
هيئة التنسيق الوطنية 
في سورية   لقوى التغيير الوطني الديمقراطي

     مكتب الدراسات والتوثيق

المبادرات المطروحة حول سوريا

)وثائق وأوراق(  
 

 س�ليم-محم�د حس�نين هيك��ل:قيل بأن المبادرة المذكورة في المقال المرفق ق�د طرح�ت عل�ى الرئي�س الس�وري م�ن قب�ل ثلث��ة أش�خاص
كمال خلف الطويل.-الحص

2011أيلول2الجمعة

 (http://www.al-akhbar.com) 

 
  في الزمة السورية

 

 ورقة عمل سياسية ـــ إدارية لحوار بديل من العنف 

 

 ابراهيم المين

 المداولت الدبلوماسية في الزمة السورية لم تحتل يوماG موقع المب�ادرة ال�تي يتواف�ق عليه�ا الط�راف، بغي�ة التق�دم
 وهو في هذه النقطة ل يمي��ز بي�ن... خطوة نحو حقن الدماء النظام في سوريا يرفض أي نوع من التدخل الخارجي

، أو خ�ارج قري�ب وص�ديق، أو خ�ارج لص�يق وش�قيق Wاد�د أو مع�ارج بعي�رة... خ�ض فك�ة، يرف�تى اللحظ�و ح�ل ه�ب 
 المبادرة، ما دامت تقوم على مبدأ أن هناك احتراباG بين جهتين يستلزم وس�اطة أو مب�ادرة ومنط�ق النظ�ام ه�ذا يق�وم
 على فكرة أن ما يج�ري ف�ي س�وريا ه�و حرك�ة احتجاجي�ة ف�ي أحس�ن الح�وال، وم�ؤامرة خارجي�ة بأي�دW داخلي�ة ف�ي

 وه�و ي�رى أن إط�ار... صحيح أن النظام يقفل حتى الن أبواب المبادرات الخارجة ع�ن إط�اره السوأ من التقدير 
، وفيه مساحة للجميع  لكن رجال النظام القوياء يعرفون أن ه�ذا كلم غي�ر ذي معن�ى، Wالحوار الذي دعا إليه كاف 

حزم�����ة «ب�����دليل أن م�����ا اتخ�����ذ ح�����تى الن م�����ن خط�����وات أو ق�����رارات ف�����ي س�����ياق م�����ا يس�����ميه النظ�����ام 
 فضلG عن أن تط�بيق ه�ذه الق�وانين يحت�اج إل�ى... لم يتأثر قطi بملحظات المعارضين على اختلفهم» الصلحات

 سلطة من نوع مختلف إذاG، ل يمكن أن ىnترك المن الذي يتدخل بخلف وظيفته في حي�اة الن�اس وإدارة الدول�ة، أن
 بينما المطلوب من جميع السوريين اليوم، بمن فيهم المؤيدون للنظ�ام،... يتولى هو الشراف على عملية إصلحية

 خط�وات عملي�ة، ذات فعالي�ة ملموس�ة، تبع�د الم�ن ع�ن الحي�اة اليومي�ة للن�اس ف�ي الج�انب الخ�ر، ثم�ة معارض�ون
دوا منذ عقدين على القل، اتباع منطق الصراخ في الهواء iدهم... تعو�ادر أح��دما يب�وعن ،Gا�قف عالي�هم يرفعون الس 

 إلى  محاورتهم مباشرةG، يص�بحون م�ن دون برنام�ج عمل�ي وعل�ى المعارض�ين الق�رار ب�أن بينه�م م�ن يس�عى إل�ى
 وربم�ا ك�ان ه�ذا حق�ه، ولك�ن م�ا يج�ري الن ف�ي س�وريا، يحت�اج إل�ى ن�وع... الحضور داخ�ل دائرة الق�رار ل أك�ثر

 مختلف من الدارة السياسية للمعارضة، وهو أمر ظاهر في طريقة تع�بير المحتجي�ن ع�ن الم�ر، س�واء م�ن خلل
 عدم قدرة كل هذه التجمعات المعارضة على إنتاج إطار وازن له صدقية واسعة، ويمكن الدعاء أن��ه يمث�ل غالبي��ة
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 في الشارع الغاضب، أو من خلل سعي كتلة انتهازية كبيرة، يقودها فريق من السلميين ومن الليبراليين إلى ما
 والذهاب نحو مبادرات وخطوات ل علقة له�ا بم��ا يج��ري عل�ى» سرقة دماء الشهداء«يصفه نشطاء التنسيقيات بـ

 الرض إل أن الطامة الكبرى، هي تلك التي تصدر عن مراقبين، يفترض أنهم كذلك، لكنهم يمنحون أنفسهم صفة
 الناطقين باسم الثورة، وهم منتشرون بكثافة في مراك��ز الق��رار العرب��ي والغرب��ي، ويطرح��ون ب��دائل وأفك��اراG تق��وم
 في غالبيتها على رفض أي حوار فعلي مع النظام، ويدعون بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أنواع مختلفة من
 الت��دخل الخ��ارجي بغي��ة إس��قاط النظ��ام نهائي��اG وس��ط حفل��ة الجن��ون ه��ذه، المعطوف��ة عل��ى جن��ون الرض، ب��رزت

 ، وبي��ن أرك��ان ف��ي???!! مجموعة مبادرات صيغت أفكارها ضمن أوراق ج��رى تبادله��ا بي��ن معارض��ين ف��اعلين 
 النظام، بما فيها القصر الرئاسي ومن بين هذه الوراق، واحدة تتضمن مب��ادرة متكامل��ة تق��ود إل��ى إخ��راج س��وريا،
 في خلل وقت مقبول، من هذه الزمة الوطنية الكبرى وبما أن الوقت ل يبدو مناسباG للكش��ف ع��ن هوي��ة م��ن يق��ف

 المقترح��ةخل��ف الفك��ار وم��ا يمك��ن أن ينت��ج منه��ا قريب��اG، م��ن المفي��د ع��رض القس��م الب��رز م��ن الخط��وات العملي��ة 
.لمعالجة منطقية وباردة لزمة بالغة السخونة

في خلفية المبادرة يرد التي:

 م�دعاته ح�ال الستعص��اء ال��تي... تقف سوريا الن عند مفترق طرق لعلiه الخطر ف��ي تاريخه��ا م��ا بع�د الس��تقلل
 إم��ا الن��زلق إل��ى: وصلت إليها الزمة الوطنيiة  الكبرى، والتي ستفض��ي، بالض��رورة، إل��ى واح��دW م��ن مخرجي��ن 

ل iومقعد ، أو التوص Wه iاحتراب أهلي دموي عمره بالشهور، بل ربما بالسنين، وكلفته مليون ضحية بين قتيل ومشو 
 إلى تسويةW تاريخيiةW كبرى ـــــ لطالما احتاج إليها الوطن السوري منذ أمد ليس بقصير ـــــ عنوانها التغيي��ر ومتنه��ا

 دول�ة مدني�ة حديث��ة عل�ى قاع��دة عق�د اجتم��اعي جدي�د تتراض��ى علي�ه أطي��اف المجتم��ع.. استبدال نظام بتشييد دول��ة 
ا كان النظام ه��و الح��اكم والمس��ؤول، فب��ديهي أن يك��ون المط��الب.... والقوميiة ,السوري، ووفق ثوابته الوطنيiة  iولم 

 بالمبادأة والحكمة والشجاعة الدبيiة، قبل المواطن الفرد ومجتمعه الوسع ل��ذا، إن حزم��ة م��ن السياس��ات الص��ادمة
 التي يمكن اقتراحها وتوقiعها من رئيس الجمهوريiة، تضحي أمر اليوم من دون اش��تراط ذل��ك بض��مان, واليجابيiة 

سلوك الشارع؛ لنi التظاهر السلمي كان في الساس وسيلة ضغط الشارع الوحيدة على النظام.

أما بشأن المقترحات المباشرة، فيرد في الورقة:

G نه��ا ت��دريجا  وم�ن يس��تمرi... ـــــ وقف النار الفوري على كامل الجغرافيا السوريiة، وع�ودة الق�وات المس��لحة إل�ى ثnك|
ه بعمليات أمنية موضعيiة تتعامل معه جراحيiاG وبحزم.  بإطلق النار يnواج|

 ـــــ إطلق سراح كل المس��جونين والمعتقلي��ن السياس��يين، وإص��دار عف��و ع��ام وش��امل ع�ن ك��ل القض��ايا السياس��يiة،
 ورد الحقوق إلى  أصحابها على الفور، سواء من مصادراتW أو استملكاتW أو آثار ابتزاز، ما 49وإلغاء القانون 

 تقادم علي�ه ال��وقت منه��ا أو م��ا اس��تجدi خلل الزم��ة، والقب�ض عل��ى المس��ببين الفعليي��ن لي��ذاء الن��اس خلل الزم��ة
 ث��م... وإحالتهم على محكمة علنيiة، سواء منهم من بدأها في درعا أو من ش��ابههم ف��ي محافظ��ات أخ��رى لحق��ت به��ا

 معامل��ة ك��ل ض��حايا الح��داث، عس��كريين وم��دنيين، كش��هداء لل��وطن، وتع��ويض أس��رهم وف��ق تل��ك القاع��دة، م��ع
تخصيص أيام ثلثة للحداد الوطني.

 ـــــ ط��يi مل��ف المفق��ودين وف��ق آليi��ة ملئم��ة وكريم��ة تحف��ظ حق��وق المتض��ررين وأس��رهم، وإنش��اء هيئة وطنيi��ة
 الجرميi��ة عل��ى الطريق�ة الجن��وب أفريقيi��ة ، ث��م ت��أليف لجن�ة 63آذار  8للمصالحة والعفو تتعامل مع ملفات ما بع��د 

اب الجدي�د لمناقش��تها، ث�مi إحالته��ا عل�ى الس��تفتاء الع�ام بع��د iو��س الن�م إلى مجل iة تضع مسودة دستور جديد لتقدiوطني 
.بتiها 



 ـــــ تأليف حكومة إنقاذ برئاسة رئيس الجمهوريiة، تضم شخصيiات من المعارضة الوطنيiة، إضافة إل��ى تكن��وقراط
 ثم إعلن الفص��ل الجم��اعي للمنتس��بين... كفوء، مع احتساب حقائب الداخليiة والخارجيiة والدفاع على حصة البعث

 وإلغاء امتيازات أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وف��ك أي,إلى سلكي الشرطة والقضاء من عضويiة حزب البعث 
ارتباط بينها وبين أجهزة الدولة.

 ـــــ إعادة ترميم دولة الرعاية بكل ما تتطلبه م��ن اس��تيفاء حق��وق الفق��راء وذوي ال��دخل المح��دود م��ن دع��م لس��عار
 السلع التموينيi�ة الساس��يiة لمس��تحقيها، وت��وفير طباب��ة مجانيi�ة، وتعلي��م مج��اني بك�ل مراحل�ه، وت��أمين ض��د البطال�ة،

وحظر الحتكارات في قطاعات القتصاد والعمال., وإسكان زهيد الكلفة 
اب الجدي��د مراجع��ة2012ـــــ ال��دعوة إل��ى انتخاب��ات نيابيi��ة عامi��ة مطل��ع  iو��س الن��ات مجل��ى مهم��ن أول��ون م��وتك ، 

 )الحك��م(مس��ودة الدس��تور الجدي��د وإقراره��ا، وإع��ادة النظ��ر ف��ي ق��وانين الح��زاب والنتخاب��ات والعلم والدارة 
المحليiة والطوارئ والتظاهر والسلطة القضائيiة والجامعات والجمعيات والعقوبات وغيرها.

 ـــــ تحقيق الستقلل القضائي عبر اتباع سلك القضاء لمجلس القضاء العلى الذي يرأسه رئيس محكمة النق��ض،
ة والتفتيش القضائي . iوبضمنه النيابة العام

 ـــــ تأليف مجلس للمن القومي برئاسة الرئيس وعضويiة نوابه ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخليiة
ة ورئي��س هيئة الرك�ان العامi�ة وم��دير المخ��ابرات العس�كريiة، ول�ه أمي�ن ع�ام iة ورئيس المخابرات العامiوالخارجي 

غ  iمتفر.
ة ليصبح تخصصها المن القومي البحت  iارجي(ـــــ فصل الفرع الداخلي عن إدارة المخابرات العام��التجسس الخ 

 إدارة(، ودمج هذا الفرع مع إدارة المن السياس��ي تح��ت عن��وان )ومكافحة التجسس الداخلي وتقديرات المعلومات
، وتتبع وزارة الداخليiة.)المن الوطني

 ـــــ إلغاء وزارة العلم، وإنشاء اتح��اد ع��ام للذاع�ة والتلفزي��ون ومجل��س أعل��ى للعلم م�ن شخص��يiات يرشi��حها
اب. iة وخاضعة لقرار مجلس النوiرئيس الجمهوري

 ـــــ إع�ادة تنظي��م القط��اع الع�ام به��دف فص��ل الملكيi�ة ع�ن الدارة، وعق�د م��ؤتمر للدارة والنت��اج لمناقش��ة قض��اياه
 واستخلص دليل عم��ل للمرحل��ة المقبل��ة وتحقي��ق العدال��ة الض��ريبيiة بالتش��ديد عل��ى التحص��يل الص��حيح م��ن دخ��ول
 الغنياء، ث�م دم�ج الهيئة المركزيi��ة للرقاب��ة والتف��تيش م�ع الجه��از المرك��زي للرقاب��ة الماليi�ة ف��ي جه��از واح��د اس�مه

اب .» الهيئة المركزيiة لرقابة الدولة« iيتبع لمجلس النو
 دمشق، حلب، حوران، الساحل، العاصي والف��رات، ي��ديرها: ـــــ دمج المحافظات الحاليiة في محافظات أكبر هي 

 محافظون برتبة وزير يتبعون رئاسة مجلس الوزراء، مع إلغاء وزارة الدارة المحليi��ة م��ن الواض��ح أن ل مش��كلة
 لكن المشكلة في من يقدر على تحويلها إلى ورقة عمل لدى الطراف المتنازعة ذل��ك.... في إعداد مقترحات للحل

 آذار وم�ن ي��دiع� العك�س، 15ل يعفي النظام من مسؤوليته في إعطاء الشارة الفعلية إلى أن�ه ل ع�ودة إل�ى م��ا قب�ل 
فهو مجرم بحق سوريا. 
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2014تحييد الجيش وانتخابات رئاسية في : تنشر نص المبادرة العربية في سورية» الحياة«

2011سبتمبر  06, الثلثاء
»الحياة- «القاهرة 

)2011نوفمبر2مسودة المبادرة العربية التي اعتمدها مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية يوم : ملحظة  (

 
 يتوجه المين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إلى دمشق غ��داG للق�اء الرئي��س الس�وري بش�ار الس��د ووزي�ر الخارجي��ة ولي��د

 ويط�رح العرب�ي عل��ى القي��ادة الس�ورية المب��ادرة العربي��ة ال��تي. المعلم للبحث في الوضع السوري وإيجاد وسيلة لحل الزمة السورية
:نصها في ما يأتي» الحياة«أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب، وتنشر 

 حرص�اG م�ن ال�دول العربي��ة عل�ى المس�اهمة ف�ي إيج�اد ح�ل ف�ي س��ورية ودرءاG للخط�ار الناجم�ة ع�ن تف�اقم الوض�ع وت�أثير ذل��ك ف�ي«
 استقرار سورية وسلمتها القليمية ووحدتها وحقن دم��اء الس�وريين وتفادي��اG لي ن��وع م��ن الت�دخل الجن��بي المباش�ر أو غي�ر المباش�ر

:وضمان تحقيق الصلحات في مناخ آمن ومنضبط، نؤكد ما يأتي

 دعوة الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد المدنيين وسحب ك��ل المظ��اهر العس��كرية م��ن الم��دن الس��ورية- 1
 حقن��اG ل��دماء الس��وريين وتفادي��اG لس��قوط المزي��د م��ن الض��حايا وتجني��ب س��ورية الن��زلق نح��و فتن��ة طائفي��ة أو إعط��اء م��بررات للت��دخل

.الجنبي

.تعويض المتضررين وجبر كل أشكال الضرر الذي لحق بالمواطنين- 2

.إطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين أو المتهمين بتهم المشاركة في الحتجاجات الخيرة- 3

 إعلن مبادئ واضحة ومحددة من قبل الرئيس يحدد فيها ما تضمنته خطاباته من خطوات إصلحية، كما يؤكد التزامه بالنتق��ال- 4
 إلى نظام حكم تعددي وأن يس�تخدم ص�لحياته الموس�عة الحالي�ة ك�ي يعج�ل بعملي��ة الص�لح والعلن ع�ن إج�راء انتخاب�ات رئاس�ية

.موعد نهاية الولية الحالية للرئيس 2014تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 

.يتم فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية- 5

 بدء التصالت السياسية الجدية ما بين الرئيس وممثلي قوى المعارضة السورية عل�ى قاع�دة الندي��ة والتك�افؤ والمس�اوة ب�دءاG م�ن- 6
 وتمثي��ل التنس��يقات الميداني��ة) هيئة التنس��يق ال��وطني لق��وى التغي��ر ال��وطني ال��ديموقراطي ف��ي س��ورية(التجم��ع ال��وطني ال��ديموقراطي 

 البازغة على الرض في الحوار بصفتها شريكاG معترف��اG ب��ه سياس��ياG وممثلي��ن ع��ن التي��ار الس��لمي وشخص�يات وطني��ة معروف��ة ذات
. رصيد، وذلك على أساس رؤية برنامجية واضحة للتحول من النظام القديم إلى نظام ديموقراطي تعددي بديل

 ويك��ون ه��ذا الح��وار ال�ذي يج�ري بتيس��ير ودع��م الرئي��س وم�ع الرئي�س مفتوح�اG لك�ل الق��وى والشخص�يات الراغب��ة ف�ي النض�مام إلي��ه
 ويك�ون الح�وار عل�ى أس�اس. بص�رف النظ�ر ع�ن الهيئة ال�تي تنتم��ي إليه�ا أو الح�زب ال�ذي تمثل��ه وف�ق الس�س ال�تي يتطلبه�ا الح�وار

 ل للعن��ف، ل للطائفي��ة، ل للت��دخل: المصالحة الوطنية العليا السورية بالنتقال المن إلى مرحل�ة جدي��دة وف�ق ث�وابت الوح��دة الوطني��ة
.الجنبي

 يعقد حزب البعث مؤتمراG قطرياG استثنائياG في شكل سريع يقرر فيه الحزب قبوله النتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي يقوم عل��ى- 7
.صندوق القتراع

.تلعب جامعة الدول العربية بدعوة من الرئيس دوراG ميسراG للحوار ومحفزاG له وفق آلية يتم التوافق عليها- 8

 تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلفية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولG من قوى المعارضة المنخرطة في عملية الحوار، وتعمل- 9
 مع الرئيس وتتحدد مهمتها ف�ي إج�راء انتخاب�ات نيابي��ة ش�فافة تعددي��ة حزبي��اG وفردي��اG يش�رف عليه�ا القض�اء الس�وري وتك��ون مفتوح�ة

.لمراقبين للنتخابات وتنجز مهامها قبل نهاية العام

.يكلف رئيس الكتلة النيابية الكثر عدداG تشكيل حكومة تمارس صلحيتها الكاملة بموجب القانون- 10

 تك��ون مهم��ة المجل��س الني��ابي المنتخ��ب أن يعل��ن ع��ن نفس��ه جمعي��ة تأسيس��ية لع��داد وإق��رار دس��تور ديم��وقراطي جدي��د يط��رح- 11
.للستفتاء العام

.اتفاق على برنامج زمني محدد لتنفيذ هذه المبادرة- 12

.تشكيل آلية متابعة بما في ذلك وجود فريق عربي لمتابعة التنفيذ في سورية- 13



 نص قرار الجامعة العربية حول سوريا 

»الشرق الوسط: «ةالقاهر
2011نوفمبر13

 
 إن مجل�س جامع��ة ال�دول العربي��ة عل�ى المس�توى ال�وزاري ف�ي: جاء في قرار الجامعة العربية لتعليق عضوية س�وريا أم�س، م��ا يل�ي

 بمقر المانة العامة، وبعد اطلعه على تقيي��م اللجن��ة العربي��ة الوزاري��ة 2011/ 11/ 12جلسته المستأنفة للدورة غير العادية بتاريخ 
 لم��ا آل��ت إلي��ه الوض��اع ف��ي س��وريا، وبع��د اس��تماعه إل��ى تقري��ر المي��ن الع��ام، ومداخل��ة رئي��س وف��د الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية،
 وم��داولت الس�ادة ال�وزراء ورؤس�اء الوف��ود، ونظ�را لع�دم ال�تزام الحكوم�ة الس�ورية بالتنفي��ذ الكام�ل والف�وري لمب�ادرة جامع�ة ال�دول

:، يقرر2011/ 11/ 2العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اجتماعه الذي عقد يوم 
1 -  تعلي��ق مش��اركة وف��ود حكوم��ة الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية ف��ي اجتماع��ات مجل��س جامع��ة ال��دول العربي��ة وجمي��ع المنظم��ات 

 وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكام�ل لتعه��داتها ال�تي وافق�ت عليه��ا بم�وجب خط��ة 2011/ 11/ 16والجهزة التابعة لها، اعتبارا من يوم 
.2011/ 11/ 2العمل العربية لحل الزمة السورية، والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 

2 -  توفير الحماية للمدنيين الس��وريين، وذل��ك بالتص�ال الف�وري بالمنظم��ات العربي��ة المعني��ة، وف�ي ح�ال ع��دم توق�ف أعم�ال العن�ف 
 والقت��ل يق��وم المي��ن الع��ام بالتص��ال بالمنظم��ات الدولي��ة المعني��ة بحق��وق النس��ان، بم��ا فيه��ا الم��م المتح��دة، وبالتش��اور م��ع أطي��اف
 المعارضة السورية لوضع تصور بالجراءات المناسبة لوقف هذا النزي�ف وعرض�ها عل�ى مجل�س الجامع�ة ال�وزاري للب�ت فيه�ا ف�ي

