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على تل أبيب
ّ
ه��ذه األس�ل�ح��ة» .وأوض��ح أن��ه «ال يوجد
دل� �ي ��ل دام � � ��غ ع� �ل ��ى اس � �ت � �خ� ��دام ال� �س�ل�اح
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ض��د امل �ع��ارض��ة» ال �س��وري��ة،
فيما قال خبراء ودبلوماسيون أجانب
ّ
إن «الحكومة األميركية وحلفاءها ربما
ل��ن ي�ص�ل��وا إل��ى اس�ت�ن�ت��اج واض ��ح ح��ول
هذه القضية».
وق��ال غ��اري س��ام��ور ال��ذي ك��ان م��ن أكبر
امل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ال �ب �ي��ت األب� �ي ��ض ح�ت��ى
ش� �ه ��ر ش� �ب ��اط امل � ��اض � ��ي ،ح � ��ول أس �ل �ح��ة
الدمار الشامل ،إن «اإلجابة عن األسئلة
ال �ت��ي ت ��دور ح ��ول ظ ��روف وأدل� ��ة إط�ل�اق
ه ��ذه األس �ل �ح��ة ت �ح �ت��اج إل ��ى م�ع�ل��وم��ات
استخبارية دقيقة قد ال توجد في الوقت

ُ
النفط السوري وتشارك في نهب ثروات
سوريا».
ول �ي��س خ��اف�ي��ًا أن أط �ي��اف م��ن امل�ع��ارض��ة
ترفض إج��راء حوار مع النظام السوري،
مشترطة انتقال السلطة وتنحي األسد
ك��أس��اس ل �ب��دء أي ح� ��وار .وف ��ي ال�س�ي��اق،
ط ��ال ��ب ال �ع �ض��و ف ��ي «االئ� � �ت �ل��اف» ،ك �م��ال
اللبواني ،باعتقال الخطيب ومحاكمته
ه��و وم��ن س�م��اه��م «ال �ط��اب��ور ال�خ��ام��س».
ون �ق �ل��ت م ��واق ��ع إل �ك �ت��رون �ي��ة ت�ص��ري�ح��ات
ال� �ل� �ب ��وان ��ي ،ال� �ت ��ي ق � ��ال ف �ي �ه��ا« :ل � ��و ك�ن��ت
ق� ��اض � �ي� ��ًا ألم� � � � ��رت ب� ��اع � �ت � �ق� ��ال ال �خ �ط �ي��ب
ومحاكمته بحسب املادة  286من (قانون
ال �ع �ق��وب��ات)» ،ال�ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى «اع�ت�ق��ال
ك��ل م��ن يوهن الشعور القومي أو يوقظ
ال �ن �ع��رات ال�ع�ن�ص��ري��ة أو امل��ذه�ب�ي��ة خ�لال
ال � �ح� ��رب» .وي �ن �ت �ق��د ال �ل �ب��وان��ي ال�خ�ط�ي��ب
ب�ت�ق��دي��م اس�ت�ق��ال�ت��ه ل �ل��دول ال �غ��رب �ي��ة ،في
ح�ين أن��ه يجب تقديم استقالته لألمانة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ائ �ت�ل�اف .وب �ح �س��ب ال �ل �ب��وان��ي،
ف��ان «ال�خ�ط�ي��ب ال ي ��زال ع�ل��ى ات �ص��ال مع
شخصيات ّ
مقربة م��ن النظام مثل أنس
الكزبري ومحمد حمشو وراتب الشالح».
ال�ش�ي��خ ال��دم �ش �ق��ي ،ح ��اول أن ي��داف��ع عن

ال��راه��ن ،ل��ذل��ك ستحوم دوم��ًا سحب من
الشكوك حول هذه القضية».
