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تقـرير

سترتد
تحذر الغرب :مهاجمة سوريا ّ
طهران ّ
ال تزال واشنطن في مرحلة درس االحتماالت ،من تأكيد
الرد املطلوب،
استخدام دمشق للسالح الكيميائي إلى أشكال ّ
في وقت حذرت فيه طهران من تهديد املنطقة في حال «فوز
املعارضة» السورية ،معتبرة أن أي هجوم على سوريا سيرتد
ّ
ص � ّ�ع ��دت ط� �ه ��ران م ��ن ل�ه�ج�ت�ه��ا ف ��ي ظ��ل
التهديد اإلس��رائ�ي�ل��ي ـ�ـ الغربي لسوريا
ف � ��ي م � ��ا ي� � �خ � � ّ�ص م � �س� ��أل� ��ة «اس � �ت � �خ� ��دام
األسلحة الكيميائية» ،ف��ي وق��ت غ� ّ�ردت
ف � �ي� ��ه ب � ��رل �ي��ن خ � � � ��ارج س � � ��رب ح �ل �ف��ائ �ه��ا
ً
معتبرة أنها ال تملك ّ
أي أدلة
الطبيعيني،
على استخدام «الكيميائي» ولم يطلعها
أح ��د ع�ل��ى م�ع�ط�ي��ات��ه .واش �ن �ط��ن ال ت��زال
ت �ل� ّ�وح ب �ت �ح��رك ض��د دم �ش��ق «ف ��ي ح��ال»
ت��أك��د امل �ع �ل��وم��ات ب �ش��أن امل ��وض ��وع ،في
ّ
ظ��ل ت�ض��ارب ف��ي استنتاجات أجهزتها
االستخبارية.
ّ
وحذر الرئيس اإليراني محمود أحمدي
سوريا
نجاد من أن انتصار املعارضة في
ّ
سيجلب موجة من عدم االستقرار تمثل
«تهديدًا للمنطقة برمتها» .حديث نجاد
ج ��اء خ�ل�ال خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال��ه امل�س�ت�ش��ار
ال �خ��اص ل �ل �ش��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة للرئيس
املصري محمد مرسي ،عصام الحداد.
واجتمع ك��ل م��ن ال�ح��داد ورئ�ي��س دي��وان
رئيس الجمهورية املصرية محمد رفاعة
الطهطاوي مع مسؤولني إيرانيني ،وأفاد
بيان أصدرته وزارة الخارجية اإليرانية
ّ
أن الجانبني اتفقا على «ض��رورة وضع
خطة عمل للتحرك بشأن خطة الرئيس
امل� �ص ��ري ب �خ �ص��وص األزم� � ��ة ال �س��وري��ة
ّ
من خ�لال ح��ل سياسي مقبول يمكن أن
يساعد في إنهاء العنف».
واجتمع امل �س��ؤوالن امل�ص��ري��ان ال��زائ��ران
مع الرئيس اإليراني ومع مستشار األمن
القومي سعيد جليلي ،ووزير الخارجية
علي أكبر صالحي ،وعلي أكبر واليتي
مستشار السياسة الخارجية للمرشد
علي خامنئي.
وأع � �ل� ��ن وزی � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ی ��ة ع� �ل ��ي أک �ب��ر
ص��ال �ح��ي اس �ت �ع��داد إی � ��ران الس�ت�ض��اف��ة
الجولة املقبلة من اجتماع وزراء خارجیة
ّ
إی��ران وترکیا ومصر والسعودیة لحل
األزمة السوریة.
ف ��ي م � � ��وازاة ذل � ��ك ،ك �ش��ف رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
األمن القومي في مجلس الشورى ،عالء

