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سوريا

األسد يخشى من «حرب هذا العام»

إس��رائ �ي��ل .وق��ال��ت إن �ه��ا «ت �ن �ظ��ر باهتمام
كبير إلى ما أعلنته الحكومة اإلسرائيلية،
وهذا بيان مبدئي في هذه املرحلة».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،دع ��ا ال �ب��رمل��ان األوروب� � ��ي إلى
ت�ح�ق�ي��ق دول� ��ي وم��وض��وع��ي ف��ي الهجوم
اإلسرائيلي على «أسطول الحرية» ،وفتح
ك��ام��ل ل�ل�م�ع��اب��ر وإن �ه ��اء ف� ��وري للحصار.
وقال :هذه هي «مطالب البرملان األوروبي

التي تضمنها القرار الذي اتخذ اليوم».
من جهته ،أعلن وزير الخارجية الفرنسي،
برنار كوشنير ،أن القرار هو «التقدم األول
الكبير منذ هذه األزمة .إال أنه ليس كافيًا»،
ف�ي�م��ا أش� ��ار وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اإليطالي،
فرانكو فراتيني ،إلى أن «إسرائيل فهمت
أن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ح �ص��ار ت��أت��ي بنتائج
عكسية».

أك ��د ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ،ب �ش��ار األسد،
أم��س ،أن الحكومة اإلسرائيلية زادت
م� �خ ��اط ��ر ن� �ش ��وب ح � ��رب ف� ��ي املنطقة
بهجومها الدامي على أسطول الحرية،
مشيرًا إل��ى أن «اح�ت�م��ال ان ��دالع حرب
في املنطقة هذا العام أكثر جدية» ،في
وق��ت ج��دد ف�ي��ه ت��أك�ي��د ت�م�س��ك سوريا
بعالقتها مع إيران.
وق� ��ال ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ،ف��ي مقابلة
بثتها هيئة اإلذاع ��ة البريطانية «بي
بي سي» ونشرت مقتطفات منها على
موقعها اإللكتروني ،إن الهجوم الذي
أوق��ع تسعة قتلى من املدنيني األتراك
«قضى على فرص التوصل إلى السالم
في املستقبل املنظور» ،محذرًا من أنه
«ستكون له عواقب وخيمة».
وات �ه��م األس ��د ال�ح�ك��وم��ة اإلسرائيلية
بأنها «م�ه��ووس��ة بافتعال األزمات».
وق� � � ��ال إن ح� �ك ��وم ��ة رئ � �ي� ��س الوزراء
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،ب� �ن� �ي ��ام�ي�ن نتنياهو،
«ه��اج�م��ت ق��ارب��ًا للمساعدات التركية
إل � ��ى غ� � ��زة ،م� ��ع أن ت��رك �ي��ا ل� ��م تهاجم
إسرائيل قط ،ولم تفعل أي شيء يضر
باإلسرائيليني ،وكل ما فعلته كان من
أجل خدمة عملية السالم ،وخصوصًا
ف��ي ال�س�ن��وات ال�ث�لاث امل��اض�ي��ة وكانت
ال��وس �ي��ط ال��وح �ي��د خ�ل�ال ه ��ذه الفترة
بيننا وبني إسرائيل ،غير أن العالقات
التركية ـــــ اإلسرائيلية ت��ده��ورت بعد
الهجوم على أسطول الحرية».
واس �ت �ب �ع��د األس � ��د إم� �ك ��ان أن تمارس
ت��رك �ي��ا م��ن ج��دي��د دور ال��وس��اط��ة بني
بالده وإسرائيل في املستقبل القريب
«م ��ا ل��م ت�غ�ي��ر (إس ��رائ� �ي ��ل) سلوكها».
وق ��ال« :ن�ح��ن ال نملك شريكًا حقيقيًا
ل �ت �ح �ق �ي��ق ال � �س �ل�ام امل� �ط� �ل ��وب ،وحتى
ع �ن��دم��ا م�ض�ي�ن��ا إل ��ى ال� �س�ل�ام ،ل��م نكن
نعتقد أبدًا أن لدينا شريكًا ،لكن عليك
أن تحاول ونحن نحاول على الدوام،
غير أن ه��ذه الحكومة مختلفة تمامًا

عن أي حكومة إسرائيلية أخرى».
ُ
وسئل عما إذا كان الهجوم اإلسرائيلي
ع �ل��ى أس� �ط ��ول ال �ح��ري��ة زاد م ��ن خطر
ان� � � ��دالع ح � ��رب ج� ��دي� ��دة ف� ��ي املنطقة،
بالتأكيد؛
فأجاب األس��د« :بالتأكيد...
ً
ألن ه��ذا الخطر ك��ان قائمًا أص�ل�ا قبل
الهجوم ،ولدينا أدلة أخرى على نيات
ه ��ذه ال�ح�ك��وم��ة ت �ج��اه ال �س�ل�ام وتجاه
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ون �ي ��ات ق�ت�ل�ه��م ،وهذا
يكفي للحديث عن خطر نشوب حرب
في املنطقة».
وأش��ار األس��د إل��ى «أن احتمال اندالع

