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فورد :هل لدى المعارضة
بديل معقول للرئيس السوري؟

منها أنه ال يمكن دمشق التعامل مع ما

مل�ص��ر ت��أت��ي أي �ض��ًا ف��ي اط ��ار رغ�ب�ت��ه في
ت �ظ �ه �ي��ر م� ��ا ب � ��ات ي �س �م��ى ف� ��ي ال �خ �ل �ي��ج
«ب�ص �م��ة آل ال�ع�ط �ي��ة» ع �ل��ى ال �س�ي��اس��ة =
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ج��دي��دة ل �ب�ل�اده .ل �ك��ن دون
ه��ذه املهمة عقبات ع��دة ،أب��رزه��ا حرص
األم � �ي ��ر ت �م �ي��م ع �ل��ى م��رح �ل��ة ال �خ �ط��وات
التغييرية ،بحيث ال يبدو وك��أن��ه يقود
انقالبًا صريحًا على وال��ده ،وثانيها أن
العطية يحتاج إلى جهد كي يمأل الهالة
ال�ع��امل�ي��ة ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي ك��ان يحظى بها
سلفه في الخارجية .وثمة من يعتقد أن
ح��رص ال��دوح��ة على إظ�ه��ار دور واض��ح
للعطية ف��ي ح��ل م�ل��ف م�خ�ط��وف��ي أع ��زاز
جاء ليخدم فكرة تسليط الضوء العاملي
ع�ل�ي��ه؛ وث��ال�ث�ه��ا أن ق�ط��ر ت��ري��د االن�ت�ق��ال
من دور الطرف إلى دور الوسيط .وهي
مثلما تحتاج إلى التمايز عن الرياض،
إال أن �ه��ا ال ت��ري��د إغ �ض��اب �ه��ا ب �م��ا يفسد
مقبوليتها لدى املحور السعودي .وهذا
ما يفسر حفاظها على تنويع خطواتها
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة؛ ف�ه��ي من
ج� �ه ��ة ت � �ش� ��ارك ال� �س� �ع ��ودي ��ة ف� ��ي رع ��اي ��ة
ال �ق��رار ملحاسبة امل�س��ؤول�ين ع��ن السالح
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ف��ي س��وري��ا ال� ��ذي س�ي�ط��رح
ع�ل��ى ال�ت�ص��وي��ت ف��ي اللجنة ال�ث��ال�ث��ة في
الجمعية العامة لألمم املتحدة املعنية
ب�ق�ض��اي��ا ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ،وف ��ي ال��وق��ت
ن�ف�س��ه ت �ب��دي م �ح��اول��ة ل�ج�س��ر ع�لاق�ت�ه��ا
بالحكم االنتقالي في مصر من دون قطع
عالقتها باإلخوان املسلمني وخصوصًا
«ح �م��اس» ال �ت��ي أم �ض��ى رئ �ي��س مكتبها
ال� �س� �ي ��اس ��ي خ ��ال ��د م �ش �ع��ل ع �ط �ل��ة ع�ي��د
األضحى في الدوحة.

قامت به قطر طوال األزمة على أنه سحابة نصيحة الشيخ الصباح

ع��اب��رة يمكن نسيانها بسهولة .وتلفت
املصادر إلى أن قطر حفرت هوة سحيقة
مع الشعب ال�س��وري ،يحتاج ردمها إلى
ما هو أكثر من ق��رار سياسي بتصحيح
ال�ع�لاق��ة .فلقد م��ول ال�ق�ط��ري��ون مسلحني
يتحركون وف��ق خطط إره��اب�ي��ة ،وشنت
«الجزيرة» حملة إعالمية استهدفت قتل
الشخصية الوطنية السورية.