ال��دي��ن ب ��روج ��ردي ،ع��ن وج ��ود مقاتالت
حربية إسرائيلية ف��ي ق��واع��د عسكرية
أردنية وتركية استعدادًا لتوجيه ضربة
عسكرية لسوريا ،وبهدف الضغط على
ّ
ال�ح�ك��وم��ة ال �س��وري��ة .ب��روج��ردي أك��د أن
ط��رح مسألة استخدام النظام السوري
ل�لأس�ل�ح��ة الكيميائية ل�ي��س إال أخ�ب� ّ�ارًا
ي��راد منها الضغط على النظام ،وح��ذر
من ّأن الكالم عن ضربة عسكرية ّ
توجه
ل� �س ��وري ��ا ل �ي��س م� ��ن م �ص �ل �ح��ة أم �ي��رك��ا،
ّ
وخ �ص��وص��ًا أن ه� ��ذا األم � ��ر س�ي�ن�ع�ك��س
مباشرة على إسرائيل.
ف � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ،ق� � ��ال وزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
األم � �ي� ��رك� ��ي ج� � ��ون ك � �ي � ��ري ،أم � � ��ام ل �ج �ن��ة
االس �ت �خ �ب��ارات ف��ي م�ج�ل��س ال �ن ��واب في
ج �ل �س��ة م �غ �ل �ق��ة ،إن� ��ه «ف� ��ي ح� ��ال ت��أك��دت
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ع � ��ن اس � �ت � �ع � �م ��ال ال � �س �ل�اح
الكيميائي في سوريا فإننا قد نفرض
منطقة حظر ج��وي أو سنبدأ بتسليح
املعارضة» .ولفت النائب براد شيرمان،
ّ
ال � ��ذي ن �ق��ل ت �ص��ري �ح��ات ك� �ي ��ري ،إل� ��ى أن
ال� �خ� �ي ��ارات امل �ت��اح��ة ال �ت ��ي ن��وق �ش��ت ف��ي
ال�ج�ل�س��ة ت� ��راوح ب�ين «دع ��م دب�ل��وم��اس��ي
للمعارضة ،إلى مساعدة الالجئني ،إلى
املساعدات املالية ،إلى األسلحة لبعض
ال �ف �ئ��ات ،وان �ت �ه� ً
�اء ب�ف��رض منطقة حظر
طيران .كل هذه القضايا مطروحة على
الطاولة».
جهته ،قال السيناتور جون ماكاين،
من
ّ
أم � ��س ،إن � ��ه ي �ن �ب �غ��ي أن ت� �ع � ّ�د م�ج�م��وع��ة
م��ن ال� ��دول ق� ��وات ل �غ��زو س��وري��ا لتأمني
ّ
أي أس�ل�ح��ة كيميائية ق��د ت �ك��ون ه�ن��اك.
ّ
وأض ��اف أن ال�ق��وات األميركية يجب أال
تدخل سوريا ،لكن ينبغي أن تكون قوة
دولية «مستعدة من الناحية العملية»
ل �ل��ذه��اب إل ��ى ه �ن��اك وم �ن��ع االس�لام �ي�ين
امل� �ت� �ش ��ددي ��ن م� ��ن وض� � ��ع أي ��دي� �ه ��م ع�ل��ى
ً
األسلحة الكيميائية .وتابع قائال« :ثمة
ع��دد من املستودعات لهذه األسلحة .ال
يمكن أن تسقط في أيدي الجهاديني».
ّ
يصر
وأسفر موقف البيت األبيض ،الذي

على ضرورة وجود أدلة قاطعة للمزاعم
اإلسرائيلية الغربية باستخدام القوات
الحكومية ال�س��وري��ة غ��از ال�س��اري��ن ضد
م�ع��ارض�ي�ه��ا ،ع��ن ان�ق�س��ام داخ ��ل أج�ه��زة
االستخبارات األميركية ح��ول من الذي
استخدم السالح الكيميائي.
وق � � ��ال � � ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة «ل � � � � ��وس أن� �ج� �ل ��س
ت ��اي� �م ��ز» إن � ��ه ب �ي �ن �م��ا ت� � ��درس ال �ح �ك��وم��ة
األم �ي��رك �ي��ة ك�ي�ف�ي��ة ال� ��رد ع�ل��ى اس�ت�خ��دام
األس�ل�ح��ة الكيمياية ف��ي ض��وء التقويم
االس � �ت � �خ � �ب ��اري ّ
األول� � � � ��ي ال � � ��ذي ي�س�ت�ن��د
إل � ��ى م �ع �ل��وم��ات اس �ت �خ �ب��اري��ة أج�ن�ب�ي��ة
حليفة ،فقد تباينت ردود فعل أجهزة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل ب ��إش ��راف

