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ـادية أميركا
ال �خ��ارج �ي��ة ج ��ون ك �ي��ري ال� ��ذي أج� ��از فيه
امكانية ت�ف��ادي ال�ض��رب��ات العسكرية في
ّ
حال حل هذه املشكلة».
وم ��ع ذل� ��ك ،ط �ل��ب أوب ��ام ��ا م��ن ال�ك��ون�غ��رس
ت��أج �ي��ل ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ق� � ��رار ال �ض��رب��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ،وأك ��د ،ف��ي ات�ص��ال��ه بفرانسوا
هوالند ،على ضرورة «ابقاء كل الخيارات
م �ف �ت��وح��ة» ل�ت�ع�ط�ي��ل ال �س�ل�اح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي
و»ضمان تدميره في شكل تام وفعلي».
وف� � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ،دع� � ��ا وزي� � � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة
االميركي ج��ون كيري الرئيس االس��د إلى
أن «ي�ن�ت�ه��ز ف�ع�ل�ي��ًا ف��رص��ة م �ح��اول��ة صنع
ال�س�لام» ف��ي ب�ل�اده .واك��د ،عقب محادثات
ه��ات �ف �ي��ة م� ��ع ن �ظ �ي ��ره ال � ��روس � ��ي س �ي��رغ��ي
الفروف الذي يلتقيه الخميس في جنيف،
أن اي خطة يجب أن تشتمل على «عواقب»
ف��ي ح ��ال ت �ب�ين أن االق� �ت ��راح ال ��روس ��ي هو
ل �ل �م �م��اط �ل��ة ول �ت �ج �ن �ي��ب ال �ن �ظ��ام ال �س ��وري
ضربة عسكرية اميركية .وقال كيري ،أثناء
جلسة للكونغرس« ،إن الحلفاء األساسيني
ل�ل�أس ��د ،ال � � ��روس ،أع �ل �ن��وا أن �ه��م س �ي��أت��ون
باملقترح ،وق��د أشرنا لهم بوضوح خالل
اتصاالتنا مع الطرف الروسي أنه ينبغي
أال يكون هناك أي تمهل».

م��ن ج��ان�ب��ه ،أع�ل��ن وزي ��ر ال��دف��اع األم�ي��رك��ي
ت� �ش ��اك ه ��اغ ��ل أن � ��ه «ي� ��دع� ��م ب � �ش� ��دة» ق� ��رار
الرئيس باراك أوباما بضرب سوريا .وقال
«يجب علينا أن نمنع حزب الله وغيره من
املنظمات اإلرهابية من استخدام السالح
الكيميائي ضد القوات األميركية» .بدوره
أك� ��د رئ� �ي ��س األرك� � � ��ان امل �ش �ت��رك��ة ل�ل�ج�ي��ش
األم �ي��رك��ي ،ال �ج �ن��رال م��ارت��ن دي�م�ب�س��ي أن
ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة« ،مستعدة ل�ل��دف��اع عن
أصدقائها في املنطقة في حال قرر األسد
أن ي��رد» .ولفت ديمبسي إل��ى أن «الجيش
األم �ي��رك��ي ح ��دد أه��داف��ًا ل�ل�ض��رب وأه��داف��ًا
ثنائية سنضربها في حال الضرورة».
إل��ى ذل��ك ،اع�ل��ن وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�س��وري
ول� �ي ��د امل� �ع� �ل ��م« ،ان � �ن ��ا ج� ��اه� ��زون الح� �ت ��رام
ال �ت��زام �ت �ن��ا ب �م��وج��ب امل �ع ��اه ��دة ال��روس �ي��ة
ف��ي م��ا يتعلق باالسلحة الكيميائية في
س ��وري ��ا ح �س��ب ن �ظ ��ام ال ��وك ��ال ��ة ال��دول �ي��ة،
وم� �س� �ت� �ع ��دون ل �ل �ت �ع ��اون ب �ش �ك��ل ت � ��ام ف��ي
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا» ،الف �ت��ا ال��ى «ان �ن��ا ج��اه��زون ان
نظهر مواقع االسلحة الكيميائية ملمثلي
روسيا واالمم املتحدة» .واشار املعلم ،الى
«اننا ننوي االنضمام إل��ى معاهدة حظر
انتشار األسلحة الكيماوية».

