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ـعارضة
امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة .وق � ��ال إن ت�س�ل�ي��ح
امل�ع��ارض��ة وج�ن��اح�ه��ا ال�ع�س�ك��ري الجيش
ال� � �س � ��وري ال� �ح ��ر امل� ��ؤل� ��ف ب��أك �ث��ري �ت��ه م��ن
املنشقني عن الجيش النظامي« ،سيفضي
إل��ى تصعيد ال�ص��راع العسكري وإشعال
حرب أهلية في سوريا».
وف� ��ي وق� ��ت م �ت��أخ��ر م ��ن ل �ي��ل ال� �ث�ل�اث ��اء ـ�ـ�ـ
األرب � � �ع� � ��اء ،اج �ت �م ��ع األع � �ض� ��اء ال �خ �م �س��ة
ال� ��دائ � �م� ��ون ف� ��ي م �ج �ل��س األم� � ��ن ال ��دول ��ي
وامل� �غ ��رب خ �ل��ف أب � ��واب م�غ�ل�ق��ة ،مل�ن��اق�ش��ة
م�ش��روع ق��رار صاغته ال��والي��ات املتحدة
يطالب الحكومة السورية بإنهاء حملتها
على املتظاهرين .وق��ال بعض املبعوثني
ال�غ��رب�ي�ين إن امل �ش ��روع ض�ع�ي��ف ل�ل�غ��اي��ة.
وي�ط��ال��ب امل �ش��روع األم�ي��رك��ي «بالسماح
بال قيد بوصول املساعدات اإلنسانية»
و«ي��دي��ن اس �ت �م��رار وت�ف�ش��ي االن�ت�ه��اك��ات
ال�ج�س�ي�م��ة وامل�م�ن�ه�ج��ة ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان
والحريات األساسية من جانب السلطات
ال �س��وري��ة ،وي �ط��ال��ب ال�ح�ك��وم��ة ال�س��وري��ة
بإنهاء هذه االنتهاكات على الفور».
وي � �ن � ��ص امل � � �ش � � ��روع ع � �ل� ��ى أن امل �ج �ل��س
س �ي �ط��ال��ب س ��وري ��ا أي� �ض ��ًا «ب ��إن� �ه ��اء ك��ل
أعمال العنف ،واإلف��راج عن كل السجناء
ال��ذي��ن اعتقلوا تعسفًا نتيجة ل�لأح��داث
األخ� � �ي � ��رة ،وس� �ح ��ب ك� ��ل ق� � ��وات ال �ج �ي��ش
وال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �س��وري��ة م ��ن امل ��دن
والبلدات وإعادتها إلى ثكنها األصلية».
ميدانيًا ،أعلن املجلس الوطني السوري
أن ��ه رص ��د أم ��س دب��اب��ات ون��اق�ل�ات جند
وق� ��وات ع�س�ك��ري��ة متجهة إل��ى محافظة
إدل ��ب ،ب�ح�س��ب م��ا ج��اء ف��ي ب�ي��ان ص��ادر
ع ��ن م�ك�ت�ب��ه اإلع�ل�ام ��ي .وق� ��ال ال �ب �ي��ان إن
«امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ال� �س ��وري رص� ��د 42
دب ��اب ��ة و 131ن��اق �ل��ة ج �ن��د ان �ط �ل �ق��ت م��ن
الالذقية منذ ساعات متجهة إلى مدينة
ً
س ��راق ��ب» ف��ي م�ح��اف�ظ��ة إدل� ��ب ،و«أرت � ��اال
عسكرية متوجهة نحو مدينة إدلب».
ّ
وادعى املرصد السوري لحقوق اإلنسان
أن  19شخصًا قتلوا ،أمس ،بنيران القوات
ال�ن�ظ��ام�ي��ة ف��ي م�ن��اط��ق ع��دة م��ن س��وري��ا.
وأض��اف أن ع��دد القتلى في سوريا منذ
بدء االضطرابات في منتصف آذار 2011
وصل إلى  ،8458غالبيتهم من املدنيني.
(سانا ،رويترز ،أ ف ب ،يو بي آي)