م�ج�ل��س االس �ت �خ �ب��ارات ال �ق��وم��ي ،ن�ظ�رًا
إل��ى اح�ت�م��االت أن ي�ك��ون ه��ذا األم��ر نتج
م��ن تصرف غير مقصود أو على أي��دي
صفوف املعارضة أو غيرها من األطراف
ال �ت��ي ت �ع �م��ل خ � ��ارج س �ي �ط��رة ال�ح�ك��وم��ة
السورية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري
أم �ي��رك��ي ،ل��م ت�ف�ص��ح ع��ن ه��وي �ت��ه ،ق��ول��ه
إن «إط �ل�اق ال �غ��ازات ال�س��ام��ة رب�م��ا نتج
م � ��ن ق � �ي� ��ام ال � �ج � �ن� ��ود امل � ��وال �ي��ن ل �ل �ن �ظ��ام
ب�ن�ق��ل ك�م �ي��ات م��ن م �خ��زون��ات األس�ل�ح��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة إل � ��ى م� �ن ��اط ��ق أخ� � � ��رى ،أو
ق� ��د ي ��رج ��ع األم � � ��ر إل � ��ى إم� � � ��داد ال �ع �ل �م��اء
ال �خ��ائ �ن�ين ل�ل�ن�ظ��ام امل �ع��ارض�ي�ن ببعض

تباينت ردود فعل
أجهزة االستخبارات التي
تعمل بإشراف مجلس
االستخبارات القومي إزاء
استخدام «الكيميائي»

احتفلت دمشق أمس بأحد الشعانني حسب التقويم الشرقي (لؤي بشارة  -أ ف ب)

ضد الخطيب :الشيخ على اتصال بالنظام
حملة ّ
نتنياهو يطلب صمت وزرائه
ذك ��رت إذاع ��ة ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي ّأن رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة بنيامني
ن�ت�ن�ي��اه��و ط�ل��ب م��ن وزرائ� ��ه أال ي��دل��وا ب�ت�ص��ري�ح��ات علنية ح��ول
سوريا لعدم إعطاء االنطباع بأن إسرائيل تضغط على املجتمع
الدولي للتدخل في هذا البلد .وقد أصدر نتنياهو هذه التعليمات
إث��ر تصريحات لنائب وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة زئ�ي��ف ال�ك�ين دع��ا فيها
إل��ى تحرك عسكري للمجتمع ال��دول��ي م��ن أج��ل «السيطرة على
ترسانات األسلحة الكيميائية السورية».
وأض��اف��ت اإلذاع ��ة ّإن نتنياهو يريد ت�ف��ادي تفسير تصريحات
الكني على أنها وسيلة ضغط تستخدمها إسرائيل لدفع الواليات
املتحدة إل��ى ش��ن عملية عسكرية .واع�ت�ب��رت املعلقة السياسية
إلذاع ��ة الجيش «أن ال �ت� ّ
�ردد األم�ي��رك��ي ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة بشأن
امللف السوري يثير قلقًا في إسرائيل» .وأضافت «إن لم يحترم
(الرئيس) ب��اراك أوباما الخطوط الحمر التي حددها بنفسه ولم
يتدخل عندما يستخدم (الرئيس السوري) بشار األسد أسلحة
كيميائية ،حينها تعطي واشنطن إش ��ارات ضعف ق��د تكلفها
كثيرًا بعد ذلك في سوريا ،وأيضًا في امللف النووي اإليراني».
(أ ف ب)

