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سوريا

الحدث

ّ
على الدبلوماسية:
الن
يعو
ال
وموسكو
األسد
ّ

أردوغان منافق والرياض والدوحة عدوان لدودان للشعب السوري

صخب المبادرات التسووية ال أثر له،
ال في دمشق وال في موسكو.
العاصمتان الحليفتان تتفقان على عدم
التعويل على الدبلوماسية؛ األولى ترى
أن الرياض والدوحة تتصرفان كعدوين
لدودين لها ،فيما تصف الثانية رجب طيب
أردوغان بالمنافق ،وترى باريس تتصرف
وكأن لها ثأرًا شخصيًا مع سوريا
إيلي حنا
بـ ـ ـ ــن «دب ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــواتـ ـ ــف»
واالجتماعات املتنقلة بني العواصم
ّ
ال ـع ــرب ـي ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــةُ ،يـ ـب ــث ج ـ ـ ّـو مــن
ّ
ّ
التقدم في املباحثات حول حل األزمة
ّ
الـســوريــة .تسريبات حــول بـنــود حل

يستقبل الرئيس السورى بشار األسد
اليوم في دمشق ثالثة نواب فرنسيني
ينتمون ألح ــزاب يمينية ،بحسب ما
نقلت صحيفة «ل ــو مــونــد» الفرنسية
عن مصادر ّ
مقربة من أحد الزائرين.
وأضافت املصادر أن النواب الثالثة هم
رئيس الحزب املسيحي الديموقراطي،
جــان فرديريك بــواســون ،التابع لحزب
«الجمهوريني» ،الــذي يتزعمه الرئيس
الـســابــق نـيـكــوال س ــارك ــوزي ،والـنــائــب
ك ــزافـ ـيـ ـي ــه ب ـ ـ ــروت ـ ـ ــون ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــرأس
م ـج ـمــوعــة الـ ــدراسـ ــة حـ ــول الـفــاتـيـكــان
بالبرملان الفرنسي ،والنائبة فيرونيك
بيس العضوة فــي حــزب «الحركة من
أجل فرنسا» ،التي تشارك فى الدراسة
حول مسيحيي الشرق ،على أن يعود
الوفد الفرنسي غدًا إلى باريس.

روســي يجري «التصويت» عليه بني
أروقة وزارات الخارجية ،ولقاءات في
ّ
وموسعة،
فيينا وبــاريــس« ،رباعية»
تـ ـطـ ـغ ــى ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي
السوري .وجاء كالم الرئيس السوري
ب ـش ــار األسـ ــد ع ــن اس ـت ـع ــداده إلج ــراء
انتخابات رئاسية مبكرة كحلقة في
ّ
سلسلة «السير نحو الحل» ،لكن كالم
األسـ ــد (ال ـ ــذي نـقـلــه ال ـنــائــب الــروســي
ألكسندر يوشينكو خالل لقائه وفدًا
روسيًا يوم األحد املاضي) ،وإن ارتبط
«بموافقة الشعب الـســوري» ،ال يعني
ّ
أن الحسابات تسير وفق هذا االتجاه.
وينقل أحد اعضاء الوفد لـ«األخبار»
ّ
أن األســد كــان «واضحًا في كالمه لنا
أن كل من يحمل السالح هو إرهابي
واملعركة هي اآلن لدحر االرهاب».
ّ
ويـ ــروي امل ـس ــؤول ال ــروس ــي أن ب ــاده
ّ
«ال ت ـ ــرك ـ ــز اهـ ـتـ ـم ــامـ ـه ــا الـ ـ ـي ـ ــوم ع ـلــى
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ...ف ـه ــي أيـ ـض ــا هــدف ـهــا
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء عـ ـل ــى االره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وتـ ـح ــري ــر
االراضــي السورية ،لتكون بلدًا سيدًا
بمؤسساته وجيشه وشعب الواحد».
ّ
ويـ ـضـ ـي ــف أن ال ـ ـكـ ــام عـ ــن «ال ـج ـي ــش
ال ـحــر» وغ ـيــره مــن مـنـظـمــات مسلحة
هــو كــام دبـلــومــاســي« ،فــأيــن هــو هذا
الـ ـجـ ـي ــش...؟ ق ــول ــوا ل ـنــا م ــن ي ـ ّتــرأســه،
مــن م ـســؤولــه؟» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه رغــم
االس ـت ـع ــداد ال ــروس ــي ل ـس ـمــاع جميع
وجـهــات النظر واالجـتـمــاع باملعنيني
بــاألزمــة الـســوريــة« ،لكن الـســوريــن ال
يقبلون بأي كالم من هذا النوع ،وهم
يخوضون هذه الحرب».
ويـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى «وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـعـ ــارضـ ــة
وط ـن ـي ــة ع ـك ــس مـ ـع ــارض ــة الـ ـفـ ـن ــادق»
ّ
يـمـكــن ال ـتـ ّ
ـوصــل مـعـهــا إل ــى ح ــل ،عبر
املفاوضات.
وع ـ ــن «الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل ال ـ ــدول ـ ــي» وت ـ ـكـ ــرار
ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات وال ـ ـت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات عــن
ّ
«اق ـ ـتـ ــراب ال ـح ــل» أو «م ـ ـشـ ــروع» ح ــل،
ّ
ّ
ينقل املسؤول الروسي أن األســد أكد
أن أنقرة والرياض والدوحة تتصرف
«ك ــأع ــداء ل ــدودي ــن» للشعب ال ـســوري.