االم � �ي ��رك � �ي �ي�ن ،م� ��ن ت� �ص ��ري� �ح ��ات ج ��ون
ك �ي� ّ�ري ب��االم��س ال� ��ذي ع ��رض إم�ك��ان�ي��ة
تجنب توجيه ضربات».
وف��ي م��ا يتعلق بتصويت الكونغرس
على القرار املرفوع من البيت األبيض،
أعلن السناتور هاري ريد أنه ّ
تم إرجاء
التصويت االولي الذي كان مقررا أمس
في مجلس الشيوخ ،وذلك إثر االقتراح
ال��روس��ي ح��ول ال�ت��رس��ان��ة الكيميائية
ال � �س� ��وري� ��ة وب ��ان� �ت� �ظ ��ار ال� �ك� �ل� �م ��ة ال �ت��ي
س �ي��وج �ه �ه��ا أوب ��ام ��ا ال ��ى األم �ي��رك �ي�ين.
وق� ��ال زع �ي��م ال��دي �م��وق��راط �ي�ين «ال أرى
أننا في حاجة» الى التصويت سريعًا،
م �ض �ي �ف��ا «ع �ل �ي �ن��ا أن ن �م �ن��ح ال��رئ �ي��س
ف ��رص ��ة ال� �ت� �ح ��دث ال � ��ى ج �م �ي��ع اع �ض��اء
مجلس الشيوخ املئة والى  300مليون
أميركي قبل أن نقوم بذلك».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ق� � ��ال أوب � ��ام � ��ا إن� � ��ه «غ �ي ��ر
واث ��ق م��ن ال�ح�ص��ول ع�ل��ى دع��م ال �ن��واب

وال �ش �ي��وخ ف ��ي ش ��أن اس �ت �خ��دام ال �ق��وة
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي س� � ��وري� � ��ا» ،وأض� � ��اف
«أن � ��ا واث � ��ق ب� ��أن أع� �ض ��اء ال �ك��ون �غ��رس
س�ي�ت�ع��ام�ل��ون م��ع ه��ذه امل�س��أل��ة بجدية
ك� �ب� �ي ��رة وس� �ي� �ب� �ح� �ث ��ون� �ه ��ا ع � ��ن ك� �ث ��ب».
وأردف «ل ��ن أت �ك� ّ�ه��ن أن �ك��م س�ت�ش�ه��دون
س�ل�س�ل��ة م��ن ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ص��وي��ت ه��ذا
االسبوع».
وأع�ل��ن زع�ي��م الجمهوريني ف��ي مجلس
ال �ش �ي��وخ م �ي �ت��ش م��اك��ون �ي��ل أم� ��س أن��ه
ّ
سيصوت «ضد القرار» املعروض على
املجلس .وقال ماكونيل ،في بيان« ،من
ال� ��واض� ��ح أن� ��ه ال ي ��وج ��د خ �ط��ر ج�س�ي��م
ي�ه��دد األم ��ن ال�ق��وم��ي (األم �ي��رك��ي)» في
م��ا يتعلق ب�س��وري��ا .وأض��اف أن هناك
«الكثير من األسئلة تبقى بال إجابات
ب �ش��أن االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي
س� ��وري� ��ا» وأن ال �ض ��رب ��ة امل �ق �ت��رح��ة ق��د
ت� �ك ��ون «م � �ج ��رد ت� �ج ��رب ��ة» ف ��ي ح �ي�ن أن

