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مجزرة بانياس...
من الفاعل؟
علي الكيالي ال��ذي ل��م ي��زر تركيا
منذ  33عامًا متهم بعملية تفجير
بلدة الريحانية في لواء إسكندرون
التي قتل فيها  52شخصًا وجرح
امل� �ئ ��ات ،ال� �ع ��ام ال �ف ��ائ ��ت .ي��ؤك��د أن
«م�ب��ادئ��ي السياسية تمنعني من
ق �ت��ل األب � ��ري � ��اء» ،وأن ال� �ه ��دف من
اتهامه هو «توجيه أصابع االتهام
إلى سوريا» .كذلك ينفي اتهامات
نسبت إليه باملسؤولية عن مجزرة
البيضا في بانياس العام الفائت
أيضًا.
وع��ن تسجيل م�ص��ور ل��ه انتشر
ف��ي شكل واس��ع يتحدث فيه عن
«تطهير ب��ان�ي��اس» ،ي�ق��ول« :أج�ب� ُ�ت
بإسهاب خالل التسجيلّ ،
معرجًا
ع �ل��ى ت ��اري ��خ ب��ان �ي��اس وع�لاق�ت�ه��ا
بطريق الحرير والتجارة القديمة
وال �ب �ح��ر وث �ق��اف��ة امل�ن�ط�ق��ة بحسب
التركيبة السكانية املتنوعة».
ويتابع« :اعتبرت أن أهمية بانياس
بالنسبة إل��ى امل�س�ل�ح�ين آت �ي��ة من
كونها منفذهم الوحيد على البحر.
ُ
استخدمت مصطلحات عسكرية
ك� �ت� �ط ��وي ��ق امل� ��دي � �ن� ��ة وت� �ح ��ري ��ره ��ا
وتطهيرها .املقصود بالتطهير لم
يكن معناه س��وى التمشيط بعد
التحرير ،وليس التطهير العرقي
ّ
الذي اتهموني بالدعوة إليه».
ويستنكر ّ
بشدة «أي مجزرة في
�خ،
ح��ق ال�ن�س��اء واألط �ف��ال وامل�ش��اي� ً
واس�ت�ه��داف دور ال�ع�ب��ادة وص��وال
إل��ى ًاألش �ج��ار» .وي��دح��ض التهمة
قائال« :نحن متمركزون في قطاع
ش�م��ال ال�لاذق�ي��ة .ننتظر ال�ظ��روف
املناسبة للقتال بهدف تحرير لواء
إسكندرون .ليست لدينا قوات في
بانياس .األكاذيب مردودة عليهم،
وهم يعلمون الحقيقة جيدًا».
وي � �ض � �ي� ��ف« :ال أدري م � ��ن ق ��ام
ب��امل �ج��زرة ،ف��أن��ا غ�ي��ر م��وج��ود في
امل�ن�ط�ق��ة .ل�ك��ن أت��ذك��ر ج�ي�دًا لحظة
إع �ل��ان ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة م �ش��روع
ب � ��رك � ��ان ال� � �س � ��اح � ��ل ،وك � � � ��ان أول
ضحاياهم الشيخ البياسي ،إمام
جامع البيضا ،كذلك ّ
أبرئ الجيش
السوري» من املجزرة.

اإلبراهيمي يستبعد الحوار :العودة إلى سوريا؟ «خالص كفاية»
ّ
عزز املبعوث الدولي والعربي إلى سوريا،
األخ � �ض � ��ر اإلب� ��راه � �ي � �م� ��ي ،ح� ��ال� ��ة ال �ج �م��ود
ّ
ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ع�ل��ى خ ��ط األزم ��ة
ال �س��وري��ة ،ب��اس�ت�ب�ع��اده اس�ت�ئ�ن��اف ال �ح��وار
ال �س��وري ـ�ـ ال �س��وري ق��ري�ب��ًا ،ف��ي وق��ت تعمل
فيه كل من واشنطن وموسكو على فصل
االت � �ف � ��اق ع �ل ��ى ن � ��زع ال � �س �ل�اح ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي
السوري عن خالفه املستجد حول أوكرانيا.