بن علوي لم يحمل ّ
أي مبادرة إلى دمشق (أ ف ب)

ّ
ويـ ـضـ ـي ــف أن ـ ـ ـ ــه بـ ـ ــرأيـ ـ ــه ال ـش ـخ ـص ــي:
«فــرن ـســا أي ـضــا ت ـت ـصـ ّـرف ك ــأن لــد ّيـهــا
ثأرًا شخصيًا مع دمشق ،وهي تفضل
التحالف مع الخليج وأمواله».
ّ
ويـ ــروي أن األس ــد ق ـ ّـدر تـقــديـرًا عاليًا
أمامهم «مساهمة املقاومة اللبنانية
فــي محاربة االرهــابـيــن فــي ســوريــا»،
وذكر مساندة طهران النوعية في هذا
املجال.
ويـلـفــت امل ـس ــؤول ال ــروس ــي ،ال ــذي زار
ّ
لبنان أم ــس ،إلــى أن الــرئـيــس التركي
رجــب طيب أردوغ ــان ظهر «نفاقه في
افـتـتــاح املـسـجــد الكبير فــي موسكو؛
ّ
يتجرأ على ذكــر اســم سوريا
فهو لــم
أمام الحاضرين» ،وهو ال يزال يعاند

أي قـبــول بــالــدولـ ّـة الـســوريــة الحالية.
وبـ ـع ــد ت ــأكـ ـي ــده أن ـ ــه ي ـج ــب أن ت ـكــون
ه ـن ــاك ع ــاق ــات ج ـي ــدة وط ـب ـي ـعــة بــن
أنـ ـق ــرة وم ــوسـ ـك ــو ،خ ــاص ــة مل ــا يــربــط
الـبـلــديــن مــن ّعــاقــة اق ـت ـصــاديــة ،أعــاد
التأكيد على أنه في حال ثبت حصول
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ع ـل ــى أسـلـحــة
مضادة للطائرات ،إن كان عبر تركيا
أو غ ـي ــره ــا ،فـ ـه ــذا س ـي ـك ــون «ال ــدل ـي ــل
القاطع على أنهم الحلفاء الطبيعيون
واملـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــن»،
و«روس ـ ـيـ ــا ل ــن تـسـتـطـيــع أن تـتـحـ ّـمــل
ذلك».
ّ
الحج» إلى دمشق،
وفي إطار «موسم
زار وزيــر الخارجية العماني يوسف

