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ـي إلسقاط األسد
امل� �ح� �ت ��وم ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة آل � ��ة ع �س �ك��ري��ة ال
ت��رح��م» .وخ �ل��ص ال�ف�ي�ص��ل ال ��ى ال �ق��ول إن
«بالدي ستكون في طليعة أي جهد دولي
ي �ح �ق��ق ال �غ ��رض امل �ط �ل��وب ،ل �ك��ن ال يمكن
لبالدي أن تشارك في أي عمل ال يؤدي إلى
حماية الشعب السوري النبيل على نحو
سريع وفعال».
وخالل اجتماع ثنائي مع وزيرة الخارجية
األميركية هيالري كلينتون أبدى الفيصل
ترحيبه بفكرة تسليح املعارضة ،مشيرأ
إل��ى أن�ه��ا «ف�ك��رة م�م�ت��ازة» .وق��ال ردًا على
س ��ؤال يتعلق ب��إم�ك��ان تسليح امل�ع��ارض��ة
«أعتقد أنها فكرة ممتازة» ،مضيفًا «ألنهم
ب�ح��اج��ة ال��ى ت��وف�ي��ر ال�ح�م��اي��ة ألن�ف�س�ه��م».
غير أن كلينتون قالت إنها ستتحدث في
وقت الحق عن هذا املوضوع.
املحاولة األميركية السترضاء السعودية
ل � ��م ت � �ك ��ن ال � ��وح� � �ي � ��دة ،ف �ل �ح �ق �ه ��ا م �س �ع��ى
السترضاء رئيس املجلس الوطني برهان

غليون ،الذي خرج غاضبًا من املؤتمر مع
ب�ق�ي��ة ال��وف��د ال� �س ��وري ،ب �ع��دم��ا أع� ��رب عن
خيبة أم�ل��ه م�ن��ه .كلينتون ال�ت�ق��ت غليون
ورئيس ال ��وزراء القطري حمد بن جاسم
في اجتماع هامشي .وفي ختام االجتماع،
عقدت وزيرة الخارجية األميركية مؤتمرًا
ص �ح��اف �ي��ًا ش � ��ددت ف �ي��ه ع �ل��ى ض� � ��رورة أن
يسعى املجتمع الدولي الى تغيير موقف
الصني وروسيا املعارض الي إج��راء ضد
سوريا .وقالت «علينا العمل على تغيير
م��وق��ف ال � ��روس وال �ص �ي �ن �ي�ين» .وأض��اف��ت
«ينبغي أن يدركوا أنهم يقفون ليس في
وجه تطلعات الشعب السوري فحسب ،بل
الربيع العربي برمته أيضًا».
وأضافت كلينتون إن الروس والصينيني
«يقولون في الواقع للتونسيني والليبيني
وغ� �ي ��ره ��م ف� ��ي امل �ن �ط �ق ��ة :ال ن� ��واف� ��ق ع�ل��ى
ت�م�ت�ع�ك��م ب��ال �ح��ق ف ��ي إج� � ��راء ان �ت �خ��اب��ات
الخ �ت �ي��ار ق��ادت �ك��م .أع �ت �ق��د أن ذل ��ك ي�ج��ري
ً
ع� �ك ��س ال � �ت� ��اري� ��خ ،ول � �ي ��س م ��وق� �ف ��ًا ق ��اب�ل�ا
َ
للحياة» .وق��ال��ت إن��ه كلما أس��رع البلدان
ف� ��ي «دع� � ��م ال� �ت� �ح ��رك ف� ��ي م �ج �ل��س األم � ��ن،
أس��رع�ن��ا ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ق ��رار يسمح
باتخاذ اجراءات ندرك جميعًا أنه ينبغي
ات� �خ ��اذه ��ا» .وت��اب �ع��ت «م ��ن امل��ؤس��ف ج �دًا
رؤي��ة عضوين دائ�م�ين ف��ي مجلس األم��ن
يستخدمان حقهما ف��ي ال�ن�ق��ض ،عندما
يتعرض ال�ن��اس للقتل م��ن نساء واطفال
وشبان شجعان ...إنه أمر شائن ،وأتساءل
الى جانب من يقفان؟ من الواضح أنهما ال
يقفان الى جانب الشعب السوري».
وف � ��ي أول ت �ع �ل �ي��ق ب �ع��د امل ��ؤت� �م ��ر ،أع ��رب
الرئيس األم�ي��رك��ي ب��اراك اوب��ام��ا الجمعة
ع��ن اس �ت �ع��داده الس �ت �خ��دام «ك ��ل األدوات
املتوافرة ملنع املجازر» في سوريا ،مشيرًا
ف��ي ال��وق��ت نفسه إل��ى أن ال��وح��دة الدولية
التي تجلت في مؤتمر تونس حول سوريا
«تشجعه» .ودع��ا ،ام��ام الصحافيني ،الى
ت��وج�ي��ه «رس ��ال ��ة واض �ح ��ة» إل ��ى ال��رئ�ي��س
السوري بشار األسد تأمره «بوقف قتل»
املدنيني.
وقال أوباما «جميعنا عندما يرى الصور
املروعة التي تأتي من سوريا ومن حمص
في اآلونة األخيرة يدرك أنه من الضروري
تمامًا أن يوحد املجتمع الدولي صفوفه
ف��ي توجيه رس��ال��ة واض�ح��ة إل��ى الرئيس
األسد ،بأنه حان الوقت النتقال (السلطة)».
وأضاف «حان الوقت لوقف قتل املواطنني
السوريني على يد حكومتهم».
وف �ي �م��ا ل��زم��ت دم �ش��ق ال��رس �م �ي��ة ال�ص�م��ت
حول املؤتمر ،وصف التلفزيون السوري
اج�ت�م��اع «أص��دق��اء س��وري��ا» ب��أن��ه «أع ��داء
س ��وري ��ا» ،و«أص ��دق ��اء ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وإسرائيل».
(األخبار)

