اإلثنين  18نيسان  2016العدد 2865

سوريا
تقرير

مشهد ميداني

مجلس الشعب الجديد:
«وحدة وطنية» ...ورجال أعمال
خمسة ماليين سوري
من أصل ثمانية ماليين
يحق لهم االنتخاب،
شاركوا في اختيار
أعضاء مجلس الشعب،
بحسب اللجنة القضائية.
نتائج متوقعة
بمعظمها ،بالنسبة إلى
السوريين ...لكن ال مانع
من بعض المفاجآت
دمشق ــ مرح ماشي
تــأتــي نـتــائــج ان ـت ـخــابــات مجلس
ال ـش ـعــب ،ال ـثــان ـيــة خ ــال س ـنــوات
الحرب ،لتظهر بالنسبة إلى كثير
ّ
من املواطنني أن حسابات السلطة
ت ـ ـصـ ـ ّـب ف ـ ــي م ـ ـكـ ــان م ـخ ـت ـل ــف عــن
حساباتهم .فالناس املشغولون
فــي دفــن شـهــدائـهــم وتــأمــن لقمة
عيشهم ،كانوا يهجسون بأسماء
ّ
أقل استفزازًا من بعض الناجحني
«الدائمني» لتمثيلهم في مجلس
الشعب ،بعد كل ما ّ
قدموه خالل
أعوام الحرب املاضية.
ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـسـ ــوري اسـ ـتـ ـف ــاق مــن
نتائج االنتخابات سريعًا .تكرار
مـ ـعـ ـظ ــم األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدورات
السابقة لفت إلى غياب أي صوت
ً
ج ــدي ــد ي ـعـ ّـبــر م ـث ــا ع ــن جـمــاهـيــر
ال ـش ـب ــاب ،ال ـت ــي شـحـنـهــا اإلع ــام
ال ــرسـ ـم ــي طـ ـ ـ ــوال أيـ ـ ـ ــام ال ــدع ــاي ــة
االنـتـخــابـيــة ،ب ـض ــرورة املـشــاركــة
كـ ـح ــق وواجـ ـ ـ ـ ــب وطـ ـ ـن ـ ــي .وع ـل ــى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن اعـ ـتـ ـي ــاد «املـ ـف ــاج ــآت
ال ـس ـيــاس ـيــة» ،إال أن املـبــالـغــة في
الـ ـتـ ـف ــاؤل ل ــم ت ـت ــرج ــم ف ــي أس ـم ــاء
الناجحني.
ت ـط ــاب ــق األس ـ ـمـ ــاء ال ـن ــاج ـح ــة فــي
ال ــدورات املتالحقة فــي الــاذقـيــة،
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ن ـ ـج ـ ـحـ ــت بـ ـ ـ ـ ــ«أص ـ ـ ـ ــوات
كاسحة» ،خرقه نجاح الصحافي
ن ـب ـيــل ص ــال ــح ،ص ــاح ــب ال ــوع ــود
«بـ ـمـ ـح ــاول ــة تـ ـق ــوي ــم االعـ ــوجـ ــاج
ال ـح ـك ــوم ــي» .ال ـخ ــرق ذاتـ ــه حمله
نـ ـج ــاح ش ـق ـي ـقــة ال ـش ـه ـي ــد يـحـيــى
ال ـ ـش ـ ـغ ـ ــري ،نـ ـ ـ ـ ــور ،الـ ـ ـت ـ ــي رفـ ـع ــت
ش ـع ــار أخ ـي ـهــا ع ـلــى مـلـصـقــاتـهــا
االن ـت ـخــاب ـيــة« :وحـ ـي ــاة ت ــراب ــك يا
أخ ــي (لـنـمـحـيـهــا)» .وعـلــى الــرغــم
مـ ــن األصـ ـ ـ ـ ــوات امل ـت ـع ــال ـي ــة ح ــول
ح ـ ـ ـ ــدوث تـ ـ ــزويـ ـ ــر فـ ـ ــي صـ ـن ــادي ــق
االق ـتــراع الخاصة بمدينة حلب،
إال أن ال ـس ـل ـط ــة صـ ـ ّـمـ ــت آذان ـ ـهـ ــا
ع ــن اع ـت ــراض ــات الـ ـش ــارع ،لـتــأتــي
النتائج متوقعة أيضًا بالنسبة