بــن علوي الرئيس األســد أمــس .وأكــد
بــن عـلــوي حــرص سلطنة عـمــان على
وح ــدة س ــوري ــا واس ـت ـق ــراره ــا ،مشيرًا
إل ــى أن ب ــاده «مـسـتـمــرة فــي ب ــذل كل
مسعى ممكن لـلـمـســاعــدة فــي إيـجــاد
حل ينهي األزمة في سورية».
بدورهّ ،
عبر األسد «عن تقدير الشعب
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ملـ ـ ــواقـ ـ ــف سـ ـلـ ـطـ ـن ــة عـ ـم ــان
وتــرحـيـبــه بــالـجـهــود ال ـصــادقــة الـتــي
تبذلها ملساعدة السوريني في تحقيق
تطلعاتهم بما يضع ح ـدًا ملعاناتهم
مــن اإلرهـ ــاب ،ويـحـفــظ س ـيــادة الـبــاد
ووحـ ــدة أراض ـي ـه ــا» ،م ـش ــددًا عـلــى أن
ال ـق ـضــاء ع ـلــى اإلرهـ ـ ــاب سـيـسـهــم في
نجاح أي مسار سياسي في سوريا.

العالم

خميس الخنجر يجمع ممثلي السلطات العراقية
في الوقت الذي
ُيشغل فيه رئيس
الحكومة العراقية
حيدر العبادي الرأي العام
واإلعالم بالترويج إلصالحات
لم يتمكن من القيام
بها بعد ،كانت العاصمة
اللبنانية بيروت تشهد انعقاد
مؤتمر ،برعاية المطلوب
للقضاء خميس الخنجر
وبحضور ممثلين عن
العبادي وكتل سياسية
أخرى ،للتفاوض مع
قيادات «بعثية»

فــي خـطــوة الفـتــة فــي طبيعتها وفي
ت ــوق ـي ـت ـه ــا ،وت ـع ـك ــس ح ـ ــرص ح ـيــدر
العبادي على االستجابة لكل املطالب
األمـيــركـيــة وتتقدمها املـصــالـحــة مع
امل ـع ــارض ــة وخ ــاص ــة الـبـعـثـيــة مـنـهــا،
عقد في بيروت خالل نهاية األسبوع،
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ضـ ـ ـ ـ ّـم م ـ ـسـ ــؤولـ ــن ب ـع ـث ـيــن
ً
سابقني وممثال عــن رئيس ال ــوزراء،
وذلك برعاية الثري العراقي خميس
خـنـجــر ،امل ـعــروف بــأنــه ممثل كــل من
السعودية وقطر فــي بــاد الرافدين،
والـ ـقـ ـن ــاة امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ت ــدع ـم ــان مــن
ّ
خاللها املجموعات املسلحة العاملة
ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ،ح ـيــث بـ ــدا أن حجم
ال ـض ـغ ــوط والـ ــرفـ ــض ل ـت ـع ـيــن ع ـمــاد
الخرسان أمينًا عامًا ملجلس الوزراء،
قد أتت أكلها تريثًا في املضي بهذه
الخطوة.
وك ــان ــت صـحـيـفــة «ذي انــدب ـنــدنــت»
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ق ـ ــد ك ـ ـشـ ــف ،ف ـ ــي وق ــت
س ـ ــاب ـ ــق مـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــر الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،عــن
محادثات سرية بني حكومة العبادي
وشـخـصـيــات سـنـيــة عــراق ـيــة ترتبط
ب ـم ـج ـمــوعــات وع ـن ــاص ــر م ــن ال ـن ـظــام