النار في س��وري��ا ،كما دع��ا املعارضة إلى
توحيد صفوفها.
بدوره ،أعلن وزير الخارجية التركي أحمد
داود أوغلو أن مدينة إسطنبول التركية
ستستضيف امل��ؤت�م��ر ال�ث��ان��ي ل�ـ«أص��دق��اء
س� ��وري� ��ا» ،ل �ك �ن��ه ل ��م ي �ح��دد م ��وع� �دًا ل��ذل��ك.
وج��دد دع��وت��ه ال��ى إي�ج��اد سبيل لحرمان
الحكومة السورية «الوسائل التي تتيح
لها ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري».
وق ��ال «علينا ال�ب�ح��ث ع��ن س�ب��ل ووس��ائ��ل
تتيح فرض حظر سالح على النظام».
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ف��رن �س��ي آالن
ج��وب �ي��ه إن االت� �ح ��اد األوروب � � ��ي سيجمد
أصول البنك املركزي السوري بدءًا من 27
ش�ب��اط ف��ي إط��ار مجموعة م��ن العقوبات
املشددة التي تهدف إلى وقف حملة قمع
املعارضة .وأبلغ جوبيه اجتماع مجموعة
«أص��دق��اء س��وري��ا» «ب��دءًا م��ن ي��وم االثنني
سنتخذ إجراءات جديدة قوية ،من أبرزها
تجميد أصول البنك املركزي السوري».
وأع� �ل ��ن األم �ي��ن ال� �ع ��ام مل �ن �ظ �م��ة ال �ت �ع��اون

