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لــوماسية
ول � ��ن ت �س �ع��ى إلم �ل ��اء ن �ت��ائ��ج ال �ت �ح��والت
ّ
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة ف� ��ي ال � �ع ��ال ��م ،وأك� � � ��د أن
ب�ل��اده ق � ّ�دم ��ت ال ��دع ��م ل�ل�ت�غ�ي�ي��ر ال�ح��اص��ل
ف� ��ي دول «ال ��رب� �ي ��ع ال � �ع� ��رب� ��ي» .وت� �ح � ّ�دث
ع��ن ع�م�ل�ي��ة ال �س�ل�ام ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط،
وق� ��ال «إن امل�س�ت�ق�ب��ل ب�ي�ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين
والفلسطينيني ،يجب أن ال يكون ملكًا ملن
يديرون ظهرهم للسالم .لنترك وراءنا من
يتغذى على النزاع ويرفض حق إسرائيل
ب��ال��وج��ود» ،وأض ��اف أن ال�ط��ري��ق صعبة،
لكن الغاية واضحة وهي «دول��ة يهودية
إس��رائ �ي �ل �ي��ة آم� �ن ��ة ،وف �ل �س �ط�ي�ن م�س�ت�ق�ل��ة
ومزدهرة».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اع �ت �ب��ر األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لأم��م
ّ
املتحدة بان كي مون ،في كلمته ،أن النزاع
ال �س��وري «ك��ارث��ة اق�ل�ي�م�ي��ة ل�ه��ا ت��داع�ي��ات
ع��امل �ي��ة» ،وط��ال��ب م�ج�ل��س األم ��ن بالعمل
ّ
ع �ل��ى ان �ه��ائ �ه��ا .وت ��اب ��ع ب ��ان «أن ال��وض��ع
ف ��ي س ��وري ��ا ي � � ��زداد خ� �ط ��ورة ي ��وم ��ًا ب�ع��د
ي��وم وعلى املجتمع ال��دول��ي ع��دم تجاهل
ه��ذا الوضع ،خصوصًا مع اف�لات العنف
ّ
م ��ن ال �س �ي �ط��رة» .وأض � ��اف أن «خ ��روق ��ات
وحشية لحقوق االن�س��ان ال ت��زال ترتكب
خصوصًا من قبل الحكومة ،ولكن أيضًا
من مجموعات املعارضة».
وقال بان «أدعو املجتمع الدولي إلى دعم
جهود األخضر اإلبراهيمي بشكل حازم
وم �ل �م ��وس» .وت ��اب ��ع األم�ي��ن ال �ع ��ام ل�لام��م
امل �ت �ح��دة «ع � ّل �ي �ن��ا أن ن �ض��ع ح � �دًا ألع �م��ال
ال �ع �ن��ف وت ��دف ��ق األس �ل �ح��ة إل ��ى ال �ط��رف�ين،
وال�ع�م��ل ع�ل��ى ح �ص��ول ان�ت�ق��ال ف��ي أس��رع
وقت ممكن يقوم به السوريون أنفسهم».
ّ
ف��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،ق ��ال ب ��ان إن «ال �ب ��اب قد
ّ
الدولتني للصراع
يغلق نهائيًا» أمام حل
ّ
ّ
الفلسطيني االس��رائ �ي �ل��ي ،وح ��ذر م��ن أن
اس �ت �م��رار ت � ّ
�وس ��ع امل �س �ت��وط �ن��ات ي �ق� ّ�وض
ّ
ّ
فرص إح�لال السالم .وأش��ار إلى أن «حل
الدولتني هو الخيار الوحيد املستدام ،لكن
ربما يغلق الباب إلى األبد» .وأضاف «إن
النمو املستمر للمستوطنات اإلسرائيلية
ف��ي األرض الفلسطينية املحتلة يقوض
ب �ش ��دة ج �ه ��ود إح �ل��ال ال � �س �ل�ام .ي �ج��ب أن
ّنكسر هذا الجمود الخطر» .ولفت بان إلى
أن��ه ي��رف��ض تهديد دول��ة ألخ��رى بالعمل
العسكري ،ف��ي إش ��ارة على م��ا ي�ب��دو إلى
ال �ت �ص��ري �ح��ات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة واإلي��ران �ي��ة
واألميركية األخيرة.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،قنا)