«التعاون الخليجي» :ال للتسويف...
نعم للضربة!
نّ
ولي موقفه إزاء املبادرة
رضخ الغرب ّ
ال ��روس� �ي ��ة ل �ت �ج��ن��ب ع� � ��دوان أم �ي��رك��ي
ع�ل��ى س��وري��ا ،ف�ي�م��ا ح�ل�ف��اؤه ال �ع��رب،
وت � �ح� ��دي � �دًا ال �خ �ل �ي �ج �ي�ي�ن ،وخ �ل �ف �ه��م
األت��راك ،لم يستوعبوا الصدمة بعد.
يريدون ضربة عسكرية ب� ّ
�أي طريقة
وتحت ّ
أي مسمى أو ذريعة.
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي رأى في
االق �ت ��راح ال��روس��ي ب��وض��ع األس�ل�ح��ة
الكيميائية ال �س��وري��ة ت�ح��ت ال��رق��اب��ة
الدولية أنه لن ينهي إراقة الدماء في
سوريا.
ورأى وزي� � � ��ر خ� ��ارج � �ي� ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ن،
خ ��ال ��د ب� ��ن أح� �م ��د آل خ �ل �ي �ف��ة ،ال� ��ذي
تتولى دولته رئاسة الدورة الحالية
ّ
ل �ل �م �ج �ل��س ،أن االق � � �ت� � ��راح ال ��روس ��ي
ي�ع�ت�ب��ر ن��وع��ًا م��ن «امل �م��اط �ل��ة» ت��ؤخ��ر
ّ
ح ��ل األزم � ��ة .ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م��ؤت�م��ر
صحافي ع�ق��ده ،أم��س ،عقب اجتماع
ال� � � ��دورة ال� �ع ��ادي ��ة مل �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي على املستوى ال��وزاري في
مدينة جدة السعودية.
وت��اب��ع« :ف��امل�س��أل��ة (امل �ب��ادرة) تتعلق
ب� �س�ل�اح واح � � ��د ،ون ��رج ��و أال ن�ض�ي��ع
وق� �ت� �ن ��ا ف � ��ي ال� �ت� �س ��وي ��ف وامل� �م ��اط� �ل ��ة
أو ال �ت��أخ �ي��ر ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��إي�ج��اد
ح� ��ل ل� �ه ��ذا امل � ��وض � ��وع ،وه � ��و إي� �ق ��اف
ن��زي��ف ال ��دم ال �س��وري ،ف�ن��رج��و األخ��ذ
ف ��ي االع �ت �ب ��ار أه �م �ي��ة ع� ��دم ال �ت��أخ �ي��ر
والتسويف واملماطلة».
وف ��ي ت�ع�ل�ي�ق��ه ع �ل��ى ت �ه��دي��د ال��رئ �ي��س
ّ
ال� �س ��وري ب �ش��ار األس� ��د ب� ��أن امل�ن�ط�ق��ة
ُم�ع��رض��ة ل �ض��رب��ات ان�ت�ق��ام�ي��ة إذا ما
ض��رب��ت ب�ل�اده ،ق��ال آل خليفة« :ليس
ْ
هناك أي خشية من هذا األم��ر ،ولكن
ه�ن��اك وع��ي ت��ام ب�ه��ذه األخ �ط��ار التي
تهدد دولنا إذا ما حدث تصاعد في
ال �ش��أن ال �س��وري ،ون�ح��ن م�س�ت�ع��دون،
ولكن نأمل أال يصل امل��وض��وع لهذه
الدرجة».
ون�ف��ى وزي��ر الخارجية أي ات�ص��االت
خليجية مع أميركا من أجل التعجيل
بهذه الضربة ،و«إنما هناك اتصاالت
مكثفة م��ع دول ال�ع��ال��م ل��وق��ف نزيف
الدم السوري بشكل عاجل».
ّ
وأوضح أن «سياسة دول الخليج لم
تمل يومًا إلى أي خيار عسكري ،نحن
نسعى دائ�م��ًا إل��ى ال�س�لام واس�ت�ق��رار

املنطقة» .في موازاة ذلك ،أشار وزير
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ت ��رك ��ي ،أح� �م ��د داوود
ّ
أوغ� �ل ��و ،إل ��ى أن األس� ��د وم ��ن ي�ق�ف��ون
معه ويساندونه ،ل��م يعرفوا ح��دودًا
ف ��ي ارت � �ك� ��اب امل � �ج� ��ازر ض ��د امل��دن �ي�ين
ّ
العزل .وأكد ،خالل لقاء تلفزيوني ،أن
ال�س�م��اح للرئيس ال �س��وري بإضاعة
الوقت والتماطل ،يمثل ضوءًا أخضر
ل��ه ب��ارت�ك��اب م �ج��ازر أخ ��رى .وأض��اف
«إذا وافق النظام السوري على وضع
األس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ت�ح��ت م��راق�ب��ة