اإلس�ل�ام��ي إك �م��ال ال��دي��ن إح �س��ان أوغ �ل��و،
رف � � ��ض م �ن �ظ �م �ت ��ه ال � �ت� ��دخ� ��ل ال �ع �س �ك ��ري
األجنبي ف��ي األزم��ة ال�س��وري��ة ،وح��ذر من
دفع األم��ور نحو حرب أهلية في سوريا.
أما وزي��رة الخارجية األميركية ،هيالري
ك�ل�ي�ن�ت��ون ،ف �ح��ذرت ال�ن�ظ��ام ال �س��وري من
أن��ه سيدفع «الثمن غاليًا» إذا ما استمر
ف��ي ت �ج��اه��ل ص ��وت امل �ج �م��وع��ة ال��دول �ي��ة،
وقدمت  10ماليني دوالر لدعم املساعدة
اإلن �س��ان �ي��ة ف��ي س ��وري ��ا .وأض ��اف ��ت «إن�ن��ا
ج�م�ي�ع��ًا ب �ح��اج��ة ال ��ى ن �ظ��رة ف��اح �ص��ة ملا
يمكن أن ن�ق��وم ب��ه م��ن جهد إض��اف��ي .لقد
ح � ��ان ال ��وق ��ت ل �ج �م �ي��ع امل ��وج ��ودي ��ن ه�ن��ا
لفرض حظر للسفر على كبار املسؤولني
ف��ي ال �ن �ظ��ام ،مثلما فعلت ج��ام�ع��ة ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ،وت�ج�م�ي��د أص��ول �ه��م وم�ق��اط�ع��ة
ال �ن �ف��ط ال � �س� ��وري ووق� � ��ف االس �ت �ث �م ��ارات
ال �ج��دي��دة ،وال �ن �ظ��ر ف��ي إغ�ل�اق ال �س �ف��ارات
وال �ق �ن �ص �ل �ي��ات» .وق ��ال ��ت «ب��ال �ن �س �ب��ة إل��ى
الدول التي فرضت عقوبات بالفعل يجب
علينا تطبيقها بحذافيرها».

ال اعتراف بالمعارضة ...وال توحيد
تونس ــ نزار مقني
أراد رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي ال �س��وري،
ب��ره��ان غليون ،أم��س ،أن يكون «مؤتمر
�وري» منعطفًا في
أص��دق��اء الشعب ال �س�
«الثورة السورية» ،إال ّأنه ّ
عبر في نهاية
االج�ت�م��اع ع��ن خيبته «ال�س�ي��اس�ي��ة» من
هذا امللتقى الدولي.
وأورد غليون في كلمته أم��ام املؤتمر 4
ن �ق��اط أس��اس�ي��ة ق ��ال إن ��ه ج ��اء لتأمينها
للشعب ال �س��وري «ال�ط��ام��ح لالنعتاق»:
ُ
النقطة األولى تختصر في تقديم اإلغاثة
الفورية ،بما في ذلك اإلع�لان عن وجود
مناطق منكوبة في سوريا ،وفتح ممرات
آمنة إلمداد األهالي باملعونات العاجلة،
وإخ��راج الجرحى والنساء واألطفال من
األحياء واملدن املحاصرة ،وإيجاد مراكز
لتجميع امل�س��اع��دات اإلنسانية ف��ي دول
الجوار.
النقطة الثانية ج��اءت لتعطي تفسيرًا
أكبر للنقطة األولى ،وتشير إلى «ضرورة
ت��أم�ين وض �م��ان ح��ري��ة ال�ع�م��ل وال�ح��رك��ة
مل�ن�ظ�م��ات اإلغ ��اث ��ة ال��دول �ي��ة وم�ن�ظ�م��ات
ح�ق��وق اإلن �س��ان مل�س��اع��دة األه��ال��ي» .أما
النقطة الثالثة ،فدعا فيها «إلى ضرورة
توفير جميع الوسائل الكفيلة بحماية
ً
املدنيني السوريني» ،وه��و ما أث��ار جدال
كبيرًا بشأن ماهية تلك الحماية ،فيما
فسرها البعض على أنها مطية تدخل
دولي .النقطة األبرز كانت الرابعة ،التي
طالب م��ن خاللها ب��االع�ت��راف باملجلس
الوطني كممثل شرعي للسوريني ،وهو
يجر في نهاية املؤتمر،
ما يبدو أن��ه ّلم ِ
يعبر عن «خيبة أمله».
وما جعله
وق��دم غليون مجموعة من االقتراحات،
منها سعيه إلى كسب األك��راد ،حني قال
إن حكومة س��وري��ا ال�ج��دي��دة ستكون ال
ّ
م��رك��زي��ة ،وإن�ه��م سيتمتعون بحقوقهم
ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي ي�ط��ال�ب��ون ب �ه��ا .وع��رض
رؤية املجلس ملرحلة ما بعد بشار األسد،
واق �ت��رح تشكيل مجلس رئ��اس��ة مؤلف
م��ن ال �ق��ادة ال��وط�ن�ي�ين ،وت��أل�ي��ف حكومة
ان�ت�ق��ال�ي��ة م ��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
والسياسية والخبراء الذين لم يحاربوا
الثورة ،كما اقترح إنشاء مجلس ملعالجة
ت�ج��اوزات نظام األس��د ،ومنع ّ
أي أعمال
انتقامية سياسية أو طائفية.
وك � ��ان � ��ت الف � �ت� ��ة أم� � ��س م �ق ��اط �ع ��ة ه�ي�ئ��ة
التنسيق الوطنية ال�س��وري��ة املعارضة
للمؤتمر ،بعدما كان من املقرر أن تشارك،
مشيرة ،في بيان لها ،إل��ى أن االجتماع