يوسف شيخو
ّ
ف ��ي وق� ��ت ت �ش ��ن ف �ي��ه أط� � ��راف امل �ع��ارض��ة
ال� �س ��وري ��ة وإع�ل�ام� �ه ��ا ح �م �ل��ة «ت �خ��وي��ن»
غ �ي ��ر م �س �ب��وق��ة ض� ��د ال ��رئ� �ي ��س ال �س��اب��ق
ل � �ـ«االئ � �ت �ل��اف» امل� � �ع � ��ارض ،أح� �م ��د م �ع��اذ
الخطيب ،يبدو أن األخير منهمك بالعمل
ّ
ع �ل��ى م � �ب� ��ادرة ،ي �ق��ول إن ه��دف �ه��ا «ح�ق��ن
الخطيب ،في
دم��اء السوريني» .ويكشف ّ
صفحته على املوقع األزرق ،أنه يتواصل
«مع أجسام عسكرية ومدنية الستمزاج
آراء ح��ول ت�ل�ّ�ك امل� �ب ��ادرة» .ال�خ�ط�ي��ب لفت
أيضًا ،إل��ى أن��ه بحكم صفته «السياسية
أو الشخصية» ،يلتقي بكل سوري ،دون
أن ي�ت�ف��ق م��ع أح ��د ع�ل��ى ش ��يء ،ودون أن
يعطي «وعدًا ألحد ببقاء الرئيس األسد
ف ��ي ال �س �ل �ط��ة ألي وق� ��ت م � ��ا» .وي �ض �ي��ف:
«عندما أفعل فسأعلن ذلك».
ُج �ه��د ال�خ�ط�ي��ب ال �ح��ال��ي ي�ع�ق��ب ت��أك�ي��ده
ع� �ل ��ى ع� � ��دم وج � � ��ود خ� �ل��اف ع� �ل ��ى رح �ي��ل
األس� � ��د ،ول �ك ��ن ط��ري �ق��ة ال��رح �ي��ل ب�ح��اج��ة
ترتيب ،وال تتم في ليلة وضحاها.
إل��ى
َ
ف��ال��رج��ل ق� ِ�ب��ل ال�ج�ل��وس م��ع «ممثلني عن
النظام السوري حقنًا لدماء السوريني»،

لكنه حدد اللقاء خارج سوريا ،واشترط
حينها إط�لاق س��راح املعتقلني ،وتمديد
أو تجديد ج��وازات السفر للسوريني في
الخارج ،ثم دعا إلى التفاوض مع نائب
الرئيس ف��اروق ال�ش��رع على مبدأ رحيل
النظام ،فيما أعلنت دمشق أنها مستعدة
للحوار ب��دون أي ش��روط مسبقة ووفقًا
للمبادرة التي أطلقها األسد.
وللسبب السابق ذات��ه «حقنًا للدماء»،
عقد الخطيب لقاء م��ع وزي��ر الخارجية
اإلي��ران��ي ،ع�ل��ي أك�ب��ر ص��ال�ح��ي ،وه��و ما
وص� �ف ��ه ّ«امل �ج �ل ��س ال ��وط �ن ��ي ال� �س ��وري»
بأنه يمثل «طعنة ل�ل�ث��ورة» .ول��م يكتف
ال�خ�ط�ي��ب ب��ذل ��ك ،ب ��ل ذه ��ب إل ��ى ت��وج�ي��ه
رس��ال��ة أخ �ي �رًا ،إل��ى األم�ي�ن ال �ع��ام لحزب
ال�ل��ه السيد حسن نصر ال�ل��ه .وس�ب��ق أن
اعترف بأن في سوريا «عشرات األجهزة
ال �غ��رب �ي��ة ال �ت��ي ت��أك��ل وت� �ن ��ام ف ��ي ب�ي��وت
ب �ع��ض أب �ن��اء ال �س ��وري�ي�ن» .وف ��ي م��وق��ف
آخر ،يبدو أنه أثار فيه استياء املعارضة
ال� �س ��وري ��ة ف ��ي ال� � �خ � ��ارج ،ان �ت �ق��د ال� �ق ��رار
األوروب � � � ��ي ال �ق ��اض ��ي ب��ال �س �م��اح ل��دول��ه
األع�ض��اء ب��إج��راء تعامالت في استيراد
ال� �ن� �ف ��ط وم �ش �ت �ق ��ات ��ه واالس� �ت� �ث� �م ��ار ف��ي

طالب كمال اللبواني
باعتقال الخطيب «الذي
قدم استقالته للغرب
ّ
ومحاكمته مع الطابور
الخامس»

صناعة النفط ف��ي س��وري��ا ،ب�ه��دف دعم
امل �ع��ارض��ة .وع�ل��ق ع�ل��ى ال �ق��رار ،ب��ال�ق��ول:
«ه� � ��ل ي �ت �ع��ام ��ل االت� � �ح � ��اد األورب� � � � ��ي م��ع
عصابات؟ كيف يمكن للثروات الوطنية
ُ
أن تباع من ِقبل فريق معروف إلى فريق
م� �ج� �ه ��ول؟» .وت� �س ��اءل ف ��ي ت�ع�ل�ي��ق على
صفحته« :م��ن هي الجهة السياسية أو
التنفيذية ال�ت��ي ستوقع على ص��ك بيع