ي�ح�ظ��ى ب�م��واف�ق��ة غ��ال�ب�ي��ة الفلسطينيني.
وي�ش�ي��ر االس �ت �ط�ل�اع ال ��ى أن  73ف��ي امل�ئ��ة
م��ن املستطلعة آراؤه� ��م ي��ؤي��دون التوجه
ال ��ى م�ج�ل��س األم ��ن ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى دول��ة
فلسطينية ،م�ق��ارن��ة ب��امل�ق��اوم��ة الشعبية
ُغ �ي��ر ال �ع �ن �ي �ف��ة ( 61ف ��ي امل� �ئ ��ة) واالع �ل��ان
أح��ادي الجانب عن دول��ة فلسطينية (56
في املئة) وح��ل السلطة الفلسطينية (44
في املئة) والعودة الى االنتفاضة املسلحة
( 39ف��ي امل �ئ��ة) وامل �ط��ال �ب��ة ب��دول��ة ثنائية
القومية اسرائيلية ـ�ـ فلسطينية ( 28في
املئة).
وأق ��ر ع��ري�ق��ات ب��أن خ�ط��وة االم ��م املتحدة
التي ترفضها كل من اسرائيل والواليات
امل�ت�ح��دة ت�ن�ط��وي ع�ل��ى «م�خ��اط��ر ه��ائ�ل��ة».
وأض � � � � ��اف «ل� ��دي � �ن� ��ا ان � � �س� � ��داد ف � ��ي األف � ��ق
ال �س �ي ��اس ��ي» ف ��ي م� �ح ��ادث ��ات ال� �س�ل�ام م��ع
اس��رائ �ي��ل امل�ت�ع�ث��رة م �ن��ذ ع��ام�ي�ن ،مضيفًا
«ل��دي �ن��ا ب� ��اب م �غ �ل��ق ع �ل��ى امل �ص��ال �ح��ة مع
«ح � �م� ��اس» ول� ��م ن �ك��ن ق� ��ادري� ��ن ع �ل��ى دف��ع
ال � ��روات � ��ب ،ألن ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال � � ��دول وم��ن
بينها ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة أوق �ف��ت دعمها
للميزانية».
ل �ك��ن ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ي �ق��ول امل �ت �ح��دث ب��اس��م
�اس» س��ام��ي أب ��و زه� ��ري ان خ�ط��وة
«ح� �م � ُ
ع �ب ��اس «أح � ��ادي � ��ة ال �ج��ان��ب وغ �ي ��ر م�ت�ف��ق
عليها وطنيًا» ،مشيرًا ال��ى أن عباس «لم
يتشاور مع الفصائل الفلسطينية بشأن
هذه الخطوة املصيرية».

