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المعلم يتهم واشنطن بمحاربة دمشق لتطويق طهران

فيما أكد الرئيس السوري بشار األسد ّان بالده تخوض حربًا إقليمية
وعاملية ،رأى وزير الخارجية وليد املعلم أن األزمة هي عبارة عن حرب
لتطويق إيران ،في إشارة إلى دور الواليات املتحدة في دعم
أميركية
ّ
املعارضة املسلحة

األسد :نخوض معركة
إقليمية وعالمية
اع�ل��ن ال��رئ�ي��س ال �س��وري ،بشار
األس � � ��د ،أن س ��وري ��ا «ت �خ��وض
م �ع��رك��ة اق �ل �ي �م �ي��ة وع��امل �ي��ة ف�لا
بد من وق��ت لحسمها» ،مؤكدا
«اننا نتقدم إلى األمام والوضع
عمليًا هو أفضل لكن لم يتم الحسم بعد».
وت � �س � ��اءل األس� � � ��د ،ف� ��ي م �ق��اب �ل��ة م� ��ع ق �ن��اة
«ال ��دن �ي ��ا» ال �س��وري��ة ت �ب��ث ال� �ي ��وم ،ت �س��اءل
«ه��ل نعود ال��ى ال��وراء بسبب جهل بعض
امل�س��ؤول�ين االت � ��راك؟» ،معلنًا «أن �ن��ا ننظر
للعالقة مع الشعب التركي الذي وقف الى
جانبا خالل االزمة ولم ينجرف بالرغم من
الضخ االعالمي والضخ املادي».
ب � � ��دوره ،رأى وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �س��وري
وليد املعلم ،في مقابلة مع صحيفة «ذي
ّ
إن ��دب �ن ��دن ��ت» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،أن ال ��والي ��ات
امل� �ت� �ح ��دة ه� ��ي «ال �ل��اع � ��ب ال ��رئ� �ي� �س ��ي» ف��ي
تشجيع مقاتلي امل�ع��ارض��ة على محاربة
النظام السوري .ولفت إلى أنها قد تكون
ت�س�ت�خ��دم س��وري��ا ل�ل�ح� ّ�د م��ن ن �ف��وذ إي ��ران
ف��ي ال�ش��رق االوس��ط ،وبالغت ف��ي تصوير
ال �ق��درات ال�ن��ووي��ة اإلي��ران �ي��ة لبيع أسلحة
ال ��ى ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة .وأش� ��ار
ال ��ى دراس � ��ة ن �ش��ره��ا م�ع�ه��د « ّب��روك�ي�ن�غ��ز»
االميركي لألبحاث ،مفادها أنه «إذا أردتم
ً
احتواء إيران ،فعليكم البدء بدمشق أوال».
وأض� ��اف امل�ع�ل��م «ق ��ام م�ب�ع��وث��ون غ��رب�ي��ون
بإبالغنا منذ بدء هذه األزمة أن العالقات
ب�ين س��وري��ا وإي ��ران ،وب�ين س��وري��ا وح��زب
الله ،وبني سوريا وحماس ،هي العناصر
ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ت��ي ت�ق��ف وراء ه ��ذه االزم� ��ة».
وت��اب��ع «ل �ك��ن ل��م ي�ق��ل ل�ن��ا أح ��د مل ��اذا يمنع
ع�ل��ى س��وري��ا أن ت�ك��ون ل��دي�ه��ا ع�لاق��ات مع
إي��ران ،في حني أن غالبية بلدان الخليج،
ّ
إن لم يكن كلها ،تقيم عالقات وثيقة جدًا
م��ع إي � ��ران» .ون�ف��ى ال�ت�ك�ه�ن��ات ب��أن النظام
السوري سيستخدم أسلحة كيميائية إذا
ّ
أصيبت سلطته بضعف أك�ب��ر ،م��ؤك�دًا أن
«مسؤولية الحكومة حماية شعبها».
في سياق آخر ،تداعى عدد من االئتالفات
امل � �ع ��ارض ��ة ال � �س� ��وري� ��ة ،ال� �ت ��ي ت ��دع ��و ال ��ى
ت�غ�ي�ي��ر ال �ن �ظ��ام «ج ��ذري ��ًا» وت �ن �ب��ذ ال�ع�ن��ف
وت ��رف ��ض ال �ت ��دخ ��ل ال� �خ ��ارج ��ي ،ال � ��ى ع�ق��د
م��ؤت�م��ر وط�ن��ي «إلن �ق��اذ س��وري��ا» م��ن أج��ل
إقامة نظام «ديموقراطي جديد تعددي»
ملواجهة مخاطر انزالق سوريا نحو حرب
أهلية .وقال املنسق العام للمؤتمر ،رجاء
الناصر ،في مؤتمر صحافي عقد إلعالن
هذا املؤتمر ،إنه «لتوحيد رؤى املعارضة
ال��وط �ن �ي��ة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ،داخ � ��ل ال �ب�ل�اد
وخارجها ،وفي مسعى إلنقاذ سوريا من
املخاطر التي تتعرض لها» .وأكد الناصر
أن ال�ق��اع��دة للمشاركة ه��ي «اس�ت�ب�ع��اد كل
ق��وى سياسية تمارس العنف ودع��وة كل
ق��وى ت�ع�ل��ن أن�ه��ا م �ع��ارض��ة ،وت��ري��د إق��ام��ة
ن �ظ��ام دي �م��وق��راط��ي ج��دي��د ت� �ع ��ددي على
أن� �ق ��اض ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام م ��ع ب �ق �ي��ة األط � ��راف
املشاركة».
م��ن جهته ،رأى رئ�ي��س ت�ي��ار ب�ن��اء ال��دول��ة،
ّ
ل � ��ؤي ح� �س�ي�ن ،أن ال� �س ��وري�ي�ن ال ي�س �ع��ون
ّ
إل��ى «ث��أر شخصي» ،وأن «م��ن فقد أوالده
وبيته سيقبل بوقف الدمار والبدء بإعادة
ب� �ن ��اء ال� �ب� �ل ��د» .وي � �ش� ��ارك ف ��ي امل ��ؤت �م ��ر 20
حزبًا وتيارًا ،بينها أح��زاب الهيئة العامة
للتنسيق والتغيير الديموقراطي ،وتيار
ب �ن��اء ال ��دول ��ة ال �س ��وري ��ة ،وح� ��زب ال�ت�ن�م�ي��ة
الوطني وحزب األنصار ،وغيرها.