.2011/ 11/ 16اجتماعه المقرر يوم 

.دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين - 3

.توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية - 4

.دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة - 5

6 -  دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للجتماع في مقر الجامعة العربية خلل ثلثة أيام للتفاق عل�ى رؤي��ة موح��دة للمرحل�ة 
 النتقالية المقبلة في سوريا، على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بش��أن الع��تراف بالمعارض��ة

.السورية

».سادسا«عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كافة أطراف المعارضة السورية بعد توصلهم إلى التفاق كما جاء في  - 7

.إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف - 8

.اعتراض: الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية- 

.امتناع: جمهورية العراق–

–



تقرير رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا
 

.18/1/2012الى  24/12/2011للفترة من 

http://www.voltairenet.org

2\2\2012

:المرجعيات القانونية: أول

 ال�ذي اعتم��د خط�ة العم�ل العربي��ة المرفق�ة ب�القرار 2/11/2011بتاري�خ  7436اصدر مجلس جامعة الدول العربي��ة الق�رار رق�م - 1
.ورحب بموافقة الحكومة السورية عليها كما اكد على ضرورة التزامها بالتنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود

 بالموافقة على مشروع البروتوكول بش��أن المرك��ز 7439اصدر مجلس جامعة الدور العربية القرار رقم  16/11/2011بتاريخ - 2
 القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية والمكلفة بالتحقق م��ن تنفي��ذ بن��ود الخط��ة العربي��ة لح�ل الزم��ة الس��ورية
 وتوفير الحماية للمدنيين السوريين وطلب من المين العام لجامعة الدول العربية اتخاذ ما يراه مناسبا نحو تسمية رئيس بعثة مراق��بي

.الجامعة العربية والقيام باجراء التصالت اللزمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول

 الذي تضمن قيام المين العام بارسال بعثة مراقبي 24/11/2011بتاريخ  7441اصدر مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم - 3
.جامعة الدول العربية الى الجمهورية العربية السورية للقيام بمهامها وفق احكام البروتوكول فور التوقيع عليه

 والذي تض��من 19/12/2011وقعت الجمهورية العربية السورية والمانة العامة لجامعة الدول العربية على البروتوكول بتاريخ - 4
 تشكيل البعثة من الخبراء المدنيين والعسكريين العرب من مرشحي الدول والمنظمات العربية غير الحكومية المعنية بحقوق النس��ان

 نص على ان تقدم البعثة تقارير دورية ع��ن» خامسا«ليفادها الى اراضي الجمهورية العربية السورية، وتجدر الشارة الى ان البند 
 نتائج اعمالها الى المين العام لجامعة الدور العربية والحكومة السورية تمهي��دا لعرض��ها عل�ى المجل��س ال��وزاري ع��ن طري��ق اللجن��ة

.الوزارية المعنية بالوضع في سورية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن

 عل��ى تس��مية الفري��ق اول الرك��ن محم��د احم��د مص��طفى ال��دابي م��ن 20/12/2011واف��ق مجل��س جامع��ة ال��دول العربي��ة بتاري��خ - 5
.جمهورية السودان رئيسا لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية

:تشكيل البعثة: ثانيا

 طلبت المانة العامة من الدول العضاء والمنظمات العربية ذات الصلة موافاتها بأس��ماء مرش�حيها للنض��مام ال��ى بعث��ة مراق��بي- 6
 6دول��ة عربي��ة و 13مراقب�ا ح�تى الن م��ن  166الجامعة الى سورية وفي ضوء ذلك تشكلت بعثة مراقبي جامعة الدول العربية من 

.منظمات عربية معنية

:زيارة وفد المقدمة من المانة العامة لسورية: ثالثا

 لبحث كافة 22/12/2011في اطار التحضير لمهمة البعثة زار وفد مقدمة من المانة العامة الجمهورية العربية السورية بتاريخ - 7
.الترتيبات اللوجستية للبعثة

 وتطبيقا لحكام البروتوكول اكد الجانب الحكومي السوري على استعداده لتقديم كافة التسهيلت والس�ماح ب�دخول المع�دات الفني��ة- 8
 اللزمة لعمل البعثة وتأمين حرية التحرك المن لجميع اعضائها في مختلف الراضي السورية وعدم وض��ع عراقي��ل امني��ة واداري��ة
 تمنع البعثة من تحقيق مهمتها كما اكد على التزامه بضمان حرية البعث��ة ف��ي اج��راء اللق��اءات والجتماع��ات اللزم��ة وت��وفير الحماي��ة
 الكاملة لفرادها وكذلك السماح بدخول الص�حفيين ووس�ائل العلم العربي��ة والدولي��ة ال�ى الراض�ي الس��ورية وف�ق الق�وائم والقواع��د

.المعمول بها في سورية

:وصول رئيس البعثة الى سورية والزيارات الستكشافية التي قام بها: رابعا

 وص��ل الفري��ق اول محم��د احم��د مص��طفى ال��دابي رئي��س البعث��ة ال��ى الجمهوري��ة العربي��ة الس��ورية مس��اء ي��وم الس��بت المواف��ق- 9
 وعقد سلسلة من الجتماعات مع السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمسؤولين في الحكومة الس��ورية، وال��ذين اك��دوا 24/12/2011

 على استعدادهم للتعاون التام مع بعثة الجامعة وحرصهم على انجاح مهمتها وتذليل كافة المعوق��ات ال��تي ق��د تواجهه��ا كم��ا ت��م التف��اق
.على الترتيبات اللوجستية والمنية اللزمة للبعثة

 اكد الجانب السوري على ان هناك بعض المناطق التي لن تتمكن قوات الحماية المنية من الدخول اليها مع المراقبين خوفا من- 10
 تعرض المواطنين لها وقد رأى رئيس البعث��ة ان ه��ذا الم��ر س��وف يتي��ح للبعث��ة متابع��ة الم��واطنين والط��راف المعارض��ة دون رقاب��ة

.حكومية مما يبعد حاجز الخوف عنهم من اية تبعات يخشونها من تواصلهم مع البعثة

 استكمل رئيس البعثة التحضيرات الفنية الميدانية وتأمين وسائل النقل واجهزة التصال الضرورية لبدء اعمال البعثة كما التق��ى- 11

http://www.voltairenet.org/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9


 مع اعضاء البعثة الذين وصلوا اعلى التوالي ال��ى س�وريا وق�ام ب��اطلعهم عل��ى واجب��ات مهمته��م والبن��ود ال��تي سيس��تندون اليه��ا لداء
.المهمة طبقا للبروتوكول ثم ادى اعضاء البعثة القسم الخاص بالمهمة والذي اعده رئيس البعثة

 مراق��بين بزي��ارة استكش�افية لمدين��ة حم�ص باعتباره�ا م��ن المن��اطق الك�ثر 10قام رئيس البعث��ة يرافق�ه  27/12/2011بتاريخ - 12
 سخونة والتي شهدت اعمال عنف ومواجهة مس�لحة بي��ن ق��وات الجي��ش والمع��ارض الس�ورية ول زال هن��اك بع��ض الح�واجز المني��ة

.التي تفصل بين الحياء

 وفور وصول رئيس البعثة الى حمص التقى بمحافظ المدينة الذي اوضح انها تعاني من انتشار اعمال العنف من قبل الجماعات- 13
 المسلحة وحالت اختطاف وتخريب في المنشآت الحكومية والمدنية ونقص ك��بير ف�ي الم�واد الغذائي��ة نتيج��ة الحص�ار المف�روض م��ن

 فرد مؤكدا على فشل كافة محاولت التهدئة التي قام بها رجال الدين ووجهاء المدينة 3000الجماعات المسلحة والتي يقدر عددها بـ 
.وطلب امكانية معالجة امر الجنود والليات المحجوزة داخل بابا عمرو

 دون اي�ة حراس�ة حي�ث التق�ت بع��دد» الغوط�ة- الخالدية -  كرم الزيتون- بابا عمرو«قامت البعثة بزيارة بعض الحياء السكنية - 14
 من المواطنين المعارضين الذين اعرب��وا ع�ن حال��ة الرع�ب والحص�ار واعم��ال العن��ف ال��تي يع��انون منه��ا م�ن قب��ل الق��وات الحكومي��ة
 وشاهدت آثار الخراب والدمار الذي طال الحي�اء الطرفي��ة وتزام��ن ذل�ك م�ع اطلق ن�ار ك��ثيف بي��ن الط�راف وش��هدت البعث��ة تب��ادل
 لطلق نار كثيف في بابا عمرو من جانب الجيش والمعارض��ة كم��ا ش��هدت ارب��ع آلي��ات عس��كرية ف�ي بع��ض المن��اطق المحيط��ة مم��ا
 استدعى العودة الى مقر المحافظة وتم التفاق مع المحافظ على ابق�اء خمس�ة اف�راد م��ن البعث��ة ف�ي حم�ص للي�وم الت�الي للقي�ام بأعم�ال

.ميدانية واللتقاء بأكبر عدد ممكن من المواطنين

 فور عودة رئيس البعث��ة م�ن حم�ص عق��د اجتماع�ا م�ع الج�انب الحك�ومي وط�البهم بس�حب اللي�ات العس�كرية م��ن داخ�ل المدين��ة- 15
.ووقف اعمال العنف وحماية المدنيين وفك الحصار وتوفير المواد الغذائية بالضافة الى تبادل جثث القتلى من الجانبين

 وقد اكد الجانب السوري خلل الجتماع على اخلء المدينة والحياء السكنية من كافة المظاهر المس��لحة فيم��ا ع��دا ثلث آلي��ات- 16
 عسكرية معطلة ومحاصرة بالضافة الى قيام الجماعات المسلحة بالستيلء على احدى الليات العسكرية م��ن ق��وات الجي��ش وطل��ب

 والس��ماح» م��ن ك��ل ط�رف 5«مساعدة البعثة في سحب واسترداد هذه الليات مقابل الفراج ع��ن اربع��ة اف��راد وتب��ادل لجث�ث القتل�ى 
 بدخول المواد الغذائية الساسية لهالي المدينة بالضافة الى سيارات النظافة لزالة المخلف�ات وت�م التف�اق ف�ي نهاي��ة الجتم��اع عل�ى

.قيام البعثة بزيارة اخرى في اليوم التالي الى حمص برفقة السيد اللواء حسان شريف المنسق المني لدى الجانب الحكومي

 خلل هذه الزيارة تم التعرف على احدى الشخصيات القيادية في المعارضة والذي يعمل كمسؤول اعلمي في المجل��س ال��وطني-17
 حيث جرى نقاش مطول حول العرض المقدم من جانب الحكومة السورية والسلوب لتنفيذ هذا التفاق المر الذي ترتب عليه سحب
 واستراداد كافة الليات العسكرية وتبادل لجثث القتلى ودخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية والفراج ع��ن ثلث��ة معتقلي��ن وس��يدتين

.وتسليمهم لذويهم بوجود البعثة مما ادى الى تهدئة الوضاع داخل المدينة

 بعد مضي خمسة ايام من انتشار المراقبين في خمسة قطاعات، طلبت اللجنة الوزارية من رئيس البعثة تق��ديم تقري�ر ع��ن مهم��ة- 18
 وتق��رر اس��تكمال البعث��ة 8/1/2012البعثة، حيث غادر الى القاهرة وقدم عرضا شفهيا للسادة اعضاء اللجنة خلل اجتماعهم بتاري��خ 

 وبعد عودة رئيس البعثة الى دمشق 19/1/2012لمهمتها على ان يقدم رئيس البعثة تقريرا في نهاية المدة المحدد بالبروتوكول وهي 
 لمواصلة مهامه، واجهت البعثة بعض المصاعب من الموالين للحكومة والمعارضين لها وخاصة بعد التصريحات التي تلت اجتم��اع

.اللجنة، وما ورد بوسائل العلم، ال ان هذا لم يؤثر على عمل البعثة وتكامل انتشارها على المناطق المختلفة بصورة سلسلة

 خلل الفترة منذ وصول البعثة وحتى تاريخه، تلقت البعثة العديد من المكاتبات من اللجنة السورية المكلفة بالتنسيق م��ع البعث��ة،- 19
 -كم�ا يص�فونها - اشارت الى الخسائر المادية والبشرية التي تأثرت بها مؤسسات ودواوين الحكومة السورية نتيج�ة اعم�ال تخريبي��ة 

.كما ذكروا على كافة المجالت الحيوية والخدمية في الدولة- والتي اثرت 

:انتشار بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية: خامسا

 مدينة وناحية في كافة ارجاء سوريا، وذذلك وف�ق التواري�خ المح��دد ادن�اه، وك�ان 20قطاعا يغطون  15وزع افراد البعثة على - 20
 سبب اختلف هذه التواريخ هو ضعف التحضيرات الدارية والفنية، بما في ذلك وصول السيارات والفراد، مع مراعاة ان التوزي��ع

.كان متوازنا، حيث تكون كل قطاع من مختلف الجنسيات العربية

 قطاعات الى ك��ل 6انطلقت  29/12/2011بتاريخ : * وانتشرت هذه القطاعات داخل المحافظات والمدن السورية على النحو التالي
 انطلق قطاعان الى كل من دير الزور واللذقية، غي��ر 4/1/2012بتاريخ . * من دمشق وحمص وريف حمس وادلب ودرعا وحماة

 عادتا الى دمشق لتعرضهما لعتداءات ادت الى اصابة اثنين من المراقبين في اللذقية وخسائر مادية في 10/1/2012انهما بتاريخ 
 . *انطل��ق قط�اع ال��ى ري�ف دمش��ق 12/1/2012بتاري��خ . * انطلق قطاع الى القامشلي والحس��كة 10/1/2012بتاريخ . * السيارات

 بتاري��خ. قطاعات الى كل من السويداء والبوكمال ودير الزور وتدمر والسخنة وباني�اس وطرط�وس 4انطلقت  13/1/2012بتاريخ 
.انطلق قطاعان الى كل من اللذقية والرقة والثورة 15/1/2012

 واجب�ات. * واجب�ات عم��ل رئي�س القط�اع. * مدونة لس�وك المراقب�ة. * خريطة المنطقة: * تم تزويد افراد المجموعات بما يلي- 21
).الخ.. اجهزة اتصال- كاميرات -  اجهزة كمبيوتر(بعض الجهزة والمعدات الفنية الزمة . * عمل المراقب

 س��اعة، وه�ي مرتطب��ة 24ما تم فتح غرفة عمليات في مقر مكتب الجامعة العربية ف��ي دمش��ق، وتعم��ل ه��ذه الغرف��ة عل��ى م��دار - 22



 مباشرة بغرفة عمليات الجامعة العربية بالقاهرة، وبمختلف المجموعات المنتشرة في المناطق السورية، وتقوم الغرفة بتلقي التق��ارير
 ونتيج��ة لك��ثرة المه��ام، ت�م فت��ح غرف�ة عملي��ات مس��اندة ف�ي. اليومية من الفرق الميدانية، وابلغ التوجيهات الخاصة بالمتابعة والرصد

.مقر اقامة البعثة في دمشق، مهمتها توزيع الفراد

23 -  واجهت البعثة في كل من اللذقية ودير الزور صعوبات م��ن قب��ل الم�واطنين الم��والين للحكوم��ة، وخاص�ة ف�ي اللذقي��ة، حي�ث 
 خ�رج الم��ر ع�ن الس�يطرة وح��دث. احتشد اللف منهم حول سيارات البعثة مرددين شعارات مؤيدة للرئيس، وهتافات معادية للبعثة

 اعتداء على المراقبين، نتج عنه اصابات طفيفة لثنين منهم، وتحطيم سيارة مصفحة بالكامل، وقد تمت معالجة المر باتصال رئي��س
 وبالرغم من ذلك، فقد امر رئيس البعث��ة بع��ودة ه��ذين القط��اعين ف��ورا ال��ى. البعثة مع اللجنة العليا السورية المكلفة بالتنسيق مع البعثة

 ومن جانبه استنكر الج��انب الس��وري ه��ذه الحادث��ة. دمشق، وقام بمقابلة السيد وزير الخارجية، حيث قدم احتجاجا رسميا شديد اللهجة
 وتأكي��دا عل�ى ذل��ك، اجتم�اع الس��يد ن�ائب وزي�ر الخارجي��ة ب��افراد. بشدة وقدم اعتذارا رسميا، موض�حا ان م�ا ت�م غي��ر مقص��ود اطلق�ا

 مجموعة اللذقية، واوضح له�م ان الحكوم��ة الس��ورية س�تعمل عل�ى معالج�ة الخل�ل ف�ورا بم�ا يض�من س�لمة وام�ن اف�راد البعث��ة اينم�ا
 كانوا، واعتذر لهم عما تعرضوا اليه من احداث مؤسفة وغير مقصودة، وبعدها تم اعادة توزيع اف��راد المجموع��تين وال��دفع بهم��ا ال�ى

.ايام مما حدث 4القطاعات الجديدة بعد راحة 

:تنفيذ مهام البعثة وفقا لنصوص البروتوكول: سادسا

 يود رئيس البعثة ان يؤكد على ان هذا الرصد الذي يخص بنود البروتوكول هو خلصة لتقييم القطاعات وبناء على ما ادلى به - 24
 المراقب��ة والرص��د لم��دى التف��رد الكام��ل لوق��ف جمي��ع- أ.  17/1/2012كافة رؤساء القطاعات خلل اجتماعهم مع رئيس البعثة يوم 
:انواع العنف ومن اي مصدر كان في المدى والحياء السكنية

 عن��د انتش��ار المراق��بين ف��ي القطاع��ات المختلف��ة، رص��دوا ف��ي بداي��ة عمله��م اعم��ال عن��ف م��ن ج��انب الق��وات الحكومي��ة، وتب��ادل- 25
 ونتيج�ة لص�رار البعث��ة عل�ى ايق�اف كاف�ة اعم�ال العن�ف وس�حب. لطلق نار مع بعض العناصر المسلحة في كل من حمص وحماة

.الليات والمعدات، بدأ هذا المر في النحسار، وسجلت تقارير البعثة الخيرة هدوءا ملحوظا وضبطا للنفس من جانب تلك القوات

 رصدت البعثة في قطاعي حمص ودرعا اعمال عن��ف م�ن ج�انب الجماع�ات المس�لحة ض��د الق�وات الحكومي��ة مم�ا ترت��ب علي��ه- 26
 وفي بعض المواقف تقوم القوات الحكومية باستخدام العنف كرد فعل على العت��داءات. سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات

.وقد لحظ المراقبون قيام جماعات مسلحة باستخدام القنابل الحرارية والقذائف الخارقة للدروع. التي تمارس ضد افرادها

27 -  شهدت البعثة في مناطق حمص وادلب وحماه اعمال عنف طالت القوات الحكومية والمواطنين اسفرت عن العدي��د م��ن القتل��ى 
 والجرحى، مثل عملية تفجير باص مدني اسفر عن مقتل ثماني�ة اش�خاص وج�رح اخري��ن بينه��م نس�اء واطف�ال، وتفجي�ر قط�ار محم�ل

 بالضافة الى احداث اخرى في حمص نتج عنها تدمير ب�اص لق�وات الش�رطة ومقت�ل ع��دد اثني��ن منه��م، كم��ا تع�رض خ�ط. بالمازوت
.النابيب الناقل للوقود للتفجير وبعض الكباري الصغيرة

 لحظت البعثة اصدار بلغات كاذبة من جهات عدة عن اعمال تفجير وعن�ف ف�ي بع��ض المن�اطق، وعن��د ت��وجه المراق��بين ال�ى- 28
.هذه المناطق للتحقق من المر، تبين ان هذه البيانات ل اساس لها من الصحة

29 -  لحظت البعثة ايضا، استنادا الى ما يرد اليها من تقارير الفرق الميداني��ة، ان هن�اك مبالغ�ات اعلمي�ة ف�ي العلن ع��ن طبيع�ة 
.الحوادث واعداد القتلى والمصابين نتيجة الحداث والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن

.التأكد من عدم تعرض اجهزة المن السورية فضل عما يسمى عصابات الشبيحة للمظاهرات السلمية- ب 

30 -  رصدت التقارير الخيرة التي تسلمتها البعثة من رؤساء الفرق الميدانية بالضافة الى اف�ادتهم ف�ي اللق�اء المباش�ر ال��ذي ت�م م��ع 
 م�ن اج�ل اع��داد ه�ذا التقري�ر، ان هن�اك مظ�اهرات س�لمية ف�ي بع�ض المن�اطق م�ن المؤي��دين للس�لطة 17/1/2012رئيس البعث��ة ي�وم 

 والمعارض��ين، ول��م يت��م التع��رض لي م��ن ه��ذه المظ��اهرات، م��ا ع��دا بع��ض الحتكاك��ات ال��تي تم��ت تج��اه البعث��ة وبي��ن الم��والين
 والمعارض��ين وال��تي ل��م تس��فر ع��ن خس��ائر ت��ذكر من��ذ اخ��ر ع��رض ت��م ام��ام اللجن��ة الوزاري��ة الخاص��ة بس��وريا خلل اجتماعه��ا ي��وم

8/1/2012.