ي يوم نسائهم
ال ي�ل�ي��ق ب��ال �ن �س��اء ال �س ��وري ��ات .ت�ح��دث��ت
ل �ـ «األخ �ب ��ار» إح ��دى ال�ف�ت�ي��ات ال��داع�م��ات
ل�ه��ذه الحملة ،وت�ق��ول «ل�ق��د ق��دم��ت امل��رأة
ال �س��وري��ة ال�ك�ث�ي��ر ط ��وال س�ن�ين حياتها،
وقدمت في ه��ذه السنة نفسها أك��ان في
االعتقال والتظاهرات والشهادة ،كما أن
بعضها قدم أبنائه» .وعند الحديث عن
ال�ش�ع��ارات ال�ت��ي ت��رف��ع ف��ي ه��ذه الحملة،
تشير الناشطة املعارضة إلى استعمال
كلمة «حرائر» ،وتقول «ال أفهم كيف يقوم
ب�ع��ض امل �ع��ارض�ين ب��رف��ع الف �ت��ات يكتب
عليها ح� ُ�رائ��ر منطقة م�ع�ي�ن��ة ،ب��ال�ث��ورة
ن��ري��د أن ن��دخ��ل قيمًا ج��دي��دة» .تتحدث
ه� ��ذه ال �ن��اش �ط��ة ع �م��ا ي �ح ��دث ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا
ومصر وت��ون��س ،وت�ق��ول إن��ه «م��ع تأكيد
احترامي للثورات ،لكنني أعتقد أن��ه تم
الركوب عليها من قبل التيارات السلفية،
ه��ذه الحملة (ي ��وم امل ��رأة ال �س��وري��ة) هي
حركة لكي ال نصبح ح��رائ��ر كما حصل
م��ع غ �ي��رن��ا ،وك �م��ا ي��ري��د ل�ن��ا ال�ب�ع��ض أن
نكون».
ع � �ل ��ى م � ��وق � ��ع ُال� � �ت � ��واص � ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
«فايسبوك» ،خصصت صفحة «الثامن
م ��ن آذار ع �ي��د امل � � ��رأة ال � �س� ��وري� ��ة» ،ال �ت��ي
ام �ت�ل�أت ب��ال �ص��ور مل�ع�ت�ق�لات وأف�ل��ام عن
دور امل��رأة ف��ي ال�ح��راك امل�ع��ارض .كما تم
ت�ن�ف�ي��ذ ص�ف�ح��ة ت �ح��ت م�س�م��ى «ث ��ائ ��رات
سوريا ،ال حرائر» .وفي تعريف الصفحة
ت �ق��رأ «م ��ن أخ�ل�اق �ي��ات ث��ورت �ن��ا أن ن��دع��و
ل �ل �ع��دال��ة ون �ن �ف��ي اإلق� � �ص � ��اء ...أن� ��ا ث��ائ��رة
سورية ...لست حرمة».

عبد الجليل :الوحدة ...ولو بالقوة

ّ
للفيدرالية
آالف يتظاهرون في ليبيا رفضًا
لم تكد تمضي ساعات على
إعالن مؤتمر برقة ،حتى خرج
اآلالف في شرق ليبيا وغربها
لرفض ما جاء في املؤتمر
الذي أعلنت فيه شخصيات
من قبائل شرقية منطقة
برقة إقليمًا فيدراليًا ،وعينت
مجلسًا انتقاليًا له

ب � � ��دوره ،ن �ف��ى رئ �ي ��س امل �ج �ل��س األع �ل��ى
ملحافظة برقة ،أحمد الزبير السنوسي،
أن يكون ال�ه��دف م��ن إن�ش��اء اإلقليم هو
ً
تقسيم البالد ،قائال «إن سبب اإلع�لان
ع ��ن اإلق �ل �ي��م ه ��و ض �ع��ف أداء امل�ج�ل��س
االنتقالي» ،واصفًا رئيسه بالديكتاتور.
وأض� � � ��اف« :ن� �ح ��ن أص � �ح ��اب ال� �ح ��ق ف��ي
ّ
ضحت
وح��دة ليبيا واستقاللها ،كما
ب�ل�ادن��ا ب �ع �ش��رات اآلالف م��ن ال �ش �ه��داء،
ولم نخن أح�دًا أو ن� ّ�د ِع أن وراء شخص
أجندة أو غير ذلك».
يأتي ه��ذا السجال ب�ين رئيس املجلس
االن� �ت� �ق ��ال ��ي ورئ � �ي� ��س امل �ج �ل ��س األع �ل ��ى