ي� �ح ��دد «م � ��ن ي �م �ث��ل ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري»
ً
ب��دال م��ن الشعب ال �س��وري ،وال يستبعد
ع �ل��ى ن �ح��و واض � ��ح «ع �س �ك ��رة» ال �ح��رك��ة
االح �ت �ج��اج �ي��ة ،او ال �ت��دخ��ل ال �خ��ارج��ي.
وأوض � � ��ح رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��ي امل �ه �ج��ر،
ه�ي�ث��م م �ن ��اع« ،ات �خ��ذن��ا ه ��ذا ال� �ق ��رار ألن
ورق��ة العمل املقدمة إلى املؤتمر املذكور
تتضمن ف �ق��رات أس��اس�ي��ة ت�ت�ع��ارض مع
خ��ط الهيئة ،واملصلحة القومية العليا
ل �س��وري��ا ،ومصلحة ال �ث��ورة ال �س��وري��ة».
وق ��ال «ه�ن��اك عناصر ستعمق الخالف
ب�ين أط ��راف امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة ،عوضًا

غليون يطمئن
األكراد ويعرض رؤية
المجلس لما بعد األسد

عن تقريبها وفتح باب األنموذج الليبي
في العالقة مع الجامعة العربية ،أي أن
تصبح الجامعة مجرد مفوض لآلخرين
للتصرف في الشؤون السورية».
وعلى هامش املؤتمر ،ق��ال نائب رئيس
امل� �ج� �ل ��س ال ��وط � �ن ��ي ال � � �س� � ��وري ،م�ح�م��د
ف��اروق طيفور ،لـ«األخبار» إنه «لو بقي
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ي �ت �ص��رف وف ��ق نفس
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ق�م��ع امل��دن �ي�ي�ن ،ف��إن
الجيش الحر وكافة العناصر املنشقني
سيضطرون الى التصعيد بالضرورة».
وأوض ��ح أن��ه «إذا ط��ال أم��د ال �ح��رب ،فإن
األط ��راف ال��دول�ي��ة ستكون م��دف��وع��ة الى

