��س ال � �س� ��وري ب� �ش ��ار األس� � ��د أم��س
م��رس��وم��ًا تشريعيًا يقضي ب��أن تختص
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ال�ع�ل�ي��ا ف��ي ال�ن�ظ��ر
ف��ي ال�ط�ع��ون ال�خ��اص��ة بانتخاب أعضاء
م�ج�ل��س ال �ش �ع��ب .ودع ��ا امل�س�ت�ش��ار خلف
ال �ع ��زاوي ،خ�ل�ال اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة العليا
لالنتخابات مع رئيس وأعضاء اللجان
القضائية الفرعية لالنتخابات ،أمس ،إلى
«ضرورة العمل على حسن سير العملية
االنتخابية املحددة في  7أيار ،وأن تكون
بشكل حر ونزيه وديموقراطي» .وأكد أن
«ال�ن��اخ��ب ح��ر ف��ي اخ�ت�ي��ار م��ن يمثله من
امل��رش�ح�ين ،واض �ع��ًا ن�ص��ب عينيه ك�ف��اءة
امل ��رش ��ح ون ��زاه �ت ��ه وق ��درت ��ه ع �ل��ى تحمل
املسؤولية ومحبته لوطنه م��ن دون أية
اعتبارات أخرى».
م�ي��دان�ي��ًا ،أف ��اد امل��رص��د ال �س��وري لحقوق
اإلن �س��ان ،ف��ي ب�ي��ان��ات م�ت�لاح�ق��ة ،ب��أن 34
شخصًا بينهم  15م��ن ال �ق��وات السورية
ق�ت�ل��وا أم ��س خ�ل�ال أع �م��ال ع�ن��ف متفرقة
ج ��رت ف��ي ع ��دد م��ن امل ��دن ال �س��وري��ة .ففي
درع � ��ا ،ق �ت��ل م��واط �ن��ان ب ��إط�ل�اق رص ��اص
خالل عمليات دهم لقوات األمن.
وف��ي ري��ف درع��ا ،قتل ثالثة عناصر أمن
إثر استهداف سيارات أمن في قرية سحم
ال �ج��والن ،فيما دارت اش�ت�ب��اك��ات عنيفة
بني مجموعات منشقة والقوات النظامية
التي دهمت منطقة تابعة ملدينة جاسم،
م��ا أدى إل ��ى م�ق�ت��ل أرب �ع��ة ج �ن��ود وث�لاث��ة
منشقني ،أل�ق��ي ال�ق�ب��ض عليهم ث��م أطلق
ض ��اب ��ط ال� ��رص� ��اص ع �ل �ي �ه��م .وف � ��ي ري��ف
ح� �م ��اة ،ق �ت��ل ث�ل�اث��ة م��واط �ن�ي�ن ب��رص��اص
األمن خالل دهم في بلدة اللطامنة.
وفي ريف دير الزور ،قتل مواطن وخمسة
ع � �ن� ��اص� ��ر م� �ن� �ش� �ق�ي�ن وأرب� � � �ع � � ��ة ع �ن ��اص ��ر
ن�ظ��ام�ي�ين بينهم ض��اب��ط ف��ي اش�ت�ب��اك��ات
ب�ي�ن ال� �ق ��وات ال�ن�ظ��ام�ي��ة وم �ن �ش �ق�ين .وف��ي
ري��ف إدل ��ب ،ق�ت��ل أرب �ع��ة ج�ن��ود نظاميني
على األقل وأصيب  11بجروح برصاص
منشقني في منطقة جسر الشغور .وفي
دم �ش ��ق ،ق �ت��ل ش ��اب ف ��ي ح ��ي رك ��ن ال��دي��ن
«إث � ��ر إص ��اب �ت ��ه ب ��إط�ل�اق رص � ��اص خ�ل�ال
ح �م �ل��ة ده� � � ��م» .وف � ��ي ري � ��ف دم � �ش� ��ق ،ق ��ال
مصدر معارض إن ق��وات األم��ن السورية
نفذت عمليات دهم وحمالت اعتقال في
الضمير ودوما وكفربطنا.
وق��ال املرصد السوري في بيان إن شابًا
ق �ت ��ل ف �ج ��ر أم � ��س ف� ��ي م ��دي �ن ��ة ال �ض �م �ي��ر.
وأوض� � ��ح امل ��رص ��د أن أرب� �ع ��ة ج �ن ��ود م��ن
الجيش النظامي أصيبوا إثر استهداف
ح��اج��ز ف ��ي م �ع��رب��ا .ف ��ي امل �ق��اب��ل ،أع�ل�ن��ت
سانا أن «الجهات املختصة قبضت أمس
ع �ل��ى ع ��دد م��ن امل�س�ل�ح�ين م��ع أسلحتهم
ف ��ي دوم � ��ا وري �ف �ه ��ا .ك��ذل��ك اش �ت �ب �ك��ت مع
مجموعات إره��اب�ي��ة مسلحة ف��ي بلدتي
ال�غ��اري��ة ال�ش��رق�ي��ة وال�غ��اري��ة ال�غ��رب�ي��ة في
ريف درعا الشمالي الشرقي ،فقتلت عددًا
منهم وص ��ادرت أس�ل�ح��ة» .وك��ان��ت سانا
ق��د أعلنت أول م��ن أم��س إح�ب��اط محاولة
تسلل مجموعة إره��اب�ي��ة م��ن لبنان إلى
س��وري��ا ف��ي ري��ف تلكلخ ،وض�ب��ط سيارة
ف��ان تحمل أس�ل�ح��ة م�ت�ن��وع��ة ف��ي منطقة
باب الهوى ،وتفكيك عبوات ناسفة بريف
إدلب ،وضبط أسلحة وذخائر في جورة
العرايس بحمص.