إلى ذلك ،أعلن وزير الخارجية األملاني،
ّ
غ �ي��دو ف�ي�س�ت��رف�ي�ل��ي ،أن ب �ل�اده ال تملك
ح �ت��ى اآلن «أدل � ��ة أو م �ع �ل��وم��ات خ��اص��ة
ب�ه��ا» ع��ن اس�ت�خ��دام ال�س�لاح الكيميائي
ف��ي س ��وري ��ا .وق � ��ال ،ع �ق��ب ل �ق��ائ��ه ن�ظ�ي��ره
ال�غ��ان��ي ف��ي أك ��را أول م��ن أم ��س« ،نطلب
من أولئك الذين يتحدثون عن امتالكهم
م �ع �ط �ي��ات ح � ��ول ه � ��ذه امل� �س ��أل ��ة إط�ل��اع
ش��رك��ائ�ه��م ع�ل�ي�ه��ا» .وأك ��د أن اس�ت�خ��دام
السالح الكيميائي يعتبر بالنسبة إلى
الحكومة األملانية «خطًا أحمر».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،أك ��د م �ن��دوب س��وري��ا ل��دى
ّ
األمم املتحدة ،بشار الجعفري ،أن فرض
ّ
منطقة حظر ج��وي ال يمكن أن ي�ت��م إال
عبر قرار ملجلس األمن .وقال في مقابلة
ّ
ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،إن إث � ��ارة م �ل��ف اس �ت �خ��دم
ال�س�لاح الكيميائي ه��و أح��د الضغوط
ال � �ت� ��ي ت � �م� ��ارس م� ��ن أج� � ��ل اس �ت �ح �ص��ال
ت�ن��ازالت سياسية .وأض��اف أن «الغرب
ي �س �ت �ط �ي��ع ال� �ت ��آم ��ر ب� �غ ��ض ال� �ن� �ظ ��ر ع��ن
الحصول على تغطية من مجلس األمن
وسبق أن ق��ام ب��ذل��ك ،ولكن اليمكنه من
ب ��اب ال�ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة اس�ت�ح�ص��ال أو
استصدار قرار من مجلس األمن يسمح
ل� ��ه ب� �ف ��رض م �ن �ط �ق��ة ح �ظ ��ر ج � ��وي ف ��وق
سوريا أو أي جزء منها» .وأكد أن فرض
منطقة حظر ج��وي ال يمكن أن يتم إال
ع�ب��ر ق��رار ملجلس األم��ن وه��ذا م��ن راب��ع
املستحيالت.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،أك ��د امل��وف��د ال��رئ��اس��ي
ال ��روس ��ي م�ي�خ��ائ�ي��ل ب ��وغ ��دان ��وف ،ل��دى
ّ
مغادرته بيروت أمس ،أن اتفاق جنيف
ه��و السبيل ال��وح�ي��د إلن �ه��اء ال �ن��زاع في
ّ
س��وري��ا .ورأى أن «ق�ي�م��ة ه ��ذه الوثيقة
التي نبني عليها تحركنا تكمن في أنها
ت��ؤس��س ل �ح��وار وط �ن��ي ب�ين ال�س��وري�ين،
لكي يقرروا مصير بالدهم ومستقبلها
بأنفسهم».
ّ
وأش ��ار ب��وغ��دان��وف إل��ى أن��ه ال�ت�ق��ى ،يوم
السبت ،وفد «هيئة التنسيق» السورية
امل �ع��ارض��ة ّ ب��رئ��اس��ة ح�س��ن عبدالعظيم.
وص� ّ�رح بأنه «نعتبر أن هيئة التنسيق
م�ن�ظ�م��ة رائ � ��دة ف��ي ص �ف� ّ�وف امل �ع��ارض��ة،
وق��د طرحت برنامجًا بن ًاء يتطابق في
ال�ك�ث�ي��ر (م �ن��ه) م��ع رؤي�ت�ن��ا ل�ل�خ��روج من
األزمة ويتماشى مع إعالن جنيف».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

مواقفه ضد حملة «التشهير» التي يقوم
بها من «يصطادون في املاء العكر» .وقال
ف��ي رده« :أؤك � ��د ل�ل�ج�م�ي��ع أن ع �ن��دي من
الشجاعة بأن أجهر للجميع بما أعتقده
ال� �ص ��واب .وح �ت��ى اآلن ل��م أت �ص��ل ب��أح��د،
وع �ن��دم��ا أت �ص��ل ف �س��وف أع �ل��ن ذل ��ك على
رؤوس األشهاد» .وعلى ما يقول ،فإن كل
قراراته «بال استثناء ،كانت بعد تشاور
مع عديد من األطراف ،ولست ملزمًا بذكر
ت�ل��ك ال �ج �ه��ات ألي ط ��رف ،م��ع ال�ع�ل��م ب��أن
بعضهم من االئتالف ولكن ال يرغب بأن
ُي َ
عرف اسمه».