مصراتة ــ رضا عيسى
أث ��ار إع�ل�ان مجلس ب��رق��ة أول م��ن أم��س
للمنطقة املمتدة م��ن مدينة بني ج��واد
غ��رب��ًا وح �ت��ى أم �س��اع��د ن �ق �ط��ة ال �ح��دود
الليبية املصرية (ش��رق لبيبا) ،منطقة
حكم ذاتي ضمن نظام فيدرالي ،غضب
ّ
فتجمع
الجماهير الليبية شرقًا وغربًا،
حشد منهم منذ ليل الثالثاء في مدينة
ب��رق��ة أم ��ام م�ق��ر امل �ج �ل��س ،ول ��م ي �غ��ادروا
امل� �ك ��ان ح �ت��ى أزال ع� ��دد م �ن �ه��م ال�لاف �ت��ة
امل��وج��ودة ف��وق مبناه ،واملكتوب عليها
«م�ق��ر ت�ج�م��ع ال�ت�ك�ت��ل ال�ف�ي��درال��ي ل��والي��ة
ب��رق �ـ��ة» ،ف�ي�م��ا دع ��ا أه��ال��ي وم��ؤس �س��ات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ف ��ي م ��دن اإلق �ل �ي��م إل��ى
تظاهرة مليونية يوم غد الجمعة ،تحت
شعار «ال للفيدرالية وال للمركزية ليبيا
وحدة وطنية» وانتشر صداها في كافة
امل��دن الليبية ،م��ا يعكس رفضًا شعبيًا
مل�ش��روع ال�ف�ي��درال�ي��ة .أم��ا رسميًا فكانت
ُ
التهم تكال تباعًا.
وفي مصراتة (شرقي طرابلس) ،وخالل
م��ؤت �م��ر امل �ي �ث��اق ال ��وط �ن ��ي ،دع� ��ا رئ�ي��س
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي االن �ت �ق��ال��ي مصطفى
عبد الجليل ،مجلس برقة إل��ى العدول
ع� ��ن ف� �ك ��رة ال� �ف� �ي ��درال� �ي ��ة ،وق� � � ��ال« :ن �ح��ن
ك�م�ج�ل��س وط �ن��ي م �س �ت �ع��دون ل �ل �ح��وار،
نحن ال نقصي أح �دًا ،وال ّ
نهمش أح�دًا،
نخون أحدًا»ّ ،
وال ّ
مشددًا على أن «ليبيا
وح��دة واح��دة اليوم وغ�دًا ول��و بالقوة».
وق ��ال إن امل�ع�ط�ي��ات ال �ت��ي اس�ت�ن��د إليها
دعاة الفيدرالية هي موجودة على أرض
الواقع ،ولكنها ليست مبررًا لالنفصال
وليست مبررًا لتقسيم ليبيا.