وم ��ن امل �ق��رر ع�ق��د ه ��ذا امل��ؤت�م��ر ف��ي دمشق
يوم االربعاء  12أيلول املقبل ،تحت شعار
«من أجل تغيير ديموقراطي يحفظ وحدة
الوطن وسيادته ويحمي سلمه االهلي».
م� ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه ،ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة األم� ��ن
القومي والسياسة الخارجية في مجلس
الشورى اإلسالمي ،عالء الدين بروجردي،
إن ال� �ت ��دخ ��ل األج� �ن� �ب ��ي ف� ��ي س� ��وري� ��ا ب ��اء
بالفشل ،معتبرًا أن رئ��اس��ة إي ��ران لحركة
ع ��دم االن �ح �ي��از ف��رص��ة ل �ت�س��وي��ة األزم� ��ات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة .وأوض � � ��ح أن ع �ل��ى إي � � ��ران أن
ت�س�ت�ف�ي��د م��ن ال �ف��رص��ة ال��ذه �ب �ي��ة املتمثلة
ف��ي رئ��اس��ة ح��رك��ة ع��دم االن�ح�ي��از م��ن أج��ل
تسوية األزم ��ات اإلقليمية .وأض ��اف «في
بداية رئاسة إي��ران لحركة ع��دم االنحياز،
يجب وضع تسوية لألزمة السورية على
ج��دول أع�م��ال قمتها» ،مشيرًا إل��ى إمكان
عقد مؤتمر «أص��دق��اء س��وري��ا» ف��ي إي��ران،
ورغ�ب��ة مصر ف��ي تسوية األزم��ة السورية
ب��اع �ت �ب��اره��ا ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ل�ق�م��ة ع��دم
االنحياز.
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،أش� � ��ار وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة

عناصر من
«الجيش
السوري
الحر» في
حلب ،أمس
(يوسف
بودالل -
رويترز)

البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد
آل خليفة إلى أن «اقتراحات طهران بشأن
األزم��ة السورية مهمة للغاية» ،الفتًا إلى
أن��ه «متفائل بعودة العالقات البحرينية
اإليرانية إلى عصرها الذهبي».

ميدانيًا ،قتل  12شخصًا وجرح  48آخرون
ب �ع �ض �ه��م ف� ��ي ح � ��ال خ � �ط� ��رة ،ف ��ي ان �ف �ج��ار
اس �ت �ه ��دف م �ش� ّ�ي �ع�ين ف ��ي ب� �ل ��دة ج��رم��ان��ا،
ب �ح �س��ب ال �ت �ل �ف��زي��ون ال � �س ��وري ال��رس �م��ي.
ول� �ف ��ت ال �ت �ل �ف��زي��ون ال � ��ى «اس� �ت� �ش� �ه ��اد 12

مواطنًا وإصابة  48بجروح ،بعضهم في
حالة خطرة ،من ج��راء التفجير اإلرهابي
ب�س�ي��ارة م�ف�خ�خ��ة ،ال ��ذي اس�ت�ه��دف موكب
ت �ش �ي �ي��ع ش �ه �ي ��دي ��ن ف� ��ي ج ��رم ��ان ��ا ب��ري��ف
دمشق».