ويتابع رده ،بالقول« :لم أستقل ثم أرجع
ث ��م أس �ت �ق��ل ،ف �ق��ط اس �ت �ق �ل��ت م� ��رة واح� ��دة
ل��م ي�ت�ف�ض��ل اإلخ � ��وة ف��ي االئ� �ت�ل�اف حتى
ب�م�ن��اق�ش�ت�ه��ا» .وف ��ي اج�ت�م��اع اسطنبول
واحتجاجًا على تخاذل املجتمع الدولي
«أع� � � ��دت ال� �ت ��ذك� �ي ��ر ب� �ه ��ا وأن � �ه� ��ا ن �ه��ائ �ي��ة
(فهي ليست استقالة ج��دي��دة)» ،إضافة
إل� � ��ى أم� ��ري� ��ن أول� �ه� �م ��ا زع� � ��م ال �خ ��ارج �ي ��ة
األميركية «أني سأبقى إلى نهاية فترتي
االن�ت�خ��اب�ي��ة» ،وه��ذا ق��رار س��وري محض
«نحن من يقرره» ،وثانيها أم��ور تتعلق
باالئتالف «ال أريد أن أذكرها اآلن».
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تعثر المشروع القطري
ّ
نيويورك ــ نزار عبود
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ت �ع �ث��ر م� �ش ��روع ال �ق ��رار
ال �ق �ط��ري ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�لأم��م
امل� �ت� �ح ��دة ض� ��د س � ��وري � ��ا ،ب � ��دا امل ��وق ��ف
ّ
ً
األم�ي��رك��ي م��ن ال�ح��ل ف��ي س��وري��ا مياال
إل� ��ى م �م ��ارس ��ة امل ��زي ��د م ��ن ال �ض �غ��وط،
واالب �ت �ع��اد ع��ن ال �ح��ل ال�س�ي��اس��ي وف��ق
ّ
وثيقة جنيف .فهو مع الحل السياسي،
بتغيير النظام
لكن واشنطن تتمسك
ّ
ب �ط��رق س�ي��اس�ي��ة ب �ع��د ت �ع��ث��ر التغيير
ع �س �ك ��ري ��ًا .م ��وق ��ف ق ��وب ��ل ب �م �ع��ارض��ة
روسية شديدة وبدعم إيراني ّ
أشد ،ما
ّ
يصعدون ويتحدثون
جعل األميركيني
عن استخدام سوريا أسلحة كيميائية.
ق��ول ّ
يحملهم ع��بء إج ��راءات ومواقف
م�ي��دان�ي��ة وت�س�ل�ي�ح�ي��ة ،رغ ��م خشيتهم
من أن املعارضة املسلحة في غالبيتها
ت�ن�ت�م��ي إل ��ى ت� �ي ��ارات م �م��اث �ل��ة ألول �ئ��ك
الذين قتلوا سفير واشنطن في ليبيا
قبل أشهر.