بصمة العطية في موسكو
وت��رى امل�ص��ادر املطلعة على التوجهات
ال�ق�ط��ري��ة ال �ج��دي��دة وامل��واك �ب��ة ل�ح��راك�ه��ا
الدبلوماسي ،ان زي��ارة العطية الحالية

ً
وتلفت امل�ص��ادر الخليجية إل��ى أن دوال
خليجية عدة بدأت إعادة تقويم ملوقفها
م� ��ن س � ��وري � ��ا .وك� ��ان� ��ت إره � ��اص � ��ات ه ��ذه
امل��راج �ع��ة ق��د ب� ��رزت أي �ض��ًا ف��ي ال �ك��وي��ت،
ّ
وعبر عنها أميرها الشيخ صباح األحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه ال��رئ�ي��س
االميركي باراك أوباما نهاية آب املاضي
ب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع ن� �ش ��وب أزم � � ��ة ال �ت �ه��دي��د
األم �ي��رك��ي ب�ت��وج�ي��ه ض��رب��ة إل ��ى دم �ش��ق.
ف�ق��د ن�ق��ل ع��ن ال�ش�ي��خ ال�ص�ب��اح أن��ه نصح
أوباما «بعدم توجيه ضربة عسكرية إلى
سوريا»؛ ألن األمر سيترك تعقيدات أكثر
مما سيسهم في حل األزمة السورية.

واش �ن �ط��ن وم��وس �ك��و ال ت��ري��ان سببًا
وج�ي�ه��ًا ل�ت��أج�ي��ل ان�ع�ق��اد «ج�ن�ي��ف .»2
ال �ع��اص �م��ة ال��روس �ي��ة س �ت��رع��ى مطلع
ه ��ذا ال�ش�ه��ر ل �ق��اء ات ب�ي�ن م�م�ث�ل�ين عن
الدولة السورية واملعارضة تحضيرًا
للمؤتمر ،فيما ترى الواليات املتحدة
أن ال أفق للصراع العسكري ،إذ يجب
ّ
أن ي��ؤدي مؤتمر جنيف املرتقب إلى
ه�ي�ئ��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة «ب��ات �ف��اق ب�ين ال�ن�ظ��ام
ال�س��وري وامل�ع��ارض��ة» التي عليها أن
ً
ً
تطرح «بديال معقوال» للرئيس بشار
األسد.
وتحدث السفير األميركي في دمشق،
روب � � ��رت ف � � ��ورد ،ف ��ي ج �ل �س��ة اس �ت �م��اع
م �خ �ص �ص��ة ل �ل �م �س��أل��ة ال � �س ��وري ��ة ف ّ��ي
الكونغرس األميركي ،أنه كان يتنقل
ف � ��ي ال� �ش� �ه ��ر األخ � �ي � ��ر ب �ي��ن واش� �ن� �ط ��ن
وال � � �ش � ��رق األوس � � � ��ط ل� �ت ��وف� �ي ��ر ال ��دع ��م
للمعارضة السورية املعتدلة ،والدفع
ن�ح��و ت�س��وي��ة سياسية ل�لأزم��ة .وق��ال
ّ
ف� � ��ورد إن امل� �ع ��ارض ��ة وال� �ن� �ظ ��ام غ�ي��ر
ق ��ادري ��ن ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل امل �ن �ظ��ور على
ت �ح �ق �ي��ق أي ن� �ت ��ائ ��ج ،ول� ��ذل� ��ك ت �ع �م��ل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ع روس�ي��ا واألم��م
ّ
املتحدة لتحقيق حل سياسي لألزمة.
ّ
وأض� � ��اف أن  11دول � ��ة اج �ت �م �ع��ت ف��ي
لندن اتفقت على ضرورة تنفيذ بيان
«ج�ن�ي��ف  ،»1وات�ف�ق��ت ه��ذه ال ��دول مع
روس �ي��ا وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى أن
م��ؤت �م��ر ج �ن �ي��ف ي �ج��ب أن ي� ��ؤدي إل��ى
ه�ي�ئ��ة ان �ت �ق��ال �ي��ة ب��ات �ف��اق ب�ي�ن ال�ن�ظ��ام
ال � �س � ��وري وامل � �ع� ��ارض� ��ة ،م �ش �ي� �رًا إل ��ى
ّ
أن ه� ��ذا ه ��و ال� �ح ��ل ال �س �ي��اس��ي ال ��ذي
ي��رغ��ب فيه معظم ال�س��وري�ين وك��ل من
ي��دع�م��ون امل�ع��ارض��ة وال �ن �ظ��ام .وأش��ار
ف ��ورد إل ��ى ات �ف��اق األم �ي��رك �ي�ين م��ع كل
ال ��دول امل��ذك��ورة ح��ول ح��ق امل�ع��ارض��ة
ف��ي االع�ت��راض على التفاصيل ،وبما
أن� ��ه م ��ن غ �ي��ر امل� �ع� �ق ��ول ،ح �س��ب رأي� ��ه،
«أن تقبل أي م��ن ال�ج�م��اع��ات املقاتلة
باألسد ،وبالتالي فعلى املعارضة أن
ً
ً
ت�ط��رح على ال�ط��اول��ة ب��دي�لا ّم�ع�ق��وال».
على صعيد آخر ،رأى فورد أنه منذ أن
تخلت إدارة الرئيس باراك أوباما عن
«خيار اللجوء إل��ى القوة العسكرية»
ض � ��د دم� � �ش � ��ق ،أص � �ي � �ب� ��ت امل � �ع� ��ارض� ��ة
السورية «بخيبة أم��ل كبيرة» .كذلك
أش� � ��اد ف� � ��ورد ب� �م ��ا اع� �ت� �ب ��ره «ن �ج��اح��ًا