 اكدت تقارير وافادات رؤساء القطاعات ان المعارضين من المواطنين يبلغون البعثة عند التحشد، ويقومون باس��تخدامها كس�اتر- 31
.مما يمنع من تعامل اجهزة المن معها، غير ان هذه الظاهرة بدأت تتلشى تدريجيا

 تتلقى البعثة ايضا من المواطنين في كل من حمص ودرعا مطالبات ببقاء البعثة وعدم مغادرتها، وربما يعزى ذلك لتخوفهم من- 32
.العتداء عد مغادرة البعثة

:التأكد من الفراج عن المعتقلين بسبب الحداث الراهنة- ج

 كما تلقت بلغات من المعارضة) 16237(تلقت البعثة بلغات من جهات خارج سوريا تفيد بان عدد المعتقلين السوريين يبلغ - 33
 وقد قامت الفرق الميدانية بالتحقق من صحة هذه العداد، وقد اتضح وجود تض��ارب) 12005(الداخلية تفيد بان عدد المعتقلين يبلغ 

 ف��ي الق��وائم ومعلوم�ات ناقص��ة وغي��ر دقيق��ة، واس��ماء مك��ررة، وتتواص��ل البعث��ة م��ع الجه��ات الحكومي��ة المعني��ة لس��تبيان حقيق��ة ه��ذه
.العداد

34 -  سلمت البعثة الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتها سواء من المعارض�ة الس�ورية بال�داخل او م�ن خ�ارج س�وريا، وط�البت 



.باطلق سراح هؤلء المعتقلين تنفيذا للبروتوكول

 اصدر السيد الرئيس بشار السد مرسوما تشريعيا من��ح بمقتض�اه عف��وا عام��ا ع��ن الج��رائم المرتكب��ة عل��ى 15/1/2012بتاريخ - 35
 وتنفي��ذا ل��ذلك، تق�وم الس�لطات الحكومي��ة المعني��ة. وح�تى تاري��خ ص�دور ه�ذا المرس�وم 15/3/2011خلفية الح�داث ال�تي وقع�ت من��ذ 

 بالفراج عن المعتقلين في المن��اطق المختلف�ة عل�ى دفع���ات،ما ل�م يكون��وا مطل��وبين ف�ي قض�ايا اخ�رى، وتق��وم البعث��ة بالش�راف عل�ى
.عملية الفراج، وتتابع استكمال الموضوع مع الجانب الحكومي بتنسيق تام وتجاوب من جانب الحكومة

 معتقل م��ن النياب��ة العس��كرية والمدني��ة، وق�امت 3569انه ت��م اطلق س��راح  19/1/2012وقد افادت الحكومة السورية بتاريخ - 36
 معتقل منه��م ح��تى الن، وم��ا زال��ت تت��ابع ه��ذا الموض��وع م��ع ك��ل م��ن الحكوم��ة 1669البعث��ة ب��التحقق م��ن اطلق س��راح ع��دد 

.والمعارضة، مع التأكيد على الجانب الحكومي ان يتم اطلق سراح المعتقلين في وجود المراقبين حتى يتم توثيق هذا الحدث

:تبين للبعثة ان المجموع الكلي لعداد المعتقلين الذين افادت الحكومة السورية بانها اطلقت سراحهم حتى تاريخه، كما يلي- 37

 معتقلي�ن ت�م 7604ليك�ون اجم�الي م�ا اف�ادت ب�ه الحكوم�ة . معتقل 3569بع��د مرس�وم العف�و . * معتقل 4035قبل مرس�وم العف�و * 
.اطلق سراحهم

:قامت البعثة بالتحقق من صحة عدد المعتقلين الذين تم اطلق سراحهم وتبين التالي - 38

 5152وبذلك يصبح اجمالي ما تم التأكد منه . معتقل 1669بعد صدور مرسوم العفو . * معتقل 3483قبل صدور مرسوم العفو * 
.معتقل، ول زالت البعثة تواصل عمليات التحقق والمتابعة مع الحكومة السورية لطلق سراح الخرين

 التأك��د م��ن س��حب واخلء جمي��ع المظ��اهر المس��لحة م��ن الم��دن والحي��اء الس��كنية ال��تي ش��هدت او تش��هد المظ��اهرات وحرك��ات- د 
:الحتجاجات

 تأك��دت البعث��ة م��ن خلل تق��ارير رؤس��اء الف��رق الميداني��ة، وبن��اء عل��ى اللق��اء المباش��ر م��ع كاف��ة رؤس��اء الف��رق ال��ذي ت��م ي��وم- 39
 ان كافة الليات العسكرية والدبابات والسلحة الثقيلة قد تم سحبها م��ن داخ�ل الم��دن والحي�اء الس��كنية، وم�ا زال هن�اك 17/1/2012

 تواجد امني يتمثل في سواتر ترابية وبعض الحواجز امام المباني الهامة والميادين، ال ان هذه الحواجز ل تتع��رض للم��واطنين وهن��ا
 اكد له السيد ال��وزير عل��ى اس��تعداده لمرافقت��ه 5/1/2012تجدر الشارة الى انه خلل مقابلة رئيس البعثة لوزير الدفاع السوري يوم 

 في كل المواقع والمدن التي يحددها رئيس البعثة والتي قد تشك البعثة في وجود مظ�اهر مس��لحة فيه��ا ل��م يت��م س�حبها بع��د، وذل��ك لك��ي
.يصدر اوامره ميدانيا وفي الموقع لزالة المخالفة فورا

 على بعض الحواجز، اح��دهما ف�ي حم�ص وبعض�ها ف�ي مض�ايا والزب��داني بري��ف) حاملت جنود(هناك تواجد لعربات مدرعة - 40
 دمشق وقد تم البلغ عنها وتم سحبها من حمص، كما تأكد ان اه�الي الزب��داني ومض�ايا توص��لوا ال�ى اتف�اق ثن�ائي م��ع الحكوم��ة ادى

.الى سحب هذه الحواجز والعربات

 التحقق من منح الحكومة السورية رخص اعتماد لوسائل العلم العربية والدولية والتحقق من فتح المجال امامها للتنق��ل بحري��ة- هـ 
:في جميع انحاء سوريا

 وسيلة اعلمية عربية واجنبية مختلفة من��ذ بداي��ة 147اكدت الحكومة السورية على لسان وزير اعلمها انها منحت موافقات لـ - 41
 وسيلة اخرى معتمدة في 90وسيلة اعلمية، الى جانب  112دخل منها الراضي السورية  15/1/2012وحتى  2011شهر ديسمبر 

.سوريا، وتعمل عبر مراسيلها بشكل دائم

 كما. وسيلة اعلمية عربية واجنبية، وعدد من الصحفيين في عدد من المدن السورية 36تابعت البعثة هذا الموضوع، ورصت - 42
 تلقت بعض الشكاوى التي تشير الى ان الحكومة السورية منحت بعض وسائل العلم رخصا للعمل لمدة اربعة ايام فقط، وهي غي��ر

 اضافة الى عدم السماح لهم بالتواجد داخل البلد ال بعد تحدي��د وجهته��م، واخ��ذ تص�ديق اخ�ر م��ع منعه�م م��ن. كافية من وجهة نظرهم
 ومن جانب اخر، اكد الجانب السوري على انه يمنح وسائل العلم تراخيص للعمل مدتها عش��رة اي��ام قابل��ة. الذهاب لبعض المناطق

.للتجديد

 اش��ارت تق��ارير واف��ادات بع��ض القطاع��ات ال��ى وج��ود قي��ود م��ن ج��انب الحكوم��ة عل��ى تحرك��ات وس��ائل العلم ف��ي من��اطق- 43
.المعارضة، مما دفع هؤلء الصحفيين للتحرك خلف البعثة في كثير من الحالت لداء مهامهم

 .شهدت مدينة حمص حالة قتل واحدة لصحفي فرنسي يعمل مراسل لقناة فرنسا الثانية، واصابة ص�حفي اخ�ر بلجيك�ي الجنس�ية- 44
 وقد تب�ادلت الحكوم�ة والمعارض��ة التهام�ات بش�ان مس�ؤولية ك�ل منهم��ا ع�ن الح��ادث، وص��درت بيان��ات ادان��ة م�ن الطرفي��ن، وش��كل
 الجانب الحكومي لجنة تحقيق في هذا الحادث لمعرفة اسبابه، وتجدر الشارة ان تقارير بعثة الجامعة في حمص، تشير ال��ى ان مقت��ل

 كش�ف بوس�ائل العلم ال�تي ت�م رص�دها، ووس�ائل 2مرف�ق . (الصحفي الفرنسي كان نتيجة لطلق قذائف هاون من قبل المعارضة
)العلم التي دخلت سوريا حسب الفادات الرسمية

:المراقبون- أ: المعوقات التي واجهتها البعثة: سابعا

.لم تتم في بعض الحالت مراعاة ترشيح خبراء في مجال المراقبة على تحمل المسؤولية ولديهم خبرات سابقة في هذا المجال- 45

.لم يقدر بعض المراقبين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واهمية اعلء المصلحة العربية على المصالح الشخصية- 46



 خلل العمل الميداني، لوحظ عدم قدرة بعض المراقبين على مواجهة ومواكبة المواق��ف الص��عبة ال��تي تع��د م��ن ص��لب مه��امهم،- 47
.علما بان نوعية هذه المهام تتطلب صفات وتخصصات محددة لدى المراقب

.عدد من المراقبين المشاركين في البعثة متقدمون في السن، وبعضهم يعاني من عوارض صحية تحول دون قيامهم بمهامهم- 48

 مراقبا عن عدم استكمال مهمتهم لسباب خاصة والبعض الخر لحجج واهية لم تكن مقبولة لدى رئيس البعثة، 22اعتذار عدد - 49
.منهم من كان له اجندة خاصة

 ع��دم ال��تزام بع��ض المراق��بين واخلله��م بواجب��اتهم وبالقس��م ال��ذي ادوه وقي��امهم بالتص��ال بمس��ؤولين ف��ي دوله��م ونق��ل م��ا ي��دور- 50
.بصورة مبالغ فيها، مما ادى الى فهم هؤلء المسؤولين الوضع بصورة قاتمة، وتقويم غير سليم

 بعض المراقبين في القطاعات يطالبون بسكن مماثل لنظرائهم في دمشق، او بمقابل م��ادي ي��وازي ف��رق القام��ة نتيج��ة اختلف- 51
.مستوى الفنادق، او البقاء في دمشق، وهي امور ل تحتاج الى تعليق

 الحداث الساخنة في بعض الماكن، وتخوف بعض المراقبين من القي�ام بمه��امهم ف�ي مث��ل ه��ذه الج��واء، وع��دم ت�وفر س��يارات- 52
.مصفحة لكل المواقع وسترات واقية من الرصاص، كل هذا اثر سلبا على اداء البعض لواجباتهم

:تعليق رئيس البعثة على المراقبين

 بع��ض المراق��بين م��ع الس��ف ك��ان يرم��ي حض��وره ال��ى س��وريا بمثاب��ة رحل��ة ترفيهي��ة، ولكنه��م ف��وجئوا ب��الواقع والتوزي��ع عل��ى- 53
.القطاعات، والبقاء بالمحطات خارج العاصمة، والصعوبات التي واجهتهم والتي كانت غير متوقعة بالنسبة لهم

 ع�دم الم�ام المراق��بين بالمنطق��ة وجغرافيته��ا، وع��دم ت�وفر الس��يارات المص�فحة والس��ترات الواقي��ة، اث��ر س�لبا عل�ى نف��وس بع��ض- 54
.المراقبين

 ما واجهه بعض المراقبين من استفزازات من الجانب المعارض او المؤيد من المواطنين السوريين، كان له ايضا اثر سلبي في- 55
.نفوسهم

 رغم كل ما ورد من ملحظات، فان اداء الكثير من المراق��بين ك��ان ممي��زا، ويس��تحق الش�ادة والتق��دير م��ع التأكي��د عل��ى ان م��ن- 56
.تعثر سينصلح حاله بالممارسة باذن ا

:القيود المنية- ب 

 بالرغم من ترحيب الج�انب الحك��ومي بالبعث��ة ورئيس��ها، والتأكي��د بص�فة مس�تمرة عل�ى ع��دم ف�رض قي��ود امني��ة تع��وق تحرك�ات- 57
 البعثة، ال ان الجانب الحكومي حاول التعامل مع البعثة باستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها الى عمق المناطق، واش��غالها
 بقضايا تهم الجانب الحكومي، ال ان البعثة قاومت هذا السلوب، وتعاملت مع��ه بم��ا يحق��ق تنفي��ذ مهامه��ا بالص�ورة المطلوب��ة وتغلب�ت

.على المعوقات التي اعترضت عملها

:وسائل التصال- ج

 تقوم البعثة بالتصال بالمجموعات المختلفة من خلل الشبكة المحلية السورية والمتمثلة في الهواتف المحمولة والف��اكس، حي��ث- 58
.تتعرض هذه الوسائل للنقطاع في بعض الحيان، المر الذي يحول دون التصال بمختلف المجموعات

59 -  وه�ي م��ن الن��وع ال��ذي يص�عب اس��تخدامه داخ�ل المب��اني لص��عوبة التق�اط القم�ار 10هواتف الثريا التي وصلت للبعثة عددها  
.الصناعية، مما ادى الى عدم استخدامها في ارسال التقارير اليومية، والعتماد على الهواتف العادية والفاكس

 وس�ائل التص�ال المرافق��ة للمراق��بين القطريي��ن ت��م حجزه�ا عل�ى الح��دود الردني��ة رغ�م مطالب�ة رئي��س البعث��ة الج�انب الس��وري- 60
.وحتى لو تم الموافقة على دخولها، فهي غير كافية لتأمين كل المواقع والمحطات. بضرورة السماح بدخولها

 للتواصل بي��ن اعض�اء الفري��ق الواح��د، وق��د ق�امت الس�فارة الص��ينية بتق��ديم walkie talkie ل توجد لدى البعثة اجهزة اتصال- 61
.عشرة اجهزة هدية للبعثة، وتم استخدامها في ثلثة قطاعات فقط

.خدمة النترنت في بعض المناطق غير متوفرة وفي بعض اخر، بما فيها العاصمة، غير منتظمة- 62

.ل توجد كاميرات التقاط على السيارات مما يسهل مهمة المراقب في الماكن الخطرة- 63

»وسائل الحركة- د

 س�يارات 10و  4*4س��يارة  28منه��ا . غي��ر مص�فحة 15مص�فحة و  23س��يارة  38اجمالي السيارات التي تس��تخدمها البعث��ة - 64
 مصفحة نظرا لطبيعة المهمة، والعدد المتوافر حالي��ا 4*4صالون، علما بان مهمة البعثة تتطلب ان تكون كافة السيارات المستخدمة 

.ل يفي بحاجة البعثة وخاصة للتنقل داخل المناطق الساخنة

65 -  قامت البعثة في بداية انتشارها بتأجير عدد من السيارات من السوق المحلي لستخدامها في اعم��ال المراقب��ة، ولك��ن نظ��را لم��ا 
.واجهته المجموعات الميدانية من بعض اعمال الشغب، فقد سحبت الشركات المؤجرة السيارات خوفا على سلمتها وسلمة سائقيها



 واجهت البعثة مشكلة في توفير سائقين بسبب رفض الجهات المعارضة دخول السائقين المحليين الى مناطقهم باعتبارهم تابعين- 66
.لجهات امنية، مما اضطر المراقبين لقيادة السيارات بانفسهم

 طالب بعض المراقبين باستخدام السيارات التي قامت دولهم بارسالها، المر الذي رفضه رئيس البعثة، وقام بتوزي��ع الس��يارات- 67
.طبقا لحاجة كل قطاع

:العلم- هـ 

 تعرضت البعثة لحملة اعلمية شرسة منذ بداية عملها وحتى الن، وقامت بعض وسائل العلم بنشر تصريحات ل اساس له��ا- 68
.ونسبتها الى رئيس البعثة، كما قامت بتضخيم الحداث بصورة مبالغ فيها، ادت الى تشويه الحقيقة

 ان هذا النوع من العلم المفبرك ساهم في زيادة الحتقان بين افراد الشعب السوري، واساء الى عمل المراقبين، واستغل نف��ر- 69
.قليل منهم لتشويه سمعة البعثة ورئيسها ومحاولة افشال المهمة

: الحتياجات الساسية للبعثة في حالة التجديد: ثامنا

 اجه�زة. - س�ترات واقي�ة خفيف�ة. - س�يارة مص�فحة 30. - مراقب اض�افي م��ن العناص�ر الش�ابة ويفض�ل العس��كريون منه�م 100عدد 
. تصوير محمولة على السيارات

.مناظير ميدان ليلية ونهارية. - اجهزة اتصال حديثة

:التقويم: تاسعا

 ان الهدف من ال�بروتوكول ه�و حماي��ة الم��واطنين الس�وريين م��ن خلل ال��تزام الحكوم��ة الس�ورية بوق�ف اعم�ال العن��ف واطلق- 70
 سراح المعتقلين وازالة كافة المظاهر المسلحة من المدن والحياء السكنية، وذلك كمرحلة ل بد من تفضي ال��ى ح��وار بي��ن الط��راف

.السورية، والبدء في عملية سياسية موازية، وال طال امد هذه البعثة بدون تحقيق النتائج المرجوة على الرض

 ثبت للبعثة وجود عنصر مسلح غي�ر مخ�اطب ب�البروتوكول، وه�و ل ش�ك تط�ور ظه�ر عل�ى الرض نتيج�ة الس�تخدام المف�رط- 71
 ويعت��دي ه�ذا العنص�ر ف��ي. للقوة من جانب القوات الحكومية قبل انتشارالبعثة عند التصدي للحتجاج�ات ال��تي ط�البت بس�قوط النظ�ام

 بعض القطاعات على القوى المنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل يواجه ايضا برد فعل حكومي عنيف، ي��دفع ثمن��ه المواطن��ون
.البرياء ويؤدي في النهاية الى سقوط عدد من القتلى والجرحى

 لحظت البعثة منذ انتش�ارها داخ�ل س�وريا ان المعارض��ة رحب��ت به�ا وباعض�ائها، وك�ان هن��اك اطمئن��ان م��ن ج�انب الم��واطنين- 72
 لتواجد البعثة، فتقدموا بمطالبهم رغم تخوف المعارضة في السابق من ان تتعامل بصورة مكش��وفة نظ�را لم�ا اص�ابها م�ن خ�وف م��ن
 العتقال الذي طالها قبل وص�ول البعث��ة ال�ى س�وريا، وذل��ك باس��تثناء الف��ترة ال��تي اعقب��ت ص�دور بي�ان اللجن�ة الوزاري��ة الخي�ر، وم�ا

.شهدته من احداث خفت حدتها تدريجيا

 كم��ا لحظ��ت ان هن��اك تجاوب��ا م��ن الج��انب الحك��ومي لنج��اح مهمته��ا وت��ذليل كاف��ة العقب��ات ال��تي ق��د تواجهه��ا، وق��امت بتس��هيل- 73
 اجراءات اللقاءات والمقابلت مع اية جهة كانت، ولم يفرض اية قيود على تحركات البعثة ولقاءاتها مع المواطنين السوريين، س��واء

.المعارضين او المؤيدين

 استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الحتقان الشديد والظلم والقهر الذي يعاني من��ه المواطن��ون الس��وريون، ولك��ن هن��اك- 74
 اقتناع لديهم بضرورة حل الزمة السورية بصورة سلمية وفي الطار العربي دون تدويل حتى يتمكنوا من العي�ش ف��ي س�لم وام��ان،

 وقد ابلغت البعثة من المعارضة وبالخص في درعا وحم�ص وحم�اة وادل�ب ان ج�زءا. وتتحقق عملية الصلحات والتغيير المنشود
 من المعارضة لجأ الى السلح نتيجة لمعاناة الشعب السوري من قهر واستبداد نظام الحكم والفساد الذي طال كافة قطاع��ات المجتم��ع

.بالضافة الى ممارسات التعذيب من قبل الجهات المنية وانتهاكات حقوق النسان

 هناك احداث بدأت تظهر وتمثل تطورا قد يؤدي الى مزيد م�ن الفج�وة والم�رارة بي��ن الط�راف، وت�ترتب عليه�ا نت��ائج خطي�رة،- 75
 /قوات الش��رطة / عربات المازوت / قطارات الوقود / وخسائر في الرواح والممتلكات، وهي التفجيرات التي طالت بعض المباني 

.العلم، خطوط النابيب، وهي اعمال بعضها تبناه تنظيم الجيش الحر والخرمن جهات مسلحة تابعة للمعارضة

 التزمت البعثة التزاما دقيقا بتنفيذ مهمتها وفقا لما جاء في البروتوكول، من خلل المعايشة اليومية للواقع على الرض، بحيادية- 76
 و اس��تقللية تام��ة، بم��ا يض��من الش��فافية والمان��ة ف��ي رص��د الواق��ع رغ��م الص��عوبات ال��تي واجهته��ا وتص��رفات بع��ض الف��راد غي��ر

.المنضبطة

 المدة الزمنية لعمل البعثة، والمحددة وفقا للبروتوكول بشهر واحد ل تكفي للتحضيرات الداري��ة، ناهي��ك ع��ن عم��ل البعث��ة ال��تي- 77
 فهي بالتأكيد فترة غي��ر كافي��ة نظ��را لتع��دد البن��ود ال��واجب التحق�ق منه��ا، ولض��رورة التواج��د. يوم عمل فعلي حتى تاريخه 23اكلمت 

 على الرض لفترة زمنية اطول للتعايش مع المواطنين ولرصد كل م�ا ي��دور م�ن اح��داث، م�ع العل�م ان هن�اك تج�ارب س�ابقة مماثل�ة،
.استغرقت شهورا وفي بعض الحيان سنوات عديدة

 اصبحت مصداقية البعثة مثار شك لدى المشاهد والمستمع العربي والجنبي الذي يشاهد بعض وسائل العلم وال�تي تعم��د ال�ى- 78



 استخدام التقنيات العلمية لتغيير الحقائق، وهي مسألة يصعب التخلص منها ال بتوفير ال��دعم السياس��ي والعلم��ي للبعث��ة ومهمته��ا
.حتى اذا ما ظهرت بعض السلبيات اثناء نشاطها، فهذا امر طبيعي حدث لمثل هذه البعثات والنشطة

 جاءت البعثة الى سوريا بعد العقوبات التي فرضت على سوريا لتنفيذ ما تم التف�اق علي�ه ف�ي ال�بروتوكول، ورغ�م ذل�ك وج�دت- 79
 وهن��ا يل��زم التن��ويه. غير ان التساؤل يدور حول كيفية استكمال البعثة مهمته��ا. ترحيبا من الطرفين المعارض والمؤيد، وكذا الحكومة

 بان مهمة البعثة كما حددها البروتوكول طرأ عليها تغير نتيجة تطور الحداث على الرض وردود الفعال التي صاحبها العن��ف ف��ي
 ول ش�ك ان. بعض الحيان من جانب اطراف لم يخاطبه�ا ال��بروتوكول، وكله�ا ام�ور تف�رض إح��داث تط�ور وتغي��ر ف�ي مهم��ة البعث��ة