الجزائر

السنوسي:
سبب اإلعالن عن اإلقليم
هو ضعف أداء المجلس
االنتقالي

ل� ��والي� ��ة ب� ��رق� ��ة ،ف� ��ي وق � ��ت أع� �ل� �ن ��ت ف�ي��ه
 120منظمة وم��ؤس�س��ة م��ن مؤسسات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ف ��ي م��دي �ن��ة ب �ن �غ��ازي
رف�ض�ه��ا إلع�ل�ان ب��رق��ة إقليمًا ف�ي��درال�ي��ًا.
وأص� � ��درت ج �م��اع��ة اإلخ� � ��وان امل�س�ل�م�ين
الليبية بيانًا قالت فيه إن «الرغبة في
ت�ط�ب�ي��ق ال �ن �ظ��ام ال �ف �ي��درال��ي ف ��ي ليبيا
ي �م �ك ��ن أن ي � �ك� ��ون خ � �ط� ��وة ف � ��ي ات� �ج ��اه
ال �ت �م��زي��ق ال �ك��ام��ل ل �ل �ت��راب ال�ل�ي�ب��ي كما
حدث في السودان أخيرًا».
وات � �س � �ع� ��ت دائ � � � � ��رة ال� � ��رف� � ��ض مل � �ش� ��روع
ال�ف�ي��درال�ي��ة ،وق��د اتسعت خ��ارج ليبيا؛
ف �ق��د أع �ل �ن��ت م �ص ��ر ،ع �ل��ى ل �س ��ان وزي ��ر
خ��ارج �ي �ت �ه��ا م �ح �م��د ك��ام��ل ع� �م ��رو« ،أن
ق � ��وة ل �ي �ب �ي��ا ف ��ي وح ��دت� �ه ��ا ،وأن م�ص��ر
ح��ري�ص��ة ع�ل��ى دع ��م وح ��دة ل�ي�ب�ي��ا» .أم��ا
نائب مندوب ليبيا ل��دى ّ األم��م املتحدة
إب��راه�ي��م ال��دب��اش��ي ،فقد مل��ح إل��ى وج��ود
أط��راف خارجية وراء املطالب لتقسيم
ل�ي�ب�ي��ا ،ف�ي�م��ا أش� ��ار ال �ك��ات��ب ال�س�ي��اس��ي
إب��راه �ي��م ق��وي��در إل��ى وج ��ود تسريبات
مل� �ك ��امل ��ات م �س �ج �ل��ة ب�ي��ن أزالم ال �ن �ظ��ام
ال� �س ��اب ��ق م� ��ع ب� �ع ��ض م �ن �ظ �م��ي ال �ل �ق��اء
املطالب بالفيدرالية ،واتصاالت أخرى
ب�ي�ن ه � ��ؤالء وب �ع��ض ال �ج �ه��ات ال�ت��اب�ع��ة
لالستخبارات السعودية.
وي��رى الكثيرون ف��ي «امل��رك��زي��ة املقيتة»
ال�ت��ي تعانيها ال��دول��ة الليبية ّ
شماعة
لدعاة الفيدرالية ،ويستدل البعض في
قولهم هذا بأن من دعوا إلى الفيدرالية
ب ��دأوا ف��ي دع��واه��م ف��ي وق��ت ك��ان��ت ت��دك
فيه ص��واري��خ ال�ق��ذاف��ي م��دن ال �ش��رق ،ما
ي��ؤك��د «وج� � ��ود ن �ي��ات ل� �ه ��ؤالء لتقسيم
البالد».
ال �ن��اش��ط واإلع �ل�ام ��ي ال �ل �ي �ب��ي ،م�ح�م��ود
ش � �م� ��امّ ،
وج � � ��ه ن � �ق � �دًا الذع � � ��ًا إل� � ��ى دع� ��اة
ً
ُ
الفيدرالية ،ق��ائ�لا« :أوج��ه كالمي لدعاة
ال� �ف� �ي ��درال� �ي ��ة :ال �ف �ي ��درال �ي ��ة ال ي �م �ك��ن أن
تحميكم من التهميش ،الفيدرالية طرح
«س��اذج»؛ ألن برقة كانت دولة منفصلة
ث��م ق ��ام أج ��دادن ��ا ب��إن �ش��اء ج�م�ع�ي��ة عمر
امل�خ�ت��ار وأل �غ��وا ال �ف �ي��درال �ي��ة» .ويمضي
الصحافي الليبي عاطف األط��رش إلى
ً
ما مضى إليه شمام ،قائال« :أود تذكير
البعض من دع��اة الفيدرالية ،أل��م يحكم
الشرق مسؤولون من املنطقة الشرقية.
التهميش م��ن أب�ن��اء امل��دن نفسها
وك��ان ُ َ
التي ه ِّمشت».