في جلسة مجلس األمن الدولي املغلقة
ال �ت��ي ع �ق��دت ف��ي  ١٩ن �ي �س��ان امل��اض��ي،
وال �ت ��ي ق ��دم ف�ي�ه��ا امل �ب �ع��وث ال ��دول ��ي ـــ
العربي املشترك األخضر اإلبراهيمي
ت�ق��وي�م��ه ل �ل��وض��ع ف��ي س ��وري ��ا ،ع� ّ�ب��رت
ك��ل م��ن فرنسا وال��والي��ات املتحدة عن
م ��واق ��ف ت ��ؤك��د ال� �ح ��رص ع �ل��ى ت�غ�ي�ي��ر
ال�ن�ظ��ام وتنحي ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس��د
ع �ن ��د ت �ش �ك �ي��ل أي ح �ك ��وم ��ة ان �ت �ق��ال �ي��ة
ورف��ض ع�ق��د جنيف ـ .٢وق � ّ�دم م�ن��دوب
روس �ي ��ا ،ف�ي�ت��ال��ي ت �ش��ورك�ين ،اق�ت��راح��ًا
ب� �ع� �ق ��ده ب� �م� �ش ��ارك ��ة ك� ��ل ال � � � ��دول ال �ت��ي
ش� ��ارك� ��ت ف� ��ي ج �ن �ي��ف ـ ١إض� ��اف� ��ة إل ��ى
دولتني لم يسمهما .وقصد بذلك إيران
وال �س �ع��ودي��ةّ .
ورد امل �ن��دوب الفرنسي
ً
ج�ي��رار آرو معترضًا ب�ن��اء على حجج
تناقض جوهريًا ال��دع��وات اآلي�ل��ة إلى
اع�ت�م��اد «االئ �ت�ل�اف» امل �ع��ارض كممثل
ش � ��رع � ��ي ل� �ل� �ش� �ع ��ب ال � � � �س � � ��وري .م �م �ث��ل
يستطيع الجلوس في مقعد الجامعة
ال �ع��رب �ي��ة وف ��ي األم� ��م امل �ت �ح��دة وي�ف�ت��ح
سفارات ويفاوض على حلول .قال آرو
ّ
إن اجتماعًا كهذا ،أي جنيف ـ ،٢يحتاج
إلى تحضيرات كثيرة ،وإن «املعارضة
ال �س ��وري ��ة ل �ي �س��ت ج ��اه ��زة ل�ل�م�ش��ارك��ة
ب�م�ف��اوض��ات م��ع ال�ح�ك��وم��ة» ال�س��وري��ة
ّ
ألن «االئ � �ت �ل�اف ال� �س ��وري ي �ع �م��ل على
ت�ن�ظ�ي��م م�خ�ت�ل��ف أط �ي��اف امل �ع��ارض��ة».
وأض� ��اف إن ��ه ل��م ي�ك��ن ه �ن��اك م�ع��ارض��ة
داخ �ل �ي��ة س��وري��ة م �ن��ذ ع �ق��ود ،وب�ع��ض
املعارضني يقيمون في الخارج .عندها
ّ
رد عليه امل�ن��دوب ال��روس��ي مستهجنًا
من اعتراف باريس باالئتالف كممثل
شرعي وحيد للشعب السوري.
وف � ��ي ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم� � ��ن ال ��دول ��ي
األرب� � �ع � ��اء امل ��اض ��ي ح � ��ول ال� �ح ��ال ��ة ف��ي
ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط ،ص� �ع ��دت امل� �ن ��دوب
األميركية ،س��وزان راي��س ،من لهجتها
ض ��د س ��وري ��ا وش� � � ّ�ددت ع �ل��ى أن ال�ح��ل
ي�ج��ب أن ي�ك��ون سياسيًا ب��أن تحصل
الحكومة االنتقالية على صالحيات
ك ��ام �ل ��ة وال ي� �ك ��ون ل�ل�أس ��د م� �ك ��ان ف��ي
م� �س� �ت� �ق� �ب ��ل س� � � ��وري� � � ��ا .وأض� � � ��اف� � � ��ت إن
امل�ش��اورات الحثيثة مستمرة مع عدد
م��ن ال� ��دول م��ن أج ��ل ح�م��ل األس ��د على
ت�غ�ي�ي��ر ح �س��اب��ات��ه وت�س�ه�ي��ل االن �ت �ق��ال
املنظم وإن�ه��اء ال �ص��راع .وحثت ال��دول
على ممارسة الضغط على األس��د من
أج��ل «مفاوضات موثوقة مبنية على
إط� ��ار ج�ن�ي��ف ال� ��ذي ي��دع��و األس� ��د إل��ى
«ن �ق��ل سلطته ك��ام�ل��ة إل ��ى ج �ه��از حكم
ان� �ت� �ق ��ال ��ي» ،ح �س��ب ق ��راء ت� �ه ��ا ل��وث�ي�ق��ة
ج�ن�ي��ف ال �ت��ي ص ��درت ف��ي  ٣٠ح��زي��ران
املاضي .وبعدما ش��ددت على ضرورة
ع � ��دم وص� � ��ول األس� �ل� �ح ��ة ال�ك�ي �م�ي��ائ �ي��ة
إل� ��ى ت �ن �ظ �ي �م��ات م �ث��ل ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة
وال �ق��اع��دة ،ق��ال��ت إن ح��زب ال�ل��ه «يؤمن
امل ��ال وال �س�لاح وال �خ �ب��رات للنظام في
تنسيق وثيق مع إيران».