اتباع منهج مختلف» .وقال إنه «يتوقع
أن يفضي امل��ؤت�م��ر ال��ى إن�ش��اء صندوق
ل��دع��م االح�ت�ي��اج��ات اإلن�س��ان�ي��ة العاجلة
ل �ل �م��دن ال� �س ��وري ��ة امل� �ح ��اص ��رة م ��ن ق�ب��ل
ال �ق��وات ال�ن�ظ��ام�ي��ة» ،مضيفًا إن «ه�ن��اك
مناطق في سوريا تحتاج من دون شك
إلى مساعدات عاجلة».
وتطرق طيفور أيضًا الى أزمة املعارضة
ال� �س ��وري ��ة وإم� �ك ��ان ��ات ت �ف��ري �ق �ه��ا ،وق ��ال
موضحًا السبب األس��اس��ي ال ��ذي يفرق
ب�ين هيئة التنسيق السورية واملجلس
الوطني «يبقى أن الهيئة تضم تابعني
للنظام ،وه��م ي��ري��دون نجاح ال�ث��ورة عن
طريق التفاهم والحوار مع نظام األسد».
وأض� ��اف إن «ه ��ذا ال�ن�ه��ج ي�ت�ع��ارض مع
استراتيجية املجلس الوطني السوري،
الذي يسعى إلى إطاحة األسد وال يريد
التشاور معه».
وعن اتهام الحقوقي السوري هيثم املانع
للمجلس ال��وط�ن��ي ال �س��وري بتلقيه في
ً
الفترة األخ�ي��رة أم ��واال طائلة م��ن بعض
امل �ن �ظ �م��ات ال �غ��رب �ي��ة ،أك ��د ال �ط �ي �ف��ور «أن
املجلس الوطني ال�س��وري ل��م يتلق ولو
مليمًا واحدًا من أي طرف .وهنا ال بد من
القول إن كافة ال��وف��ود السورية التابعة
للمجلس ال��وط �ن��ي ت�ت�ح��رك ب��االع�ت�م��اد
على تمويالت ذاتية».
ورغ� � � � � ��م أن ط � �ي � �ف � ��ور ك � � � ��ان ح� � � � � ��ذرًا ف��ي
تصريحاته ،فإن عضو املجلس الوطني
ال� �س ��وري ،م�ح��ي ال��دي��ن ال�ل�اذق��ان��ي ،ق��ال
لـ«األخبار» إن «املعارضة السورية تريد
من «أصدقاء سوريا» دعمًا مباشرًا لفتح
ممرات آمنة إليصال املساعدات إلى املدن
املحاصرة من النظام ،والعمل على فرض
م�ن��اط��ق ع ��زل ،وامل �س��اع��دات اإلن�س��ان�ي��ة،
إل��ى ح�ين س�ق��وط ال�ن�ظ��ام ،حيث ستقوم
ح �ك��وم��ة وح� ��دة وط �ن �ي��ة ت �ق��وم بتسيير
البالد».
لكن الالذقاني قال إنه ال يوافق الرئيس
التونسي منصف املرزوقي في مبادرته
باتباع الحل اليمني في سوريا ،مفسرًا
أن ال �ح��ل ال�ي�م�ن��ي ف��ي س��وري��ا م��رف��وض
الخ �ت�لاف ال �ظ��روف السياسية الحالية
عن باقي الثورات ،فحسب رأيه لكل ثورة
خصوصياتها .وأوض ��ح أن «ال�ن�م��وذج
ال �ي �م �ن��ي ط �ب ��ق ع �ل ��ى أس � � ��اس م � �ب� ��ادرة،
وب �ع��دم��ا ق� ��ام (ال ��رئ �ي ��س ال �ي �م �ن��ي ًع�ل��ي)
ص��ال��ح بسفك دم ��اء قليلة ،م�ق��ارن��ة بما
ً
ي �ح��دث ف��ي ح�م��ص م �ث�ل�ا» .وأض � ��اف إن
«الشعب السوري لن يرضى بأن تتوافر
حصانة لألسد».