إيران تتراجع بشأن
إطالق  5مهندسني
تراجعت السلطات االيرانية أمس،
للمرة الثانية ،عن اعالنها اإلفراج
عن خمسة مهندسني خطفوا
قبل اشهر في سوريا ،موضحة
انه جرى االفراج عن خمسة
فقط من زوار اماكن مقدسة.
وصرح كاظم سجادي ،املسؤول
في وزارة الخارجية ،للتلفزيون
الرسمي أن املهندسني الخمسة
سيبقون في األسر ،معربًا عن
«األمل» في ان تثمر املفاوضات
حول االفراج عنهم.
وليست هذه املرة االولى التي
تتراجع فيها ايران حول االفراج
عن مواطنيها في سوريا ،وقد
اعلنت ذلك في شباط قبل ان
تقول إنهم ما زالوا قيد االعتقال.
(أ ف ب)

لندن تطالب باإلفراج
عن مدير مكتب صحافي

طالب وزير الخارجية البريطاني
وليام هيغ (الصورة) اول من
امس السلطات السورية باطالق
سراح مدير املركز الصحافي
للمعارضة السورية في حمص
علي محمود عثمان ،واتهم هذه
السلطات باعتقاله وتعذيبه.
وقال الوزير البريطاني في بيان
له «أنا قلق جدا ازاء املعلومات
التي تفيد بأن النظام السوري قد
اعتقل علي محمود عثمان ،الذي
كان مديرًا للمركز الصحافي
في حمص ،حيث كان يتمركز
الصحافيان ماري كولفن وبول
كونروي».
(أ ف ب)

معرض «موتكس» السوري
ينتقل إلى األردن
افتتح في العاصمة األردنية
عمان ،بدل دمشق ،امس،
املعرض التخصصي السوري
(موتكس  )2012لأللبسة
الجاهزة بسبب االحداث التي
تشهدها البالد منذ اكثر من
عام .ونقلت صحيفة الثورة
الحكومية عن مصادر في لجنة
موتكس أن «الهدف من اقامة هذا
املعرض هو الترويج للمنتجات
السورية وتسويقها ومساعدتها
على تخطي أي عقبات يمكن
ان تقف في وجه تصديرها».
ويشارك في املعرض اكثر من
 62شركة سورية ،تعمل في
مجال االلبسة الوالدية والجوارب
وااللبسة النسائية ،ويستمر
لغاية الرابع من نيسان.
(يو بي آي)

