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فاجأ برفض
الدوحة تفتتح سفارة لـ«االئتالف» ...والخطيب ُم َ

ّيمم الرئيس السوري بشار األسد وجهه نحو أقاصي القارة األفريقية
تعقد قمة دول «بريكس» .قد يجد ّهناك «إرادة دولية لضمان
حيث ّ
نجاح الحل السياسي» ،بعد تأكيد «العرب» أنهم سائرون في رياح
العسكرة ودعم املعارضة

األسد لـ«البريكس»:
أنجحوا الحل السياسي
آم��ال دمشق معقودة على دول
«بريكس» في الساحة الدولية،
ح� �ي � ّ�ث روس � �ي� ��ا وال � �ص�ي��ن وم ��ا
ي� �م ��ث�ل�ان م� ��ن ث �ق ��ل اق �ت �ص ��ادي
وس �ي��اس��ي ،ب �ع �ي �دًا ع ��ن ال �ع��رب
وجامعتهم.
ال � ��دوح � ��ة ،أم � � ��س ،اف �ت �ت �ح��ت أول س� �ف ��ارة
ض� �ي� �ه ��ا ب �ح �ض��ور
ل � �ـ«االئ � �ت�ل��اف» ع �ل��ى أرا ُ
«امل �ف � َ
�اج ��أ» ب��رف��ض
أح �م��د م �ع��اذ ال�خ�ط�ي��ب
ّ
«األطلسي» لتوسيع مظلة الباتريوت فوق
شمال سوريا.
ودع��ا الرئيس ال�س��وري بشار األس��د قادة
ق�م��ة م�ج�م��وع��ة «ب��ري �ك��س» املجتمعني في
جنوب أفريقيا« ،إل��ى العمل معًا من أجل
وق� ��ف ف � ��وري ل �ل �ع �ن��ف ف ��ي س ��وري ��ا ب �ه��دف
ّ
ضمان نجاح الحل السياسي الذي يتطلب
إرادة دول �ي��ة واض �ح��ة ب�ت�ج�ف�ي��ف م�ص��ادر
اإلره � � � ��اب ووق � � ��ف ت �م��وي �ل��ه وت �س �ل �ي �ح��ه».
ّ
وأش��ار األس��د إل��ى أن سوريا «تعاني منذ
ع��ام�ين ح�ت��ى اآلن م��ن إره� ��اب م��دع��وم من
دول عربية وإقليمية وغربية تقوم بقتل
امل��دن�ي�ين وت��دم�ي��ر ال�ب�ن��ى التحتية واإلرث
الحضاري والثقافي لسوريا».
وال�ت�ق��ى ال��رئ�ي��س ال �س��وري ،أم ��س ،أع�ض��اء
اللجنة ال��وزاري��ة املكلفة تنفيذ مضمون
ب��رن��ام��ج «ال� �ح ��ل ال �س �ي��اس��ي» ل�ل�أزم ��ة في
ال �ب�ل�اد ،ب�ح�س��ب م��ا أف� ��ادت وك��ال��ة األن �ب��اء
الرسمية السورية (سانا) .التي أشارت إلى
ّأن األسد ّ
«وجه أعضاء اللجنة بمضاعفة
الجهود والتركيز لضمان ن�ج��اح عملهم
خالل الفترة القادمة».
ف��ي ال �س �ي��اق ،ق ��ال ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال ��روس ��ي ،س�ي��رغ��ي ري��اب �ك��وف ،إن زع�م��اء
ال ��دول األع �ض��اء ف��ي م�ج�م��وع��ة «ب��ري�ك��س»
ي �ش ��ارك ��ون روس� �ي ��ا وج �ه��ة ن �ظ��ره��ا ح��ول
سبل تسوية األزمة السورية .وأعربت دول
مجموعة «بريكس» ،في بيانها الختامي،
عن قلقها من الوضع في س��وري��ا ،وأك��دت
رفضها للعسكرة ال�لاح�ق��ة ل�ل�ن��زاع هناك.
ّ
وأك ��د ق ��ادة «ب��ري �ك��س» أن ال� �ق ��رارات ال�ت��ي
ات �خ��ذت ف��ي ال �ل �ق��اء األم �م��ي ح ��ول س��وري��ا
ف��ي جنيف ال �ع��ام امل��اض��ي ي�ج� ّ�ب أن تكون
أساسًا لتسوية األزمة .ورأوا أنه «ال يمكن
ت��أم�ين عملية سياسية انتقالية يقودها
السوريون إال عبر حوار وطني واسع».
دمشق ،من جهة أخ��رى ،هاجمت مقررات
ّ
ق �م ��ة ال � ��دوح � ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ورأت أن ه ��ذه
املقررات تجعل من جامعة ال��دول العربية
«طرفًا في األزم��ة وليس طرفًا في الحل»،
ّ
محذرة الدول الداعمة للمعارضة من أنها
ل��ن تكون ف��ي منأى ع��ن ام�ت��داد «الحريق»
ال � �س� ��وري .وع �ل ��ى ص �ع �ي��د م �ن��ح م�ق�ع��د ّه��ا
للمعارضة ،قالت الحكومة ال�س��وري��ة إن��ه
«وص � ��ل ال �ع �م��ل غ �ي��ر امل � �س ��ؤول ل�ل�ج��ام�ع��ة
إل��ى إعطاء مقعد سوريا في القمة لطرف
غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري
ال� ��وط � �ن� ��ي ،ف � ��ي ان � �ت � �ه ��اك ص� ��ري� ��ح مل �ي �ث��اق
الجامعة وأنظمتها الداخلية تجاه عضو
مؤسس لها».
بدورها ،انتقدت موسكو الجامعة العربية
مل �ن��ح م�ق�ع��د س ��وري ��ا ل �ل �م �ع��ارض��ة ،وق��ال��ت
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،ف��ي ب�ي��ان« ،ف��ي ال��دوح��ة
اتخذت خطوة أخ��رى مناهضة لسوريا».
وأض��اف��ت« :ف��ي ال��واق��ع ه��ذا تشجيع علني
ل�ه��ذه ال �ق��وى ال�ت��ي ال ت ��زال ل�لأس��ف ت��راه��ن
ّ
على ح��ل عسكري ف��ي س��وري��ا» .وط�ه��ران،
ّ
أي �ض��ًا ،أدان ��ت م��ا ع��دت��ه «س��اب�ق��ة خطيرة»