نستطيع
إقامة عالقات
جيدة مع الواليات
المتحدة والغرب ومع
إيران أيضًا

ح � ��رب ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ه � ��ذا ال � �ع� ��ام أكثر
ج��دي��ة ،وم��ا ل��م ي�ك��ن ه �ن��اك س�ل�ام ،فإن
احتمال نشوب حرب قائم ،لكن ال أحد
يعلم متى ستندلع وستكون الحرب
مفاجئة ألن��ه ال يمكن أح �دًا أن يتوقع
وي� �ح ��دد م ��وع� �دًا دق �ي �ق��ًا ل �ه��ا وكيفية
ن�ش��وب�ه��ا ،ل��ذل��ك ح�ين ال ت�م�ل��ك السالم
عليك أن تتوقع الحرب كل ي��وم ،وهذا
خطر للغاية» ،لكنه أوضح أن سوريا
«تعمل على منع وقوع حرب إقليمية»،
ف� ��ي م� �ع ��رض ح ��دي �ث ��ه ع� ��ن أن الشرق
األوسط يمر بمرحلة تغيير.

ورف � � � ��ض ال� ��رئ � �ي� ��س ال � � �س� � ��وري اتهام
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ل� �ب�ل�اده بتهريب
أس� �ل� �ح ��ة إل � ��ى ح � ��زب ال � �ل� ��ه ،وطالبها
بتقديم أدل��ة ،مشددًا على أن دمشق ال
تناقش «املزاعم أو التقارير الصحافية
أو الشائعات».
وق��ال األس��د« :إن األميركيني أبلغونا
أن ل��دي�ه��م أدل ��ة ع�ل��ى ذل ��ك ،وأبلغناهم
بدورنا أننا نستطيع مناقشة ذلك على
طاولة املفاوضات ،لكننا ال نستطيع
مناقشة املزاعم أو التقارير الصحافية
أو الشائعات ،بل األدلة» .وأضاف« :إذا
كنتم تتحدثون عن تهريب األسلحة،
ف�ك�ي��ف ع�ل�م�ت��م ب��ذل��ك ،وه ��ل بحوزتكم
صور عنها ،وهل شاهدتم املهربني أو
أمسكتم ب��أي واح��د منهم؟ ف��إذا كانت
لديكم هذه األدلة فاعرضوها ّ
علي».
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع��ن ط��ري�ق��ة حصول
حزب الله على األسلحة ،قال األسد «إن
مثل ه��ذا ال�س��ؤال ينسحب أيضًا على
قطاع غ��زة ،فهو واق��ع تحت الحصار،
لكنه قادر على الحصول على ما يريد،
ألن أي طرف ال يستطيع أن يغلق بلدًا
أو حدودًا أو بحرًا».
وع� ��ن م��وق �ف��ه م ��ن ع� ��رض األميركيني
ص��داق �ت �ه��م ف��ي م �ق��اب��ل ت�خ�ل��ي سوريا
ع��ن إي� ��ران ،ق��ال ال��رئ�ي��س ال �س��وري «إن
األم�ي��رك�ي�ين ي�ن��اق�ض��ون أن�ف�س�ه��م حني
يتحدثون ع��ن االس�ت�ق��رار ف��ي املنطقة،
ويريدون الوصول إلى هذا االستقرار
م ��ن خ �ل�ال إق ��ام ��ة ع�ل�اق ��ات س �ي �ئ��ة بني
دولها ،وهذا ينافي املنطق» .وأضاف:
«ن�ح��ن نستطيع إق��ام��ة ع�لاق��ات جيدة
م ��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال� �غ ��رب ومع
إيران أيضًا ومع الجميع ،ألن املسألة ال
تتعلق بالعالقة بني طهران وواشنطن
ب��ل ب�ع�لاق��ات�ن��ا ،ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع� ّ�م��ا إذا
كانت العالقة جيدة أو سيئة بني إيران
والواليات املتحدة».
(األخبار ،يو بي آي ،أ ف ب ،رويترز)

الرسن يرعى جلسة مفاوضات مباشرة!
نيويورك ــ نزار عبود

ما قل
ودل
تقدم مكتب االدعاء العام في
العاصمة البولندية وارسو ،أمس،
بمذكرة لترحيل يوري برودسكي
املتهم بالتورط في اغتيال القيادي
في حركة «حماس» ،محمود
املبحوح (الصورة) إلى أملانيا.
وبحسب اإلجراءات ،يجب على