إزاء ه ��ذا االن �ق �س��ام ال� ��دول ��ي ،ل ��م يكن
اإلبراهيمي مؤيدًا لتشكيل «االئتالف»
حكومة انتقالية .وأكد في الجلسة أن
هذا العمل ال ينسجم مع وثيقة جنيف.

حتى مندوب باكستان ،مسعود خان،
س��أل اإلب��راه�ي�م��ي ف��ي الجلسة املغلقة
إن ك��ان ط��رح ق��رار العضوية السورية
ع�ل��ى ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة م �ف �ي �دًا ،ف ��راوغ
اإلبراهيمي ولم يقدم إجابة واضحة.
ً
ل �ك��ن ف �ه��م م �ن��ه أن ��ه ل �ي��س م � ّ�ي ��اال ل�ن��زع
الشرعية عن الحكومة السورية التي ال
يزال بحاجة الى الحوار معها من أجل
إنجاح مهمته .وه��و ي��درك ،وكما ّ
عبر
في غير م��رة ،أن املعارضة عاجزة عن
حسم الصراع ميدانيًا.
إل ��ى ذل ��ك ،ك�ث��ر ع ��دد ال� ��دول امل�ع�ت��رض��ة
ع �ل��ى م� �ش ��روع ال � �ق� ��رار ال �ق �ط ��ري ال ��ذي
ي �ع ��د ل �ي �ط ��رح ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
لألمم املتحدة بشأن س��وري��ا .وضمت

االعتراض على
المشروع القطري
ّأجل بحثه  3أسابيع
لتعديله

مجموعة دول ش��رق أوروب� ��ا صوتها
إل��ى ال ��دول املعترضة ،فرفضت تلبية
دع��وة مندوب قطر ل��دى األم��م املتحدة
مشعل حمد آل ثاني ،الجتماع خاص
لبحث م�ش��روع ال�ق��رار القطري وال��ذي
ب��دا متعثرًا حتى اآلن .وتعترض هذه
ً
ال� � ��دول ،ف �ض�ل�ا ع ��ن ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال�ك�ت��ل
األم� �ي ��رك� �ي ��ة واألف ��ري� �ق� �ي ��ة واآلس� �ي ��وي ��ة
وح �ت��ى ال �ع��دي��د م��ن ال� ��دول األوروب �ي ��ة
ال�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى ت��رح�ي��ب م �س��ودة ال�ق��رار
بقرارات جامعة الدول العربية املتعلقة
بسوريا ،مستندة ف��ي رفضها ال��ى أن
ب�ي�ن�ه��ا ق � � ��رارات ت��دع��و إل� ��ى االع� �ت ��راف
باالئتالف ،وتساند تسليح املعارضة.
وك��ان��ت  ٣٣دول ��ة أم�ي��رك�ي��ة التينية قد
أع ��رب ��ت ع ��ن رف �ض �ه��ا مل� �ش ��روع ال �ق ��رار
ب �ص �ي �غ �ت��ه ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة ،ك � �م ��ا رف �ض �ت��ه
س � ��وي� � �س � ��را وم � ��ال � �ي � ��زي � ��ا إل� � � ��ى ج ��ان ��ب

مجموعة دول «البريكس» .وعليه فإن
القطريني يعكفون حاليًا على تعديل
م�ش��روع ال �ق��رار ال��ذي سيتأخر طرحه
على الجمعية العامة بعدما كان مقررًا
في أواخر الشهر الحالي.