ً
ه � ��ائ �ل��ا» ف� ��ي ح � ��ال «أن� � �ج � ��زت ع�م�ل�ي��ة
ت��دم�ي��ر األس�ل�ح��ة الكيميائية للنظام
(السوري) بالكامل».

لقاءات غير رسمية
ف� ��ي م � � � ��وازاة ذل � � ��ك ،أك � ��د ن ��ائ ��ب وزي� ��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال � � ��روس � � ��ي ،م �ي �خ��ائ �ي��ل
ّ
بوغدانوف ،أن موسكو تعتزم رعاية
ل� �ق ��اء غ� �ي ��ر رس� �م ��ي وغ� �ي ��ر م� �ل ��زم ب�ين
السلطات السورية وممثلي املعارضة
ب�ح�ض��ور ممثلني ع��ن ف��ري��ق امل�ب�ع��وث
األممي والعربي األخضر اإلبراهيمي
وال �ج��ان��ب األم �ي��رك��ي ع�ش�ي��ة «ج�ن�ي��ف
 .»2وأضاف« :نحن نعول على إنجاز

سقوط خيار اللجوء إلى
القوة العسكرية أصاب
المعارضة بخيبة أمل
عمل كبير في إطار اإلع��داد للمؤتمر،
وقمنا بتبادل االفكار حول مواضيع
مختلفة دوري ��ًا ،وت�ح��دي�دًا م��ا يتعلق
ب �م �ك��ان ع �ق��د امل��ؤت �م��ر وال� �ه ��دف م �ن��ه،
إذ ال ت��وج��د ل��دي �ن��ا خ�ل�اف��ات ف��ي ه��ذا
ال�ش��أن ،ويعمل االم�ين ال�ع��ام وممثلو
االمم املتحدة بنشاط إلعداد الوثائق
املطلوبة للمؤتمر» .واعتبر املسؤول
ال��روس��ي أي مماطلة ف��ي عقد مؤتمر
ً
«جنيف  »2عمال عبثيًا .وح��ول إقالة
نائب رئيس الوزراء السوري السابق،
ّ
ق ��دري ج�م�ي��ل ،أوض ��ح ب��وغ��دان��وف أن
جميل يمثل تيارًا سياسيًا واجتماعيًا
يجب أن يعتد ب��ه .م��ن ناحية أخ��رى،
رأى رئيس الحكومة الفرنسية ،جان
مارك ايرولت ،في مقابلة مع صحيفة
ّ
«ك��وم��رس��ان��ت» ال��روس�ي��ة ،أن «ال�ه��دف
ه��و إن�ج��اح» مؤتمر «جنيف  ،»2وأن
ي��ؤدي إل��ى «تشكيل حكومة انتقالية
ب�ك��ام��ل ال�ص�لاح�ي��ات» .وق��ال اي��رول��ت،
ال� � ��ذي ب � ��دأ أم � ��س زي � � ��ارة مل � ��دة ي��وم�ين
لروسيا« ،م��ع استعمال نظام دمشق