 نقطة البدء في هذا الطار هي ضرورة التزام جميع الطراف بوقف جميع اعمال العنف حتى تتمكن البعثة من اس��تكمال مهمته��ا ف��ي
.ظل مناخ يساعدها على تمهيد الرضية للعملية السياسية في نهاية المطاف

80 -  اذا ما كان هناك اتفاق على تجديد فترة عم�ل البعث��ة، ف�انه يل�زم ت��وفير المع��دات ووس�ائل التص�ال والتنق�ل وك��ل الدوات ال��تي 
.تمكنها من استكمال مهمتها على الرض

 ح�تى- ومن جانب آخر، فان اي انهاء لعمل البعث بعد هذه الفترة القصيرة من بدء عملها س�وف يقض�ي عل�ى النت��ائج اليجابي��ة - 81
 التي تحققت حتى الن، وسينتهي المر ربما الى فوضى على الرض طالما ان جميع اطراف الزم��ة غي��ر-  وان كانت غير مكتملة

.جاهزين ول مؤهلين حتى الن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الزمة السورية

 النوايا تجاه البعثة منذ تكوينها غير صادقة، وبتعبير أشمل غير جادة، قد واجهت وقب��ل الش�روع ف�ي مهمته��ا، ب�ل وقب��ل وص��ول- 82
 مراقبيه��ا، حمل��ة شرس��ة ط��الت الجامع��ة العربي��ة ورئي��س البعث��ة، وازدادت ح��دتها بع��د النتش��ار، ول ت��زال تع��اني م��ن ض��عف ال��دعم

.السياسي والعلمي اللزم لنجاز المهمة

.واذا ما قدر لها ان تستمر، فلن تتحقق اهداف البروتوكول ال بتوفير هذا الدعم، والوقوف وراء البعثة من اجل انجاح الحل العربي

:التوصيات: عاشرا

 في ضوء ما سبق، وبما تحقق من نتائج في البنود التي نص عليها البروتوكول والتي تعه��دت الحكوم��ة الس�ورية بتنفي��ذها، أرى- 83
:ما يلي

 ضرورة تدعيم البعثة بالجوانب الدارية واللوجستية ال�تي تمكنه��ا م�ن القي�ام بواجباته��ا، وك��ذلك ت��وفير ال��دعم العلم��ي والسياس�ي* 
 التأكيد على ضرورة التعجيل بالعملي��ة السياس��ية وانطلق الح��وار. * لخلق مناخ مواتW يساهم في انجاز المهمة على الوجه المطلوب

 الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة م�ن اج�ل ت��وفير من�اخ م��ن الثق�ة يس�اهم ف�ي انج�اح مهم��ة البعث��ة، ويح�ول دون اطال�ة ام��د بقائه�ا ف�ي
. سوريا دون جدوى

وا المستعان

رئيس البعثة

.الفريق اول الركن محمد احمد مصطفى الدابي



المبادرة العربية

 22\1\2012

 بالقاهرة إلRRى قRرار قRRال إنRRه يهRRدف إلRRى إخRRراج سRRورية مRن 22/1توصل مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعه الحد 
 أزمتها دون أي تدخلت خارجية أو النزلق نحو حربY أهلية، وحرصاX على وحدة سRورية وسRلمتها القليميRة، لكRRن القRرار أشRبه

. في مضمونه بالحل اليمني وينسف خطة العمل العربية التي وافقت عليها سورية في الدوحة

 نسخة منه إلى ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان، حماية للمواطنين» دي برس«ودعا القرار الذي تلقى 
. السوريين

 كما طالب الحكومة السورية بالفراج عن المعتقلين، وإخلء المدن والحياء السكنية من جميRRع المظRRاهر المسRRلحة، وفتRRح المجRRال
 أمRRام منظمRRات الجامعRRة المعنيRRة ووسRRائل العلم العربيRRة والدوليRRة للتنقRRل بحريRRة فRRي جميRRع أنحRRاء سRRورية للطلع علRRى حقيقRRة
 الوضRRاع ورصRRد مRRا يRRدور فيهRRا مRRن أحRRداث، وسRRحب الجيRRش السRRوري وأيRRة قRRوات مسRRلحة مRRن مختلRRف التشRRكيلت إلRRى ثكناتهRRا

. ومواقعهRRRRRRRRا الصRRRRRRRRلية، وضRRRRRRRRمان حريRRRRRRRRة التظRRRRRRRRاهر السRRRRRRRRلمي بمختلRRRRRRRRف أشRRRRRRRRكاله وعRRRRRRRRدم التعRRRRRRRRرض للمتظRRRRRRRRاهرين
. كما دعا القرار الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة بعثة المراقبين والسماح بإدخال كافة المعدات خاصةX أجهزة التصالت

 وقررت الجامعة العربية الستمرار في دعم وزيادة عدد بعثة مراقبي جامعة الRRدول العربيRRة وتRRوفير مRRا يلRRزم لهRRم مRن الRRدعم الفنRRي
 والمRRالي والداري، والتعRRاون مRRع الميRRن العRRام للمRRم المتحRRدة لRRدعم البعثRRة، ودعRRوة الحكومRRة السRRورية وكافRRة أطيRRاف المعارضRRة
 السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل ل يتجاوز أسبوعين من هRRذه الRRدعوة وذلRRك لتحقيRRق

: المبادرة التالية

 تشكيل حكومة وحدة وطنيRRة خلل شRهرين مRن تRاريخه تشRارك فيهRا السRRلطة والمعارضRة برئاسRRة شخصRية متفRRق عليهRRا تكRون- أ 
 مهمتهRRا تطRRبيق بنRRود خطRRة الجامعRRة العربيRRة، والعRRداد لنتخابRRاتY برلمانيRRة ورئاسRRية تعدديRRة حRRرة بمRRوجب قRRانون ينRRص علRRى

. إجراءاتها، بإشراف عربي ودولي

 تفويض رئيس الجمهورية نائبه الول بصلحيات كاملRRة للقيRRام بالتعRRاون التRRام مRRع حكومRRة الوحRRدة الوطنيRRة لتمكينهRRا مRRن أداء- ب
.واجباتها في المرحلة النتقالية

 إعلن حكومة الوحدة الوطنيRRة حRال تشRRكيلها بRأن هRRدفها هRRو إقامRRة نظRRام سياسRRي ديمقراطRي تعRRددي يتسRRاوى فيRه المواطنRون- ج
.بغض النظر عن انتماءاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ويتم تداول السلطة فيه بشكلY سلمي

 قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة المن والسRتقرار فRي البلد وإعRRادة تنظيRم أجهRRزة الشRرطة لحفRظ النظRام وتعزيRزه مRن- د
. خلل تولي المهام المنية ذات الطابع المدني، وتتعهد الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع جامعة الدول العربية

. إنشRRRاء هيئة مسRRRتقلة مفوضRRRة للتحقيRRRق فRRRي النتهاكRRRات الRRRتي تعRRRرض لهRRRا المواطنRRRون والبRRRت فيهRRRا وإنصRRRاف الضRRRحايا- هـ

 قيام حكومة الوحدة الوطنية بالعداد لجراء انتخاباتY لجمعية تأسيسية على أن تكRRون شRRفافة ونزيهRRة برقابRRة عربيRRة ودوليRRة،- و
 وذلك خلل ثلثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية وتتولى هذه الجمعيRRة إعRRداد مشRRروع دسRRتور جديRRد للبلد يتRRم إقRRراره عRRبر

.استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور

 كما تقرر تكليف المين العام لجامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لمتابعRة العمليRة السياسRية، ودعRوة المجتمRRع الRRدولي إلRى
. تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها

 كما تقرر الطلب من رئيس اللجنة والمين العام إبلغ مجلس المن لRRدعم هRذه الخطRة طبقRاX لقRرارات مجلRس الجامعRة، وهRRو المRر
. الذي تحفظت عليه الجزائر في حين نأى لبنان بنفسه عن مجمل القرار

 وأشار القرار إلى أنه أخذ في العتبار التقدم الجزئي الذي تم تحقيقRRه فRRي تنفيRRذ بعRRض اللتزامRRات الRRتي تعهRRدت بموجبهRRا الحكومRRة
.السورية، معتبراX في الوقت نفسه أن ذلك غير كاف

برس-دي



 2012شباط 24تونس - البيان الختامي لمؤتمر مجموعة أصدقاء سورية 

 أن ه��دفها الوص��ول إل��ى ح��ل س��لمي وغي��ر عس��كري للزم��ة بم��ا يراع��ي تطلع��ات الش��عب" أص��دقاء س��وريا" مجموع��ة تؤك��د 
 وتع��رب ع��ن قلقه��ا إزاء القلي��ات الديني��ة. الس��وري إل��ى الكرام��ة والحري��ة والس��لم والص��لح والديموقراطي��ة والتق��دم والس��تقرار

. والعرقي��������������ة ف��������������ي س��������������وريا وم��������������ن بينه��������������ا العلوي��������������ون والمس��������������يحيون وال��������������دروز والك��������������راد والتركم��������������ان وغيره��������������م

 جامع���ة ال���دول العربي���ة عل���ى اس���تكمال عم���ل بعث���ة المراقب���ة ف���ي س���وريا، وتع���رب ع���ن" أص���دقاء س���وريا"تح���ث مجموع���ة - 
.استعدادها لمساعدة الجامعة في زيادة عدد المراقبين، وتأمين دعم المم المتحدة لتدريب المراقبين وتقديم المساعدة التقنية

 تؤك��د المجموع��ة دعمه��ا لمب��ادرة جامع��ة ال��دول العربي��ة لتس��هيل عملي��ة النتق��ال السياس��ي نح��و الديموقراطي��ة، وال��تي–
 تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتس�ليم الرئي�س الس�وري كام�ل س�لطاته لن�ائبه، ال�ذي يق�ع علي�ه التع�اون الكام��ل
ج�راء انتخاب�ات ح�رة ونزيه�ة تح�ت  مع حكومة الوحدة الوطنية لمس�اعدتها ف�ي تحقي�ق مهامه��ا ف��ي الف�ترة النتقالي�ة وا<

.مراقبة الجهات الدولية والعربية

 تعرب المجموعة عن أسفها بس�بب العراقي�ل ال��تي وض�عت أم�ام مجل�س الم��ن ال��دولي والجامع�ة العربي��ة، وم�ن هن�ا–
 تدعو المجموعة مجلس المن إلى التع�بير ع��ن رفض�ه لنتهاك��ات الحكوم�ة الس�ورية لحق��وق النس��ان، وللعم��ل م��ع
. الجامع�ة العربي�ة وأط�راف أخ�رى مهتم�ة، للوص�ول إل��ى عم�ل فع�ال ينه��ي العن�ف ف�ي س�وريا ومحاس�بة المس��ؤولين

 تؤكد المجموعة التزامها بمواصلة الوسائل السياسية والقتصادية والدبلوماسية للض��غط عل��ى النظ��ام الس��وري م��ن- 
 وف��ي ه�ذا الط�ار، يل�تزم المش��اركون ف�ي الم�ؤتمر. أجل وقف كافة أعمال العنف ومنع انتقالها إلى الدول المج�اورة

:باتخاذ الخطوات اللزمة لتطبيق العقوبات على النظام السوري ومؤيديه، بما يشمل

.حظر السفر على أعضاء النظام� 

.تجميد أرصدتهم� 

.وقف شراء النفط الخام السوري والمواد البترولية� 

.وقف الستثمارات في البنى التحتية والعمليات المالية المتعلقة بسوريا� 

.إقفال جميع سفارات بلدهم في سوريا كما سفارات سوريا في بلدهم-

 كممث�����ل للس�����وريين المط�����البين ب�����التغيير" المجل�����س ال������وطني الس�����وري"ب� " أص�����دقاء س�����وريا"تع�����ترف مجموع�����ة � 
 للمعارض��ة) الس��لمية(لك��ل المكون��ات ) غي��ر العس��كري(ال��ديموقراطي الس��لمي، وتؤك��د عل��ى توس��يع دعمه��ا الس��لمي 

.السورية) السياسية(

 ومجموع���ات وأف���راد" المجل���س ال���وطني الس���وري"ت���دعو المجموع���ة جامع���ة ال���دول العربي���ة إل���ى عق���د اجتم���اع ل� - 
. المعارض�������ة الخري�������ن، بم�������ا ف�������ي ذل�������ك المتواج�������دين داخ�������ل س�������وريا والمل������تزمين بالنتق�������ال السياس�������ي الس�������لمي

 بقي��ادة(تط��الب المجموع��ة الحكوم��ة الس��ورية بوق��ف ف��وري لطلق الن��ار، والس��ماح بمم��رات آمن��ة للم��م المتح��دة - 



 وتط��الب. والمنظم��ات النس��انية لتحدي��د الحاج��ات المطلوب��ة ف��ي حم��ص ومن��اطق أخ��رى) منس��ق الغاث��ة الط��ارئة
.بالسماح للمنظمات الدولية بإيصال الغذاء والخدمات للمواطنين المتأثرين بالعنف

 تش�كيل مجموع��ة عم�ل إنس�انية بقي�ادة الم��م المتح�دة لتنس�يق" أص�دقاء س�وريا"وفي هذا الطار، تدعم مجموعة - 
.الستجابة الدولية النسانية، بما فيه وضع آليات تمويل مناسبة

 -Lوافقت المجموعة على عقد اجتماع آخر خلل شهر على أن يحدد موعده لحقا.



:من ست نقاط هي) 2012مارس21المتبناة في البيان الرئاسي لمجلس المن يوم(تتكون خطة كوفي عنان 
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:2012\3\21-البيان الرئاسي لمجلس المن

Here' the full text (via Inner City Press)

 http://www.guardian.co.uk/world/middle-east-live/2012/mar/21/syria-crisis-live-coverage

 

PRESIDENTIAL STATEMENT ON THE JOINT SPECIAL ENVOY on Syria

21\3\2012 

The Security Council recalls its Presidential Statement of 3 August 2011 and its Press Statement of 
1 March 2012.

The Security Council expresses its gravest concern at the deteriorating situation in Syria which has 
resulted  in  a  serious  human rights  crisis  and a  deplorable humanitarian situation.  The Security 
Council expresses its profound regret at the death of many thousands of people in Syria.

The Security Council reaffirms its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and 
territorial integrity of Syria, and to the purposes and principles of the United Nations Charter.

The Security Council welcomes the appointment of Joint Special Envoy for the United Nations and 
the League of Arab States, Kofi Annan, following the General Assembly resolution A/RES/66/253 
of 16 February 2012 and relevant resolutions of the League of Arab States.

The Security Council expresses its full support for the efforts of the Envoy to bring an immediate 
end to all violence and human rights violations, secure humanitarian access, and facilitate a Syrian-
led political transition to a democratic, plural political system, in which citizens are equal regardless 
of  their  affiliations  or  ethnicities  or  beliefs,  including  through  commencing  a  comprehensive 
political dialogue between the Syrian government and the whole spectrum of the Syrian opposition.

To this aim, the Security Council fully supports the initial six-point proposal submitted to the Syrian 
authorities, as outlined by the Envoy to the Security Council on 16 March 2012, to:

1)  commit  to  work  with  the  Envoy in  an  inclusive  Syrian-led  political  process  to  address  the  
legitimate aspirations and concerns of the Syrian people, and, to this end, commit to appoint an 
empowered interlocutor when invited to do so by the Envoy;

http://www.guardian.co.uk/world/middle-east-live/2012/mar/21/syria-crisis-live-coverage
http://innercitypress.com/syria1germthurs032012.html


2)  commit  to  stop  the  fighting  and  achieve  urgently  an  effective  United  Nations  supervised 
cessation of armed violence in  all  its  forms by all  parties  to  protect  civilians  and stabilize the 
country. To this end, the Syrian government shall immediately cease troop movements towards, and 
end the use of heavy weapons in, population centres, and begin pullback of military concentrations 
in  and around  population  centres.  As  these  actions  are  being  taken  on the  ground,  the  Syrian 
government shall work with the Envoy to bring about a sustained cessation of armed violence in all  
its  forms  by all  parties  with  an  effective  United  Nations  supervision  mechanism,  and  similar 
commitments shall be sought by the Envoy from the opposition and all relevant elements to stop the 
fighting and work with him to bring about a sustained cessation of armed violence in all its forms  
by all parties with an effective United Nations supervision mechanism;

3) ensure timely provision of humanitarian assistance to all areas affected by the fighting, and to 
this end, as immediate steps, to accept and implement a daily two hour humanitarian pause and to  
coordinate exact time and modalities of the daily pause through an efficient mechanism, including 
at local level.

4)  intensify  the  pace  and  scale  of  release  of  arbitrarily  detained  persons,  including  especially 
vulnerable  categories  of  persons,  and  persons  involved  in  peaceful  political  activities,  provide 
without delay through appropriate channels a list of all places in which such persons are being 
detained, immediately begin organising access to such locations and through appropriate channels 
respond promptly to all written requests for information, access or release regarding such persons;

5) ensure freedom of movement throughout the country for journalists and a non-discriminatory 
visa policy for them;

6) respect freedom of association and the right to demonstrate peacefully as legally guaranteed.

The Security Council calls upon the Syrian government and opposition to work in good faith with 
the  Envoy  towards  a  peaceful  settlement  of  the  Syrian  crisis  and  to  implement  fully  and 
immediately his initial six-point proposal.

The Security Council requests the Envoy to update the Council regularly and in a timely manner on 
the progress of his mission. In the light of these reports, the Security Council will consider further 
steps as appropriate.



نص بيان مجلس المن حول سوريا 

2012أبريل  06, الجمعة
» "الحياة- «نيويورك 

 وإلى بيانه الصحافي 2012) مارس(آذار  21و 2011) أغسطس(آب  3يشير مجلس المن إلى بيانيه الرئاسيين المؤرخين في 
.2012) مارس(آذار  1المؤرخ في 

 ويعيد مجلس المن تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقللها ووحدتها وسلمة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق
.المم المتحدة

 المبع��وث الخ��اص المش��ترك للم��م المتح��دة 2012) أبري��ل(نيس��ان  2ويع��رب مجل�س الم��ن ع��ن تق��ديره للحاط��ة ال��تي ق��دمها ف��ي 
 بتنفيذ مقترح المبعوث 2012آذار  25ويلحظ مجلس المن أن الحكومة السورية التزمت في . وجامعة الدول العربية، كوفي أنان

.الخاص المكون من ست نقاط

 ويدعو مجلس المن الحكومة السورية إلى أن تنفذ على وجه السرعة وعلى نحو ملحوظ م��ا وافق��ت علي��ه م��ن التزام��ات ف��ي رس��التها
 وإنهاء استخدام الس��لحة) ب(بوقف تحركات الجنود نحو المراكز السكنية، ) أ(نيسان  1التي وجهتها إلى المبعوث الخاص بتاريخ 

 10والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراك�ز الس��كنية وحوله�ا، وأن تف�ي به�ا بكامله�ا ف�ي أج�ل ل يتع��دى ) ج(الثقيلة فيها، 
.2012نيسان 

 س�اعة م�ن تنفي��ذ 48ويدعو مجلس المن جميع الطراف، بما فيه��ا المعارض�ة، إل�ى وق�ف العن��ف المس��لح بك�ل أش�كاله ف�ي غض�ون 
 وي�دعو مجل�س الم�ن ك��ذلك المعارض�ة إل�ى التع�اون م�ع المبع�وث به��ذا. أعله بكامله�ا) ج(و) ب(و) أ(الحكومة الس�ورية للت��دابير 

.الصدد

 ويؤكد مجلس المن أهمية إيجاد آلية للمم المتحدة للشراف تكون فعالة وذات صدقية في سورية لرصد قيام جميع الط�راف بوق�ف
 ويطلب مجلس المن من المي��ن الع��ام. العنف المسلح بكل أشكاله والجوانب ذات الصلة من مقترح المبعوث الخاص ذي الست نقاط

 ومجل�س الم��ن عل�ى اس��تعداد. أن يقدم مقترحات في شأن هذه اللية في أقرب وقت ممكن بعد إجراء مش�اورات م��ع حكوم��ة س��ورية
 للنظر في هذه المقترحات وإعط��اء الذن بإنش�اء آلي��ة فعال��ة محاي��دة للش��راف عن��د تنفي��ذ جمي��ع الط��راف لوق��ف العن��ف المس��لح بك��ل

.أشكاله

 ويؤكد مجلس المن الهمية البالغة ليجاد تسوية سياسية سلمية للزمة السورية ويكرر نداءه إل��ى التنفي��ذ العاج�ل والش��امل والف��وري
 ويعيد مجلس المن تأكيد تأييده الكامل لمقترح المبعوث الخاص المك��ون. لكل جوانب مقترح المبعوث الخاص المكون من ست نقاط

 من ست نقاط الهادف إلى النهاء الف�وري لك�ل أعم�ال العن�ف وك�ل انتهاك�ات حق�وق النس�ان، وض�مان وص�ول المس�اعدة النس�انية،
 وتسهيل النتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديم��وقراطي تع��ددي، يتمت��ع في��ه المواطن��ون بالمس��اواة بص��رف النظ��ر ع��ن
 انتم��اءاتهم أو أعراقه��م أو معتق��داتهم، وذل��ك بط��رق منه��ا الش��روع ف��ي ح��وار سياس��ي ش��امل بي��ن الحكوم��ة الس��ورية وكام��ل أطي��اف

.المعارضة السورية

 ويكرر مجلس المن دعوة السلطات السورية إلى السماح بوصول موظفي تقديم المساعدة النسانية فوراG وفي شكل كام��ل وم��ن دون
 ويدعو مجل��س. عوائق إلى جميع السكان المحتاجين إلى المساعدة، وفقاG للقانون الدولي والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة النسانية

