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موسكو :ال فصل سابعًا في سوريا
للسجال
كالم األميركيني يمحوه الروس .لعله التعبير األدق
ّ
القائم حول تفاهمات جنيف .بات واضحًا بما ال لبس فيه أن االتفاق
واحد ،لكن التفسير اثنان .ما سعت واشنطن إلى ترويجه على أنه
نصر لديبلوماسيتها أجهضته موسكو بالضربة القاضية :ال قرار
تحت الفصل السابع في مجلس األمن ،بل ال اتفاق إن واصل الغرب
سياسته تجاه دمشق لناحية تسليح املعارضة وتقويض االستقرار
ص� �ح� �ي ��ح أن ك� �ل� ��ام س � �ي� ��رغ� ��ي الف� � � ��روف
ي � ��وم أم � ��س ح �م��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ت �ع��اب �ي��ر
الدبلوماسية ،لكن صوته ك��ان أق��وى من
أزي��ز ال��رص��اص .ب��دأ حديثه ،ف��ي موتمره
ال�ص�ح��اف��ي امل�ش�ت��رك م��ع ن�ظ�ي��ره امل�ص��ري
ّنبيل فهمي في موسكو ،بالقول إنه «أكيد
أن ��ه رغ��م ك��ل ال�ت�ص��ري�ح��ات ال �ص��ادرة عن
بعض العواصم األوروب �ي��ة ،ف��إن الجانب
األم �ي��رك��ي س�ي�ل�ت��زم ب��دق��ة م��ا ات �ف��ق عليه
كشريك جدي»ّ ً .
ل�ك�ن��ه أردف ق��ائ�ل�ا إن ��ه «إذا أراد أح ��د ما
ّ
التهديد أو البحث عن ذرائع لشن ضربات،
ف��إن�ه��ا ط��ري��ق ت�ع�ط��ي إش� ��ارة للمعارضة
وكأننا ننتظر منهم استفزازات جديدة،
وهي أيضًا طريق يمكن أن تنسف بشكل
نهائي آفاق انعقاد جنيف .»2
ّوش� ��دد الف � ��روف ع �ل��ى وج� ��وب أن «ن ��درك
ّ
أن��ه إذا أردن��ا ح��ل مسألة إت�لاف األسلحة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ف � ��إن خ��ري �ط��ة
الطريق الروسية ــ األميركية تطرح طريقًا
مهنيًا ُ وملموسًا» ،مشيرًا إلى أن االتفاق
ال��ذي أب��رم مع وزي��ر الخارجية األميركي
ج��ون كيري ال ينص على أن القرار الذي
ي�ج��ب أن ي�ع�ت�م��ده مجلس األم ��ن ال��دول��ي
ح� � ��ول ت �ف �ك �ي��ك ال� �ت ��رس ��ان ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة
ال �س��وري��ة س�ي��أت��ي ع�ل��ى ذك��ر ال�ل�ج��وء إل��ى
الفصل السابع من ميثاق األم��م املتحدة
الذي يجيز استخدام القوة.
وق ��ال إن «ال�ب�ع��ض ل��م يفهم م��ا توصلنا
إليه مع وزي��ر الخارجية األميركي جون
ك �ي ��ري ،وال �ب �ن��د ال �س��اب��ع غ �ي��ر م �ط ��روح»،
مشيرًا إلى «الجاهزية للقاء كافة أفرقاء
املعارضة السورية في موسكو ومناقشة
كل شيء».
ت �ص��ري �ح��ات الف� � ��روف ،ال �ت��ي ت��زام �ن��ت مع
أج � � � ��واء اح �ت �ف ��ال �ي ��ة ع �ك �س �ت �ه��ا ال �ص �ح��ف
الروسية أمس باالنتصار الدبلوماسي في
املواجهة األخيرة مع الغرب حول سوريا،
ع �ك �س��ت ام �ت �ع��اض��ًا روس� �ي ��ًا م ��ن م �ح��اول��ة
واش �ن �ط ��ن ت ��روي ��ج ق ��راء ت� �ه ��ا ل �ت �ف��اه �م��ات
جنيف ،وجاءت صدى الجتماعات باريس
التي جمعت كيري إلى نظيريه الفرنسي
ل��وران فابيوس والبريطاني وليام هيغ.
وكان ال��وزراء الثالثة قد دعوا إلى صدور
ق��رار على وج��ه السرعة من األم��م املتحدة
ي �ل��زم س��وري��ا ب��ال�ت�خ�ل��ص م��ن ترسانتها
الكميائية .وقال كيري إن «روسيا وافقت
على الفصل السابع ف��ي ح��ال ع��دم التزام
االت�ف��اق واس�ت�خ��دام األسلحة الكيميائية
ف��ي س��وري��ا ،ل��ذا تطبيق ال�ف�ص��ل ال�س��اب��ع
يأتي تلقائيًا في حال عدم التزام االتفاق»،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «ات �ف ��اق ج�ن�ي��ف سيحمي
األق �ل �ي��ات وي��أت��ي ب�ن�ظ��ام ي�ح�ت��رم اآلخ ��ر».
وأض��اف أن «السبيل الوحيد للنصر في
س��وري��ا ه��و عبر إع�ط��اء الشعب ال�س��وري
فرصة اختيار قائده الجديد» ،مشيرًا إلى
أن «األسد فقد أي شرعية تخوله أن يحكم
بالده».
ب��دوره ،قال فابيوس« :إننا عازمون على
الحصول على قرار قوي من مجلس األمن
الدولي خالل األيام املقبلة» ،معلنًا تنظيم
«لقاء دولي واسع حول االئتالف الوطني
ال �س��وري» امل �ع��ارض االس �ب��وع امل�ق�ب��ل في
«علينا أن نجعل النظام
نيويورك .وقالّ :
(ال�س��وري) ي��درك أن��ه ال آف��اق ّأمامه سوى
ط��اول��ة امل �ف��اوض��ات .ن �ع��رف أن ��ه م��ن أج��ل
ال �ت �ف��اوض ع �ل��ى ح��ل س �ي��اس��ي ،ي �ج��ب أن
ت �ك��ون ه �ن��اك م �ع��ارض��ة ق��وي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي
فإننا نعتزم أيضًا تعزيز دعمنا لالئتالف
الوطني السوري».
ّ
أم ��ا ه �ي��غ ،ف �ق��ال إن «ن �ظ��ام دم �ش��ق تحت
ال�ض�غ��ط م��ن أج��ل أن يطبق ه��ذا االت�ف��اق
ب�ش�ك��ل ت ��ام .ي�ج��ب أن ي �ك��ون ال �ع��ال��م على
اس� �ت� �ع ��داد الس �ت �خ�ل�اص ال �ن �ت��ائ��ج إن ل��م
يفعل».
ك �ل�ام ك� ��رره ال��رئ �ي��س ال �ف��رن �س��ي ف��رن�س��وا