ت جن وسعسع
ب �ـ«ال �ت �خ��اب��ر م ��ع ال �ن �ظ��ام ض ��د ال� �ث ��وار،
وال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال سلب ون �ه��ب» .وسبق
أن ن �ج��ا ج � ��زرة م ��ن اإلع � � ��دام إث� ��ر أس ��ره
م ��ن ق �ب��ل «ال �ه �ي �ئ��ة ال �ش��رع �ي��ة» ال�ت��اب�ع��ة
للفصائل املقاتلة األخ��رى ف��ي املدينة،
ق�ب��ل أن تطلق س��راح��ه ب�ع��د دف��ع مبالغ
مالية كبيرة .وبعد «فك أسره» عاد إلى
سابق عهده ف��ي «التشليح» والخطف
والهجوم على حواجز الجيش السوري
ونهب املعامل.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،أص� ��در ك ��ل م ��ن «ل ��واء
ال� �ت ��وح� �ي ��د» و«أل � ��وي � ��ة ص� �ق ��ور ال� �ش ��ام»
و«ل��واء أصحاب اليمني و«حركة أحرار
ال �ش��ام اإلس�لام �ي��ة» و«ج �ي��ش اإلس�ل�ام»
و«امل � �ج � �ل� ��س ال� �ع� �س� �ك ��ري ف � ��ي م� �ن� �ب ��ج»،
ً
ب �ي��ان��ًا ط��ال �ب��وا ف �ي��ه ك�ل��ا م ��ن «داع � ��ش»
و«جند الحرمني» بـ «تحكيم ش��رع الله
ف��ي ال�ح��ادث��ة ال�ت��ي وق�ع��ت بينهما (ف��ي
منبج) ،وتشكيل لجنة قضائية شرعية
من قضاة شرعيني يمثلون كل األطراف
املعنية للنظر في القضية» التي نتجت
م ��ن م �ق �ت��ل وال� � ��دة أح� ��د ق � ��ادة «داع � ��ش»
برصاص مقاتلني من «جند الحرمني».
وفي موازاة ذلك ،أعلن «جيش اإلسالم»
خ �ط��ف اث� �ن�ي�ن م ��ن م �ق��ات �ل �ي��ه ق� ��رب ب��اب

ال �ه��وى أث �ن��اء ت� ّ
�وج �ه �ه �م��ا ال ��ى س��رم��دا.
ّ
ورجح البيان أن «املجاهدين خطفتهما
عصابة مسلحة».
واق� �ت� �ح ��م م �س �ل �ح��و «داع � � � ��ش» م ��درس ��ة
حكومية ل�لإن��اث ف��ي ح��ي ط��ري��ق الباب
ملنع االختالط بني املدرسني واملدرسات
أو امل� ��درس�ي��ن وال� �ت� �ل� �م� �ي ��ذات ،وط � ��ردت
عشرين من الكادر التدريسي ،وأبلغوا
ال �ت �ل �م �ي��ذات وق� ��ف ال � � ��دوام ل �غ��اي��ة ق �ي��ام
مديرية التربية بتعيني مدرسات إناث
فقط فيها.
على صعيد آخ��ر ،أصيب أربعة بجراح
خ �ط��رة ،أح��ده��م ط�ف��ل ب �ت��رت س��اق��ه ،في
ح��ي ال�ه�ل��ك (ش �م��ال ح �ل��ب) إث ��ر ان�ف�ج��ار
ع �ب��وة م�ف�خ�خ��ة زرع �ه��ا م�س�ل�ح��و «ل ��واء
امل �غ �ي��رات» أث �ن��اء دف��اع �ه��م ع��ن م�ق��اره��م
ف��ي م��واج�ه��ة «داع ��ش» .ك��ذل��ك عثر على
ج�ث��ة ش ��اب ف��ي ب �ل��دة ح��ري �ت��ان وعليها
آث��ار تعذيب ،ك��ان مسلحون متشددون
خطفوه قبل نحو شهر ولم يعلنوا عن
هويتهم ،إضافة الى العثور على أربع
ج�ث��ث أخ ��رى م��رم�ي��ة ف��ي ق �ن��اة للصرف
ال �ص �ح��ي ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة ال �ص �ن��اع �ي��ة ف��ي
الشيخ نجار.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
تحدثت مصادر عن قصف الجيش السوري بعنف ملنطقة القلمون (أ ف ب)