أن ال ت ــأت ــي ع ـلــى ح ـس ــاب أم ــن دول ــة
إسرائيل» .وأوضح املصالح األمنية
اإلســرائـيـلـيــة بالتأكيد عـلــى «إبـعــاد
قوات إيــران وحزب الله من األراضي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة» .ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ــافـ ـ ــت أيـ ـض ــا
مـطــالـبــة نتنياهو بــإبـعــاد «داع ــش»
عن الساحة السورية ،من دون غيره
مــن التنظيمات اإلرهــاب ـيــة كتنظيم
ً
«القاعدة ـ جبهة النصرة» مثال.
ضـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه ،أوضـ ـ ـ ــح
ن ـت ـن ـي ــاهــو «آن األوان كـ ــي ي ـع ـتــرف
املجتمع الدولي فعليًا ،وفي األساس
بـحـقـيـقـتــن أســاس ـي ـتــن .األولـ ـ ــى ،لن
تتغير ال ـحــدود .والـثــانـيــة ،آن األوان
بعد مــرور خمسني عامًا ألن يعترف
املـجـتـمــع ال ــدول ــي أخ ـي ـرًا ب ــأن هضبة
ال ـ ـجـ ــوالن س ـت ـب ـقــى إل ـ ــى األبـ ـ ــد تـحــت
السيادة اإلسرائيلية».

إلى الشارع الحلبي.
«الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ال ـ ـقـ ــومـ ــي
االج ـت ـمــاعــي» ف ــاز بـسـتــة مـقــاعــد،
ضمن قائمة «الوحدة الوطنية»،
فيما امتنع قوميون عن املشاركة،
بـ ـحـ ـج ــة أح ـ ـقـ ـ ّـيـ ــة ال ـ ـح ـ ــزب ب ـع ــدد
أكـبــر مــن املـقــاعــد .املــرشــح الفائز
أح ـ ـمـ ــد مـ ــرعـ ــي ،أكـ ـ ــد فـ ــي ح ــدي ــث
إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن م ـش ــارك ـت ــه
و«ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب» م ـ ــن ورائـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ت ــأت ــي
ان ـط ــاق ــا م ــن اإليـ ـم ــان واالق ـت ـن ــاع
بأن هذه االنتخابات التشريعية
ت ـســاهــم ف ــي تـحـصــن مــؤسـســات
الــدولــة ،لتحقيق هــدفــنّ :أولهما
م ــواجـ ـه ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،وثــان ـي ـه ـمــا
تـ ـفـ ـعـ ـي ــل الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
ب ـم ــا يـ ـص ـ ّـب فـ ــي م ـص ـل ـحــة ال ـحــل
السياسي .ولفت إلى أن «الحزب»
ع ـمــل ض ـمــن ال ـب ــرن ــام ــج امل ـش ـتــرك
لـقــائـمــة «ال ــوح ــدة الــوط ـن ـ ُيــة» مع
«البعث» وبقية األحزاب األخرى.
ومن الالفت أن املجلس في دورته
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة «مـ ـ ّ
ـزيـ ــن»
ب ــأسـ ـم ــاء عـ ـ ــدة لـ ـفـ ـن ــان ــن ،وع ـل ــى
رأس ـ ـهـ ــم امل ـ ـخـ ــرج نـ ـج ــدة أن ـ ـ ــزور،
إضافة إلــى نقيب الفنانني زهير
رمضان وتوفيق إسكندر وعارف
الطويل.
االن ـت ـخــابــات فــي درعـ ــا ،بــدورهــا،
تأت بجديد من حيث األسماء
لم ِ
والـ ـت ــوجـ ـه ــات ألب ـ ـنـ ــاء ال ـع ــائ ــات