ّ
وأعلن اإلبراهيمي ،أمس ،أن من املستبعد
في الوقت الحاضر استئناف الحوار بني
الحكومة السورية واملعارضة في جنيف.
وأض ��اف ،أث�ن��اء وج��وده ف��ي الكويت حيث
ّ
يشارك في القمة العربية اليوم ،أن «العودة
إلى جنيف ليست واردة ألن شروطها غير
م �ت��واف��رة» .وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع� ّ�م��ا إذا ك��ان
سيزور سوريا قريبًا« :خالص كفاية».
في السياق ،قال مصدر دبلوماسي عربي،
ّ
أم ��س ،إن ق ��رار ع��دم تسليم مقعد س��وري��ا
ل�ـ«االئ�ت�لاف» ال�س��وري امل�ع��ارض في القمة
ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ع�ق��د ال� �ي ��وم «ج � ��اء بعد
خالفات كبيرة واستجابة» لطلب «هيئة
التنسيق الوطنية» السورية.
وق��ال امل�ص��در ،ال��ذي طلب ع��دم ذك��ر اسمه،
ّ
إن «هيئة التنسيق أرسلت خطابًا لجامعة
ال��دول العربية ،أوضحت فيه أن االئتالف

ال يمثل املعارضة السورية كلها» ،مشيرًا
ُّ
ّ
إل��ى أن «ه��ذا ات�ف��ق عليه ف��ي االجتماعات
التحضيرية للقمة».
وأوض��ح الدبلوماسي ،في حديثه لوكالة
ّ
«األن��اض��ول» أن ال�ج��زائ��ر أدت دورًا ب��ارزًا
ّ
ف ��ي ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة «ح �ي��ث ق ��دم ��ت اق �ت��راح��ًا
ت�ب�ن��اه ال �ع ��راق وم �ص��ر ل �ع��دم اإلش � ��ارة في
مشروع القرار إلى مسألة املقعد وتسليمه
لالئتالف» ،مشيرًا إلى أن السعودية وقطر
أص� ّ�رت��ا ع�ل��ى ض ��رورة اإلش� ��ارة إل��ى نقطة
مقعد سوريا.
ف ��ي م� � ��وازاة ذل� ��ك ،ات �ف��ق وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
امل �ص��ري ن�ب�ي��ل ف�ه�م��ي واإلب��راه �ي �م��ي على
ض � ��رورة دع ��م ال �ح��ل ال �س �ي��اس��ي ل�ل�خ��روج
من األزم��ة السورية .وق��ال املتحدث باسم
ّ
الخارجية املصرية ،ب��در عبد العاطي ،إن
«فهمي استمع إلى تقويم اإلبراهيمي في
ش��أن م��واق��ف مختلف األط ��راف اإلقليمية
وال ��دول� �ي ��ة امل �ه �ت �م��ة ب �ه��ذا امل� �ل ��ف» ،وش ��دد
ف�ه�م��ي ع�ل��ى «ض� ��رورة اح �ت��رام التطلعات
امل�ش��روع��ة للشعب ال �س��وري نحو الحرية
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة ،واالب �ت �ع��اد ب��ال�ب�لاد عن
ش �ب��ح ال �ط��ائ �ف �ي��ة وال� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى وح ��دة
األراضي السورية».
ف� ��ي س� �ي ��اق آخ� � ��ر ،ق � ��ال وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
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ّ
األميركي ،ج��ون كيري ،إن��ه يأمل أال يؤثر
الوضع في القرم على التعاون مع روسيا
في شأن الجهود الدولية لتدمير األسلحة
الكيميائية السورية .وأض��اف ،خ�لال قمة
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى،
ّ
أن «ك ��ل م��ا أق��ول��ه أن ��ي أت�م�ن��ى أن تستمر
ال��دواف��ع نفسها ال�ت��ي ح�ث��ت روس �ي��ا على
أن تكون شريكًا في هذه الجهود» ،مشيرًا
ّ
إلى أن «هذا األمر أكبر من أي ّمن بلدينا.