مخيمات جديدة الستيعاب تدفق الالجئين إلى األردن و
تتفاعل أزمة الالجئني
السوريني يومًا بعد
يوم ،إذ يتوافد عدد
كبير منهم إلى الدول
املحيطة بسوريا ،وتلجأ
ّ
كل من تركيا واألردن إلى
ّ
املخيمات
بناء املزيد من

ت � �ت � �ف� ��اع� ��ل أزم � � � � ��ة ال �ل�اج � �ئ �ي�ن
السوريني يومًا بعد ي��وم ،إذ
يتوافد ع��دد كبير منهم على
الدول املحيطة بسوريا .وفي
ال� �س� �ي ��اق أع �ل �ن ��ت امل �ف��وض �ي��ة
العليا لشؤون الالجئني ،التابعة لالمم
ّ
املتحدة ،أن عدد الالجئني السوريني في
م�خ�ي��م ال��زع �ت��ري ب � ��األردن ت�ض��اع��ف في
األي��ام املاضية ليتجاوز  22الفًا .وقالت
امل �ت �ح��دث��ة ب ��اس ��م امل �ف ��وض �ي ��ة ،م�ي�ل�ي�س��ا
ّ
فليمنغ ،إن «الالجئني يقولون إن آالف��ًا
آخرين ينتظرون فرصة لعبور الحدود
وس��ط العنف في درع��ا ،ونعتقد أن تلك
قد تكون بداية لتدفق أكبر بكثير» ،فيما
ّ
أفادت املفوضية أن ما يصلون إلى 200
ألف الجئ سوري قد يفرون إلى تركيا،

إذا استمرت أعمال العنف في التصاعد.
وس �م �ح��ت ال �س �ل �ط��ات األردن� �ي ��ة بتكفيل
(ض� � � �م � � ��ان) ال� � �ع� � �ش � ��رات م� � ��ن ال�ل�اج� �ئ�ي�ن
ال� � �س � ��وري �ي��ن امل � �ت� ��واج� ��دي� ��ن ف � ��ي م �خ �ي��م
ال ��زع� �ت ��ري ب �ش �م��ال ش� � ّ�رق ال � �ب �ل�اد .وق ��ال
مصدر أمني أردن��ي ،فضل ع��دم الكشف
ع� ��ن اس � �م� ��ه ،ل ��وك ��ال ��ة «ي ��ون ��اي� �ت ��د ب ��رس
إن� �ت ��رن ��اش ��ون ��ال» ،إن «وزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
غ ��ال ��ب ال ��زع� �ب ��ي س �م ��ح ال � �ي� ��وم ب�ت�ك�ف�ي��ل
ن �ح ��و  30أس� � ��رة س� ��وري� ��ة الج� �ئ ��ة ن �ظ �رًا
ّ
املتصرف
لظروفهم اإلنسانية ،وف� ّ�وض
(الحاكم اإلداري) بذلك» .كما أعلن وزير
الخارجية األردني ناصر جودة عن قرب
اف�ت�ت��اح مخيم آخ��ر لالجئني السوريني
في منطقة رباع السرحان بشمال شرق
اململكة ،بدعم وتمويل من دولة اإلمارات

العربية امل�ت�ح��دة .ونقلت وك��ال��ة األن�ب��اء
األردنية الرسمية «بترا» عن جودة قوله
ّ
«مخيم رب��اع ال�س��رح��ان سيستوعب
أن
م� ��ا ب �ي�ن  20 – 15أل � ��ف الج � ��ئ س � ��وري،
وسيسهم في إيجاد مالذ آمن لألشقاء
ال�س��وري�ين ج��راء األح ��داث ال��دام�ي��ة التي
ّ
«سيتم
تشهدها ب�لاده��م» .وأوض��ح أن��ه
قريبًا تجهيز البنية التحتية للمخيم
ل �ي �ص��ار إل� ��ى اف �ت �ت��اح��ه ب �م��ا ي �س �ه��م ف��ي
تخفيف األع�ب��اء ال�ت��ي تتحملها ال��دول��ة
األردن� �ي ��ة ج� ��راء ت��زاي��د األس� ��ر ال �س��وري��ة
النازحة الى األراضي األردنية».
ف� ��ي م� � � � ��وازاة ذل � � ��ك ،وم � ��ع ت� ��زاي� ��د ض�غ��ط
ال �ل�اج � �ئ �ي�ن ال � �س� ��وري�ي��ن ع� �ل ��ى ال � �ح� ��دود
التركية ،تسعى أنقرة الى احتواء تدفقهم
على أراضيها في وقت يزداد فيه رفض