ه��والن��د خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال��ه ل�ك�ي��ري وه�ي��غ.
ّ
قال إن «من األساسي» التوصل إلى «قرار
ق ��وي وم �ل ��زم» ح ��ول س��وري��ا ف��ي مجلس
األم� ��ن ،داع �ي��ًا إل ��ى «ج� ��دول زم �ن��ي دق�ي��ق»

ل�ض�ب��ط األس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �س��وري��ة
وإت�لاف�ه��ا .وش � ّ�دد على ض ��رورة أن يبقي
الحلفاء الثالثة «الخط الحازم نفسه الذي
سمح بإطالق هذه العملية الدبلوماسية
والتضامن» ،على ما علم من محيطه.
من جهته ،رأى الرئيس األميركي ،ب��اراك
أوب��ام��ا ،أن االت �ف��اق ال��روس��ي ـ�ـ�ـ األم�ي��رك��ي
يمكن أن يضع ح�دًا للتهديد الكيميائي
هذا لسوريا ،منبهًا إلى أن االتفاق ما زال
يجب تطبيقه ،مضيفًا« :إننا لم نصل بعد
إلى ذلك».
وف� � ��ي ال � �س � �ي� ��اق ،أع� �ل� �ن ��ت م �ن �ظ �م��ة ح �ظ��ر
األس�ل�ح��ة الكيميائية ،أم��س ،أن برنامج
ت��دم �ي��ر م � �خ ��زون األس� �ل� �ح ��ة ف� ��ي س��وري��ا
سيبدأ «خ�لال أي��ام» .وأضافت ،في بيان،