ٍّ
هذا تحد عاملي» .وأكد كيري أنه «وصلنا
ف��ي ال�ت�خ�ل��ص (م ��ن األس �ل �ح��ة الكيميائية

ال�س��وري��ة) إل��ى ع�لام��ة الخمسني ف��ي املئة،
وهذا مهم لكن األهمية الحقيقية ستكون
ع�ن��دم��ا ن�ص��ل إل ��ى ال �ق �ض��اء ع�ل��ى ك��ل ه��ذه
األس�ل�ح��ة» .ب ��دوره ،أع�ل��ن وزي��ر الخارجية
ّ
ال ��روس ��ي س �ي��رغ��ي الف� � ��روف ،أن م��وس�ك��و
ت�ع� ّ�ول على انتهاء عملية إخ��راج السالح
ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي م ��ن س ��وري ��ا ح �س��ب امل ��وع ��د،
ف��ي م�ن�ت�ص��ف ال �ع��ام ال� �ج ��اري ،وذل� ��ك بعد
ل�ق��ائ��ه امل��دي��ر ال �ع��ام ملنظمة ح�ظ��ر ال�س�لاح
الكيميائي أحمد أزوموجو ،في الهاي.
من ناحية أخ��رى ،أعلن األم�ين العام لألمم
املتحدة ،بان كي مون ،في تقرير ّقدمه إلى
ّ
مجلس األم��ن الدولي أن وص��ول املنظمات
اإلنسانية إلى السوريني ممن هم في حاجة
ّ
إلى إغاثة «ال يزال صعبًا ج�دًا» .وحث بان
الحكومة السورية واملعارضة على اتخاذ
مجموعة م��ن اإلج� ��راءات لتسهيل إيصال
امل � �س � ��اع � ��دات ،وخ� �ص ��وص ��ًا األدوي � � � � ��ة ،إل ��ى
 9,3م�لاي�ين س ��وري ب�ح��اج��ة إل��ى مساعدة
انسانية .وم��ن املفترض أن يراجع مجلس
األمن تقرير بان يوم الجمعة املقبل .وأضاف
ّ
ال �ت �ق��ري��ر أن ب� ��ان «ي ��دي ��ن ب �ش ��دة ال� �غ ��ارات
امل �ك �ث�ف��ة (ل �ل�ج �ي��ش ال � �س ��وري) ع �ل��ى أح �ي��اء
ً
سكنية ،فضال عن أعمال الترهيب املتبعة
ف��ي س��وري��ا م��ن ق�ب��ل م�ج�م��وع��ات متشددة

تهدف إلى فرض إيديولوجيات راديكالية
ف��ي ب�ع��ض أج ��زاء ال �ب�ل�اد» .وي �ق� ّ�وم التقرير
مدى تنفيذ القرار رقم  ،2139ال��ذي أصدره
م �ج �ل��س األم � ��ن ب ��اإلج �م ��اع ف ��ي  22ش�ب��اط
املاضي .وطالب ه��ذا القرار برفع الحصار
ع ��ن م� ��دن س ��وري ��ة ع� ��دة ووق � ��ف اس �ت �خ��دام
«البراميل املتفجرة» ضد املدنيني من قبل
القوات الجوية السورية .وال ينص القرار
على ف��رض عقوبات ف��ي ح��ال ع��دم احترام
بنوده .ويترك املجال مفتوحًا أمام مجلس
األم��ن للرد على منتهكيه ،باالعتماد على
تقرير األمني العام ،ولكن ذلك يتطلب قرارًا
جديدًا صادرًا عن املجلس.
إل��ى ذل��ك ،دع��ت منظمة «ه�ي��وم��ان رايتس
ووتش» مجلس األمن لفرض حظر تسلح
على الحكومة السورية ،التي أعلنت طوال
ال�س�ن��وات ال�ث�لاث امل��اض�ي��ة« ،م��وس��م صيد
مفتوح على املدنيني» .ولفت بيان صادر
ع��ن امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة إل ��ى أن «ال �ش��رك��ات
واألف ��راد ال��ذي��ن ي��واص�ل��ون ت��زوي��د سوريا
أو ق ��وات امل �ع��ارض��ة امل �ت��ورط��ة ف��ي ج��رائ��م
ح��رب أو ج��رائ��م ض��د اإلنسانية بالسالح
أو الذخيرة أو العتاد يخاطرون بالتواطؤ
في تلك الجرائم».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