فرنسا تقرع طبول الحرب
في األزواد
باريس ـ سعاد عبد الرحمن
نواكشوط ـ المختار ولد محمد
ع �ش �ي ��ة ان � �ع � �ق ��اد ق� �م ��ة م � �ص � �غ ��رة ،دع ��ت
إل� �ي� �ه ��ا ف ��رن � �س ��ا ،ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش أع� �م ��ال
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��م امل �ت �ح ��دة ف��ي
نيويورك ،للبحث «في األوضاع األمنية
والسياسية في شمال مالي» ،أعلن وزير
الدفاع الفرنسي ،جان إيف لو دريان ،أن
تدخل عسكريًا وشيكًا ضد
بالده تدعم
اً
الجماعات الجهادية املتطرفة في شمال
م��ال��ي ،ف�ي�م��ا اع�ت�ب��ر ال��رئ�ي��س ال�ف��رن�س��ي،
ف��ران �س��وا ه ��والن ��د ،خ �ل�ال ك�ل�م�ت��ه أم��س
أم ��ام ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة،
الوضع في شمال البالد «غير محتمل،
وغير مقبول» .وق��ال «ال وقت إلضاعته
( )..ي�ن�ب�غ��ي ان ت�س�ت�ع�ي��د م��ال��ي وح ��دة
اراض�ي�ه��ا واخ� ��راج االره� ��اب م��ن منطقة
الساحل» .والتزم بدعم قرار في مجلس
االمن الدولي لـ«السماح ملالي باستعادة
وحدة اراضيها» ،واكد ان فرنسا ستدعم
مبادرات االفارقة.
عدها
التي
التصريحات،
وتزامنت هذه
ّ
املحللون إيذانًا ببدء دق طبول الحرب
ف� ��ي األزواد ،م� ��ع ت� �ح ��ول م� �ف ��اج ��ئ ف��ي
موقف الرئيس املالي املؤقت ،ديوكوندا
ت��راوري ،الذي أعلن قبول بالده بتدخل
ع�س�ك��ري ل �ق��وات منظومة دول أفريقيا
ال� �غ ��رب� �ي ��ة .وك � � ��ان ت � � � ��راوري ق� ��د ع� ��ارض
ن�ش��ر أي ق ��وات أف��ري�ق�ي��ة خ ��ارج املناطق
ال �ش �م ��ال �ي ��ة ال � �ت ��ي اس � �ت � �ح� ��وذت ع�ل�ي�ه��ا
ال �ج �م��اع��ات ال �ج �ه��ادي��ة وال� �ط ��وارق منذ
آذار امل��اض��ي .ل�ك��ن ال�ض�غ��وط الفرنسية
ن �ج �ح��ت ف ��ي ث �ن��ي ال ��رئ �ي ��س امل ��ال ��ي ع��ن
موقفه .وواف��ق األخ�ي��ر ،بعد ت��ردد ،على
أن تتخذ ال�ق��وات األفريقية م��ن باماكو
ق��اع��دة خلفية لعملياتها املرتقبة ضد
الجهاديني واملتمردين األزواديني.
وأع� �ل ��ن رئ �ي ��س ب��ورك �ي �ن��ا ف ��اس ��و ،ب�ل�ي��ز
ك ��وم� �ب ��اوري ،ال� ��ذي ت �ش��رف ب�ل��اده على
تنسيق ج�ه��ود منظومة غ��رب أفريقيا
ال �ه��ادف��ة ل�ح��ل األزم� ��ة ف��ي امل��ال��ي ،أن كل
ال � �ش� ��روط ب ��ات ��ت ج� ��اه� ��زة ل �ن �ش��ر ق� ��وات
أف ��ري �ق �ي ��ة ق ��وام� �ه ��ا  4آالف ج� �ن ��دي ف��ي
شمال مالي .ولفت إلى أن منظومة غرب
أفريقيا« ،ل��م تعد تنتظر س��وى الضوء
األخضر من مجلس األمن».

أم ��ا ف��رن �س��ا ،ف ��أك ��دت ع �ل��ى ل �س��ان وزي ��ر
خ� ��ارج � �ي � �ت � �ه� ��ا ،ل � � � � ��وران ف � ��اب� � �ي � ��وس ،أن
استكمال التحضيرات لتشكيل القوات
األف��ري �ق �ي��ة وم��واف �ق��ة ال��رئ �ي��س ت� ��راوري
ع� �ل ��ى ب � ��دء ن� �ش ��ره ��ا ف� ��ي ش � �م ��ال م ��ال ��ي،
«ت �ش �ك��ل خ� �ط ��وات ه��ام��ة وح��اس �م��ة في
االتجاه الصحيح» .وش��دد األخير على
أن مشاركة ب�لاده «ستقتصر فقط على
الدعم اللوجيستي».
ك�لام ّأك��ده وزي��ر ال��دف��اع الفرنسي ،جان
إيف لو دري��ان ،قائالً إن بالده لن تنشر
أي ق � ��وات ف ��ي ش �م ��ال م ��ال ��ي .ل �ك �ن��ه ن�ب��ه
إل ��ى أن «ذل ��ك ال ي�م�ن��ع أن �ن��ا س�ن��وف��ر كل
الدعم السياسي واللوجيستي للتدخل
ال�ع�س�ك��ري م��ن ق�ب��ل ال �ق��وات األف��ري�ق�ي��ة».
وأض� ��اف «ال ��وض ��ع ال �ح��ال��ي ف��ي منطقة
الساحل غير مقبول ،وال يمكن أن ندعه
هكذا أو أن نترك األمور لتتفاقم لتتحول
املنطقة إل��ى أفغانستان ج��دي��دة ،توفر
م�ل�اذًا آم�ن��ًا وق��اع��دة خلفية للجماعات