 المن جميع الطراف في سورية، وبخاصة السلطات السورية، إلى أن تتعاون تماماG مع المم المتح��دة والمنظم��ات النس��انية المعني��ة
 ولهذه الغاية، يدعو مجلس المن جميع الطراف إلى أن تنفذ فوراG هدنة يومية مدتها س�اعتان لتق��ديم. لتيسير تقديم المساعدة النسانية

.المساعدة النسانية كما دعا إلى ذلك مقترح المبعوث الخاص ذي الست نقاط

 ويطلب مجل�س الم�ن م��ن المبع��وث أن يق�دم إل�ى المجل�س تق�ارير محدث��ة ع�ن وق�ف العن�ف وفق�اG للط�ار الزمن�ي أعله، وع�ن التق�دم
 وفي ضوء هذه التق�ارير، س��ينظر مجل��س الم��ن ف��ي اتخ��اذ خط��وات أخ�رى وف��ق. المحرز نحو تنفيذ مقترحه ذي النقاط الست بكامله

.القتضاء



FOREIGN POLICY NEWS
14.04.2012- http://www.rusemb.org.uk/foreignpolicy/56
UN SC adopts resolution on Syria

UNSC Resolution 2042- 2042القرار

On  14  April  2012  the  United  Nations  Security  Council  adopted  unanimously  the  following 
resolution 2042 on Syria:

The Security Council,

“Recalling its presidential Statements of August 3, 2011, March 21, 2012 and April 5, 2012, and 
also recalling all relevant resolutions of the General Assembly,

“Reaffirming its support to the joint special envoy for the United Nations and the League of Arab 
States,  Kofi  Annan,  and  his  work,  following  General  Assembly  resolution  A/RES/66/253  of 
February 16, 2012 and relevant resolutions of the League of Arab States,

“Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity 
of Syria, and to the purposes and principles of the (UN) Charter,

“Condemning the widespread violations of human rights by the Syrian authorities, as well as any 
human rights abuses by armed groups, recalling that those responsible shall be held accountable, 
and expressing its profound regret at the death of many thousands of people in Syria,

“Noting  the  Syrian  government’s  commitment  on  March  25,  2012  to  implement  the  six-point 
proposal of the joint special envoy of the United Nations and the League of Arab States, and to 
implement urgently and visibly its commitments, as it agreed to do in its communication to the 
envoy of April 1, 2012, to (a) cease troop movements towards population centres, (b) cease all use 
of heavy weapons in such centres, and (c) begin pullback of military concentrations in and around 
population centres, and to implement these in their entirety by no later than 10 April 2012, and 
noting also the Syrian opposition’s  expressed commitment  to  respect  the cessation of  violence, 
provided the government does so,

“Noting the Envoy’s assessment that, as of April 12, 2012, the parties appeared to be observing a 
cessation of fire and that the Syrian government had started to implement its commitments, and 
supporting the envoy’s call for an immediate and visible implementation by the Syrian government 
of all elements of the envoy’s six-point proposal in their entirety to achieve a sustained cessation of 
armed violence in all its forms by all parties,

“1.  Reaffirms  its  full  support  for  and  calls  for  the  urgent,  comprehensive,  and  immediate 
implementation of all elements of the envoy’s six-point proposal aimed at bringing an immediate 
end to all violence and human rights violations,  securing humanitarian access and facilitating a 
Syrian-led political transition leading to a democratic, plural political system, in which citizens are 
equal  regardless  of  their  affiliations,  ethnicities  or  beliefs,  including  through  commencing  a 
comprehensive political dialogue between the Syrian government and the whole spectrum of the 
Syrian opposition;

“2. Calls upon the Syrian government to implement visibly its commitments in their entirety, as it 
agreed to do in its communication to the envoy of April 1, 2012, to (a) cease troop movements 
towards  population  centres,  (b)  cease all  use of  heavy weapons in  such centres,  and (c)  begin 
pullback of military concentrations in and around population centres;

“3. Underlines the importance attached by the envoy to the withdrawal of all Syrian government 
troops  and  heavy  weapons  from  population  centres  to  their  barracks  to  facilitate  a  sustained 
cessation of violence;

“4. Calls upon all parties in Syria, including the opposition, immediately to cease all armed violence 
in all its forms;



“5. Expresses its intention, subject to a sustained cessation of armed violence in all its forms by all 
parties, to establish immediately, after consultations between the (UN) secretary general and the 
Syrian government, a United Nations supervision mission in Syria to monitor a cessation of armed 
violence in all its forms by all parties and relevant aspects of the envoy’s six-point proposal, on the 
basis  of  a  formal  proposal  from the  secretary general,  which  the  Security  Council  requests  to 
receive by April 18, 2012;

“6. Calls upon the Syrian government to ensure the effective operation of the mission, including its 
advance  team, by:  facilitating  the  expeditious  and unhindered deployment of  its  personnel  and 
capabilities as required to fulfil its mandate; ensuring its full, unimpeded, and immediate freedom of 
movement and access as necessary to fulfil its mandate; allowing its unobstructed communications; 
and allowing it  to  freely and privately communicate  with individuals throughout  Syria  without 
retaliation against any person as a result of interaction with the mission;

“7. Decides to authorize an advance team of up to 30 unarmed military observers to liaise with the 
parties and to begin to report on the implementation of a full cessation of armed violence in all its  
forms by all parties, pending the deployment of the mission referred to in paragraph 5 and calls 
upon the Syrian government and all other parties to ensure that the advance team is able to carry out 
its functions according to the terms set forth in paragraph 6;

“8.  Calls  upon the parties to  guarantee the safety of the advance team without prejudice to its 
freedom of movement and access, and stresses that the primary responsibility in this regard lies with 
the Syrian authorities;

“9. Requests the Secretary-General to report immediately to the Security Council any obstructions 
to the effective operation of the team by any party;

“10. Reiterates its call for the Syrian authorities to allow immediate, full and unimpeded access of 
humanitarian personnel to all populations in need of assistance, in accordance with international law 
and guiding principles of humanitarian assistance and calls upon all parties in Syria, in particular 
the  Syrian  authorities,  to  cooperate  fully  with  the  United  Nations  and  relevant  humanitarian 
organizations to facilitate the provision of humanitarian assistance;

“11. Requests the secretary general to report to the Council on the implementation of this resolution 
by April 19, 2012;

“12. Expresses its intention to assess the implementation of this resolution and to consider further 
steps as appropriate.”



  21.04.2012
2043القرار

UN SC adopts Russia-backed resolution on Syria 

http://www.rusemb.org.uk/foreignpolicy/74

At the initiative of the Russian Federation on 21 April 2012 the United Nations Security Council 
unanimously adopted a resolution on the deployment of the monitoring mission in Syria.

Consensus approval of this resolution is important for launching the peace process in Syria on the 
basis of the UN/LAS Special Envoy Kofi Annan's Plan.

The main objective at this stage is to ensure strict compliance by all parties with the provisions of 
this decision, first of all, the cessation of armed violence in any form. The resolution establishes a 
clearly defined scope of responsibility of all Syrian sides - government and opposition groups - to 
end the violence in Syria and the need for cooperation with international observers and special 
envoy in the efforts towards a peaceful settlement of the crisis.

In addition, it is essential that all external players involved in the Syrian question should act very 
responsibly. This implies the unconditional observance of the decision and support through relevant 
work  with  all  parties  to  launch  an  inclusive  political  dialogue  in  order  to  create  a  pluralistic 
democracy in Syria, the system of government for all Syrians - regardless of their ethnicity and 
religion. The fate of Syria must be determined by the Syrians only. Historical experience shows that 
the imposition of settlement blueprints from abroad without regard to the specific traditions brings 
about destabilization with the most negative consequences.

We urge all Syrian parties to cease immediately the violence, comply fully with the provisions of 
the Annan plan and the requirements of the resolution. Russia reiterates its call upon States that 
have influence over the opposition, to actively encourage it to do likewise. Russia will actively 
contribute to this goal through its contacts with the Syrian government and the opposition.

Read the full text of resolution 2043

The Security Council,

Recalling its Resolution 2042 (2012), as well as its Presidential Statements of 3 August 2011, 21 
March 2012 and 5 April 2012, and also recalling all relevant resolutions of the General Assembly,

Reaffirming its support to the Joint Special Envoy for the United Nations and the League of Arab 
States,  Kofi Annan,  and his work,  following General  Assembly resolution A/RES/66/253 of 16 
February 2012 and relevant resolutions of the League of Arab States,

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity 
of Syria, and to the purposes and principles of the Charter,

Condemning the widespread violations of human rights by the Syrian authorities, as well as any 
human rights abuses by armed groups, recalling that those responsible shall be held accountable, 
and expressing its profound regret at the death of many thousands of people in Syria,

Expressing its appreciation of the significant efforts that have been made by the States bordering 
Syria to assist Syrians who have fled across Syria’s borders as a consequence of the violence, and 
requesting UNHCR to provide assistance as requested by member states receiving these displaced 
persons,

Expressing also its appreciation of the humanitarian assistance that has been provided to Syria by 



other States,

Noting  the  Syrian  government’s  commitment  on  25  March  2012  to  implement  the  six-point 
proposal of the Joint Special Envoy of the United Nations and the League of Arab States, and to 
implement urgently and visibly its commitments, as it agreed to do in its communication to the 
Envoy of 1 April 2012, to (a) cease troop movements towards population centres, (b) cease all use 
of heavy weapons in such centres, and (c) begin pullback of military concentrations in and around 
population centres, and to implement these in their entirety by no later than 10 April 2012, and 
noting also the Syrian opposition’s  expressed commitment  to  respect  the cessation of  violence, 
provided the government does so,

Expressing concern over ongoing violence and reports of casualties which have escalated again in 
recent days, following the Envoy’s assessment of 12 April 2012 that the parties appeared to be 
observing  a  cessation  of  fire  and  that  the  Syrian  government  had  started  to  implement  its 
commitments, and noting that the cessation of armed violence in all its forms is therefore clearly 
incomplete,

Supporting the Envoy’s call for an immediate and visible implementation by the Syrian government 
of all elements of the Envoy’s six-point proposal in their entirety to achieve a sustained cessation of 
armed violence in all its forms by all parties,

Taking note of the assessment by the Secretary-General that a United Nations monitoring mission 
deployed quickly when the conditions are conducive with a clear mandate, the requisite capacities, 
and the appropriate conditions of operation would greatly contribute to observing and upholding the 
commitment of the parties to a cessation of armed violence in all its forms and to supporting the 
implementation of the six-point plan,

Noting the 19 April 2012 Preliminary Understanding (S/2012/250) agreed between the Syrian Arab 
Republic and the United Nations which provides a basis for a protocol governing the Advance Team 
and, upon its deployment, the UN supervision mechanism,

Having considered the Secretary-General’s  letter  addressed to the President of Security Council 
(S/2012/238),

1.  Reaffirms  its  full  support  for  and  calls  for  the  urgent,  comprehensive,  and  immediate 
implementation of all elements of the Envoy’s six-point proposal as annexed to resolution 2042 
(2012) aimed at bringing an immediate end to all violence and human rights violations, securing 
humanitarian access and facilitating a Syrian-led political transition leading to a democratic, plural 
political system, in which citizens are equal regardless of their affiliations, ethnicities or beliefs, 
including through commencing a comprehensive political dialogue between the Syrian government 
and the whole spectrum of the Syrian opposition;

2. Calls upon the Syrian government to implement visibly its commitments in their entirety, as it 
agreed to do in the Preliminary Understanding and as stipulated in resolution 2042 (2012), to (a) 
cease troop movements towards population centres, (b) cease all use of heavy weapons in such 
centres, (c) complete pullback of military concentrations in and around population centres, as well 
as to withdraw its troops and heavy weapons from population centres to their barracks or temporary 
deployment places to facilitate a sustained cessation of violence;

3. Calls upon all parties in Syria, including the opposition, immediately to cease all armed violence 
in all its forms;

4.  Calls  upon  the  Syrian  armed  opposition  groups  and  relevant  elements  to  respect  relevant 
provisions of the Preliminary Understanding;

5. Decides to establish for an initial period of 90 days a United Nations Supervision Mission in 
Syria  (UNSMIS)  under  the  command  of  a  Chief  Military  Observer,  comprising  an  initial 
deployment of up to 300 unarmed military observers as well as an appropriate civilian component 
as  required  by the Mission  to  fulfil  its  mandate,  and decides  further  that  the  Mission  shall  be 



deployed expeditiously subject to assessment by the Secretary-General of relevant developments on 
the ground, including the consolidation of the cessation of violence;

6. Decides also that the mandate of the Mission shall be to monitor a cessation of armed violence in 
all its forms by all parties and to monitor and support the full implementation of the Envoy’s six-
point proposal;

7. Requests that the Secretary-General and the Syrian government without delay conclude a Status 
of Mission Agreement (SOMA), taking into consideration General Assembly resolution 58/82 on 
the scope of legal protection under the Convention on the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, and notes the agreement between the Syrian government and the United Nations that, 
pending the  conclusion  of  such an  agreement,  the  model  SOFA agreement  of  9  October  1990 
(A/45/594) shall apply provisionally;

8. Calls upon the Syrian government to ensure the effective operation of UNSMIS by: facilitating 
the expeditious and unhindered deployment of its personnel and capabilities as required to fulfil its 
mandate;  ensuring  its  full,  unimpeded,  and  immediate  freedom  of  movement  and  access  as 
necessary to fulfil its mandate, underlining in this regard the need for the Syrian government and 
the United Nations to agree rapidly on appropriate air transportation assets for UNSMIS; allowing 
its  unobstructed  communications;  and  allowing  it  to  freely  and  privately  communicate  with 
individuals throughout Syria without retaliation against any person as a result of interaction with 
UNSMIS;

9. Calls upon the parties to guarantee the safety of UNSMIS personnel without prejudice to its 
freedom of movement and access, and stresses that the primary responsibility in this regard lies with 
the Syrian authorities;

10. Requests the Secretary-General to report immediately to the Security Council any obstructions 
to the effective operation of UNSMIS by any party;

11. Reiterates its call for the Syrian authorities to allow immediate, full and unimpeded access of 
humanitarian personnel to all populations in need of assistance, in accordance with international law 
and guiding principles of humanitarian assistance and calls upon all parties in Syria, in particular 
the  Syrian  authorities,  to  cooperate  fully  with  the  United  Nations  and  relevant  humanitarian 
organizations to facilitate the provision of humanitarian assistance;

12.  Invites  all  Member  States  to  consider  making  appropriate  contributions  to  UNSMIS  as 
requested by the Secretary-General;

13. Requests the Secretary-General to report to the Council on the implementation of this resolution 
within 15 days of its adoption and every 15 days thereafter, and also to submit, as necessary, to the 
Council proposals for possible adjustments to the UNSMIS mandate;

14. Expresses its intention to assess the implementation of this resolution and to consider further 
steps as appropriate;

15. Decides to remain seized of the matter.



:العراق"- الصباح"جريدة)-2012مارس29بغداد - القمة العربية(نص مسودة اعلن بغداد

الوضاع في سوريا

 يؤكد وزراء الخارجية على الموقف الثابت للحفاظ على وح��دة س�ورية واس�تقرارها وس�لمتها القليمي��ة وتجنيبه�ا أي ت�دخل عس�كري
 في العاش��ر م��ن اذار م��ع وزي��ر خارجي��ة جمهوري��ة) 137(ع .د 7460والخذ بالعتبار المبادئ المتفق عليها بموجب القرار رقم 
 :كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الزمة السورية والمتمثلة في, روسيا التحادية حول موقف بلده من الوضع في سورية

 إتاح��ة وص��ول المس��اعدات النس��انية لجمي��ع الس��وريين. ع��دم الت��دخل الخ��ارجي. آلية رقابة محاي��دة. وقف العنف من أي مصدر كان
 ال��دعم الق�وي لمهم��ة الس��يد ك��وفي ان�ان لطلق ح�وار سياس�ي بي��ن الحكوم��ة وجماع�ات المعارض�ة الس��ورية اس��تنادا لم�ا. دون إعاقة

 الخاصة بولية هذه المهمة التي اعتمدت من قبل المين العام للمم المتح��دة بق��رار الجمعي��ة العام��ة الص��ادر نصت عليه المرجعيات 
-1-22وقراره�ا الص�ادر بتاري�خ 2011-11-2وجامعة الدول العربي��ة حس�ب خط�ة العم�ل الص�ادرة بتاري��خ 2012-2-16بتاريخ 
 ويط�الب مجل��س الجامع��ة العربي��ة عل��ى مس��توى وزراء الخارجي��ة ف��ي مش��روع ق�راره الحكوم��ة الس��ورية2012- 2-12و 2012

 وض��مان حري��ة التظ�اهرات الس��لمية لتحقي��ق مط�الب الش��عب, وحماية المدنيين السوريين, بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل
 ف��ي الص��لح والتغيي��ر المنش��ود والطلق الف�وري لس��راح كاف��ة الموق��وفين ف��ي ه��ذه الح��داث وس��حب الق��وات العس��كرية والمظ��اهر

 وي��دين ال�وزراء النتهاك�ات الخطي�رة لحق�وق. المسلحة من الم��دن والق�رى الس�ورية وإع�ادة ه��ذه الق�وات إل�ى ثكناته��ا دون أي ت��أخير
 واعتب�ار مج�زرة باب�ا عم�ر المقترف�ة م�ن الجه�زة المني��ة والعس�كرية الس��ورية ض�د الم��دنيين, النس�ان ف�ي ح�ق الم��دنيين الس��وريين

 وتتطلب مساءلة المس��ؤولين ع�ن ارتكابه��ا وع��دم إفلته��م م�ن العق�اب والتح�ذير م��ن مغب��ة تك�رار, جريمة ترقى إلى الجرائم النسانية
 مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسورية، مطالبة الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الغاث��ة العربي��ة والدولي��ة

 للص��ليب الحم��ر وأطب��اء بل ح��دود وغيره��ا م��ن المنظم��ات  واللجنة الدولية, مثل المنظمة العربية للهلل الحمر والصليب الحمر
 النس��انية لتمكينه��ا م��ن إدخ�ال الم��واد الغذائي��ة وال��دواء والمس��تلزمات الطبي��ة لس��عاف الم��واطنين المتض��ررين وتس��هيل وص�ول ه��ذه

 ونق��ل الجرح�ى والمص��ابين إل�ى المستش�فيات وذل��ك تح�ت إش��راف الم��م المتح��دة, الم��واد إل��ى مس��تحقيها ف��ي أم�ان ودون أي��ة ع��وائق
 ويؤكد الجتماع الوزاري العربي في مشروع قراره على تنفيذ الخطة العربية للزمة السورية ال��تي تق��وم عل��ى. وأجهزتها المختصة

 م��ع التع��بير ع��ن ب��الغ الس�ى والس��ف لم�ا أح��دثه إص�رار, جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكامل��ة دون تج��زئة
 الحكومة السورية على الحل العسكري والمعان في القتل وما خلفه من آلف الضحايا والجرحى والعتقالت وتدمير للقرى والم��دن

 ويعود ليؤكد على القرارات السابقة التي تطالب الحكومة الس�ورية بالس��ماح لوس�ائل العلم العربي��ة والدولي��ة بالوص�ول إل�ى. المنة
 كل أنحاء الجمهورية العربية السورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف عل�ى حقيق�ة الوض�اع ورص��د م�ا يج�ري فيه��ا م�ن

 ويرح��ب ال��وزاري. أحداث والتأكيد على ضمان سلمتهم وإدانة عمليات الغتيال والنتهاكات التي يتعرض لها العلميون بسورية
 العربي بمهمة المبعوث المشترك للمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية السيد كوفي انان المين العام السابق للمم المتحدة
 ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للزمة السورية والنتقال السلمي إلى حياة ديمقراطي��ة ف�ي س��ورية

 وقرارات جامع��ة 2012-2-24وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للمم المتحدة بتاريخ 
 ودعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى التعامل اليجابي م��ع 2012-1-22و 2011-11-2الدول العربية بتاريخ 

 المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وق�رار الجمعي��ة العام�ة للم�م المتح��دة الم�ذكور
-22وأكد المجلس على اللتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربي��ة وخاص��ة الق��رارات ال��تي ص��درت بتاري��خ . آنفا
 بشان مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفق�ا للخط�ة العربي��ة والتج�اوب الج��دي م��ع الجه��ود 2012-2-12و 1-2012

 العربية ليجاد مخرج سلمي للزمة في سوريا ودع�وة المعارض�ة الس��ورية بكاف�ة أطيافه�ا إل�ى توحي��د ص�فوفها وإع��داد مرئياته��ا م�ن
.اج������ل ال������دخول ف������ي ح������وار ج������دي يق������ود إل������ى تحقي������ق الحي������اة الديمقراطي������ة ال������تي يط������الب به������ا الش������عب الس������وري

 والتطلع إلى المؤتمر 2/2012 /24ويرحب المجلس بنتائج المؤتمر الدولي لصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس بتاريخ 
 ويط�الب ال�وزاري العرب�ي مجل�س. الثاني في تركيا لمواص�لة دع�م المجموع�ة الدولي��ة للجه�ود العربي��ة ليج�اد ح�ل للزم�ة الس�ورية

 المن بتحمل مسؤولياته في حفظ الس��لم والم��ن ال��دوليين والتح��رك لستص��دار ق�رار يس��تند إل�ى المب��ادرة العربي��ة وق��رارات الجامع��ة
 يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا وحث جميع أعضاء مجلس الم��ن عل�ى التع�اون البن��اء ف�ي ه��ذا الش�أن

 القاضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للم��م المتح��دة 2012 /3 /21والترحيب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس المن بتاريخ 
 وقرر المجلس إبق�اء اجتم��اع مجل��س الجامع��ة العربي��ة عل��ى المس��توى ال�وزاري ف��ي حال��ة انعق��اد دائم لمتابع��ة. وجامعة الدول العربية



 تط��ورات الوض��ع ف��ي س��وريا م��ع ملحظ��ة ترحي��ب الجمهوري��ة العربي��ة اللبناني��ة بالنق��اط الخم��س ال��تي ت��م التف��اهم عليه��ا م��ع الج��انب
.الروسي والمذكورة في هذا القرار وتؤكد على موقفها حيال القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الجامعة بشان الوضع في سوريا



البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول 

 
13:07, 2012نيسان  01الحد 

 كورداونلين
 و أنها. و أن مستقبل سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري . تؤكد الدول تصميمها على دعم القضية العادلة للشعب السوري

ستقف بحزم مع هذا الشعب حتى تحقيق أهدافه العادلة

 دولة و من ضمنها الجامعة العربية المم 83ترحب مجموعة دول أصدقاء سورية بزيادة الهتمام بالمشاركة التي وصلت إلى - 
 المتحدة التحاد الوروبي مجلس التعاون الخليجي و التحاد الفريقي و منظمة التعاون السلمي، و تؤكد الدول تصميمها على

 و أنها ستقف بحزم مع هذا الشعب. و أن مستقبل سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري . دعم القضية العادلة للشعب السوري
.حتى تحقيق أهدافه العادلة

.مجموعة اصدقاء سوريا تلتزم بقوة باحترام سيادة و استقلل سوريا و وحدة اراضيها- 

 النظام السوري ينتهك. المجلس الوطني السوري قدم تقريراX حول الوضع على الرض و بحسب التقرير فإن الوضع خطير- 
 اللف من السوريين من ضمنهم نساء و أطفال.. حقوق النسان بشكل واسع و منهجي، و يواصل انتهاكه الحريات الساسية 

 قتلوا ، و عشرات اللف اعتقلوا من دون حق، و الكثير منهم اجبروا على ترك ديارهم و أصبحوا نازحين، و دمرت بلدات و
 و وصلت بعض هذه الجرائم إلى حد جرائم ضد النسانية كما قالت لجنة تحقيق المم. و خذل النظام شعبه في كل المجالت. قرى

.و واصل النظام تحدي المجتمع الدولي و التلعب على الجهود الدولية لحل الزمة. المتحدة

 النظام السوري يجب ان يتوقف حالX عن هذه الممارسات و أن يوقف كل الهجمات على المدنيين و ان يخضع كلياX للقانون- 
.الدولي

 و بناء سوريا ديمقراطية تعددية مستقلة حرة تحترم. يدعم أصدقاء سوريا المبادرة العربية من أجل انتقال سلمي للسلطة- 5
Xفيها حقوق المواطنين جميعا.