ّ
بداية متعثرة للجنة مراقبة االنتخابات

الجزائر ــ مراد طرابلسي
أوقفت اللجنة املستقلة العليا ملراقبة
االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ،امل �ق��ررة شهر
نشاطها ثالثة
أيار املقبل في الجزائرً ،
أي��ام قابلة للتجديد ،متهمة السلطات
ب�ت�ض�خ�ي��م ق ��وائ ��م ال �ن��اخ �ب�ين ب��إض��اف��ة
مئات اآلالف من األسماء الجديدة في
عدة والي��ات ،بينها عشرات اآلالف من
العسكريني.
ورم��ى رئ�ي��س اللجنة محمد صديقي
ب��امل �س��ؤول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
ب�خ�ص��وص ت�ع�ط�ي��ل اإلع � ��داد امل�ي��دان��ي
لالنتخابات .وشكك في نزاهة اإلدارة
والتزامها بتنظيم انتخابات نظيفة.
وق � � ��ال إن� � ��ه ط� �ل ��ب رس� �م� �ي ��ًا م� ��ن وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة االل �ت��زام ب��ال�ق��ان��ون وبتاريخ
إغ�ل�اق ق��وائ��م ال�ن��اخ�ب�ين امل �ق��رر قانونًا
في  22شباط .واعتبر تسجيل عشرات
اآلالف من جنود الجيش على القوائم
بعد هذا التاريخ تجاوزًا وخطرًا على
ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ب� ّ
�رم �ت �ه��ا .وأك ��د
ّ
لـ«األخبار» أن الخروق ُسجلت في عدد
م��ن ال��والي��ات ،م��ن بينها أدرار وبشار
وت � �ن � ��دوف ع �ل ��ى ال � �ح � ��دود ال �ج �ن��وب �ي��ة
ً
الغربية ،فضال عن واليات في املناطق
الشمالية ذك��ر منها واح ��دة ،وق ��ال إن
التحقيقات تجري في عدد آخر.

واع �ت �ب��ر ص��دي �ق��ي ال �ت �س �ج �ي�لات ال�ت��ي
وقعت بعد الفترة القانونية ،اكتساحًا
للقوائم ،على ُاعتبار أن عشرات اآلالف
م��ن ال �ن��اخ �ب�ين أض �ي �ف��وا ع �ل��ى ال �ق��وائ��م
ً
من دون مبرر .وأعطى مثاال على ذلك
والية تندوف التي صار عدد الناخبني
املسجلني فيها أكثر ُ من ع��دد سكانها
اإلج �م��ال��ي ،ب�ع��دم��ا ض � ّ�م إل ��ى ق��وائ�م�ه��ا
االنتخابية أك�ث��ر م��ن  30أل��ف عسكري
دف �ع ��ة واح � � ��دةُ ،س � ّ�ج� �ل ��وا ك �ل �ه��م خ ��ارج
ال�ف�ت��رة ال�ق��ان��ون�ي��ة .ورب ��ط ال �ع��ودة إل��ى
النشاط بقرار األع�ض��اء ،وه��م يمثلون
مختلف األح� ��زاب ال �ت��ي س�ت��دخ��ل ه��ذه
االنتخابات.
وأدان � � � � ��ت ك � ��ل األح � � � � ��زاب ال �س �ي ��اس �ي ��ة،
ب��اس �ت �ث �ن��اء ال �ت �ج �م��ع ال ��دي �م ��وق ��راط ��ي
ال �ت��اب��ع ل �ل��وزي��ر األول أح �م��د أوي�ح�ي��ى
وج �ب �ه��ة ال �ت �ح��ري��ر ال��وط �ن��ي ال�ح��اك�م��ة،
«ال � � �ت � ��زوي � ��ر امل � �س � �ب� ��ق» ب� �ن� �ف ��خ ق� ��وائ� ��م
الناخبني .وطلب بعضها من الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة التدخل املباشر
«ملنع ّ
املزورين من ممارسة هوايتهم»،
على ح� ّ�د تعبير نائب من حركة حزب
العمال.
ووصف رئيس حركة «مجتمع السلم»
(اإلخ� ��وان) م��ا ي�ج��ري بالخطير ،ودع��ا
إل � ��ى ش� �ط ��ب األس� � �م � ��اء ال� �ت ��ي أض �ي �ف��ت
إل��ى ال�ق��وائ��م حتى تكسب االنتخابات