«االئتالف»:
موافقة دمشق على
المقترح الروسي مناورة
سياسية

املجتمع الدولي ،فهذا أمر مرحب به
من الجميع ،لكن هناك جريمة كبيرة
وقعت في سوريا ،ما يقرب من 1700
شخص لقوا حتفهم بسبب السالح
ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ،وال� �ع ��دد ي � ��زداد ي��وم�ي��ًا،
وي � �ج� ��ب أن ي� �ع ��اق ��ب م ��رت� �ك� �ب ��و ه ��ذه
الجريمة أم��ام القضاء الدولي ،حتى
ال تتكرر هذه املجازر مرة أخرى».
ّ
وأف� ��اد داوود أوغ �ل��و ب ��أن «ع�م�ل�ي��ات
ال �ق �ت��ل ف��ي س��وري��ا ل��م ت �ق��ع ب��ال�س�لاح
الكيميائي فقط ،فهناك ما يقرب من
 120أل��ف ق�ت�ي��ل ،وأك �ث��ر م��ن  200أل��ف
آخرين مفقودين في سوريا ،نتيجة
اس �ت �خ ��دام أس �ل �ح��ة غ �ي��ر ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة،
وه��ذه جرائم ضد اإلنسانية ،ويجب
أن ي �ق��دم ب �ش��ار األس� ��د إل ��ى امل�ح�ك�م��ة
الجنائية الدولية».
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق��ال ن��ائ��ب األم�ي�ن ال�ع��ام
ل�ل�ج��ام�ع��ة ال �ع��رب �ي��ة ،أح �م��د ب��ن ح�ل��ي،
ّ
إن األخ �ي��رة ستجتمع غ �دًا األرب �ع��اء
(ال � � �ي� � ��وم) ف� ��ي م� �ق ��ره ��ا ف� ��ي ال� �ق ��اه ��رة
مل �ن��اق �ش��ة امل � �ب� ��ادرة ال ��روس� �ي ��ة ب �ش��أن

األسلحة الكيميائية في سوريا.
وتأتي ه��ذه الدعوة بعد تصريحات
األمني العام للجامعة ،نبيل العربي،
أم � ��س ،أك ��د ف �ي �ه��ا ت��أي �ي��ده ل �ل �م �ب��ادرة
ال� � ��روس � � �ي� � ��ة ،م � � �ش� � ��ددًا ع � �ل� ��ى م ��وق ��ف
ال� �ج ��ام� �ع ��ة امل� �ت� �م� �س ��ك ب� ��إي � �ج� ��اد ح��ل
س�ي��اس��ي لل��أزم��ة ال �س��وري��ة ،وم�ع��رب��ًا
عن أمله في إمكانية الخروج بنتائج
إي �ج��اب �ي��ة م ��ن خ�ل��ال م �ب��اح �ث��ات ب�ين
الواليات املتحدة األميركية وروسيا.
إل��ى ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت ال �ج��زائ��ر ترحيبها
ب� ��امل � �ب� ��ادرة ال ��روس� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت�ق�ض��ي
ب� � � ��وض� � � ��ع م� � � � �خ � � � ��زون س � � � ��وري � � � ��ا م ��ن
األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ت �ح��ت رق��اب��ة
دولية.
وب �ح �س��ب وك ��ال ��ة األن � �ب� ��اء ال��رس �م �ي��ة
الجزائرية ،ق��ال الناطق باسم وزارة
الخارجية ،عمار بالني ،إن الجزائر
«ت��دع��م ك��ل امل �ب��ادرات ال�ه��ادف��ة إلبعاد
ش �ب ��ح ال � �ح� ��رب ف� ��ي س� ��وري� ��ا؛ ول ��ذل ��ك
ت� �ح� �ي ��ي امل� � � �ب � � ��ادرة ال � ��روس� � �ي � ��ة ال� �ت ��ي
س� �ت� �س ��اه ��م ف � ��ي ب� � � ��روز دي �ن��ام �ي �ك �ي��ة
جديدة لحل األزمة السورية».
ف � ��ي امل� � �ق � ��اب � ��ل ،اع � �ت � �ب ��ر «االئ � � �ت �ل ��اف»
ّ
امل � �ع� ��ارض ،أن م��واف �ق��ة دم �ش��ق ع�ل��ى
امل�ق�ت��رح ال��روس��ي «م �ن��اورة سياسية
تصب في باب املماطلة غير املجدية،
وال � �ت� ��ي س �ت �س �ب��ب م� ��زي � �دًا م� ��ن امل� ��وت
والدمار للشعب السوري ،ومزيدًا من
التهديد لدول وشعوب املنطقة».
ورأى االئ� �ت�ل�اف ،ف��ي ب �ي��ان أم ��س ،أن
«مخالفة القانون الدولي تستوجب
ردًا دول� �ي ��ًا ح�ق�ي�ق�ي��ًا وم �ت �ن��اس �ب��ًا م��ع
ح �ج �م �ه��ا ،وال ي �م �ك��ن ب � ��أي ح � ��ال م��ن
األح � � ��وال أن ت �س �ق��ط ج ��رائ ��م ال �ح��رب
ب��ال�ت�ق��ادم ع��ن م��رت�ك�ب�ي�ه��ا ،ف��ال�ج��رائ��م
ال�ج�ن��ائ�ي��ة ض��د اإلن�س��ان�ي��ة ال تسقط
ب� �ت� �ق ��دي ��م ت � � �ن � � ��ازالت س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ،أو
بتسليم األداة التي ارتكبت بها تلك
الجرائم».
وي �ع �ق��د «االئ� �ت�ل�اف» ي��وم��ي ال�ج�م�ع��ة
وال �س �ب��ت امل �ق �ب �ل�ين اج �ت �م��اع��ًا ط��ارئ��ًا
ل� �ه� �ي� �ئ� �ت ��ه ال � �ع � ��ام � ��ة ف� � ��ي اس� �ط� �ن� �ب ��ول
مل�ن��اق�ش��ة ت �ط��ورات امل�ش�ه��د ال �س��وري،
وموضوع تشكيل الحكومة املوقتة،
حسبما أف��اد عضو املكتب اإلعالمي
لالئتالف ،سونير أحمد.
(األخبار ،أ ف ب)