 و لكن مجموعة أصدقاء سوريا تؤكد عن أسفها العميق. الصدقاء يؤكدون على أهمية احترام النظام السوري لخطة عنان – 6
.النظام السوري لم يتوقف عن القتل منذ قبوله الخطة.. لستمرار النظام السوري في القمع رغم إعلنه قبول الخطة

.وهذا دليل على عدم جدية النظام

 والفرصة التي أمام النظام لتنفيذ التزاماته وفق خطة. سيتم الحكم على مدى التزام النظام بالمبادرة من خلل العمال ل القوال
.عنان ليست بل نهاية

 مجموعة اصدقاء الشعب السوري تطلب من كوفي عنان تحديد جدول زمني للخطوات الممكنة بما في ذلك العودة إلى مجلس
المن اذا استمر القتل

.المجموعة ستواصل جهودها من خلل العمل على تحضير إجراءات إضافية مناسبة لحماية الشعب السوري 

 المجموعة تعبر عن بالغ ترحيبها بوثيقة العهد الوطني لسوريا الجديدة الذي صدر عن اجتماع المعارضة السورية الخير في- 7
.اسطنبول

 وتعبر المجموعة عن كامل دعمها للرؤية المشتركة للمعارضة السورية لسوريا الجديدة الديمقراطية الحرة التي يتساوى
 سوريا ستكون. كما ترحب بالبرنامج النتقالي والسياسي والقتصادي الذي أقرته المعارضة. مواطنوها في الحقوق والواجبات

.دولة ديمقراطية ودولة قانون ومساواة

Xكما ترحب المجموعة بالبيان النهائي لمؤتمر المعارضة السورية وإعلن أطرافه العمل معا.

 تدعو المجموعة المواطنين السوريين لعدم المشاركة في الفظائع التي يرتكبها النظام، وتدعو من يعملون في القوات المسلحة
.وقوات المن وموظفي الحكومة لعدم إطاعة الوامر المخالفة للقانون التي تستهدف المواطنين السوريين

المجموعة تبدي اعجابها الشديد بالمتظاهرين الذين يواصلون التظاهر السلمي بالرغم من القمع والطغيان

.المجموعة تعبر عن دعمها للجراءات الشرعية التي يقوم بها المواطنون السوريون لحماية أنفسهم

 و تدعو. المجموعة تدعو كل دول العالم لحرمان النظام من الحصول على وسائل قمع الشعب السوري وخاصة التزود بالسلح
.لمواصلة سحب السفراء وتخفيض مستوى العلقات الدبلوماسية

 الدلة على ارتكاب النظام السوري جرائم بحق النسانية يجب أن تجمع بانتظام لتسهيل مهمة ملحقة مرتكبيها، وتدعو لتوسيع



.مهمة لجنة التحقيق

.المجموعة تدعم النتقال السلمي للسلطة وتلتزم بشكل عاجل بزيادة المساعدات للسكان- 

 و تستضيف فرنسا أول اجتماع للمجموعة خلل الشهر. مجموعة أصدقاء سوريا قررت تشكيل مجموعة عمل لتفعيل العقوبات- 
.الجاري

.الوضع في سوريا له تأثير سلبي على القتصاد في المنطقة والمجموعة مستعدة لتخفيف العباء عن دول الجوار- 

.أصدقاء سوريا يتعهدون بدعم القتصاد السوري وتشكيل مجموعة عمل لهذا الشأن ترأسها ألمانيا والمارات العربية المتحدة- 

 وتدعو كل الطراف للسماح لمنظمات الغاثة. المجموعة تعبر عن قلقها الشديد تجاه الوضع النساني المتفاقم في سوريا
 النسانية ليصال الغاثة والخدمات خاصة إسعاف الجرحى وتدعو لوقف العنف لمدة ساعتين في اليوم بما يمسى هدنة إنسانية

.لتوصيل المساعدات

.تبدي المجموعة قلقها الشديد على اللجئين والنازحين وتتعهد بمساعدة الدول التي تستضيفهم بالتشاور مع هذه الدول
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كة| بمراقبين عرب في بعث��ة المراق��بين  قال المين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن المم المتحدة طلبت من الدول العربية المشار|
 وأوض��ح العرب�ي ف�ي. العرب�ي للزم��ة ك�وفي ان�ان-إلى سورية المنوط بها مراقبة وقف اطلق النار في اطار خطة المبعوث المم��ي

 ، خلل مشاركته في الدوحة في اجتماع اللجنة العربية المعنية بالملف السوري، ان��ه س��يجري اتص��الت م��ع»الحياة«حوار خص به 
 وكش��ف العرب��ي ان��ه س��يلتقي أعض��اء. المين العام للمم المتحدة بان كي مون لبحث الطلب وبحث تطورات خطة انان على الرض
Gسندعو جميع أطياف المعارضة: «من المعارضة السورية في مقر الجامعة العربية في القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي، موضحا... 

 طلب من الحكوم��ة الس��ورية) أنان(وهو . وهدف الجتماع هو أن يتفقوا على مسار واحد في هذه المرحلة ليذهبوا به الى كوفي أنان
». أن تعين ممثلG لها حتى يمكن أن يبدأ الحوار السياسي

 العرب��ي للزم��ة الس��ورية ان�ان عق�ب مش��اركته ف�ي اجتم�اع-وشهدت الدوحة اول من امس مشاورات مكثفة أجراه�ا المبع��وث ال�دولي
 واس��تهل أن��ان لق��اءاته باجتم��اع عق��ده م��ع رئي��س ال��وزراء وزي��ر الخارجي��ة القط��ري رئي��س اللجن��ة العربي��ة. اللجن��ة الوزاري��ة العربي��ة

 تط��ورات الح��داث ف��ي س��ورية،«وترك��زت المش��اورات ح��ول . المعني��ة ب��الملف الس��وري، الش��يخ حم��د ب��ن جاس��م ب��ن ج��بر آل ث��اني
 وضرورة التزام النظ��ام الس��وري ببن��ود خط��ة المبع��وث المش��ترك، وانه��اء عملي��ات العن��ف وقت�ل الم��دنيين كاف��ة، كم�ا ت��م التأكي��د عل�ى

». وجوب وضع حد للوضع المأسوي في سورية ولنتهاك حقوق النسان وتأمين وصول المساعدات النسانية الي مستحقيها

 ل ب��د م��ن«، مش��دداG عل��ى ان��ه »مسألة وقف اطلق النار والتحقق من أن ذلك تم بالفع��ل«إنه بحث مع أنان » الحياة«وقال العربي لـ 
Gدوليا Gادخال المراقبين بأسرع ما يمكن، وقد علمتنا التجربة أن جميع حالت وقف اطلق النار تقتضي إشرافا.«

 :وعن رؤيته في شأن الوضع في سورية حالياG في ضوء الحوار الذي جرى بين اللجنة الوزارية العربية وأنان في قطر، قال العربي
 ل تزال هناك مخالفات، وأعتبرها مخالفات خطيرة لوقف اطلق النار، هناك انتهاكات لوقف اطلق الن��ار، وه��ذا الوض��ع ل ب��د أن«

».يتغير، ولن يتغير ال بوجود المراقبين على الرض

 وع��ن امكاني��ة مش�اركة دول عربي��ة ف�ي بعث��ة. الى أنان في شأن الوضع السوري اثناء اجتماعهم��ا» اقتراحات«وأكد العربي أنه قدم 
 سأجري اتصالG مع المين العام للمم المتح��دة ب��ان ك�ي م��ون، لنه��م طلب��وا من�ا مش�اركة عربي��ة ف�ي بعث��ة: «المراقبين الدوليين، قال

». وربما تكون هناك مشاركة عربية وإسلمية. المراقبين

 وحول السئلة التي وجهها وزراء اللجنة الوزارية العربية الى أنان في ما يتعلق بتطورات خطته، قال امين عام الجامع��ة العربي��ة إن
 .السئلة كانت تدور حول التحقق من الشراف على وقف اطلق النار، وتصور انان لعداد المراقبين وكيفية ادخالهم بسرعة كافية

 الموض�وع الن يتوق�ف عل�ى نج�اح ه�ذه... أهم نتيجة أن هناك تقبلG تاماG ودعماG كاملG لمهم��ة أن�ان: «وعن نتائج اجتماع الدوحة قال
».المهمة، وهذه المهمة لن تتحقق إل إذا توقف وقف إطلق النار حتى يمكن للمسار السياسي أن ينجز

 ندعمه أولG بتأييد كامل، وثانياG باعداد المعارضة، وقد أشار بيان اجتم��اع اللجن��ة العربي��ة: «وحول كيفية دعم خطة انان، قال العربي
 ولدى موعد ي��وم. الى دعوة واضحة لجميع أطياف المعارضة للجتماع في مقر الجامعة العربية في القاهرة قبل نهاية الشهر الحالي

».الحد المقبل مع المجلس الوطني السوري للبحث في هذا الموضوع

 س��ندعو جمي�ع: «وعن ما إذا كانت قوى المعارض�ة الس�ورية كاف�ة ستش�ارك ف�ي اجتم��اع الق�اهرة وه�دف الجتم�اع، أوض�ح العرب�ي
 طلب) أنان(  وهو. وهدف الجتماع هو أن يتفقوا على مسار واحد في هذه المرحلة ليذهبوا به الى كوفي أنان... أطياف المعارضة

». من الحكومة السورية أن تعين ممثلG لها حتى يمكن أن يبدأ الحوار السياسي

 اللجنة الوزارية العربية كلفت المين العام للجامعة العربية بدعوة جمي��ع أطي��اف المعارض��ة ال��ى الجتم��اع قب��ل نهاي��ة«ولفت الى أن 
 الشهر الحالي، وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا في تونس واسطنبول، وبالتعاون والتنسيق

 العربي المشترك وبالتشاور مع الدول المعنية بمعالجة الزمة السورية، تمهيداG لطلق حوار سياسي شامل بين-مع المبعوث الممي
». الحكومة وأطياف المعارضة السورية

 ...ل أستطيع ان أقول ه��ذا... ل طبعاG: «وحول هل يوجد سقف زمني لموعد الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة قال العربي
 ونرج�و بع��د ذل�ك بأس�بوع أن نح��دد. اذا قلت ذلك سيكون خطأ، أنا قل�ت إن المعارض�ة س��تجتمع ف�ي الق�اهرة ف�ي نهاي��ة الش�هر الح�الي

). في شأن موضوع الحوار مع الحكومة السورية(ونحن متفوقون مع المعارضة . موعد المشاورات بين الحكومة والمعارضة

 رس��التي ال��ى المعارض��ة: «وعن رسالته الى المعارضة السورية في ضوء تفاعلت الوضع الراهن، قال امين عام الجامع��ة العربي��ة
 اتفقوا على حد أدن��ى وادخل��وا ب��ه: الماضي عندما بدأنا التصال بالمعارضة هي) سبتمبر(السورية التي كررتها من قبل ومنذ ايلول 
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 وح�ذر العرب�ي م�ن اختلف�ات». ول تتصوروا أنكم مستعدون لن تnنهوا ك�ل نقط�ة خلف ص�غيرة وك�بيرة). مع الحكومة(للتفاوض 
».والتحدث باسم واحد... الحد الدنى«، داعياG اياهم إلى التفاق على »ل تصلح في هذه المرحلة: «المعارضة السورية

 رسالتي للحكومة الس��ورية ه�ى ان مهم��ة ك�وفي أن�ان مهم��ة لك�م«وشدد العربي على ان مهمة انان مهمة للحكومة السورية، وأوضح 
». وبدون هذا ستسوء الوضاع... لنها يمكن جدا أن تؤدي الى التوصل الى حل في النهاية

 ان�ا ل أس�بق: «وحول هل يتوقع ان يتخذ مجلس الم�ن ق�رارات أق�وى بح�ق دمش�ق ف�ي المرحل�ة المقبل�ة اذا تع��ثرت خط�ة ان�ان، ق�ال
 ونح�ن نمش�ي خط�وة)... عل�ى دع�م خط�ة ان��ان(أبري��ل ك�ان هن��اك للم��رة الول�ى اجم�اع ) نيس��ان (14حتى الن من ي�وم . الحداث

».ول نتعجل... خطوة

 الجنوب ارتكب عدواناG. أنصح بالهدوء والتروي: «وفي ما يتعلق بتطورات الوضع بين دولتي شمال وجنوب السودان، قال العربي
 هذا موضوع غير مقبول، والجامعة العربية أصدرت بيانين حتى الن في شأن هذا الموضوع، هن��اك ح��دود دولي��ة. ول شك في ذلك

)».في هجليج(التي دخلت الى الراضي السودانية ) قوات دولة جنوب السودان(ل يجب أن تnخرق ابداG، ول بد من سحب القوات 

ا إذا كانت الجامعة ستكتفي بدعم السودان بالبيانات في اجتم�اع س��يعقد ف�ي الق�اهرة قريب��اG، أم أن هن�اك دعم�اG آخ�ر عل�ى الرض، iوعم 
 وكل ما يطلبه السودان ستتم الستجابة له، ونحن كجامعة عربية لم نس��تطع. كلنا يؤيد السودان. لن أتحدث في هذا الموضوع: «قال

». في واقع المر أن نلعب دوراG، لنه ل توجد أي علقة بيننا وبين جنوب السودان

 أنا أرك��ز عل��ى تط��وير الجامع��ة: «وعن أولويات الجامعة العربية في هذه الفترة بعد قمة بغداد العربية قال امين عام الجامعة العربية
 وأرج��و أن تنطل��ق ف��ي. وتوج��د حالي��اG مش��روعات ك��ثيرة يمك��ن ان نطل��ق عليه��ا مش��روعات عملق��ة. العربي��ة وزي��ادة كف��اءة الداء

 ونرجو أن تؤدي الى نتائج عملية. وهناك قمة اقتصادية تنموية مهمة ستعقد العام المقبل في الرياض. المجالت القتصادية والثقافية
 خاصة أنه عقدت قمة اقتصادية في الكويت وفي شرم الش��يخ، والقم�ة القتص��ادية المقبل�ة س��تكون ه�ي الثالث��ة ونرج�و أن تتح�ق أم��ور
 على الرض ويجب أن يش�عر الم�واطن العرب��ي أن هن�اك تعاون��اG عربي��اG مش�تركاG، وأن العم��ل العرب��ي المش��ترك ي��ؤدي ال�ى أن يش��عر

. في أوضاعه القتصادية» المواطن العربي بالفرق

 الجامعة العربية نفسها تتطور، والتوجهات والفكار بعد ثورات الربيع العربي تتعلق بأمور كثيرة، من بينها«وشدد العربي على ان 
».الحرية والديموقراطية والعدالة الجتماعية والحكم الرشيد، وهذه كلها امور يجب أن تسعى الجامعة لتحقيقها

س��ت بث��ورات الربي��ع العرب��ي«وعن تأثيرات الربيع العربي على الدول العربية، قال المين العام للجامعة  nة م��دول العربي��ن. كل ال��لك 
».كل الدول العربية تnجري إصلحات... ليس من الضروري ان يتغير نظام الحكم حتى يكون هناك ربيع عربي
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، رويترز»الحياة- «محمد الشاذلي؛ دمشق، بيروت - راغدة درغام؛ القاهرة - نيويورك 
 طغى الجدل أمس في شأن النفجار الذي وقع في أحد مباني حماة ليل الربعاء وتراوحت تقديرات عدد الضحايا الذين س�قطوا بس��ببه

 »مجموع�ات إرهابي��ة«وبينم�ا اتهم��ت الحكوم�ة . قتيلG، بحس�ب الحكوم��ة الس��ورية، وأك�ثر م�ن س��تين كم�ا ق�الت المعارض�ة 16بين 
 ذه�ب ض�حيتها» مج�زرة«كانت تصنع قنابل بأنها وراء النفجار، ق�ال ناش�طون إن م��ا وق��ع ف�ي ح�ي مش�اع الطي��ران ف�ي حم�اة ه�و 

 وق��ال مراس��ل. ق��تيلG 68وذكر بعض الروايات أن عدد القتلى ربما وص��ل إل��ى . العشرات، ونتج الدمار عن قصف مكثف بالدبابات
 وذك��ر. إن الدمار الذي أصاب المبنى يشير إلى أن ما تعرض له ل يمكن أن يكون بقصف من أسلحة تقليدية» بي بي سي«تلفزيون 

.أن سبب النفجار ليس واضحاG» المرصد السوري لحقوق النسان«

 أك��ثرهم ف��ي دي��ر ال�زور، نش��ر 25وفيما استمرت المواجهات أمس وسقوط القتلى في عدد من المدن السورية، الذين تج�اوز ع��ددهم 
 نشطاء على مواقع التواصل الجتماعي صوراG تظهر جنوداG سوريين يدفنون ناشطاG وهو حي بعد اتهامه ب�أنه يص�ور النتهاك��ات ف�ي

 ، وت�م»الحي�وان يق�وم بإرس�ال الفلم«و » ادفن��وا الحي��وان«وك�ان أح��دهم يق�ول . سورية ويرس��لها إل�ى وس�ائل العلم ف�ي الخ�ارج
.ثانية 59تصوير الفيديو عن قرب ووضع على شبكة النترنت أمس ومدته 

 وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاG غير عادي في القاهرة دع�ا إلي��ه رئي�س ال��دورة الحالي��ة ن�ائب رئي�س ال�وزراء وزي�ر خارجي�ة
 الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وشارك في��ه وزي��ر الخارجي��ة الس��عودي المي��ر س��عود الفيص��ل ورئي��س وزراء قط��ر وزي��ر

 وط�الب ال�وزراء الحكوم��ة الس��ورية ب�الوقف الف�وري. الخارجية الشيخ حمد بن جاسم ووزير الخارجية المصري محمد كامل عم�رو
 لكل أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقي�ق مط�الب الش��عب الس�وري ف��ي الص��لح والل��تزام

 وكلف الوزراء المين العام للجامعة. بالتنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الجامعة العربية المتعلقة بالزمة السورية
 أيار 17و  16نبيل العربي دعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة يومي 

 الل��ذين عق��دا ف��ي» أص��دقاء س�ورية«المقبل وذلك بناء على ما تحق��ق ف��ي اجتم��اعي ) مايو(
 تونس واسطنبول وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المش��ترك ك��وفي أن��ان وبالتش��اور
 مع الطراف المعنية بمعالجة الزمة الس��ورية تمهي��داG لطلق ح��وار سياس��ي ش��امل بي��ن

.الحكومة وأطياف المعارضة

 ووافق الوزراء على دعم مهمة أن�ان وف�ق إط�ار زمن�ي مح��دد ومطالب��ة الحكوم�ة الس�ورية بالتنفي��ذ الكام�ل والش�امل والف�وري للخط�ة
 ، وط��البوا دمش��ق2043ودعوا مجلس المن إلى تسريع عملية نشر المراقبين في سورية تنفيذاG لقرار المجلس الرق��م . بنقاطها الست

 بتسهيل عملية انتشار المراقبين والسماح لهم بحرية التنقل والوصول إلى مختلف الماكن وف�ي ال�وقت ال�ذي يح��دده فري��ق المراق��بين،
 وعدم فرض أية شروط أو م�بررات لعاق��ة عمله��م، وض��مان ع��دم معاقب��ة أو الض�غط عل�ى أي ش�خص أو مجموع�ة بس��بب اتص�الهم

. بالمراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم

 ودان الوزراء مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف الم��دنيين الس��وريين ودع�وا جمي�ع الط�راف إل�ى التقي��د بوق�ف ك�ل أعم�ل
 كما شددوا عل��ى ض��رورة المس��اءلة. العنف المسلح وانتهاك حقوق النسان وتأمين وصول المساعدات النسانية إلى جميع مستحقيها

 وحض��وا ك��ل. الجنائية لجميع المتورطين في النتهاكات الجسيمة لحقوق النسان وللقانون الدولي النساني وعدم إفلتهم من العق��اب
 الحكومات العربية على التزام قرارات مجلس الجامعة الخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري وموافاة المانة العامة للجامعة بما