قمة مصغرة على
هامش الجمعية العامة
لبحث وضع مالي

اإلره � ��اب� � �ي � ��ة وال � �ع � �ص� ��اب� ��ات امل �ت �ط ��رف ��ة
املنضوية في تنظيم القاعدة».
واع �ت �ب��ر ال ��وزي ��ر ال �ف��رن �س��ي أن «ع�م�ل�ي��ة
التدخل قد ب��دأت ،بعد أن ّ
وج��ه الرئيس
امل��ال��ي دع ��وة إل��ى ج�ي��ران��ه ف��ي منظومة
دول غ��رب أفريقيا ملساعدة ب�لاده على
اس � �ت � �ع ��ادة ال � �ش � �م� ��ال» .وأض� � � ��اف «ه� ��ذه
امل� �ب ��ادرة ت �ع��ود أوال إل ��ى األف ��ارق ��ة ،لكن
ف ��رن �س ��ا س� �ت� �ق � ّ�دم م� ��ؤازرت � �ه� ��ا ودع �م �ه��ا
إلنجاح تدخل القوات األفريقية».
ُ
ويعتقد أن تأكيد فرنسا على اقتصار

دوره � ��ا ف �ق��ط ع �ل��ى امل �س��اع��دات التقنية
واللوجيستية ،سببه مخاوف الحكومة
ال�ف��رن�س�ي��ة م��ن ردود ف�ع��ل ال� ��رأي ال�ع��ام
الفرنسي في حال تنفيذ تنظيم «القاعدة
ف��ي ب�لاد امل�غ��رب اإلس�لام��ي» التهديدات
ال�ت��ي أطلقها األس �ب��وع امل��اض��ي ب��إع��دام
أرب��ع ره��ائ��ن فرنسيني محتجزين لديه
منذ ق��راب��ة ع��ام�ين ،وذل��ك ف��ي ح��ال اق��دام
فرنسا على التدخل عسكريًا في شمال
مالي.
وف��ي السياق ،أعلن وزي��ر الدفاع املالي،
ي��وم��وس��ا ك��ام��ارا ،أن ن�ش��ر ق ��وات تابعة
مل�ن�ظ��وم��ة غ ��رب أف��ري �ق �ي��ا ف ��ي ال�ع��اص�م��ة
ّ
بروية،
باماكو ،أمر ممكن ،شرط أن يتم
ك��ي ال ي�ص��دم ال �س �ك��ان» .وج ��اء تصريح
ال � ��وزي � ��ر امل� ��ال� ��ي ف� ��ي أع � �ق� ��اب ل �ق ��ائ ��ه ف��ي
أبيدجان بالرئيس اإلي �ف��واري ،الحسن
وت � � ��ارا ،ال � ��ذي ي �ت��ول��ى ح��ال �ي��ًا ال��رئ��اس��ة
الدورية ملنظومة دول غرب أفريقيا .وقد
س�ل��م ك��ام��ارا وت ��ارا رس��ال��ة م��ن الرئيس
املالي املؤقت ،ديونكوندا تراوري.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،س��ارع��ت ال�ح��رك��ة الوطنية
ل� �ت� �ح ��ري ��ر األزواد ،إل � � ��ى اإلع � �ل � ��ان ع��ن
اس �ت �ع ��داده ��ا ل �ل �ح��وار وال� �ت� �ف ��اوض م��ع
س� �ل� �ط ��ات ب ��ام ��اك ��و «م � ��ن أج � ��ل ت�ح�ق�ي��ق
م�ص�ل�ح��ة ال �ش �ع �ب�ين األزوادي وامل ��ال ��ي،
ووضع حد ملعاناتهما الطويلة» ،وذلك
في محاولة لقطع الطريق أمام مشاريع
التدخل التي ترعاها فرنسا.
وق��ال��ت ال �ح��رك��ة ،ال �ت��ي ك��ان��ت ق��د أعلنت
االن�ف�ص��ال وق�ي��ام دول��ة األزواد ف��ي آذار
املاضي ،إنها ترفض محاوالت حكومة
ب� ��ام� ��اك� ��و ال � �ت � �ف� ��اوض م � ��ع ال� �ج� �م ��اع ��ات
اإلرهابية ،التي قالت الحركة األزوادي��ة
إن �ه��ا «ت�ن�ظ�ي�م��ات دخ �ي �ل��ة ع �ل��ى األزواد
تحركها أجندات خفية وغامضة».