ّ
أن «خ �ب��راء ف��ي منظمة ت��دم�ي��ر األس�ل�ح��ة
الكيميائية بدأوا عملهم ويعدون خريطة
ط� ��ري� ��ق ت �س �ت �ب ��ق م �خ �ت �ل ��ف ال� �ت� �ح ��دي ��ات
ب �ه��دف ال�ت�ح�ق��ق م��ن امل �خ��زون��ات املعلنة
ّ
ف��ي س ��وري ��ا» ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن «امل�ج�ل��س
التنفيذي للمنظمة سيلتئم قريبًا جدًا»
لبحث امل�ل��ف ال �س��وري .وي�ت��وق��ع أن يعقد
هذا االجتماع الخميس أو الجمعة.
وكان الفتًا تأكيد املبعوث األممي العربي
ّ
إل ��ى س ��وري ��ا ،األخ �ض ��ر اإلب��راه �ي �م��ي ،أن
ً
ه� �ن ��اك أم �ل ��ا ك �ب �ي �رًا ف ��ي ان� �ع� �ق ��اد م��ؤت �م��ر
ّ
«جنيف  »2الشهر املقبل ،مؤكدًا أن على
ّ
أط � � ��راف امل� �ع ��ارض ��ة أن ت� � ��درك أن ال ح��ل
ع�س�ك��ري��ًا ف��ي س ��وري ��ا .وأك� ��د ،ف��ي مقابلة
ّ
م� ��ع ق� �ن ��اة «روس � �ي � ��ا ال� � �ي � ��وم» ،أن ال � ��دور

األميركي والروسي أساس في أي تسوية
مستقبلية في سوريا ،مضيفًا« :نأمل أن
يتوحد املوقف العربي إزاء الحل السلمي

برنامج تدمير مخزون
األسلحة في سوريا سيبدأ
«خالل أيام»

الفروف يؤكد
على الجاهزية
للقاء كافة
أفرقاء
املعارضة
السورية في
موسكو
(فازيلي
ماكسيموف ــ
أ ف ب)

روحاني للقوات األجنبية :غادروا المنطقة
رغم الحديث االيراني
املطمئن الى أن مرحلة
مهاجمة سوريا قد أصبحت
ما وراء االهتمامات
الغربية ،ال تزال طهران
ّ
تتحسب ألي هجوم محتمل
ّ
محذرة من أن الحرس
سيتدخل
ّ
حذر الرئيس االيراني حسن روحاني
أمس من مخطط غربي لتغيير العالم
ال �ع ��رب ��ي ب �ش �ك��ل ي� �ت�ل�اءم م ��ع م�ص��ال��ح
اسرائيل ،واعتبر أن النزاع في سوريا
ج� ��زء م ��ن ه� ��ذه ال �خ �ط��ة ،غ �ي��ر أن ق��ائ��د
ال�ح��رس ال �ث��وري ال�ج�ن��رال محمد علي

ّ
ج�ع�ف��ري مل��ح ال��ى ان ال �ح��رس يمكن ان
يتدخل «اذا ما قامت الواليات املتحدة
ب�ع�م��ل ع �س �ك��ري ف ��ي س ��وري ��ا» ،م��ؤك �دًا
أنها «ستواجه حتمًا مشكالت ع��دة...
سيقوم الحرس آنذاك بواجبهم».
وق ��ال روح ��ان ��ي ،خ�ل�ال امل �ن �ت��دى ال�ع��ام
ال� �ع� �ش ��ري ��ن ل � �ق � ��ادة ال � �ح � ��رس ال � �ث� ��وري
االس�ل��ام� ��ي ف ��ي ط � �ه� ��ران ،إن ال� �ث ��ورات
ف ��ي س ��وري ��ا ول �ي �ب �ي��ا وت ��ون ��س وم�ص��ر
وال �ي �م��ن وال �ب �ح��ري��ن ،اض��اف��ة ال ��ى ع��دم
االس�ت�ق��رار ال�ن��اج��م عنها «سلسلة في
مخطط واح��د ب�ه��دف واح ��د» وال�ه��دف
هو «تأمني مصلحة اسرائيل وتعزيز
قوتها» مع اضعاف الجبهات املعادية
للغرب والسرائيل «حيث تدعم اي��ران
وس��وري��ا ح��زب ال�ل��ه اللبناني وح��رك��ة
ح �م��اس ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة» ،ح�س�ب�م��ا نقل
عنه التلفزيون الحكومي.
واض � � ��اف روح� ��ان� ��ي «ن � � ��درك ج� �ي� �دًا أن
ال� � �ن � ��زاع ف� ��ي س� ��وري� ��ا ال ي �ت �ع �ل��ق ب�م��ن