.تم اتخاذه مع إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات

 مرحلة عملها التنفيذية مع بدء س�ريان ق�رار المي�ن الع�ام للم�م المتح�دة تعيي��ن» أنسميس«وتبدأ اليوم بعثة المم المتحدة في سورية 
 ويغادر مود نيويورك اليوم متجهاG إلى جنيف في طريقه إلى دمش��ق بع��دما اطل��ع. الجنرال روبرت مود النروجي الجنسية قائداG للبعثة

 وتضاربت التوقع��ات. بضرورة السراع في نشر المراقبين الدوليين في سورية بسرعة» موقف شبه موحد من مجلس المن«على 
 بحل�ول «100و 50في المم المتحدة حيال عدد المراقبين الذين سيصلون إلى سورية خلل نهاية السبوع الج�اري وتف�اوتت بي��ن 

».يوم الثنين

 وأض��افت المص��ادر نفس��ها أن». ثمة إجماعاG بين أعضاء مجلس المن على ضرورة نشر المراقبين بس��رعة«وقال ديبلوماسيون إن 
 عمليات انتقام من قبل السلطات السورية بحق من يتحدث مع المراقبين، واستئناف القوات«التقارير التي نقلها أنان وسواه تشير إلى 

 خط��ة الجن��رال م��ود الن«وأوض��حت أن ». المني��ة القص��ف والعملي��ات العس��كرية بع��د مغ��ادرة المراق��بين المن��اطق ال��تي يزورونه��ا
 إبقاء مراقبين دائمين في النقاط الساخنة كحمص وحماة ودرعا وريف دمشق، وتك��ثيف عملي��ة نش�ر المراق��بين: ستتركز على نقطتين

».ورفع عديدهم في مهلة مختصرة



 وت��ابعت. سيnس��رع نش�ر المراق��بين بطريق��ة منهجي��ة» قسم عمليات حفظ الس�لم«من مصادر في المم المتحدة أن » الحياة«وعلمت 
 خلفاG لما ك��ان وزي��ر الخارجي��ة الس��وري ولي��د» لم تنسحب بعد من المدن والمراكز السكنية«أن القوات المنية والعسكرية السورية 

.المعلم أبلغ أنان به

 الص��رار الس��وري عل��ى ت��ولي مهم��ة ت��أمين الق��درات الجوي��ة لبعث��ة«وق��الت إن النق��اط الخلفي��ة م��ع دمش��ق ل ت��زال قائم��ة ف��ي ش��أن 
 الحكوم��ة الس��ورية تص��ر عل��ى اس��تبعاد جنس��يات م��ن«والنقط��ة الثاني��ة أن . وأن ثم��ة اتجاه��اG لقب��ول الم��م المتح��دة ب��ذلك» أنس��ميس

 لي�س م��ن اع�تراض س�وري عل�ى مش�اركة«، وف�ي المقاب��ل »المشاركة في البعثة بينه��ا ال��دول الخليجي��ة وخصوص��اG الس��عودية وقط�ر
 النقطة الثالثة هي استمرار السلطات السورية رفض التعامل مع النائب العربي للمبعوث الخ�اص«وزادت ». اليمن ومصر والردن

».ناصر القدوة

 وأض��افت أن». وافق��ت عل��ى تعيي��ن الجن��رال م��ود ق��ائداG لبعث��ة المراق��بين«وق��الت مص��ادر ديبلوماس��ية أخ��رى إن الس��لطات الس��ورية 
 الحكومة السورية أوضحت أنها ل ترفض مشاركة مراقبين م��ن مجموع��ة أص��دقاء س�ورية، لكنه��ا ترف�ض قطع��اG مراق��بين م��ن دول«

 وف��ي ش��أن ع��دم الس��ماح لمراق��ب س��ويدي اللتح��اق بالبعث��ة». أعلنت صراحة دعم المجموعات المعارضة وتزويدها بالمال والسلح
 وبالنس��بة إل�ى الق�درات الجوي�ة لبعث��ة». الرفض لم يكن بس�بب جنس�يته ب�ل لس�باب أخ�رى متعلق��ة ب��ه شخص�ياG«الدولية أوضحت أن 

 الحكومة السورية مستعدة لتقديم قدرات جوية تلبية لطلب البعثة طالما أن الهدف منه��ا ه��و أغ��راض«قالت المصادر إن » أنسميس«
».النقل حصراG وليس المراقبة

 لكنه��م ل��م» ك��انوا موج��ودين ف��ي حم��اة أثن��اء ح��دوث النفج��ار«إن مراق��بين » الحي��اة«وق��ال أحم��د ف��وزري المتح��دث باس��م أن��ان لـ 
 انفج�ارات وقع�ت ف�ي«وأش�ار ف��وزي إل�ى . يستطيعوا الوصول إلى مكانه وإنهم يتحدثون م�ع الحكوم��ة والمعارض��ة لمعرف�ة حيثي��اته

 وح�ول م��دى ص�حة رس�ائل ال��وزير المعل�م إل�ى أن�ان ق��ال إن». دوما وحماة ودرعا في عملية تعكس الكثافة المختلف�ة ف�ي ح��دة القت�ال
 ، وعن��دما ن�رى أن التط��بيق تحق�ق فإنن��ا2الجانب السوري يبعث لنا تقارير كل يوم حول تطبيق خطة النق�اط الس�ت بم��ا فيه�ا الفق�رة «

».سنعلنه، وطالما لم نعلنه فهذا يعني أنه لم يتم من وجهة نظرنا

 ه��ذه الس��ئلة مطروح��ة ك��ل ي��وم«وحول التهم الموجهة إلى أنان بالتمادي في منح النظام السوري فرصة تلو الخرى ق��ال ف��وزي إن 
 الس��بت 2043مجل��س الم��ن تبن��ى الق��رار «وت��ابع أن ». ح��ول الف��ق الزمن��ي وم��ا س��يحدث ل��و ل��م تنف��ذ الحكوم��ة الس��ورية تعه��داتها

».يوماG وهذا هو الجدول الزمني الوحيد الموجود 90وأعطى المين العام للمم المتحدة 

 إره��ابيين«مم��ن وص��فتهم  30وقدمت الحكومة السورية أمس إلى المانة العامة للمم المتحدة ورئاسة مجلس الم��ن لئح��ة بأس��ماء 
 وج�اء ف�ي الرس�الة أن بي�ن الموق��وفين تونس�يين اثني��ن وليبي��اG ولبناني��اG، وأنه��م ش�اركوا ف�ي أعم�ال تف�اوتت بي�ن». وعناصر من القاعدة

».الرهابية وتهريب أسلحة«

 ميدانياG، نفذت القوات السورية النظامية الخمي�س عملي�ات عس�كرية وأمني��ة ف�ي ع��دد م��ن المن�اطق الس�ورية، فف�ي ري�ف دمش�ق دارت
 اش��تباكات بي��ن الق��وات النظامي��ة ومنش��قين ف��ي بل��دة زملك��ا أس��فرت ع��ن مقت��ل عس��كري منش��ق، كم��ا دارت اش��تباكات ف��ي عي��ن ترم��ا

 واقتحم�ت ق��وات الم��ن ص�باح أم�س من�اطق ف�ي م��دينتي حرس�تا. استخدمت فيها القوات النظامية الرشاش�ات الثقيل�ة وق��ذائف اله�اون
.ودوما وشنت حملة اعتقالت ومداهمات، وفق لجان التنسيق المحلية

 أن مدين��ة دوم��ا تعرض�ت للي��وم» فران��س ب�رس«وقال عضو الهيئة العام��ة للث��ورة الس�ورية ف�ي ري��ف دمش�ق أحم��د الخطي�ب لوكال�ة 
 الرابع على التوالي لنيران القوات النظامية في ظل إغلق المدينة في ش��كل كام��ل من��ذ الص��باح ومن��ع ال��دخول والخ��روج منه��ا وقط��ع

».كامل للتصالت والنترنت والكهرباء عن معظم مناطقها منذ ثلثة أيام

 وقRRال عضRRو المكتRRب. وفRRي حمRRاة أفRRادت لجRRان التنسRRيق بسRRماع أصRRوات إطلق نRRار وانفجRRارات ليلX فRRي عRRدد مRRن أحيRRاء المدينRRة
 استيقظت مدينة حماة اليوم على هدوء في ظRRل انتشRRار أمنRRي كRRثيف، بعRRد المجRRزرة«العلمي للثورة في حماة أبو غازي الحموي 

».المروعة التي حدثت أمس في حي مشاع الطيران



  ”  أنان     إعلن فشل خطة  “  في سوريا يدعون المم المتحدة إلى   ”   الخوان المسلمون  “ 

 دعت جماعة الخوان المسلمين في سوريا المم المتحدة الي��وم الجمع�ة، إل��ى “إعلن فش��ل خط�ة المبع��وث ال��دولي
 ك��وفي أن��ان”، مطالب��ة “بتجمي��د عض��وية س��وريا ف��ي المنظم��ة الدولي��ة، ف��ي ظ��ل اس��تمرار خروق��ات وق��ف إطلق

.النار”، بحسب ما جاء في بيان لها

 وطالبت جماعة الخوان المسلمين ف��ي س��وريا المي��ن الع��ام للم��م المتح��دة ب��ان ك��ي م��ون، أن “يق��رن إعلن��ه ع��ن
 امتناع حكومة الرئيس السوري بشار السد عن اللتزام بعملية السلم، باعتبار خطة السيد كوفي أن�ان منتهي��ة ف��ي

.”الوقت الذي يسقط فيه يوميا على أيدي العصابات المارقة عشرات البرياء

 وطالب البيان بان كي مون أيضا “بتجميد عضوية سوريا في المنظم��ة الدولي��ة إل�ى حي��ن قي��ام حكوم��ة مع��برة ع�ن
 إرادة الشعب السوري”، داعيا المجتم��ع ال��دولي إل��ى “إس��قاط أي�ة ص��فة تمثيلي��ة لبش��ار الس��د وحك��ومته ومع��املتهم

.”على أنهم مجموعة مارقة اختطفت الدولة والمجتمع في سوريا

 واعتبر البيان أن “تمادي المجتمع ال��دولي ف��ي الص��مت عل��ى ج��رائم ه��ذه العص��ابة المارق��ة، وإعطائه��ا المهل��ة تل��و
.” المهلة، نوع من المشاركة في جرائم التطهير والبادة التي ترتكب بحق الشعب السوري
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الفشل سيكون مرعباX ودمشق تتحمل المسؤولية الكبرى: انان 
2012مايو  09, الربعاء

، ا ف ب»الحياة- «راغدة درغام؛ دمشق، بيروت - نيويورك 

 وأنه��ا س�تؤدي» مرعب��ة للمنطق��ة بكامله�ا«العربي كوفي أنان من أن عواقب فشل خطت��ه ف�ي س��ورية س�تكون - حذر المبعوث الدولي 
.في سورية» حرب أهلية«الى 

 .وأشار أنان امس، أمام مجلس المن، للمرة الولى الى احتمال فشل خطت��ه، لكن��ه ش��دد عل�ى ض�رورة إنجاحه�ا بكام��ل نقاطه�ا الس�ت
 إن ك�ان لح��د أفك�ار أفض�ل فس�أكون أول م��ن يقف�ز لتلقفه�ا، وف�ي ح�ال وص�لنا ال�ى اس�تنتاج ب�أن خط�ة النق�اط الس�ت فش�لت«وأضاف 

 واعت��بر إن الحكوم��ة الس��ورية تتحم��ل المس��ؤولية الك��برى ع��ن اس��تمرار». فس��يكون يوم��اG تعيس��اG وص��عباG لس��ورية والمنطق��ة بكامله��ا
». مستوى النتهاكات وكثافتها غير مقبولين«القصف والعنف وانتهاكات حقوق النسان، مشدداG على أن 

 وكانت النتخابات التشريعية التي جرت اول من امس ف�ي س�ورية م��رت وكأنه�ا ل�م تحص�ل، اذ ل�م ت��ترك اي اث�ر عل�ى وتي��رة العن�ف
. والمواجهات في مختلف المناطق، ول على المواقف الخارجية وطريقة تعاطي مختلف الطراف مع الزمة السورية

 فعلى الصعيد المني تواصلت اعم�ال العن��ف ف�ي ع��دد م��ن المن��اطق، فيم�ا ك�انت الس�لطات تش��يد بالعملي��ة النتخابي��ة وتعل��ن ب��دء ف�رز
 شخص�اG عل�ى الق�ل س�قطوا بني��ران ق�وات النظ�ام ف�ي إدل�ب 20وأف�ادت لج�ان التنس��يق المحلي�ة أن . الصوات تمهي��داG لعلن النت�ائج

.وحمص ودرعا وحماة وريف دمشق

 ونقل ديبلوماسيون من مجلس المن عن أنان، خلل كلمته الى مجلس المن عبر دائرة مغلقة من جنيف، أنه حمi��ل أيض��اG المعارض��ة
 وق�ال أن الخلف ل ي��زال قائم�اG ح�ول م��ن». ض�رورة وض�ع الس�لح جانب��اG والت��وجه ال�ى طاول�ة الح�وار«السورية المس�ؤولية حي�ال 

 حين أوقفت جميع الطراف العنف ليوم واح��د رغ��م ع��دم) أبريل(نيسان  12يوقف العنف أولG، مذكراG باليوم الول لوقف العنف في 
 إذا تمكنتم من ذل��ك لي��وم«وقال . تطبيق الحكومة السورية تعهداتها بسحب قواتها ووقف تحرك جنودها ووقف استخدام السلح الثقيل

».واحد فلم| ليس لشهر؟

 تم��ت«وع��ن النتخاب��ات النيابي��ة، ق��ال إنه��ا . وشدد أنان على ضرورة وقف العنف والنتهاكات للبدء ف�ي عملي��ة سياس��ية ذات ص��دقية
 ه��ذه النتخاب��ات: «وأض��اف». بمبادرة من الحكومة لكنن��ا تح��دثنا ع��ن عملي��ة سياس��ية تك��ون نتيج��ة لح��وار بي��ن الحكوم��ة والمعارض��ة

».ليست هي ما تحدثنا عنه والسلطات السورية تفهم أنه نتيجة للحوار السياسي ستكون هناك انتخابات أخرى

 وق�ال ف�ي خت�ام ح��ديثه م�ع. وعقد أنان الذي يتوجه قريبا الى سورية مؤتمراG صحافياG في جنيف بعد انته�اء إح��اطته ال�ى مجل�س الم��ن
 الك��ثير م�ن الس�ئلة تط�رح ع�ن احتم�ال فش�ل الخط�ة، وربم�ا نص�ل ال�ى اس��تنتاج ف�ي المس��تقبل ب�أن الخط�ة ل�م تنج�ح«الص�حافيين ان 

». وعندها سنتجه الى خيارات أخرى ولكن أناشد من يحمل السلم بالتفكير بسورية أولG، والتوجه الى طاولة التفاوض

 )الرئي��س بش�ار(ترك��ز عل��ى زي��ادة الض��غوط عل�ى نظ��ام الس��د وعل��ى «وقالت السفيرة الميركية سوزان رايس إن الوليات المتحدة 
 ».تري��د لمهم��ة أن�ان أن تنج��ح ولك��ن العبء يق��ع ف�ي إنجاحه��ا عل�ى النظ��ام الس��وري«وأشارت الى أن واش��نطن ». السد نفسه ليتنحى

 ».قلنا إن السد فقد الشرعية وعليه أن يتنحى والنتيج��ة المنطقي��ة لخط�ة أن�ان إن ت�م تنفي�ذها ه�ي إح�داث تغيي��ر ف�ي الحك�م: «وأضافت
 ل نضع جميع البيض في سلة واحدة، وفي حال عدم تنفيذ الخطة سننظر في الخيارات المتاحة: «وعن احتمال فشل خطة أنان، قالت

.وشددت على تأييد الوليات المتحدة وحدة المعارضة السورية وتقويتها». بما فيها العودة الى مجلس المن طلباG لجراءات إضافية

 وقالت مصادر مطلعة إن فرنسا تباحثت مع دول عربية وغربية في شأن استصدار قرار عن مجلس الم�ن قب�ل نهاي��ة الش�هر الح�الي
 وأوض�حت المص�ادر أن ردود الفع�ل تف�اوتت. انطلقاG من دعوة وزير الخارجية آلن ج��وبيه ال�ى إص�دار ق�رار تح�ت الفص�ل الس�ابع

 بين من تساءل عما إذا كان الهدف الدفع بمشروع قرار حتى لو قوبل بفيتو روسي، وبين من استبعد إمكان إجراء كه��ذا ف��ي مجل��س«
 المن نظراG ال�ى ع�دم ت�وافر الجم�اع عل�ى مواجه�ة فيت��و جدي��د، رغب�ة م��ن الكثري�ة ف�ي مجل�س الم��ن بالحف�اط عل�ى وح�دة ص�فوف

».المجلس ودعم خطة أنان

 شبه معزول داخل الجلس��ة المغلق��ة أثن��اء الس��تماع ال��ى أن��ان وأن الكثري��ة ف��ي«وقالت مصادر مجلس المن إن السفير الروسي كان 
 وأش�ارت مص�ادر أخ�رى ال�ى أن الس�فيرين الص�يني». المجلس عبرت ع��ن إدان��ة اس��تمرار الخروق�ات م��ن ج�انب الحكوم��ة الس��ورية

 س�قطت ف�ي ردود فع��ل الكثري��ة«والهندي حاول الشارة الى النتخابات النيابية في سورية على انها مؤش�ر إيج�ابي، لك�ن المحاول��ة 
».في المجلس ومن كوفي أنان أيضاG بأن النتخابات تفتقر الى الصدقية

 إنه قدم الموقف العربي بح��ذافيره وعرض�ه أم��ام مجل�س الم��ن وأن��ه تل الق�رار ال��ذي اتخ�ه المجل�س» الحياة»وقال السفير المغربي لـ
 وقالت مصادر المجلس إن السفير المغربي لم يطلب أي إجراء معين من المجلس أو من أن��ان، س��وى. الوزاري العربي أمام المجلس

 .التشديد على أهمية وقف النار وإطلق الموق�وفين والب�دء ف�ي العملي�ة السياس��ية، طبق�اG لم�ا ج�اء ف�ي ق�رار المجل�س ال�وزاري العرب�ي
 وشدد رئيس الجمعية العامة للمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر على الحاجة الى تحقيق تقدم في تط��بيق خط��ة النق�اط الس��ت بن��اء

 تع�اون الس�لطات الس�ورية والط�راف«وأك��د، خلل لق�ائه ان�ان ف�ي جني��ف، ض�رورة . على ق�رارات الجمعي��ة العام�ة ومجل�س الم��ن
 الخرى مع أنان وفريقه بهدف التطبيق الكامل لخطة النقاط الست للتوص�ل ال�ى ح�ل الزم��ة ومس�اعدة الس�وريين عل�ى إع�ادة الس�لم

». والستقرار والوحدة الى البلد



 من جهة اخرى حذر المين العام للجامعة العربية نبيل العرب�ي ام�س خلل زي�ارة لبكي��ن م��ن ان تص��اعد العن�ف ف�ي س��ورية ق�د ي��دفع
.وحذر من ان الزمة السورية قد تستفحل ليصل الى بلدان مجاورة. الصراع الى حرب اهلية، وكرر تأييد خطة انان

 ف��ي م��وازاة ذل��ك، اك��د المرص��د الس��وري لحق��وق النس��ان ان ع��دد القتل��ى ال��ذين س��قطوا ج��راء اعم��ال العن��ف ف��ي س��ورية وص��ل ال��ى
 ف�ي حي�ن ق��ال رئي��س اللجن��ة. الماض�ي) ابري��ل(نيس�ان  12سقطوا بع��د العلن ع��ن وق�ف اطلق الن�ار ف�ي  831من بينهم  11925

 الدولية للصليب الحمرجاكوب كيلينبرغر ان النتفاضة الس�ورية يمك��ن ان توص�ف بأنه�ا ح�رب اهلي�ة مح��دودة واض�اف ان المواق��ع
 الساخنة مثل حمص وبلدة إدلب تنطبق عليهما ثلثة معايير تضعها اللجنة لتعريف الصراع المسلح غي�ر ال��دولي وه�ي الش�دة والف��ترة

.الزمنية ومستوى تنظيم المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية

 ففي حماة قطعت قوات النظام الطريق الرئيسي من جه��ة ب��اب. وعلى الصعيد المني استمرت المواجهات امس على وتيرتها السابقة
 البلد وقصفت بالمدافع والرشاشات قلعة المضيق، كما تم قصف تلكلخ في حم�ص، وط�ال القص�ف العني��ف قلع��ة الحص�ن القريب��ة م��ن

 وذك��رت الهيئة. وفي حلب سجل اعتصام للمحامين أمام مكتب المحامي العام الول للمطالبة بالفراج ع��ن المعتقلي��ن. الحدود اللبنانية
ي انفجارين في iع دو ل في منطقة الكتيبة في درعا ما أدى الى إصابة طفل، كما سnم� Øجnس Gالعامة للثورة السورية أن إطلق نار عشوائيا 
 خربة غزالة على المدخل الشمالي للبلدة، واندلعت اشتباكات في بل��دة عتم�ان، بي��ن جن�ود منش�قين وجي�ش النظ�ام، م�ا أدى ال�ى س�قوط

.قتلى من الطرفين

ل الضراب العام والعصيان المدني لليوم الثاني على الت��والي ف��ي مدين��ة درع��ا وق��رى وبل��دات المحافظ��ة كاف��ة احتجاج��ا عل�ى  وتواص|
 الشعب السوري واحد«تنظيم النتخابات في ظل اعمال العنف كما خرجت تظاهرة حاشدة في طفس بريف درعا رفعت فيها لفتات 

 أما في ريف دمشق وتحديداG في التل، فقد حاص��رت ق��وات النظ��ام. ، وردد المتظاهرون هتافات للمدن المحاصرة»والطائفية ل تعنينا
 وش�نi الجي�ش ف�ي الزب��داني. المدينة كما شنت حملة دهم واعتقال في دوما واعتقلت مجموعة من الشبان واقتادتهم ال�ى مك�ان مجه�ول