ملفات ساخنة على طاولة النقاش
س �ت �ن��اق��ش أع � �م� ��ال ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل�أم ��م امل � �ت � �ح� ��دة ،ال � �ت ��ي ان �ط �ل �ق ��ت ي ��وم
أم� � ��س ،ال � �ن ��زاع ��ات واألزم � � � ��ات امل �ن��دل �ع��ة
ع �ل��ى ال �س��اح��ة ال �ع��امل �ي��ة .ف��إض��اف��ة إل��ى
امل �ل��ف ال �س��وري ال ��ذي س� ّ�ب��ب خ�لاف��ًا بني
ال �ق��وى ال�ك�ب��رى ،س�ي�ك��ون امل�ل��ف ال�ن��ووي
اإلي ��ران ��ي أب� ��رز امل �ل �ف��ات م�ح��ل ج ��دل بني
ال� ��دول األع� �ض ��اء ،وخ��اص��ة أن تكهنات
ك �ث �ي��رة ت �س��ري ه ��ذا ال �ع ��ام ع ��ن اح�ت�م��ال
ت��وج �ي��ه ض��رب��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة ل�ل�م�ن�ش��آت
النووية اإلي��ران�ي��ة ،ما أدى إل��ى تصاعد
التوتر وفتور في العالقات بني إسرائيل
والواليات املتحدة.
وس � �ي � �ك� ��ون ه � � ��ذا امل� � �ل � ��ف ع � �ل� ��ى ط� ��اول� ��ة
امل � �ب� ��اح � �ث� ��ات ب �ي��ن ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
وبريطانيا وف��رن�س��ا وال�ص�ين وروس�ي��ا
وأمل� ��ان � �ي� ��ا غ � � �دًا ال� �خ� �م� �ي ��س ،ف � ��ي ال� �ي ��وم
نفسه ال��ذي سيلقي فيه رئيس ال��وزراء
االس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو خطابه
أمام الجمعية العامة.
ك� ��ذل� ��ك ،س �ت �ن��اق��ش ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
أزم ��ة دول ال�س��اح��ل وأزم ��ة م��ال��ي ،إذ إن

سيطرة املجموعات اإلسالمية املرتبطة
بالقاعدة على شمال مالي أث��ارت قلقًا
دول �ي ��ًا ،ال س�ي�م��ا ل ��دى ف��رن �س��ا ،ي�ض��اف
إل�ي��ه نقص غ��ذائ��ي يشمل  18,7مليون
ش �خ��ص ف��ي ت �س��ع دول م ��ن ت �ش��اد إل��ى
موريتانيا.
ومن املتوقع أن يشارك الرئيس الفرنسي
ف��ران �س��وا ه ��والن ��د ووزي� � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة
االم�ي��رك�ي��ة ه�ي�لاري كلينتون ال�ي��وم في
قمة يتوقع أن تؤدي إلى إعالن من األمم
امل�ت�ح��دة الستراتيجية شاملة وتعيني
موفد خاص إلى منطقة الساحل.
إض��اف��ة إل��ى أزم��ة دول ال�س��اح��ل وم��ال��ي،
م��ن املرتقب أن ي�ش��ارك رئيسا الكونغو
ج��وزي��ف ك��اب�ي�لا وروان� ��دا ب��ول كاغامي
غ � � � �دًا ال � �خ � �م � �ي ��س ف� � ��ي اج� � �ت� � �م � ��اع ح� ��ول
ج �م �ه��وري��ة ال �ك��ون �غ��و ال��دي �م��وق��راط �ي��ة،
وبشكل أوس��ع ح��ول منطقة البحيرات
ال �ع �ظ �م��ى .ك��ذل��ك ت �ط��رق اج �ت �م��اع ج��رى
ي��وم أم��س إل��ى مالحقة متمردي جيش
ال��رب للمقاومة امل��وج��ود ف��ي جمهورية
ال�ك��ون�غ��و وأوغ �ن��دا وأف��ري�ق�ي��ا الوسطى