«الـ ـبـ ـعـ ـث ــي» ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،فـ ــي م ـح ــاول ــة
لـ ـضـ ـمـ ـه ــم إل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـف ـ ــوف الـ ـجـ ـي ــش،
والحصول على دعمهم لقتال تنظيم
«داعش» ،وذلك بضغط من الحكومة
األميركية وبرعاية منها ومــن األمــم
املتحدة.
وحـ ـ ـض ـ ــر مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت س ــاس ــة
ع ــراقـ ـي ــون ورج ـ ـ ــال أعـ ـم ــال يـقـيـمــون
ف ــي أرب ـي ــل وع ـ ّـم ــان ودب ــي وال ــدوح ــة،
ي ـت ـقــدم ـهــم م ـم ـث ـلــون ع ــن «ال ـت ـحــالــف
الوطني» ،ومــن هــؤالء النائب املقرب
جدًا من العبادي ومحط أسراره ،علي
ال ـع ــاق ،ورئ ـيــس الـهـيـئــة السياسية
ل ــ«ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» أم ـيــر الـكـنــانــي،
وأيضًا ممثلون عن «تحالف القوى»،
م ـن ـهــم ظ ــاف ــر ال ـع ــان ــي وحـ ـي ــدر امل ــا،
وكذلك النائب عن «التحالف املدني
الــدي ـمــوقــراطــي» شـ ــروق الـعـبــايـجــي،
ب ـح ـضــور ق ـ ــادة ف ــي حـ ــزب «ال ـب ـعــث»
املحظور ،الذين يسعون إلى إسقاط
العملية السياسية في العراق.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدثـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاركـ ــة
سـ ـي ــاسـ ـي ــن م ـ ــن امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـلـ ــى
اإلس ــام ــي ال ـع ــراق ــي ،بـيـنـهــم الـشـيــخ

ّ
حميد مـعــلــه ال ـســاعــدي ،إضــافــة إلــى
املمثل عن «التيار الـصــدري» ،ضياء
األس ـ ــدي ،كـمــا حـضــر املــؤت ـمــر عضو
هيئة الدفاع عن صدام حسني محمد
ال ـش ـي ـخ ـل ــي ،وإعـ ــام ـ ـيـ ــون مـ ــن ق ـن ــاة
«الرافدين» البعثية.

أعلن قائد «الحشد الشعبي»
في األنبار إنشاء «قوة ضاربة» من
أبناء المحافظة
وتـحــدثــت معلومات وســائــل اإلعــام
العراقية عن أن «املؤتمر يسعى إلى
ال ـت ـفــاوض مــع ق ــادة بـعـثـيــن ،إلنـهــاء
ال ـح ــرب م ــع داع ــش ف ــي ال ـع ــراق بــأقــل
الخسائر» ،مشيرة إلى أنه أقيم تحت
عنوان «عشر سنوات على الدستور
العراقي ..رؤية نقدية».
وتثير رعــايــة الخنجر لـهــذا املؤتمر
ت ـ ـسـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة ،وخ ـص ــوص ــا أن ــه
ّ
معروف بدعمه للجماعات املسلحة

على فصائل
فــي ال ـعــراق ،وبتهجمه ّ
«الـحـشــد الـشـعـبــي» .وتـنــقــل الخنجر
عبر أسلوبه السياسي النفعي ،بني
مؤيد للعملية السياسية مطلع عام
 2003وداعــم متحمس ،إلــى معارض
شديد لها ،وبعدما كان لفترة ّ
عراب
«ال ـقــائ ـمــة ال ـعــراق ـيــة» ال ـتــي تـقـ ّـوضــت
شعبيتها ،ســاهــم فــي إن ـشــاء «كتلة
ال ـكــرامــة» الـتــي أن ـفــق عليها املــايــن
ولم تكسب سوى مقعد واحد.
وبــال ـتــزامــن م ــع ان ـع ـقــاد املــؤت ـمــر في
بيروت ،أصدر مجلس القضاء األعلى
في العراق ،أمس ،مذكرة اعتقال بحق
خميس الخنجر ،بتهمة «اإلره ــاب»،
فـيـمــا ق ــرر م ـص ــادرة أم ــوال ــه املنقولة
وغ ـي ــر امل ـن ـقــولــة وم ـن ـعــه م ــن ال ـس ـفــر،
وذلك وفقًا للمادة الرابعة من قانون
مكافحة اإلرهاب».
فــي غـضــون ذل ــك ،يـبــدو أن الضغوط
دف ـعــت بــال ـع ـبــادي إل ــى «ال ـت ــري ــث في
ت ـع ـيــن عـ ـم ــاد الـ ـخ ــرس ــان ف ــي أم ــان ــة
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،ب ـح ـســب م ــا أف ــاد
موقع «كــل ال ـعــراق» .وذك ــرت مصادر
أن «الكتب الرسمية لألمانة ستكون