التسلح بعلم الغرب
أق� � ّ�ر م �ص��در ف��ي امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة
ً
ً
أم ��س ب ��أن دوال غ��رب�ي��ة ودوال أخ��رى
ت�غ��ض ال �ط��رف ع��ن م�ش�ت��ري��ات س�لاح
ي � �ق� ��وم ب� �ه ��ا م � �ع � ��ارض � ��ون س� ��وري� ��ون
ف ��ي ال � �خ� ��ارج .وق � ��ال امل� �ص ��در ل��وك��ال��ة
«رويترز» على هامش مؤتمر أصدقاء
س ��وري ��ا ،إن م �ع��ارض�ي�ن ف ��ي ال �خ��ارج
ي � �ه� � ّ�رب� ��ون ب ��ال �ف �ع ��ل أس� �ل� �ح ��ة خ�ف�ي�ف��ة
وأج �ه��زة ات �ص��االت ون �ظ��ارات للرؤية
الليلة للمعارضني داخل سوريا ،الفتًا
إل ��ى أن م��ؤي��دي امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة
يحاولون أيضًا إي�ج��اد سبل لتزويد
ال� �ج� �ي ��ش ال� � �س � ��وري ال � �ح� ��ر ب��أس �ل �ح��ة
مضادة للطائرات وللدبابات.
وأض��اف امل�ص��در ،طالبًا ع��دم الكشف
ع��ن ه��وي�ت��ه« ،ن��دخ��ل أس�ل�ح��ة دف��اع�ي��ة
وأخ � ��رى ه �ج��وم �ي��ة ...إن �ه��ا ت��أت��ي من
ك��ل م �ك��ان ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك دول غ��رب�ي��ة،
وليس من الصعب مرور أي شيء عبر
الحدود» ،وفيما أكد أنه «ليس هناك
ق ��رار م��ن أي دول ��ة بتسليح ال �ث��وار»،

ً
ل�ف��ت إل ��ى أن «دوال ت�س�م��ح ل�س��وري�ين
ب �ش��راء ال �س�ل�اح وإرس ��ال ��ه إل ��ى داخ��ل
البالد» .وأوضح أنه تجري اتصاالت
أيضًا إليجاد وسيلة إلدخ��ال ضباط
س � ��وري �ي��ن م� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن إل� � ��ى ال � �ب �ل�اد،
لتقديم املشورة في محاولة لتنسيق
العمل بني مقاتلي املعارضة.
ونقلت وك��ال��ة «إي �ت��ارت��اس» الروسية
عن مصدر في االستخبارات السرية
الروسية قوله إن املجموعات املسلحة
في املعارضة السورية تتلقى أسلحة
م ��ن ال� � �خ � ��ارج .وأوض � � ��ح أن «ك �م �ي��ات
كبيرة م��ن األس�ل�ح��ة وال��ذخ��ائ��ر تصل
إل��ى الجيش السوري الحر من لبنان
وال�ع��راق وتركيا ،لكن على نحو غير
رس �م��ي ،وم��ن دون م��واف�ق��ة حكومات
تلك البلدان» .وأضاف املصدر ،الذي لم
يكشف هويته ،إن شحنات األسلحة
تشمل بنادق آلية ورشاشات وبنادق
قناصة وقنابل مضادة للدبابات.
ب� � � � ��دوره ،ش � � � ّ�دد أل� �ك� �س ��ي ب ��وش� �ك ��وف،

وه��و م�ش� ّ�رع روس��ي اجتمع ف��ي وقت
س ��اب ��ق ه � ��ذا األس � �ب� ��وع م� ��ع ال��رئ �ي��س
ال�س��وري بشار األس��د ،على أن الدعم
ال�غ��رب��ي وال �ع��رب��ي ل�خ�ص��وم األس ��د ال
ي��ؤدي سوى إلى تفاقم العنف .وقال،
ف��ي م��ؤت�م��ر ص �ح��اف��ي ،إن «اإلش � ��ارات
ه� ��ي :واص � �ل� ��وا ال� �ق� �ت ��ال ..س �ن��دع �م �ك��م.
وب��ال�ت��ال��ي قتلى وج��رح��ى ف��ي حمص
ـــــ املسؤولية ال تقع على عاتق األسد
وح��ده ،بل أيضًا على القوى الغربية
والحكومات العربية».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ال �خ �ب �ي��ر ال �ع �س �ك��ري
ال ��روس ��ي ،ال �ج �ن��رال ل�ي��ون�ي��د س��اج�ين،
إن «ما ينفذ في سوريا هو سيناريو
م ��رس ��وم م �ن��ذ ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ،م ��ن قبل
ال��والي��ات املتحدة وحلفائها» .ولفت
إلى أن القسم األكبر من األسلحة التي
يتسلمها الجيش السوري الحر هي
من ترسانات تسليح ال��دول األعضاء
سابقًا في «معاهدة وارسو».
(رويترز ،يو بي آي)