. في ريف دمشق مداهمات وقام بحملة تفتيش في عدد من أحياء المدينة

 وافاد المرصد السوري لحقوق النسان عن اطلق نار وقذائف من قب�ل ق�وات النظ�ام ف�ي قري�ة التمانع�ة ف�ي محافظ�ة ادل�ب فيم�ا قت�ل
 وفي ريف حم�ص اش�تبكت ق�وات النظ�ام. شخص في حي القصور بحمص بعد تعرضه لرصاص قناص من احد الحواجز العسكرية

.مع منشقين ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى



 أنان إلى دمشق خلل أيام 

 ، على ما نق��ل عن��ه»الفرصة الخيرة لتجنب حرب أهلية«رأى المبعوث العربي والدولي إلى سوريا، كوفي أنان، أن خطته قد تكون 
 لكن أنان، الذي أدلى بهذا التصريح خلل إحاطته مجلس الم��ن بم�ا آل�ت إلي�ه وس�اطته ف�ي س�وريا، ح�ذر م�ن أن مهمت��ه. دبلوماسيون

».ليست فرصة مفتوحة إلى ما ل نهاية«

 وأبلغ أنان مجلس المن أنه ين�وي الت�وجه إل�ى دمش��ق خلل الي�ام المقبل�ة، وف�ق م�ا ص�رح ب�ه الس�فير البريط�اني ل�دى الم�م المتح��دة
.مارك ليل غرانت للصحافيين

 وقال دبلوماسيون إن أنان ورئيس عمليات حفظ السلم في المنظمة الدولية قدما تقويماG قاتماG لمجلس الم��ن ال�دولي بش�أن الوض��ع ف�ي
 ل ت��زال مس��ؤولية من��ع زي��ادة عس��كرة الص��راع تق��ع. تقدم محدود على الصعيد العس��كري«وقال دبلوماسي إن أنان أشار إلى . سوريا

».على الحكومة

 بشرط عدم كشف أسمائهم إن أنان أبل��غ مجل��س الم��ن م��ن طري��ق» رويترز«وقال دبلوماسي آخر بين أربعة دبلوماسيين تحدثوا إلى 
 التزام��اG غي�ر مح��دد الج��ل، لكنه�ا يمك��ن أن تك��ون الفرص��ة«دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف أن خطته المؤلفة م��ن س�ت نق�اط ليس�ت 

 انخفاض�اG ملحوظ�اG ف�ي اس�تخدام الس�لحة الثقيل�ة«وقال مبع�وث آخ�ر إن لدس�و أبل�غ المجل�س أن هن�اك ». الخيرة لتفادي حرب أهلية
 وفي العمليات العسكرية الكبيرة، لكن العمليات العس��كرية الق�ل ظه�وراG م�ا زال�ت مس�تمرة حالي��اG، وك�ذلك عملي�ات العتق�ال الواس�عة

 ق�وات الم�ن م�ا زال�ت«، مض�يفاG أن لدس�و ق�ال إن »ما زال�ت س�وريا تلج�أ إل�ى الس�لحة الثقيل�ة: «وقال الدبلوماسي الثاني». النطاق
.في المدن» موجودة وتتدخل

 في تطبيق خطته على المس��توى العس��كري، مؤك��داG ف��ي ال��وقت نفس�ه أن الق��وات الحكومي��ة تس�تمر ف�ي» تقدم محدود«وأشار أنان إلى 
»Gا�ثر تحفظ�و أك�عب بنح�ن». ممارسة الضغط على الش�و م�وريا، وه�ي س�ة ف�م والمعارض�ن الحك�ي بي�وار سياس�ى إطلق ح�ا إل�ودع 

».توفير الظ��روف الملئم��ة لتس��هيل تق��دم سياس��ي«وأضاف أن وجود مراقبين من المم المتحدة في سوريا يهدف إلى . أهداف خطته
 ف��ي التج��اه«وتعقيب��اG عل��ى رس��الة أن��ان، ق��ال من��دوب روس��يا ف��ي الم��م المتح��دة فيت��الي تش��وركين إن الموق��ف ف��ي س��وريا يتح��رك 

 وقال تشوركين إن المشاكل ل ت��زال قائم��ة ف�ي س�وريا، مش�يراG إل�ى أن الوض��ع ف�ي طريق�ه إل�ى. ، وبالمكان تذليل العقبات»اليجابي
.التحسن بصورة عامة

 بدورها، قالت سوزان رايس مندوبة الولي��ات المتح��دة ل��دى الم��م المتح��دة إن س��وريا ل��م تل��تزم خط��ة أن��ان وإن واش��نطن تزي��د التأيي��د
 لجماعات المعارضة، فيما قال من��دوب س�وريا بش�ار الجعف�ري إن الط�راف الداعم�ة للره��ابيين بالم�ال والس�لح ل» غير المميت«

.تنفذ ما يترتب عليها إزاء خطة أنان

 س��نرى إن ك��ان أن��ان س��يقدم مؤش��رات عل�ى: «وكان دبلوماسي غربي في المم المتحدة قد قال قبل ساعات من كلمة المبعوث ال��دولي
 م��ع الحكوم��ة(م��ن الص��عب التص��ور أن بإمك��ان المعارض��ة الموافق��ة عل��ى الح��وار «وق��ال دبلوماس��ي آخ��ر إن ». أن خطت��ه ل تعم��ل

».إذا كانت تتعرض لطلق نار وقصف وتعذيب) السورية

 وفي موقف لف�ت، ق�ال رئي��س ال��وزراء ال�تركي رج�ب طي�ب أردوغ��ان أم�س خلل زي�ارة لروم�ا حي�ث يعق��د لق�اء قم��ة م��ع الحكوم��ة
 وأوض��ح، خلل لق�اء ص�حافي م��ع نظي�ره اليط�الي. اليطالية، إن على المم المتحدة أن تزيد عدد مراقبيها في سوريا بش�كل واض��ح

 نحن بحاجة إلى ألف أو ألفين وربم�ا ثلث��ة آلف مراق�ب، أي مهم��ة ك�بيرة ق�ادرة عل�ى تفق��د البلد بأكمله�ا ورؤي�ة م�ا: «ماريو مونتي
 تج�اه س�لطات» نحن ندعم خطة أنان، لكن إذا سالني أحدهم ع��ن آم�الي، ف�إني س�أجيب ب�أني فق�دت ك�ل أم�ل: «وأضاف». يجري فيها

 :ومض�ى يق�ول». مراقباG؟ إنهم ل يستطيعون حتى مراقب��ة قس�م ص�غير م�ن منطق�ة ف�ي البلد 50ماذا يمكن أن يفعله : «وتابع. سوريا
».ربم����ا تعي����ن عل����ى مجل����س الم����ن ال����دولي اتخ����اذ إج����راءات أخ����رى. ل����م نتمك����ن م����ن الحص����ول عل����ى الح����ل ال����ذي نري����د«

 جندياG إيطالياG غير مسلح إلى سوريا للمشاركة في مهم��ة مراق��بي الم��م 15من جانبه، قال مونتي إن حكومته على وشك تأييد إرسال 
.المتحدة

)رويترز، أ ف ب، يو بي آي(
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Kofi Annan warns of risk of civil war in Syria

The Associated Press

International envoy Kofi Annan says world powers share a "profound concern" that Syria's 
violence is spiraling into civil war but have pledged to deploy 300 truce monitors there by  
the end of the month.

Annan said Tuesday in Geneva that there has been "a spate of bombings that are really 
worrying" and that the U.N.'s cease-fire-monitoring mission "is the only remaining chance 
to stabilize the country."

He told reporters after briefing the U.N. Security Council by videoconference from Geneva 
that "there is a profound concern that the country could otherwise descend into full civil  
war, and the implications of that are frightening."

Annan said failure to prevent a civil war "will not only affect Syria, it will have an impact on 
the whole region."

THIS IS A BREAKING NEWS UPDATE. Check back soon for further information. AP's 
earlier story is below.

GENEVA (AP) - International envoy Kofi Annan told the U.N. Security Council on Tuesday 
that "unacceptable levels of violence and abuse" are continuing in Syria and warned that 
the  country  could  plunge  into  civil  war  if  his  peace  mission  doesn't  succeed,  council  
diplomats said.

Two diplomats,  speaking  on condition  of  anonymity  because Annan's  videoconference 
briefing from Geneva was closed, said the U.N.-Arab League envoy reported fewer large-
scale military operations and that the presence of U.N. military observers and interventions 
in several instances appear to have had a calming effect.

But  the  diplomats  said  Annan  stressed  that  much  more  remains  to  be  done,  saying 
government troops are still present in and around cities and towns, human rights violations 
are  extensive  and  may  be  increasing,  humanitarian  assistance  is  insufficient  and  the 
government is denying "the legitimate aspirations of the Syrian people."

Annan told the council the onus remains on the government to create a climate where all  
Syrians  will  reject  further  militarization  of  the  conflict,  the  diplomats  said.  While  the 
government has taken steps, Annan was quoted as saying it "has clearly not responded to 
the needs of the people."

He warned that his six-point peace plan aimed at halting the fighting and initiating political 
talks to end the 13-month conflict is not open-ended, and stressed that the mission is "the 
only remaining chance to stabilize the country," the diplomats said.

The  U.N.  Security  Council  has  endorsed  Annan's  plan  and  authorized  300  unarmed 
military observers to monitor actions by the government and opposition for three months.

The International Committee of the Red Cross earlier said the conflict is transforming into 
a guerrilla war, with combatants carrying out ambushes and bombings instead of sustained 
battles,  and it  warned that  more than 1.5 million Syrians are struggling to  meet  basic 
needs like food, water and shelter.

Fighting in the central city of Homs, where U.N. observers helped halt weeks of artillery 
attacks, and in the northern Syrian town of Idlib are now non-international armed conflicts, 
said Jakob Kellenberger, president of International Committee of the Red Cross.



The  distinction  that  this  is  an  internal  armed  conflict  is  important  because  under 
international humanitarian law the government and opposition gain additional rights to use 
force but could be held accountable for possible war crimes.

Annan told  the  Security  Council  that  one  million  Syrians are  in  need of  humanitarian 
assistance and he strongly urged the government "to accept conditions for the scaling up 
of humanitarian assistance without delay," a council diplomat said.

Tens of thousands of people are living in public buildings or other people's homes, and the 
Red  Cross  and  Syrian  Arab  Red  Crescent  is  feeding  about  100,000  "particularly 
vulnerable" Syrians, Kellenberger said.

Kellenberger also said ICRC has gained permission to visit detainees at Aleppo's central  
prison from May 14-23 and is pushing for access to others. One diplomat quoted Annan as 
saying about prisoners, "I had expected much faster progress and much higher numbers 
of releases."

What began as a largely peaceful protest movement has evolved into more Syrians taking 
up arms in the face of President Bashar Assad's violent crackdown on dissent. The U.N. 
says more than 9,000 people have been killed in the past 14 months since Assad, who 
inherited power from his father in 2000, began his crackdown.

The Red Cross, meantime, said it is appealing for $27 million to quickly scale up aid.

About 40 U.N. observers have been trying to restore calm, but so far the intervention by  
world powers has failed to deter the bloodshed. A larger force of 300 U.N. observers is  
being prepared to enforce the truce.

Officials are also concerned about Syrians flocking over the borders.

International Organization for Migration spokesman Chris Lom said Tuesday that 2,835 
Syrians have registered at the Domiz refugee camp in northern Iraq since it opened this 
month and local authorities are expecting up to 7,000 more refugees at Domiz in the next 
month.

Frank Jordans in Berlin contributed to this report. 



Annan warns Syria at risk of civil war
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GENEVA — World powers share a "profound concern" that Syria could descend into civil war, 
international envoy Kofi Annan said Tuesday, but nations remain committed to his six-point peace 
plan and have pledged to deploy 300 cease-fire monitors there by the end of the month. 

He warned, however, that the world can't wait forever for the cease-fire plan to work, and noted that 
the bloodshed hasn't ended despite the truce. 

Annan, who has been tasked by the United Nations and the Arab League with devising a solution to 
end Syrian President Bashar Assad's brutal crackdown on a popular uprising, spoke to reporters in 
Geneva after briefing a closed-door session of the U.N. Security Council in New York by 
videoconference. 

Earlier Tuesday, the Red Cross said the Syrian conflict is transforming into a guerrilla war involving 
ambushes and bombings instead of sustained battles such as the military assaults on rebellious areas 
seen earlier in the uprising. It also warned that 1.5 million Syrians are struggling to meet basic 
needs. 

Annan said the U.N.'s cease-fire-monitoring mission "is the only remaining chance to stabilize" 
Syria. 

"There is a profound concern that the country could otherwise descend into full civil war, and the 
implications of that are frightening," he said during the impromptu press conference. "We cannot 
allow that to happen." 

Annan said he also told the Security Council that "unacceptable levels of violence and abuse" are 
continuing in Syria - that government troops are still present in and around cities and towns and 
human rights violations are extensive and may be increasing. 

"There have been worrying episodes of violence by the government, but we have also seen attacks 
against government forces, troops and installations. And there have been a spate of bombings that 
are really worrying, and I'm sure creates incredible insecurity among the civilian population," he 
said. 

He said there has been "some decrease in the military activities, but there are still serious violations 
in the cessation of violence that was agreed and the level of violence and abuses are unacceptable," 
he said. 

Annan warned that his peace plan aimed at halting the fighting and initiating political talks to end 
the 14-month-old conflict is not open-ended. The Security Council has endorsed the plan and 
authorized 300 unarmed military observers to monitor actions by the Assad regime and opposition 
for three months. 

What began as a largely peaceful protest movement has evolved into more Syrians taking up arms 
in the face of the Syrian government's crackdown. Assad, 46, who inherited power from his father 
in 2000, portrays the uprising as a plot by terrorists with foreign backing to weaken the country. The 
U.N. says more than 9,000 people have been killed in the conflict so far. 

"We may well conclude down the line that it doesn't work and a different tack has to be taken, and 
that will be a very sad day, and a tough day for the region," Annan said. 

Britain's U.N. Ambassador Mark Lyall Grant said U.N. peacekeeping chief Herve Ladsous told the 
council that 60 military observers are on the ground along with 37 civilian staff and that he expects 
to have "more than a hundred observers by the end of the week and the full 300 complement by end 



of the month." 

Annan also tried to sound a note of optimism. 

"We've been small in numbers, but even where we've been able to place two or three observers, 
they've had a calming effect," he said. 

"And I think that when they are fully deployed and working as a team, establishing relations with 
the people, we will see much greater impact on the work that they are there to do." 

Jakob Kellenberger, president of International Committee of the Red Cross, said earlier in the day 
that the fighting in some parts of Syria now amounts to "non-international armed conflicts" - the 
equivalent of localized civil wars. 

"At least in recent weeks, you have no longer these big battles like one had in Homs in the second 
half of February," Kellenberger told a news conference at ICRC headquarters in Geneva. "You have 
more guerrilla attacks and bomb attacks." 

The distinction that this is an internal armed conflict is important because under international 
humanitarian law the government and opposition gain additional rights to use force but could be 
held accountable for possible war crimes. 

"Our priority is to improve living conditions and to restore public services for up to 1.5 million 
people affected by the fighting," Kellenberger said. "Many people are still struggling just to make it 
through the day." 

Kellenberger also said ICRC has gained permission to visit detainees at Aleppo's central prison 
from May 14-23 and is pushing for access to others. The Red Cross, meantime, is appealing for $27 
million to quickly scale up aid. 

Syria was counting votes Tuesday for seats in the 250-member parliament, but the opposition 
boycotted the election and the U.S. described it as bordering on ludicrous. The Syrian parliament is 
considered a rubber-stamp body for the Assad regime and the balloting is unlikely to change the 
trajectory of the revolt in Syria, which has become a grim cycle of crackdown and reprisal. 

German Foreign Minister Guido Westerwelle told reporters in Berlin on Tuesday that the 
parliamentary elections held this week appeared to be an attempt by the Assad government to delay 
implementing the cease-fire. 

"We don't want any playing for time," Westerwelle said. "The promises in the cease-fire must be 
kept." 

After Annan's briefing, Syria's U.N. Ambassador Bashar Ja'afari reiterated Syria's commitment to 
the Annan plan, and said things are going "in the right direction" to fulfill it. 

But he accused Qatar, Saudi Arabia, Turkey and other unnamed countries of trying to sabotage 
peace efforts by financing and supporting the smuggling of weapons to the opposition. He also said 
"terrorists" along with members of al-Qaida are escalating the violence, which is "the core issue we 
are facing right now and what we need to deal with urgently." 

U.S. Ambassador Susan Rice, however, said Tuesday that if Syria doesn't fully implement the 
Annan plan, the U.S. will be ready "to look at other means of increasing the pressure on the Syrian 
regime to comply with the plan" including potentially asking the Security Council for further non-
military sanctions. 

Edith M. Lederer and Ron DePasquale at the United Nations and Frank Jordans in Berlin 
contributed to this report. 

The Associated Press
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من°اع في تونس وغليون في بكين 

 السورية المعارضة، أمس، أن هيث��م» هيئة التنسيق الوطنية في المهجر«أعلنت اللجنة العلمية لـ: منiاع في تونس وغليون في بكين
 وه�ذا اللق�اء ه�و. مناع رئيس الهيئة في المهج�ر، س�يلتقي الرئي�س منص�ف المرزوق�ي ف�ي ت�ونس بع��د تلقي��ه دع�وة رس��مية عاجل�ة من�ه

.الراب����ع م����ن ن����وعه بي����ن من����اع والرئي����س المرزوق����ي من����ذ أن تس����لiم الخي����ر مهم����اته ف����ي موق����ع الرئاس����ة الع����ام الماض����ي
 وف�ي بكي��ن ذك�رت وس�ائل إعلم رس�مية أن رئي�س المجل�س ال�وطني الس�وري المع�ارض بره�ان غلي��ون أج�رى محادث�ات م��ع وزي�ر

.الخارجية الصيني يانغ جيه تشي في بكين أمس

 وقال تلفزيون الصين المركزي إن يانغ أبلغ غليون بأن بلده تتبنى موقفاG ثابتاG في ما يتعلق بسوريا، وإنه�ا س�تدعم أي ق�رار يتف�ق م�ع
.المصالح الساسية للشعب السوري وتقبله كل الطراف المعنية في سوريا

 تجدر الشارة إلى أن وفد من هيئة التنسيق الوطنية السورية زار إسطنبول بناءG على دعوة من وزارة الخارجية التركية، وضم الوفد
 الزي��ارة ال��تي ج��رت أواخ��ر الش��هر الماض��ي أعلنته��ا الهيئة ف��ي بي��ان رس��مي ص��در الح��د. محم��د عب��د المجي��د منجون��ة وبس��ام المل��ك

.الماضي

 وأشار البيان إلى أن الوفد عقد لقاءات مع دبلوماسيين في الخارجية التركية، طرح خلل��ه الت��راك عل�ى هيئة التنس��يق النض��مام إل��ى
 المجلس الوطني مع إمكان تغيير اسمه، واس��تعداد تركي�ا لس��تقبال م��ؤتمر ح�وار لمختل�ف أطي�اف المعارض��ة، ومنعكس�ات إج�راءات
.الحص��ار القتص��ادي المتخ��ذة م��ن قب��ل تركي��ا والتح��اد الوروب��ي، ورأي هيئة التنس��يق بالت��دخل المس��لح والب��دائل ال��تي تطرحه��ا

 ولفت بيان هيئة التنس��يق إل�ى أن الوف��د ع�رض للج�انب ال�تركي ع��دم قب�ول الهيئة لفك�رة انض�واء أي ط�رف تح�ت راي��ة ط�رف آخ�ر،
 وعرض المحاولت المتكررة التي بذلتها الهيئة ليجاد أي صيغة لتجمع المعارضة، وبين كيف عمد المجل��س ال��وطني إل��ى النك��وص

.عما اتفق عليه في القاهرة بل أي مبرر جدي

 وأوض�ح الوف��د م�دى الض�رر ال�ذي ألحق�ه اع�تراف تركي�ا ودول التح�اد الوروب�ي وبع�ض ال�دول العربي��ة ب�المجلس ال�وطني كممث��ل
 ش��رعي للش��عب الس��وري، وط��الب الوف��د الج��انب ال��تركي ب��أن يعم��ل عل��ى دف��ع المجل��س ال��وطني الس��وري إل��ى الع��تراف بأطي��اف

 أما بشأن ال��دعوة إل�ى عق��د م��ؤتمر للمعارض�ة ف��ي تركي�ا، فق��د أك��د الوف��د أن ه�ذا يحت��اج إل�ى ق�رار م��ن. وإطارات المعارضة الخرى
.المكت�����ب التنفي�����ذي، م�����ع التن�����ويه ب�����أن الهيئة تري�����د أن تك�����ون الجامع�����ة العربي�����ة ه�����ي حض�����ن أي عم�����ل يتعل�����ق بس�����وريا

 كذلك نوقش موضوع الت��دخل العس�كري ف�ي الزم��ة، وبيi��ن وف��د الهيئة أن ه��ذا الت��دخل س��يعطي ك��ل الم��بررات للنظ�ام لس��تعمال أش��د
 وأك��د الوف�د أن الح�راك الث�وري. أنواع العنف، وسيحول هدف إسقاط النظام إلى إسقاط للدول�ة، وق��د يتط�ور إل�ى ح�رب أهلي��ة واس�عة

 السلمي سيراكم معطياته حتى يصل إلى تحقيق عصيان م��دني ش�امل يغط��ي الراض�ي الس��ورية، بعي��داG ع�ن مخ�اطر الح�رب الهلي�ة
 والدمار الشامل الذي يسببه التدخل العسكري، ولن يكون بإمكان النظام مواجهة الشعب ول إجباره على العمل ودفع الضرائب، ول��ن

.يكون أمامه إل الخضوع لرادته والتنحي

)الخبار، يو بي آي، رويترز، أ ف ب(
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