ّ
املدعي العام البولندي ،الذي يمثل
أملانيا رسميًا بعدما أصدرت مذكرة
اعتقال أوروبية بحق برودسكي،
أن يستجوب املتهم ويسأله ّ
عما إذا
كان يرغب في أن ُي َر َّحل ،فإذا وافق
ينقل إلى أملانيا خالل  10أيام ،وإذا
رفض يكون أمام املحكمة في وارسو
ما بني  60و 90يومًا التخاذ قرار
بما تفعله.
يشار إلى أن برودسكي لم يوافق
حتى اآلن على ترحيله ،وهو يزعم
أنه بريء.
(يو بي آي)

ف �ي �م ��ا ب� � ��دأ امل � �ب � �ع ��وث األم � �ي� ��رك� ��ي جورج
ميتشل جولة جديدة من املفاوضات غير
املباشرة ،بدا أن مسؤولي السلطة ذاهبون
إلى محادثات مباشرة مبكرة ،إذ سيعقد
رئ� �ي ��س دائ� � � ��رة امل � �ف� ��اوض� ��ات ف� ��ي منظمة
التحرير صائب عريقات جولة مباحثات
م �ب��اش��رة ف��ي ن �ي��وي��ورك م��ع ن��ائ��ب رئيس
ال � ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي دان م��ري��دور ف��ي 25
حزيران الحالي برعاية تيري رود الرسن،
م��دي��ر معهد ال �س�لام ال��دول��ي ون��اظ��ر قرار
مجلس األمن الدولي  1559في مقر املعهد
ف��ي  777يونايتد نايشن ب�ل�ازا ،ش��ارع 44
قبالة مبنى األمم املتحدة.
ّ
وح��دد الرسن إطار اللقاء كـ«مؤتمر رفيع

املستوى يضم الشخصيتني الفلسطينية
واإلسرائيلية بعنوان الشرق األوسط :هل
هناك من طريق قدمًا؟» .وقال ،في الدعوة
ال�ت��ي ّ
وج�ه�ه��ا إل��ى ب�ع��ض الدبلوماسيني
لحضور االج�ت�م��اع ال�ث�ن��ائ��ي« ،ب�ع��د عقود
م��ن ال�ت�غ�ي��رات وال �ت �ح��والت الدراماتيكية
ف��ي عملية ال �س�لام ال�ت��ي دارت ف��ي الشرق
األوس� � � ��ط ب ��ات ��ت ال � �ص � ��ورة أك� �ث ��ر تعقيدًا
وتفرض تحديات على القادة السياسيني
الذين يعملون من أجل مستقبل من السالم
الدائم للشعبني اإلسرائيلي والفلسطيني».
وأضاف إن هذا «االجتماع سيبحث اآلفاق
م ��ن ال �ج��ان �ب�ين وي�ت�ف�ح��ص آل �ي ��ات السالم
واألمن الحالية في املنطقة».
في هذا الوقت ،اجتمع جورج ميتشل أمس
مع وزي��ر الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك

ف��ي ال�ق��دس املحتلة ،قبل لقائه م��ع رئيس
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو.
ون �ق �ل ��ت وس� ��ائ� ��ل إع �ل ��ام إس ��رائ �ي �ل �ي ��ة عن
م�ي�ت�ش��ل ق��ول��ه «آم� ��ل أن ت �ق��ود املحادثات
(غ�ي��ر امل�ب��اش��رة) إّي�نّل��ى م�ف��اوض��ات مباشرة،
وه ��ذه ف �ت��رة ي�ت�ع� ف�ي�ه��ا ع�ل��ى الجانبني
إب��داء ضبط النفس من أج��ل االمتناع عن
املواجهة» .أما باراك فقال «نأمل ونؤمن بأن
املحادثات غير املباشرة يجب وبإمكانها
أن ت�س�ت�م��ر وت �ق��ود الح �ق��ًا إل ��ى محادثات
مباشرة بيننا وبني الفلسطينيني بهدف
تحقيق ثغرة تحقق تغييرًا في الواقع من
أساسه بيننا وبني جيراننا» .وأضاف إن
إسرائيل معنية بدفع مفاوضات التقارب
م ��ع ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ال � ��ى األم � � ��ام بصورة
مكثفة واالنتقال السريع ال��ى املفاوضات