ماريا سعادة:
ّ
تعرضي للخيانة هو
سبب خسارتي

امل ـ ـتـ ــوارثـ ــة ل ـل ـت ـم ـث ـيــل ال ـب ــرمل ــان ــي
والحزبي ،فيما بدت النتائج في
دم ـش ــق م ـخـ ّـي ـبــة آلم ـ ــال ال ـب ـعــض،
إذ فــوجــئ الــدمـشـقـيــون بخسارة
الـنــائـبــة الـســابـقــة مــاريــا سـعــادة،
امل ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـفـ ــة م ـ ــع قـ ــائ ـ ـمـ ــة رج ـ ــال
األعـ ـم ــال ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن نـجــاح
بقية أع ـضــاء الـقــائـمــة .تـســاؤالت
ع ــدي ــدة خـلـفـتـهــا ه ــذه ال ـخ ـســارة،
ف ــي ض ــوء اس ـت ـحــالــة ش ـطــب اســم
الـنــائـبــة املــذكــورة مــن قـبــل معظم
الـ ـن ــاخـ ـب ــن ،وذلـ ـ ـ ــك وس ـ ـ ــط س ـيــل
مـ ــن الـ ـش ــائـ ـع ــات ال ـ ـتـ ــي ان ـط ـل ـقــت
ق ـبــل االن ـت ـخــابــات وأث ـن ــاء ه ــا عن
ان ـس ـحــاب سـ ـع ــادة ،م ــا اضـطــرهــا
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـكـ ــذيـ ــب ت ـ ـلـ ــك الـ ـش ــائـ ـع ــات
شـ ـخـ ـصـ ـي ــا .وجـ ـ ـ ـ ــاءت ت ـع ـل ـي ـقــات
الشارع لتحمل اللوم على سعادة
ل ـت ـحــال ـف ـهــا مـ ــع ق ــائ ـم ــة تـتـضـمــن
م ــرشـ ـح ــن ب ـ ـش ـ ـعـ ــارات وبـ ــرامـ ــج