وج��اء ت��ردد الكتل املختلفة بعد حملة
س ��وري ��ة ح�ث�ي�ث��ة ب�ي�ن ال � ��دول األع �ض��اء
ف��ي ن �ي��وي��ورك م��ن أج ��ل ش ��رح امل��وق��ف
ل� �ل� �س� �ف ��راء .وف � ��ي رس� ��ائ� ��ل ب �ع �ث��ت ب�ه��ا
م�ج�م��وع��ة م��ن دول أم �ي��رك �ي��ة التينية
وث�لاث دول من مجموعة «البريكس»
إل ��ى م �ن ��دوب ق �ط��ر ،اش �ت��رط��ت ت�ع��دي��ل
كل الفقرات التي تتعارض مع تقارير
األم� ��م امل �ت �ح��دة أو م��ع وث �ي �ق��ة ج�ن�ي��ف،
ورفضت أي نقل للعضوية.
واش �ت��رط م�ن��دوب��و ك��ل م��ن األرج�ن�ت�ين
وال� � �ب� � �ي � ��رو وال � � �ب� � ��رازي� � ��ل وال �ت �ش �ي �ل ��ي
واألوروغ��واي واملكسيك على واضعي
امل � � �ش � ��روع ت� �ع ��دي ��ل ف� � �ق � ��رات رئ �ي �س �ي��ة
ب �ح �ي��ث ت ��دي ��ن ان �ت �ه ��اك ��ات امل �ع��ارض��ة
املسلحة كما تدين انتهاكات القوات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ،رغ � ��م ت �ح �م �ي��ل األخ� �ي ��رة
العبء األكبر من املسؤولية .وطالبوا
أيضًا بإضافة فقرات تدعو إل��ى وقف
امل��زي��د م��ن ع�س�ك��رة ال �ن��زاع ف��ي س��وري��ا
وفقًا ملا ورد في وثيقة جنيف ،حسب
ما ورد في الرسالة التي حملت توقيع
رؤس ��اء ال��وف��ود ،وحصلت «األخ �ب��ار»
على نسخة منها .وف��ي رسالة أخرى
مماثلة حصلت «األخبار» على نسخة
منها أيضًا ،أرس��ل رؤس��اء بعثات كل
من الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل،
وهي من دول «البريكس» ،اعتراضات
إل � ��ى امل � �ن� ��دوب ال �ق �ط ��ري ع �ل��ى ص�ي�غ��ة
م �ش��روع ال �ق ��رار ،ط��ال�ب�ين م�ن��ه م��راع��اة
م�ج�م��وع��ة ن �ق��اط م�ش��اب�ه��ة ل�ك��ي ي�ك��ون
ص��ال�ح��ًا لنيل أص ��وات ال ��دول ال�ث�لاث.
وأه �م �ه��ا ذك ��ر ان �ت �ه��اك��ات ال �ج �م��اع��ات
املسلحة ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان ،وتضمني
ال�ق��رار دع��وة للوقف ال�ت��ام للعنف من
كل األطراف ووقف أي عسكرة إضافية
للنزاع.
إزاء ك ��ل ه ��ذه االع� �ت ��راض ��ات ،ب ��ات من
غير املحتمل طرح مشروع القرار على
ال�ت�ص��وي��ت ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة قبل
نهاية الشهر الجاري ،ألنه قد ال ينال
بصيغته ال��راه�ن��ة األغ�ل�ب�ي��ة املطلوبة.
ورج � �ح ��ت م � �ص ��ادر دب �ل��وم��اس �ي��ة ف��ي
ن� �ي ��وي ��ورك أن ي �ت��أخ��ر إل � ��ى األس� �ب ��وع
الثاني من أيار املقبل.
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