تقــرير
ّ
ّ
فيلتمان يحمل اقتراحات لحل املعضلة العراقية
اق �ت �ص��رت اج �ت �م��اع��ات م �س��اع��د وزيرة
الخارجية األميركية ،جيفري فيلتمان،
مع كبار القادة العراقيني في اليوم الثالث
من زيارته لبالد الرافدين ،على جوجلة
اآلراء ف��ي م��ا يختص بتأليف الحكومة
التي ما ت��زال خاضعة لتجاذبات حادة
أدخلتها نفقًا مسدودًا.
وق� ��ال ال �ق �ي��ادي ف��ي ق��ائ�م��ة «العراقية»،
ب��زع��ام��ة رئ �ي��س ال � � ��وزراء األس� �ب ��ق إياد
ع � �ل� ��اوي ،ال� �ش� �ي ��خ ج � �م ��ال ال� �ب� �ط� �ي ��خ ،إن
«امل � �س ��ؤول �ي�ن األم� �ي ��رك�ي�ن ل ��م يتحركوا
ف�ع�ل�ي��ًا ح �ت��ى اآلن ،ي ��ري ��دون أن تنضج
األف� �ك ��ار وأن ت �ت �ع��ب ال �ك �ت��ل السياسية
ف ��ي م� �ف ��اوض ��ات� �ه ��ا» .وأض � � ��اف «لديهم
م �ش��اري��ع ت��واف �ق �ي��ة ،ل�ك��ن ك��ل املقترحات
التي طرحت رفضتها العراقية ،ألننا ال

نقبل إال بحقنا ال��دس�ت��وري ف��ي تأليف
ال �ح �ك��وم��ة» .وأض� � ��اف «ح �م��ل فيلتمان
عدة احتماالت منها تقاسم السلطة بني
ع�لاوي والتحالف الوطني املنبثق عن
االندماج بني قائمتني شيعيتني» ،الفتًا
إل��ى أن م��ن مصلحة األميركيني تأليف
الحكومة بأي طريقة «على اعتبار أنهم
ي �س �ع��ون إل � ��ى س �ح��ب ق ��وات� �ه ��م ف ��ي ظل
وجود حكومة».
ب� � ��دوره ،ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع ��ن ق��ائ �م��ة «دولة
ال�ق��ان��ون» ،عباس البياتي ،إن فيلتمان
ال �ت �ق��ى ال �ق��ائ �م��ة ال �ت��ي ي�ت��زع�م�ه��ا رئيس
ال ��وزراء املنتهية والي�ت��ه ن��وري املالكي،
وح� ��ض «ع �ل��ى ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة شراكة
وط �ن �ي��ة» ،م��وض�ح��ًا أن��ه «ل��م ي�ت��دخ��ل في
التفاصيل» و«لم يتحدث عن أحقية أي

طرف» في تأليفها.
أم��ا النائب ع��ن التحالف الكردستاني،
م�ح�م��ود ع�ث�م��ان ،ف��أوض��ح أن��ه «بحسب
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي وص �ل �ت �ن��ا ،ف ��إن زيارة
ف �ي �ل �ت �م��ان ه��دف �ه��ا اإلس � � ��راع ف ��ي تأليف
ال �ح �ك��وم��ة ل�ك�ن��ه ل��م ي �ط��رح م �ش��روع��ًا أو
يقترح أمرًا خاصًا».
ف ��ي ه� ��ذه األث � �ن� ��اء ،رأت «ال� �ع ��راق� �ي ��ة» أن
تفسير املحكمة االتحادية العليا للمادة
ال � �س� ��ادس� ��ة وال� �س� �ب� �ع�ي�ن م� ��ن الدستور
العراقي واعتبارها أن «الكتلة البرملانية
األك�ب��ر ه��ي تلك الفائزة باملرتبة األولى
ف��ي االن�ت�خ��اب��ات أو تلك ال�ت��ي ت��ؤل��ف في
م��ا ب�ع��د ،يسمح بتأليف حكومتني في
العراق».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

املباشرة .بدوره ،قال الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،في مؤتمر صحافي عقده
ف��ي ش��رم ال�ش�ي��خ« ،إذا وج��دن��ا أن املوقف
اإلسرائيلي بشأن األمن والحدود إيجابي،
أو يمكن البناء عليه ،ونعتبر هذا خطوة
لألمام ،عند هذا ال مانع لدينا من الذهاب
ل�ل�م�ف��اوض��ات امل �ب��اش��رة ،وبطبيعة الحال
هذا يحتاج تحت أي ظرف إلى الجلوس مع
لجنة املتابعة العربية» .وردًا على سؤال
ّ
ع��ن األن�ب��اء ال�ت��ي ت ��رددت ع��ن نية الرئيس
األميركي باراك أوباما طرح أفكار ومبادئ
جديدة تتعلق بعملية السالم إذا ما فشلت
امل�ح��ادث��ات غير امل�ب��اش��رة ،ق��ال ع� ّ�ب��اس« :ال
م�ب��ادئ ج��دي��دة ،والرئيس أوب��ام��ا ي��رى أن
املفاوضات املباشرة مفيدة ،وقلنا له نعم
مفيدة ،ولكن يجب حدوث تقدم».