صدقيتها .في املقابل ،ب� ّ�رر مسؤولون
ت �س �ج �ي ��ل ه � � � ��ؤالء ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ع �ل��ى
ال�ق��وائ��م م�ت��أخ��ري��ن ب��ال�ت��زام��ات ق��اه��رة،
أهمها وجودهم في امليدان ّ
لفك العزلة
ّ
ع��ن ال �ب �ل��دات وال �ق��رى امل �ت �ض��ررة ج ��راء
تساقط كميات كبيرة م��ن ال�ث�ل��وج في
م�خ�ت�ل��ف م �ن��اط��ق ال� �ب�ل�اد .وق � ��ال وزي ��ر
الداخلية ،دحو ولد قابلية ،إن عشرات
اآلالف م� ��ن ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن وال� �ض� �ب ��اط
شاركوا في إغاثة الناس خالل الفترة
امل �ح��ددة إلع ��ادة التسجيل م��ا ب�ين 12
و 22شباط ،ولم يتمكنوا من االلتحاق،
وم��ن غير املمكن تأخرهم عن االقتراع
ألنهم ك��ان��وا ف��ي مهمات وطنية ،فيما
قال نواب من جبهة التحرير إن الجنود
الذين كانوا في مهمات إنقاذ وإغاثة
«ل��م يكن لهم الوقت حتى للتفكير في
االنتخابات».
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،خ��رج وزي ��ر الداخلية
ال� �ج ��زائ ��ري ع ��ن س� �ي ��اق ه� ��ذا ال �س �ج��ال
بشأن القوائم حني دفع بتهمة جديدة
ض� ّ�د ال�ل�ج�ن��ة ،ح�ي��ث أك��د أول م��ن أم��س
أن موضوع القوائم مفتعل ،والخالف
الحقيقي بني الجانبني هو على تسيير
ال �غ�لاف امل��ال��ي ل�لان�ت�خ��اب��ات .وق ��ال إن
القانون يمنع وضع  5مليارات دينار
( 75مليون دوالر) املخصصة لتنظيم
ّ
تصرف اللجنة.
االنتخابات تحت

عربيات
دوليات
روسيا ّ
حسنت
ّ
السورية
الرادارات
قال موقع «»Israel Defense
اإلسرائيلي إن روسيا ّ
حسنت
في خالل الفترة األخيرة
منظومة الرادارات السورية
البعيدة املدى لتوفير إنذار مبكر
إليران إزاء أي محاولة إسرائيلية
ّ
لشن هجوم عليها .وأشار
املوقع املتخصص بالشؤون
األمنية إلى أن خبراء من روسيا
عملوا في منشأة رادارية جنوب
دمشق تضم منظومة رادارات
روسية قديمة نسبيًا ،الفتًا
إلى أن الخبراء أحضروا معهم
تجهيزات جديدة من روسيا،
ُربطت باملنظومة القائمة ،كذلك
فإنهم ّ
غيروا برامج التوجيه
الخاصة بها.
(األخبار)

البابا يشجع مسيحيي الشرق
على «الثبات في الرجاء»
شجع البابا بنديكتوس السادس
عشر (الصورة) املسيحيني في
الشرق األوسط على «الثبات في
الرجاء» ،مشيرًا إلى «املعاناة
الخطيرة» التي يواجهونها،
فيما يميل كثيرون منهم إلى
الهجرة خارج املنطقة .وقال
البابا ،في ساحة القديس بطرس

بالفاتيكان« :أوسع صلواتي
لتشمل مناطق الشرق األوسط،
وأشجع جميع الرعاة واملؤمنني
على الثبات في الرجاء وسط
املعاناة الخطيرة التي تصيب
هؤالء املسيحيني األعزاء» .ولم
ّ
يسم البابا أي بلد ،لكن أوضاع
املسيحيني في سوريا والعراق
ومصر تقلق كثيرًا الكرسي
الرسولي.
(أ ف ب)

اليونسكو لن تطرد سوريا
من لجنة حقوق اإلنسان
أظهرت مسودة قرار ملنظمة
األمم املتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (يونسكو) أن املنظمة
التابعة لألمم املتحدة ستدين
سوريا خالل اجتماع هيئتها
التنفيذية ،لكنها لن تصل إلى
حد االستجابة ملطالب عربية
وغربية بطردها من لجنتها
لحقوق اإلنسان .وانتخبت
الهيئة التنفيذية للمنظمة،
التي تضم الواليات املتحدة
وفرنسا وروسيا في تشرين
الثاني ،سوريا لعضوية لجنتني
إحداهما تنظر في انتهاكات
حقوق اإلنسان .وسعت
مجموعة من الدول الغربية
والعربية إلى طرد سوريا
من لجنة حقوق اإلنسان في
اليونسكو في أحدث جهود
دولية لعزل النظام السوري.
(رويترز)