«انطاكيا بؤرة توتر خطيرة»
اسطنبول ــ حسني محلي
تشهد تركيا منذ أي��ام نقاشًا
مثيرًا بعد التقرير الذي ّ
أعده
كل من أوموت أوران وأردوغان
توبراك ،وهما نائبا زعيم حزب املعارضة
ّ
وتضمن
الرئيسي «الشعب الجمهوري».
ال �ت �ق��ري��ر ن �ت��ائ��ج ج��ول �ت �ه �م��ا ف ��ي منطقة
ان� �ط ��اك� �ي ��ا ح� �ي ��ث م� �خ � ّ�ي� �م ��ات ال�ل�اج �ئ�ي�ن
السوريني .وأولت وسائل االعالم التركية
املختلفة وم��واق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
ط��وال اليومني املاضيني التقرير أهمية
ب� ��ال � �غ� ��ة ،وخ � �ص� ��وص� ��ًا ب� �ع ��دم ��ا ت �ض� ّ�م��ن
م �ع �ل��وم��ات م�ه�م��ة ع��ن وض ��ع امل�خ�ي�م��ات،
ال� �ت ��ي ب ��ات ��ت ت �ش �ك��ل خ� �ط� �رًا ع �ل��ى س �ك��ان
املنطقة من العلويني بالذات .ونقل أوران

وت� ��وب� ��راك ع ��ن ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن م��واط �ن��ي
امل�ن�ط�ق��ة أن ب�ع��ض ال�لاج �ئ�ين ال�س��وري�ين
يتجولون في الشوارع بلحاهم الطويلة
وسراويلهم ال�س��وداء ويدخلون املطاعم
ويأكلون دون أن يدفعوا ثمن الطعام ،ثم
يتحرشون بالفتيات اللواتي ال يغطني
رؤوسهن.
وق ��ال أح ��د ال �ن��واب إن ب�ع��ض ال�س��وري�ين
رف �ض��وا دف��ع حسابهم ف��ي اح��د املطاعم
وب� ��ادروا ب��ال�ق��ول «ارس �ل��وا ال�ف��ات��ورة الى
رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء رج� ��ب ط �ي��ب اردوغ � � ��ان،
فهو ال��ذي دع��ان��ا» .وك��ان املوضوع األهم
ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر أن ال �ب �ع��ض م ��ن ال�لاج �ئ�ين
ال� � �س � ��وري �ي��ن ي � �ت � �ح ��رش ��ون ب ��امل ��واط� �ن�ي�ن
العلويني ويقولون لهم أن الدور سيأتي
عليهم «ب�ع��د القضاء على أقربائكم من

ال�ع�ل��وي�ين ف��ي س ��وري ��ا» .وأب � ��رزت معظم
وسائل االع�لام التركية هذه التهديدات،
واعتبرت ذلك ظاهرة خطيرة تهدد األمن
واالستقرار والوحدة الوطنية .واستنكر
ن��ائ�ب��ا زع �ي��م ح ��زب ال�ش�ع��ب ال�ج�م�ه��وري،
في تقريرهما ،عدم سماح السلطات في
امل�ن�ط�ق��ة ل�ه�م��ا ب��دخ��ول ب�ع��ض مخيمات
ال�ل��اج � �ئ�ي��ن ،وأش � � � � ��ارا إل� � ��ى أن � �ه� ��ا ت��اب �ع��ة
لـ«الجيش السوري الحر» ،حيث يمارس
ن�ش��اط��ًا س� ّ�ري��ًا وخ�ط�ي�رًا .وأش ��ار التقرير
الى خطورة الوضع في املنطقة مع تزايد
ع ��دد ال�لاج �ئ�ين ال �س��وري�ي�ن ف��ي ان�ط��اك�ي��ا
وامل � ��دن االخ � ��رى ،ح �ي��ث ب� ��دأت ال�س�ل�ط��ات
الحكومية ب��إق��ام��ة مخيمات ج��دي��دة في
تلك املدن ،ومنها غازي عنتاب ،ومرعش
ل��ي ،وم��االط �ي��ا ،وأورف� ��ا وف�ي�ه��ا جميعها