أق ��دم ��ت ع�ل�ي�ه��ا ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة .وق ��ال
ّ
وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ،ع�ل��ي أك�ب��ر ص��ال�ح��ي ،إن
«مثل ه��ذه األخطاء لن تفعل س��وى زي��ادة
امل�ش�ك�لات ت�ع�ق�ي�دًا» .ونقلت وك��ال��ة األن�ب��اء
اإلي ��ران� �ي ��ة ع ��ن م �س��اع��د وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ّ
ح�س�ين أم �ي��ر ع�ب��دال�ل�ه�ي��ان ق��ول��ه إن «ه��ذه
ّ
تسجل بالفعل نهاية دور الجامعة
البادرة
العربية في املنطقة».
ف��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،رأى رئ �ي��س «االئ �ت�ل�اف»
املعارض املستقيل ،أحمد معاذ الخطيب،
ّ
أن رف� ��ض ال� �ق ��وى ال �ع��امل �ي��ة دع ��وت ��ه ل��دع��م
امل� �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ي ي �س �ي �ط��ر ع �ل �ي �ه��ا م�ق��ات�ل��و
امل �ع��ارض��ة ف��ي ش �م��ال ال �ب�ل�اد ب��اس�ت�خ��دام
صواريخ باتريوت يبعث برسالة للرئيس
ب �ش��ار األ ّس � ��د م �ف��اده��ا «اف� �ع ��ل م ��ا ت��ري��د».
وأض��اف أن��ه لن يعدل عن استقالته ،لكنه
س �ي ��واص ��ل م �ه �م��ات م �ن �ص �ب��ه ف ��ي ال��وق��ت
ال� �ح ��ال ��ي .وق � � ��ال ،ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م� ��ع وك��ال��ة
«روي �ت��رز»« :ام�ب��ارح أن��ا الحقيقة فوجئت
بالتصريح ال��ذي ص��در بأنهم ال يمكنهم
م � � ّ�د إط� � ��ار ص� ��واري� ��خ ب ��ات ��ري ��وت ل�ح�م��اي��ة
الشعب السوري».
ّ
وملح الخطيب إلى استياء من مساعي قوى
خ��ارج�ي��ة للتأثير ع�ل��ى م�س��ار االنتفاضة
السورية ،وقال «هناك لعبة دائمًا ّ
تعودها
ال�ش�ع��ب ال �س ��وري ...ي�ق��ول��ون اف�ع�ل��وا هكذا
ونساعدكم وأفعلوا هكذا ونساعدكم».