خديعة الـ«سي اي ايه»؟
االق� �ت ��راح ال ��روس ��ي ب�ت�س�ل�ي��م األس�ل�ح��ة
الكيميائية السورية «جدير بالبحث».
ً
واستكماال لتداعيات االقتراح الروسي
ــ األميركي ،ق��ال عضو مجلس النواب
االميركي جني غرين إن كبير موظفي
البيت االبيض دينيس مكدونف أبلغ
االع �ض ��اء ال��دي �م �ق��راط �ي�ين ف��ي امل�ج�ل��س
أم ��س أن «ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ت �ت �ق� ّ�دم ع�ل��ى
ال �ع �م��ل ال �ع �س �ك��ري ب �خ �ص��وص س��وري��ا
اآلن ،ولها األولولية عليه».
وأش� ��ار غ��ري��ن ال ��ى أن ��ه ي�ت�ل�ق��ى رس��ائ��ل
ال�ك�ت��رون�ي��ة م��ن ال �ن��واب ي �ق��ول��ون فيها
ً
إن� �ه ��م «ي � ��ري � ��دون ح �ل��ا دب �ل ��وم ��اس �ي ��ًا»،
وأضاف «وهذا ما يحصل اآلن» .وتابع
«سنعود اآلن ملناقشة أمورنا العادية
مثل سقف الدين وغيرها من القضايا
امل� �ط ��روح ��ة ل �ل �ن �ق��اش وال �ت �ص��وي��ت ف��ي
الكونغرس».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ما الذي جرى إذًا في كواليس البيت األبيض ،فدفع بالرئيس األميركي الى فرملة
هجومه العسكري على س��وري��ا؟ محلل «وك��ال��ة االستخبارات امل��رك��زي��ة» ،راي
ماكغوفرن ،لديه رؤيته الخاصة التي عرضها في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم».
م��اك�غ��وف��رن ل��م ي�ت��ردد ب��ال�ق��ول إن «ت�ق��اري��ر استخبارية مفبركة ق� ّ�دم��ت ل�ب��اراك
أوباما بهدف تضليله ودفعه التخاذ قرار بشأن سوريا» .ماكغوفرن كان من
بني مجموعة من االختصاصيني االستخباريني الذين وجهوا رسالة الى أوباما
تقول إن «مدير سي آي إي جون برينان يعمل على تحضير خديعة تشبه تلك
التي أطلقت قبل الحرب على ال�ع��راقّ ،
ويعد لتمريرها على أعضاء الكونغرس
وعلى اإلعالم وعلى املواطنني األميركيني».
رواية ماكغوفرن حول سيناريو ما جرى قبيل اتخاذ أوباما قراره إحالة إقرار
الهجوم ال��ى الكونغرس ،تقول إن «ق�ي��ادة الجيش األم�ي��رك��ي اتصلت بأوباما.
وال�ج�ن��رال م��ارت��ن ديمبسي ق��ال ل��ه إن��ه سيكون م��ن الصعب ج �دًا تبرير سبب
ّ
هجومنا اآلن  ...إذ يمكننا أن نشنه غ�دًا أو األس�ب��وع املقبل أو الشهر املقبل.
وهذا ما قاله أوباما بالضبط في تصريحه حول إحالة القرار إلى التصويت في
الكونغرس».
(األخبار)