ان ـت ـخــاب ـيــة «إس ــامـ ـي ــة دع ــوي ــة»،
لتأتي النتيجة بنجاح حلفائها
«ال ـ ــدع ـ ــاة» وخ ـس ــارت ـه ــا .س ـع ــادة
الـ ـ ـت ـ ــي وصـ ـ ـل ـ ــت إلـ ـ ـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة
ال ــروسـ ـي ــة ب ـع ــد إعـ ـ ــان ال ـن ـتــائــج
االنتخابية للمشاركة في مؤتمر
مـحــدد مـسـبـقــا ،لفتت فــي حديث
إلــى «األخ ـب ــار» إلــى ّأن ّ
تعرضها
ل ـل ـخ ـيــانــة ه ــو س ـبــب خ ـســارت ـهــا.
وأض ــاف ــت« :االن ـت ـخ ــاب ــات ليست
معيارًا .أنا اآلن أقوى ألنهم أثبتوا
ُ
عملت
أني مستهدفة ،باعتباري
ُ
وأنتجت خالل الدورة التشريعية
ال ـســاب ـقــة» .وأشـ ــارت إل ــى أن «أي
ش ـخــص مـكــانـهــا ك ــان لـيـتـحــالــف
مع القائمة ،بعد طلب املرشحني
إليها أن تكون معهم ،ما يعني أن
محاربتهم لها ستكون أكبر فيما
لو رفضت طلبهم».
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن أن ال ـل ـج ـن ــة
الـقـضــائـيــة أع ـل ـنــت ال ـن ـتــائــج ،مع
لـفــت نـظــر املــرشـحــن الـخــاســريــن
إل ــى إم ـك ــان الـطـعــن ف ــي النتيجة
خالل األيام الثالثة التالية إلعالن
النتائج ،غير أن أحدًا لم ُيشر إلى
ان ـت ـهــاكــات بــالـجـمـلــة ومـخــالـفــات
مرتكبة أثناء العملية االنتخابية،
تم ذكرها عبر وسائل إعالم عدة،
ومن قبل السوريني أنفسهم عبر
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي.
نـسـبــة امل ـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات
ّ
حددها رئيس اللجنة القضائية
ه ـش ــام ال ـش ـع ــار بـ ـ ـ ـ ــ %57.56عـلــى
جميع األراضي السورية الواقعة
تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،مــن
دون أن يـتـضـمــن اإلع ـ ــان عنها
أي م ــاحـ ـظ ــة بـ ـح ــق الـ ـس ــوري ــن
الـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــن أو املـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــن
فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق نـ ـ ـف ـ ــوذ الـ ـفـ ـص ــائ ــل
امل ـس ـل ـحــة .وت ــأت ــي نـسـبــة اإلق ـب ــال
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي مـحــافـظــة
طرطوس صادمة ،باعتبارها لم
تشهد أحداثًا ومعارك ،إذ وصلت
نسبة املشاركة بني الطرطوسيني
إلى .%52
خـمـســة م ــاي ــن ن ــاخ ــب م ــن أصــل
ثـمــانـيــة م ــاي ــن اخـ ـت ــاروا ه ــؤالء
األعضاء لتمثيل الشعب ،بحسب
ال ـش ـعــار .غـيــر أن حـمـلــة م ــن نــوع
آخر انطلقت صباح أمس ،من قبل
ش ـبــاب ســوريــن مـتـطــوعــن بــدت
أكثر جدوى وحيوية .املتطوعون
اس ـ ـت ـ ـي ـ ـق ـ ـظـ ــوا ب ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـرًا ل ـت ـن ـظ ـي ــف
ال ـس ــاح ــات وال ـ ـشـ ــوارع م ــن صــور
ّ
املرشحني وابتساماتهم املعلبة،
ّ
بهدف استعادة وجه دمشق ممن
س ــرق ألــوانـهــا وتمثيل سكانها.
وال ــاف ــت أن ع ــددًا م ــن املــرشـحــن
الـنــاجـحــن شــاركــوهــم فــي حملة
إزالة الصور والالفتات ،ما أخلى
العاصمة ،خــال ســاعــات ،مــن أي
مظهر انتخابي ،كما لو أن األمر
كان حلمًا.

إشعال الجبهات
ب ـقــاء الــرئ ـيــس ال ـس ــوري ب ـشــار األس ــد
ف ــي مـنـصـبــه م ــع تـعـيــن ث ــاث ــة ن ــواب
ُ
لـ ـ ــه ت ـ ـخ ـ ـتـ ــارهـ ــم امل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة وتـ ـنـ ـق ــل
صــاحـيــاتــه إل ـي ـهــم ،وه ــو م ــا رفضته
«ال ـه ـي ـئ ــة» ال ــزع ـب ــي ال ـ ــذي أوض ـ ــح أن
«هـ ــذا ال ـك ــام نـقـلــه دي مـيـسـتــورا عن
أحــد الخبراء واملستشارين ،ولــم تكن
ّ
تخصه نفسه» ،مضيفًا:
هــذه الــرؤيــة
«م ـ ـجـ ــريـ ــات ج ـل ـس ــة الـ ـسـ ـب ــت مـ ــع دي
مـيـسـتــورا أعـطـتـنــا ص ــورة أن النظام
ل ـي ــس ل ــدي ــه أدنـ ـ ــى إرادة ف ــي عـمـلـيــة