أسلحة كيميائية ضد شعبه ( )...فإن
ف��رن �س��ا ت�ف�ت�خ��ر ب��أن �ه��ا اع �ت �ب��رت على
غ��رار ع��دد كبير م��ن ش��رك��ائ�ه��ا أن��ه لم
يعد من املمكن البقاء بدون ّ
رد فعل».
ف � ��ي س� � �ي � ��اق آخ � � � ��ر ،أع � �ل � �ن� ��ت م �ن �ظ �م��ة
ح �ظ��ر األس �ل �ح��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،أم ��س،
ّ
أن م �ف �ت �ش �ي �ه��ا امل ��وج ��ودي ��ن وض �ع��وا
أختامًا بالشمع األحمر على كل املواد
واألسلحة الكيميائية التي تمتلكها
دمشق.
وج � ��اء ف ��ي ب� �ي ��ان ص � ��ادر ع ��ن ال�ب�ع�ث��ة
امل� �ش� �ت ��رك ��ة مل �ن �ظ �م��ة ح� �ظ ��ر األس �ل �ح ��ة
ّ
الكيماوية واألمم املتحدة أن الحكومة
ال � �س� ��وري� ��ة «أك� �م� �ل ��ت م � �ه ��ام ال �ت��دم �ي��ر
العملي للمعدات الحيوية امل��وج��ودة
ف � ��ي ك� ��اف� ��ة م � ��راف � ��ق إن � �ت � ��اج األس �ل �ح ��ة
الكيميائية ومعدات الخلط والتعبئة،
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ق ��د ص � ّ�رح ��ت ع �ن �ه��ا ،م��ا
جعلها غير صالحة لالستعمال».

الكيميائي السوري
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي
ب��اس��م األم�ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة،
ّ
م��ارت��ن ن�س�ي��رك��ي ،أن م�ن�س�ق��ة البعثة
امل� �ش� �ت ��رك ��ة مل �ن �ظ �م��ة ح� �ظ ��ر األس �ل �ح ��ة
الكيميائية واألم��م املتحدة ،سيغريد
ك ��اغ ،ت�ن��وي تنسيق ال�ج�ه��ود إلت�لاف
ال � �س �ل��اح ال �ك �ي �م �ي ��ائ ��ي ال� � �س � ��وري م��ع
ّ
روسيا .ورأى نسيركي أن زي��ارة كاغ
مل��وس �ك��و ال� �ي ��وم م �ه �م��ة« ،وس �ت �ج��ري
امل �ن �س �ق ��ة ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي وق � ��ت الح ��ق
مباحثات مع البلدان املعنية األخرى».
إل � � ��ى ذل� � � ��ك ،واص� � � ��ل امل � ��وف � ��د ال� �ع ��رب ��ي
وال� � � ��دول� � � ��ي إل� � � ��ى س� � ��وري� � ��ا األخ � �ض� ��ر
اإلب� ��راه � �ي � �م� ��ي ل � �ق� ��اء ات� ��ه ف� ��ي دم� �ش ��ق،
حيث التقى شخصيات من معارضة
الداخل.
ف��ي ال �س �ي��اق ،أب� ��دت واش �ن �ط��ن ثقتها
ب��أن ال�ت��رس��ان��ة الكيميائية ال�س��وري��ة
س �ي �ت��م ت��دم �ي��ره��ا ض �م��ن امل� �ه ��ل ال �ت��ي
ح��دده��ا املجتمع ال��دول��ي ،أي بحلول
شهر حزيران ع��ام  ،2014وف��ق ما أكد
م�س��اع��د وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي،
امل�ك�ل��ف م�ل��ف ح�ظ��ر ان�ت�ش��ار األس�ل�ح��ة،
ت � ��وم � ��اس ك ��ان� �ت ��ري� �م ��ان ،أم � � ��ام ل �ج �ن��ة
ال � � �ش� � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ف � ��ي م �ج �ل��س
الشيوخ.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