وجنوب السودان.
وستكون األزم��ة في الصومال حاضرة
ال � �ي ��وم ف ��ي م��ؤت �م��ر ي �ع �ق��د ح � ��ول ال �ب �ل��د
األفريقي ،ومن املتوقع أن يطالب رئيس
ال � � ��وزراء ال �ب��ري �ط��ان��ي دي �ف �ي��د ك��ام �ي��رون
ووزي ��رة ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة ه�ي�لاري
كلينتون الرئيس الصومالي املنتخب،
حسن شيخ محمود ،بالتحرك بسرعة
مل�ن��ع غ ��رق ب�ل�اده م �ج��ددًا ف��ي ال�ف��وض��ى،
وال �ع �م��ل ع �ل��ى م�ك��اف�ح��ة ح��رك��ة ال�ش�ب��اب
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ،وال � �ت � �ص� ��دي ل �ل �ق��راص �ن��ة
الصوماليني ومكافحة الفساد.
ك��ذل��ك س�ت�ن�ظ��م ب��ري�ط��ان�ي��ا وال�س�ع��ودي��ة
اجتماعًا غدًا الخميس ملناقشة األوضاع
في اليمن وسبل تقديم الدعم للبلد الذي
ش�ه��د تغييرًا ع�ل��ى الصعيد السياسي
مع موجة «الربيع العربي» ،وهو اليوم
يشهد تحديات سياسية واقتصادية،
ك �م��ا ت��واج��ه ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة أي�ض��ًا
ت�ه��دي��د ال �ق��اع��دة ال�ت��ي ي��وج��د أن�ص��اره��ا
بقوة في جنوب البالد وشرقها.
(أ ف ب)

البرازيل :الدبلوماسية
هي الخيار الوحيد
قالت رئيسة البرازيل ديلما
روسيف (الصورة) ،في كلمتها
أمام الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،إن الحكومة السورية
ّ
تتحمل «النصيب األكبر» من
املسؤولية عن استمرار العنف
في البالد ،الذي يؤثر بشكل
النساء واألطفال،
خاص على ّ
مشيرة إلى تلقي بعض فصائل
املعارضة مساعدة عسكرية
ّ
أجنبية .وأوضحت روسيف أنه
«بالرغم من ذلك ،نحن مدركون
ملسؤوليات مجموعات املعارضة
املسلحة ،وخاصة تلك التي
تعتمد بشكل متزايد على الدعم

العسكري واللوجستي األجنبي».
وأشارت الرئيسة البرازيلية إلى
وجود ماليني البرازيليني من
أصول سورية« ،وهي الحقيقة
التي دفعتها للتحدث بقوة
لصالح إنهاء الصراع من خالل
ّ
الجهود الدبلوماسية ،التي تمثل
الخيار الوحيد».
(األخبار)

هوالند يطالب بحماية
«املناطق املحررة»
قال الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند ،أمام الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،إنه سيعترف
بالحكومة املؤقتة السورية
الجديدة في حال تشكيلها،
مطالبًا األمم املتحدة بحماية
«املناطق املحررة» في سوريا.
وقال «علينا أن نتحرك ألن
الوضع طارئ ،وأول وضع طارئ
هو في سوريا .كم من قتيل
آخر يجب أن ننتظر كي نبدأ
ّ
بالتحرك؟» .ورأى ّأن على القادة
السوريني أن يعرفوا أن «املجتمع
الدولي لن يبقى ساكتًا في حال
استخدام األسلحة الكيميائية»،
مضيفًا أن «نظام (الرئيس
السوري بشار) األسد لن يجد
له مكانًا في األمم املتحدة...
وليس له مستقبل»ّ .
وتطرق
إلى قضية «النووي» اإليراني،
فقال إن إيران تتجاهل مطالب
املجتمع الدولي ،وال تأخذ قرارات
مجلس األمن في االعتبار .وقال
إن باريس مستعدة «لفرض
عقوبات جديدة على إيران»،
ّ
وتحدث
للضغط على نظامها.
السالم في
عن مفاوضات
ّ
الشرق األوسط املتوقفة ،وقال إنه
يجب الوصول إلى مخرج في هذا
الشأن ،مضيفًا أن «الحل الوحيد
لتحقيق سالم عادل وشامل هو
املفاوضات».
(أ ف ب)