الـ ـتـ ـف ــاوض املـ ـب ــاش ــر ،وه ـ ــو مـتـمـســك
ب ــال ـح ـك ــومــة ال ــوط ـن ـي ــة واالن ـت ـق ــال ـي ــة،
ومـتـمـســك ب ــاألس ــد ورمـ ـ ـ ــوزه» ،مـبــديــا
رفـ ــض وف ـ ــده «ت ـس ـم ـيــة ه ـي ـئــة الـحـكــم
االنتقالي مناصفة مع النظام».
وف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،ك ـشــف م ـص ــدر في
املـبــاحـثــات لــوكــالــة «نــوفــوس ـتــي» عن
خطة ترعاها األمــم املتحدة ،لتشكيل
وف ــد مــوحــد لـلـمـعــارضــة ف ــي الـجــولــة
املـقـبـلــة ،يـضــم  5ممثلني عــن «الهيئة
العليا للمفاوضات» و 3عن مجموعة
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الجيش يخترق
ّ
حي صالح الدين
في حلب
ّ
تتصدر املشهد
ال تــزال مدينة حلب وأريافها
امل ـيــدانــي الـ ـس ــوري ،حـيــث اس ـت ـعــادت وح ــدات
الجيش ع ــددًا مــن الـنـقــاط الـتــي سيطر عليها
مسلحو «داعش» في الريف الجنوبي الشرقي،
وذلك في إطار توسيع رقعة سيطرتها ،لتأمني
طريق اثريا ـ خناصر ـ حلب.
وفــي حلب املــديـنــة ،سيطر الجيش بالتعاون
مــع ال ـقــوات الــرديـفــة على كتل مــن األبـنـيــة في
ح ــي صـ ــاح ال ــدي ــن ،ج ـنــوبــي غ ــرب ــي املــدي ـنــة،
ـات عنيفة مــع مسلحي «أح ــرار
بـعــد اش ـت ـبــاكـ ٍ
الشام» وفصائل «الجيش النصر» و«الجبهة
ال ـش ــام ـي ــة» .وب ـح ـس ــب م ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي ،ف ــإن
«العملية الخاصة تأتي فــي سياق الــرد على
خرق املسلحني للهدنة» ،مشيرًا إلى أن العملية
ّ
«أدت إلى مقتل  20مسلحًا وجرح آخرين».
إلى
وفي السياق ،أشارت تنسيقيات املسلحني ً
أن «حشودًا عسكرية وصلت إلى حلب قادمة
من مناطق حماة وإدلــب ،وذلــك للبدء بتحرك
عسكري ضخم ضد قــوات النظام» .وأضافت
أن «الحشود العسكرية ستهاجم املدينة من
ع ـ ّـدة م ـح ــاور ،وهــدفـهــا تــأمــن أطـ ــراف املــديـنــة
والحفاظ على خطوط اإلمداد».
فــي املقابل ،قــال مـســؤول «غــرفــة عمليات فتح
حـلــب» الــرائــد املـنـشــق يــاســر عـبــد الــرحـيــم ،إن
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ع ــازم ــة ع ـلــى «ت ـحــريــر
حـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ مـ ـقـ ـص ــود ب ــالـ ـك ــام ــل مـ ــن قـ ــوات
ّ
ســوريــا الــديـمـقــراطـيــة وجـيــش ال ـث ــوار» .وأك ــد
ّ
أن املسلحني لــن يسمحوا ل ــ«وح ــدات حماية
الشعب الـكــرديــة» بتهديد طــريــق الكاستيلو
وقطعه.
وف ـ ــي الـ ــريـ ــف الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،أغـ ـ ـ ــارت الـ ـط ــائ ــرات
ال ـح ــرب ـي ــة ع ـل ــى بـ ـل ــدة ال ـع ـي ــس وق ــري ــة ح ــرش
الـكـسـبـيــة ،مـسـتـهــدفــة ن ـقــاط مسلحي «جبهة
النصرة» وحلفائها .أما في الريف الشمالي،
فـقــد قـتــل  25مـسـلـحــا م ــن «داع ـ ــش» ف ــي كمني
ملسلحي «فيلق الشام» ،أثناء محاولة عناصر
«داعش» التسلل إلى قرية دوديان .وفي أقصى
الريف الشمالي ،قتل عدد من مسلحي «الحر»
إثــر انـفـجــار عـبــوات ناسفة على أط ــراف قرية
ك ـف ــرش ــوش ،ع ـنــد الـ ـح ــدود ال ـتــرك ـيــة .وتـشـهــد
خارطة انتشار املسلحني في الريف الشمالي
ت ـغـ ّـي ـرًا شـبــه ي ــوم ــي ،خـصــوصــا م ــع الـسـيـطــرة
امل ـت ـب ــادل ــة ب ــن م ـس ـل ـحــي «داعـ ـ ـ ــش» م ــن جـهــة
ومسلحي «ال ـحــر» مــن جـهــةٍ أخ ــرى .إلــى ذلــك،
ع ـ ّـن «مـجـلــس ال ـشــورى فــي حــركــة ن ــور الــديــن
ال ــزن ـك ــي» ،الـعــامـلــة ف ــي ح ـلــب ،تــوفـيــق شـهــاب
الدين قائدًا عامًا للحركة ،بعد إعفاء النقيب
املنشق محمد املصري من قيادة الحركة.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،واص ــل «داع ـ ــش» «ال ـت ـمــدد»
في مخيم اليرموك ،جنوبي العاصمة دمشق،
عدد من األبنية
بعد أن سيطر مسلحوه على ٍ
في شــارع  ،15معقل «النصرة» داخــل املخيم.
ون ـق ـلــت الـتـنـسـيـقـيــات أن ع ـ ــددًا م ــن مسلحي
«الـحــر» دخـلــوا إلــى املخيم مل ــؤازرة «النصرة»
قادمني من بلدات يلدا وببيال وبيت سحم .أما
فــي الغوطة الشرقية ،فقد طــالــب أهــالــي بلدة
مسرابا بطرد مسلحي «النصرة» من البلدة،
بعد أن ذبح عناصر التنظيم أحد أبناء البلدة
ّ
والردة».
بتهمة «الكفر
ـاق آخ ـ ــر ،ق ـتــل ال ـق ــائ ــد امل ـي ــدان ــي في
وفـ ــي سـ ـي ـ ٍ
«فوج املدفعية» ،التابع لـ«الحر» ،محمد فؤاد
امل ـســاملــة ،وج ــرح آخ ـ ــرون ،جـ ـ ّـراء انـفـجــارعـبــوة
نــاسـفــة فــي محيط بـلــدة تــل ش ـهــاب ،فــي ريــف
درعا الغربي.،
(األخبار)
(األناضول)