س� �ي� �ك ��ون ال� �ش� �خ ��ص ال � � ��ذي س�ي�ت�س�ل��م
ال��رئ��اس��ة» ،مضيفًا أن��ه «م��ن ال��واض��ح
تمامًا أن ال�غ��رب ات�خ��ذ ق ��رارًا للمنطقة
بأسرها حيث ان��ه ال يقبل بمنطقتنا
بشكلها ال �ح��ال��ي» .وخ��اط��ب روح��ان��ي
ً
ال� �ق ��وات األج �ن �ب �ي��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ق��ائ�لا
«أن �ت��م ض�ي��وف غ�ي��ر م��رغ��وب فيكم في
منطقتنا ..غادروها».
وأك� ��د ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي« :س�ن�ت��واف��ق
م ��ع اي ش �خ��ص ي�ن�ت�خ�ب��ه امل��واط �ن��ون
ال �س ��وري ��ون الدارة ب �ل�اده ��م» ،م �ش��ددًا
أمام قادة الحرس على ضرورة معرفة
ال �ت �ه��دي��د ج �ي �دًا وال �ع �م ��ل ع �ل��ى وض��ع
استراتيجية صحيحة ملواجهته ومن
ثم الخروج بحصيلة عن نهاية العمل
والهدف النهائي في ض��وء االمكانات
املتاحة «حيث شهدنا خطأ األميركيني
في حساباتهم في العراق وأفغانستان
واألم��ر كذلك بالنسبة لهم في سوريا
اآلن» ،ح �س��ب وك ��ال ��ة «ف � � ��ارس» .وأك ��د

روح� ��ان� ��ي أه �م �ي��ة ال �ق �ض �ي��ة ال �س��وري��ة
للمنطقة كلها ولربما تكون تداعياتها
ً
ع��امل�ي��ة اي �ض��ا ،ق��ائ�ل�ا إن «س��وري��ا اآلن
ف��ي م��وض��ع ح�س��اس وان ال �ن��زاع ليس
ح ��ول ش�خ��ص رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة او
ط��ائ�ف��ة م ��ا ،ب��ل ال�ق�ض�ي��ة اب �ع��د م��ن ذل��ك
ومن الواضح للجميع ان الغرب خطط
ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ك �ل �ه��ا وال ي �ح �ب��ذ ان ي�ب�ق��ى
ع �ل��ى وض� �ع ��ه ال � ��راه � ��ن ،ح �ي��ث ي�س�ع��ى
البريطانيون والفرنسيون للعودة الى
املنطقة بعد اعوام طويلة».
وت��اب��ع ال��رئ�ي��س روح��ان��ي ،أن «ص��وت
الشعب يجب ان يكون هو السائد في
سوريا والعراق وجميع الدول األخرى
وحتى في فلسطني ،فمثلما اك��د قائد
ال � �ث ��ورة االس�ل�ام� �ي ��ة (ع �ل ��ي خ��ام �ن �ئ��ي)
ي �ن �ب �غ��ي ان ي� �ع ��ود ج �م �ي��ع ال�ل�اج �ئ�ي�ن
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ال� ��ى دي ��اره ��م وي ��دل ��وا
بأصواتهم».
وك��رر ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي رف��ض وادان��ة