افتتح
االئتالف
أول
«سفارة» له
لدى قطر
(أ ف ب)

ورأى أث� �ن ��اء اف �ت �ت��اح��ه ال� �س� �ف ��ارة األول � ��ى
ّ
ل�لائ �ت�لاف ف��ي ال ��دوح ��ة ،أن «ه �ن��اك إرادة
دول � �ي ��ة ب � ��أال ت �ن �ت �ص��ر ال� � �ث � ��ورة» .واف �ت �ت��ح
أول «س � �ف � ��ارة» ل ��ه ف ��ي ال �ع��ال��م
االئ � �ت�ل��اف ّ
ل��دى قطر .ودش��ن الخطيب ووزي��ر الدولة
للشؤون الخارجية القطري خالد العطية
مقر السفارة.
في م��وازاة ذل��ك ،نصح الرئيس السوداني
ع �م��ر ال�ب�ش�ي��ر ال �خ �ط �ي��ب ،ب��أه�م�ي��ة تغليب
ال �ح �ل��ول ال �س �ل �م �ي��ة ع �ل��ى ع �س �ك��رة ال �ث� ُ�ورة
َ
وع��دم تحويل س��وري��ا إل��ى معسكر وث��ك��ن

ع�س�ك��ري��ة ت �ق��ات��ل ب�ع�ض�ه��ا ال �ب �ع��ض .وق��ال
وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �س��ودان��ي ع�ل��ي ك��رت��ي،
عقب عودته من القمة العربية في الدوحة،
ّ
إن لقاء الرئيس البشير بالخطيب ،على
هامش أعمال القمة استمر أكثر من ساعة.
ف� ��ي ت ��أك �ي ��د آخ � ��ر ل ��رف ��ض ح �ل ��ف ش �م��ال� ّ�ي
ّ
األط �ل �س��ي «ت��وس �ي��ع م �ظ��ل��ة ال �ب��ات��ري��وت»،
استبعد األم�ين ال�ع��ام للحلف ،أن��درس فو
ً
راس �م��وس��ن ،ت��دخ�ل�ا ع�س�ك��ري��ًا م��ن ج��ان��ب
الغرب.
وق � ��ال ،خ �ل�ال ت �ح��دث��ه أم� ��ام م �ج �م��وع��ة من

ال �ط �ل �ب��ة ال � � ��روس« :أت �ط �ل��ع إل� ��ى أن ي��رس��ل
املجتمع الدولي رسالة موحدة وواضحة
لكل األطراف في سوريا بأننا نحتاج إلى
ّ
ح��ل س �ي��اس��ي» .وأض � ��اف أن ه �ن��اك ف��ارق��ًا
واض�ح��ًا ب�ين س��وري��ا وليبيا ،وت��اب��ع« :في
ليبيا قمنا بالعملية استنادًا إلى تفويض
م��ن األم��م املتحدة ،وك��ان لدينا دع��م نشط
من الدول في املنطقة .ال يوجد ّ
أي من هذه
الشروط في سوريا».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال امل��وف��د ال �ع��رب��ي وا ّل��دول��ي
السابق إل��ى س��وري��ا ،كوفي أن��ان ،إن��ه فات

مسيحيو سوريا ضحايا االنفالت األمني
في سوريا ،حيث
ّالتنوع الغني ،الذي لم
تتسم به دول «الربيع
العربي» ،باتت هذه
امليزة نقمة .وعلى
ما يبدو ،فإن التجربة
العراقية تعيد نفسها