«موسكو ـ القاهرة ـ األستانة» وممثل
عـ ــن كـ ــل مـ ــن م ـج ـم ــوع ــة «ح ـم ـي ـم ـي ــم»
واملجتمع املدني وممثلة عن «النساء
ال ـســوريــات» و 3شخصيات مستقلة
ه ــي أح ـمــد ال ـجــربــا وم ـع ــاذ الخطيب
وبرهان غليون.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـل ــن عـ ـض ــو م ـج ـمــوعــة
«ال ـقــاهــرة» ،جـهــاد مـقــدســي ،أن جولة
املباحثات الجارية قد تفشل وتتوقف
قبل موعدها ،إذا اتخذ وفدا الحكومة
و«ال ـه ـي ـئ ــة» مــوق ـفــا ص ــارم ــا ،مضيفًا

«ن ـ ـحـ ــن ن ـت ـع ـط ــش إلـ ـ ــى خ ـ ـطـ ــوات مــن
مــوسـكــو إلق ـنــاع ال ـن ـظــام ،ودف ـعــه إلــى
الـعـمــل ال ـجــدي تـنـفـيـذًا ل ـقــرار مجلس
األمــن الــدولــي  .2254أعتقد أن الوقت
قارب على االنتهاء ،وحانت لحظة بدء
العمل لتحديد االنـتـقــال السياسي»،
مـبــديــا مــواف ـقــة مـجـمــوعــة «ال ـقــاهــرة»
على التعديالت األربـعــة التي أعلنها
أحد قادة مجموعة «موسكو» ،قدري
جميل ،على ورقة دي ميستورا.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