يوسف شيخو
رغ � ��م رس� ��ائ� ��ل ال �ط �م ��أن ��ة ال �ت��ي
ّ
يجددها قياديون في «الجيش
ال � � �س� � ��وري ال � � �ح� � ��ر» ،ت �س �ن��ده��ا
ت �ص��ري �ح��ات م�م��اث �ل��ة م ��ن ق �ب��ل امل �ع��ارض��ة
ّ
السياسية في ال�خ��ارج ،يبدو أن مخاوف
األق � �ل � �ي ��ات ال � �س� ��وري� ��ة ،وخ� �ص ��وص ��ًا غ�ي��ر
املسنودة عسكريًا ،ت��زداد مع اتساع حدة
امل��واج�ه��ات ،ودخولها مدنها وأحياءها.
السوريون (يتجاوز عددهم
املسيحيون
ّ
مليوني نسمة) فضلوا النأي بالنفس عن
معارك النظام ومعارضيه .أعلنوا ،مرارًا،
ت �خ��وف �ه��م م ��ن أن ت �ف��رز «ال � �ث� ��ورة» حكمًا
إس�لام�ي��ًا م�ت�ش��ددًا ،أو رب�م��ا ف��وض��ى ،غير
م�ع��روف��ة ال�ن�ت��ائ��ج ،تسلبهم األم� ��ان ال��ذي
نعموا به خالل عقود مضت.
ف ��ي ح �ل��ب ،ك �ب��رى م ��دن ال �ش �م��ال ،أج �ب��رت
األوض��اع األمنية ،التي ال تتحملها هذه
األقلية ،حيث املواجهات العنيفة ،عشرات
اآلالف م��ن امل�س�ي�ح�ي�ين ع�ل��ى ال �ن��زوح إل��ى
مساحات بديلة ،أكثر أمنًا .ويتركز الوجود
املسيحي ،الحلبي ،في أحياء السليمانية
والعزيزية والجابرية وامليدان والسريان.
في موازاة ذلك ،أعلنت «الشبكة اآلشورية
ل�ح�ق��وق اإلن� �س ��ان» ،اخ�ت�ط��اف «مجموعة
م�س�ل�ح��ة» أخ� �ي� �رًا ،ك��اه �ن�ين ع �ل��ى ال�ط��ري��ق
الدولي بني حلب ودمشق .تزامن ذلك مع
تأكيد وكالة «ف�ي��دس» الفاتيكانية مقتل
مسيحي من الجمعية األرمنية الرسولية
في حلب «على يد مجموعة إرهابية في
غاية التطرف الديني».
ّ
وف�ي�م��ا ت� ّ�دع��ي م �ص��ادر مسيحية أن أكثر
م � ��ن 400أل� ��ف م�س�ي�ح��ي غ � � ��ادروا س��وري��ا،

ن�ح��و 170ألفًا م��ن حمص وح��ده��ا ،وقعت
ك�ن��ائ��س ال �ق��رى امل�ح�ي�ط��ة ب�ج�س��ر ال�ش�غ��ور
(إدلب) ،ضحية االشتباكات بني «الجيش
ال�ح��ر» وال�ج�ي��ش النظامي .وإل��ى ال�ش��رق،
يقول مواطنون أرمن ،من مدينة تل أبيض
ّ
ال �ح��دودي��ة م��ع ت��رك �ي��ا ،إن دخ ��ول كتائب
«الحر» إلى املدينة ،التابعة ملحافظة الرقة
«سبب هجرة نحو  15أس��رة أرمنية ،من
أصل عشرين أسرة ،كانت تقطن املدينة».
وي��وض��ح ه��ؤالء ل �ـ«األخ �ب��ار»ّ ،أن م��ن َ
بقي
منهم «يفكر في الرحيل أيضًا».
وف��ي تصريح س��اب��ق ل �ـ«ألخ �ب��ار» ،أوض��ح
ف �ي �ص��ل ب �ل �ل ��و ،أم� �ي ��ر «ج �ب �ه ��ة ال �ن �ص ��رة»
ّ
ف � ��ي ت � ��ل أب � �ي � ��ض ،أن «ل� �غ� �ي ��ر امل �س �ل �م�ي�ن،
ك��امل �س �ي �ح �ي�ين ،ح��ري �ت �ه��م ال�ش�خ�ص�ي��ة في
س��وري��ا اإلس�ل�ام �ي��ة» .وي��ؤك��د م�س��ؤول��ون
ف��ي ي��ري �ف��ان ،وص ��ول س�ب�ع��ة آالف أرم�ن��ي
س � ��وري إل� ��ى أرم �ي �ن �ي��ا ،م �ن��ذ آذار .2011
ّ
وت�ف�ي��د ت �ق��دي��رات ب ��أن امل�ج�ت�م��ع املسيحي
األرمني في سوريا صغير نسبيًا (بني 80
و 100ألف شخص) ،نحو  80باملئة منهم
يقطنون في محافظة حلب.
املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،ومقره
ّ
ل�ن��دن ،ي�ق��ول إن غالبية مسيحيي مدينة
دي��ر ال ��زور غ ��ادروا مدينتهم ،بعدما كان
ع��دده��م فيها ي�ق��ارب أرب�ع��ة آالف م��واط��ن.
أم ��ا م��دي�ن��ة ال�ح�س�ك��ة وري �ف �ه��ا ،ف�ت�ش�ه��دان
م�ن��ذ أش �ه��ر ،ان �ت �ش��ارًا ل �ح��االت «اخ�ت�ط��اف
واب �ت��زاز ألب �ن��اء ع��ائ�لات مسيحية بهدف
الحصول على املال» .ففي  19الجاري ،قتل
شاب مسيحي ،على يد مجموعة مسلحة،
فيما سلب صائغ مسيحي حقيبة تحوي
م � �ج� ��وه� ��رات .وس� �ب ��ق أن ّ
وج � � ��ه ع � ��دد م��ن
أساقفة املحافظة ،ن� ً
�داء إلى الفاتيكان من

أجل «بقاء» نحو  25ألف مسيحي في هذه
املدينة .وتشير شهادات أوردها األساقفة
إلى وجود «عدد من الحواجز على الطرق
تقيمها مجموعات مسلحة ،وخصوصًا
جبهة النصرة».
ساسة آشوريون طالبوا ،أخيرًا ،االئتالف
ال��وط�ن��ي ال �س��وري امل �ع��ارض «ب��وض��ع ّ
حد
ل �ل �ع �ن��اص��ر غ �ي��ر امل �ن �ض �ب �ط��ة م ��ن ال�ج�ي��ش
ال�ح��ر أو املحسوبني ع�ل�ي��ه» ،حيث تعدى
مقاتلو «ال �ن �ص��رة» ،على ممتلكاتهم في
مناطق من الحسكة .وف��ي السياق ،تقول
مصادر لـ«األخبار» في مدينة القامشلي،
ّ
إن أكثر م��ن  400أس��رة مسيحية ،غ��ادرت
املدينة باتجاه أوروبا .كذلك لم يعد هناك،
ت�ق��ري�ب��ًا ،وج� ��ود للمسيحيني ف��ي م��دي�ن��ة
س ��ري ك��ان�ي��ه (رأس ال �ع�ي�ن) ،ع�ق��ب دخ��ول
الكتائب إليها .وفي هذه املدينة ،اختطف
قبل أيام عناصر إحدى الكتائب املسلحة
في الحسكة شابني مسيحيني.
معارضون مسيحيون ،يرون الصورة من
زاوية أخرى ،وينفون تعرض أبناء الديانة
للقتل «ب��ال��رغ��م م��ن إس� ��اءة بعضهم إل��ى
ّ
الثورة» .ويرى هؤالء ،أن املسيحيني الذين
ما زال��وا يؤيدون النظام «إم��ا شبيحة أو
م �ض �ل �ل�ين م ��ن ق �ب��ل ال �ك �ن �ي �س��ة» .ل �ك��ن ه��ذا
ال ي �ع �ن��ي ع ��دم وج � ��ود آخ ��ري ��ن «ي�ع�م�ل��ون
ب�ن�ش��اط ض��د ال �ن �ظ��ام» .وي��ؤك��د ه ��ؤالء ما
ي �ق��ال ع��ن ح �ص��ول ط��وائ��ف مسيحية في
حلب على األسلحة من النظام وتشكيلها
ميليشيات خاصة بها لحماية الكنائس،
ملنع عناصر «الحر» من دخ��ول أحيائها.
في املقابل ،ينفي رج��ال دي��ن مسيحيون،
وج� � � ��ود م �س �ل �ح�ي�ن ب �ي��ن أب� � �ن � ��اء ال ��دي ��ان ��ة
ّ
مشددين على أنهم ليسوا مع
«املساملة»،

