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كيري :تسليح املعارضة
ستحدده األدلة على
استخدام السالح
الكيميائي (أ ف ب)

كيري ــ الفروف

مؤتمر دولي
لتطوير اتفاق
جنيف
لم يحضر «الكيميائي» أو الغارات اإلسرائيلية في لقاءات
جون كيري في موسكو .واشنطن أوصلت للكرملني رسالة تعاون
وكالم عن مصالح مشتركة في سوريا
ّ
في ّأول زيارة له ملوسكو ،اتسم لقاء وزير
الخارجية األميركي ج��ون كيري بالقادة
ّ
ال ��روس ب��اإلي�ج��اب�ي��ة .ال�ط��رف��ان تكلما عن
«املصالح املشتركة» في سوريا و«أهمية
ّ
التعاون إلي�ج��اد ح��ل سياسي» .ف��ي وقت
كان امليدان السوري يشهد متابعة لتقدم
الجيش السوري في ريف القصير وريف
دمشق.
ودع� ��ا وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي ج��ون
كيري الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتني
إلى املساعدة في «إيجاد أرضية مشتركة»
حول النزاع السوري .وفي زيارته األولى
إلى موسكو ،قال كيري للرئيس الروسي
ّ
إن «ال��والي��ات املتحدة تؤمن حقًا ب��أن لنا
مصالح مشتركة مهمة جدًا في سوريا».
ّ
وأوض ��ح أن م��ن ه��ذه امل�ص��ال��ح االس�ت�ق��رار
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وع� ��دم ال �س �م��اح للمتطرفني
ب�خ�ل��ق م�ش��اك��ل ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وغ �ي��ره��ا من
املناطق».
ول � ��م ي �ت �ط��رق ب ��وت�ي�ن ب �ش �ك��ل م� �ح ��دد إل��ى
ال�خ�لاف��ات ب�ين واشنطن وموسكو بشأن
سوريا ،متحدثًا عن أهمية التعاون «في
ّ
إي �ج��اد ح � ّل��ول أله ��م ق�ض��اي��ا ال �ي ��وم» ،وإن
اللقاء «يوفر فرصة ملناقشة القضايا التي
نعتقد أنها صعبة وجها لوجه».
ف��ي م � ��وازاة ذل� ��ك ،أع �ل��ن وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال ��روس ��ي س �ي��رغ��ي الف � � ��روف ،ف ��ي م��ؤت�م��ر
صحافي مشترك مع نظيره ج��ون كيري،

ّ
أن روسيا والواليات املتحدة اتفقتا على
ّ
ضرورة حث الحكومة السورية واملعارضة
ّ
على إيجاد حل سياسي لألزمة .وأضاف:
«ات �ف �ق �ن��ا أي �ض��ًا ع �ل��ى ض � ��رورة أن ن �ح��اول
ع�ق��د م��ؤت�م��ر دول ��ي ح��ول س��وري��ا ب��أس��رع
م��ا ي�م�ك��ن ،وأن ��ا أع�ت�ق��د أن ذل��ك ق��د يحدث
في نهاية شهر أيار الجاري ،وهو سيعد
ت�ط��وي�رًا مل��ؤت�م��ر جنيف ال ��ذي ع�ق��د نهاية
حزيران العام املاضي».
وقبيل مباحثاته مع نظيره األميركي ،قال
الفروف «أعتقد ان أحد أهم االستنتاجات
من لقاء (جون كيري) مع الرئيس الروسي
ه��و أن ه�ن��اك ثمة رغ�ب��ة مشتركة ف��ي بذل
كل ما في وسعنا من أجل تجاوز مخلفات
املاضي بشكل نهائي ،وتعزيز الثقة بني
ب �ل��دي �ن��ا ،ع �ل��ى اع� �ت� �ب ��ار أن ذل � ��ك ض �م��ان��ة
ل �ل �ش��راك��ة امل �ث �م��رة ف ��ي ال� �ش ��ؤون ال��دول �ي��ة
والثنائية».
ب � ��دوره ،أك ��د وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة االم �ي��رك��ي
ج��ون ك�ي��ري أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة تعتبر
بيان جنيف وثيقة هامة يجب أن تؤدي
إلى التسوية السلمية في سورية ،وحذر
من خطر تفكك سورية في حال عدم وجود
ح��ل س �ل �م��ي .وق� ��ال ك �ي��ري« :ن�ع�ت�ب��ر ب�ي��ان
سبيال هامًا بالفعل إلن�ه��اء اراق��ة
جنيف
ً
الدماء في سورية .وهذا ال يجب أن يكون
ورق��ة بسيطة ودبلوماسية ال معنى لها،
ب��ل ي�ج��ب أن يمهد ال�ط��ري��ق ن�ح��و س��وري��ة

جديدة ال مكان فيها ملجزرة دموية».
وأش��ار ك�ي��ري إل��ى «أن�ن��ا اتفقنا على عقد
مؤتمر دول��ي نهاية ه��ذا الشهر مواصلة
مل ��ؤت �م ��ر ج �ن �ي��ف ي �ح �ض ��ره م �م �ث �ل��ون ع��ن
ال �ح �ك��وم��ة وامل �ع ��ارض ��ة ف ��ي س ��وري ��ا ،كما
توصلنا إل��ى االت�ف��اق على االستفادة من
ك��ل االم �ك��ان��ات ل�ن�ج�ع��ل ال �ن �ظ��ام ال �س��وري
واملعارضة يجلسان إلى طاولة الحوار».
وأوضح كيري «إننا نهدف من االجتماع
امل �ق �ب��ل إل ��ى ت�ش�ك�ي��ل ه�ي�ئ��ة م��ن امل �ع��ارض��ة
والنظام في سوريا تكون اشبه بحكومة

بدأ الهدوء يعود
تدريجيًا إلى مدينة بانياس
والجيش يسيطر على
العبادة

ان�ت�ق��ال�ي��ة» .ول�ف��ت ك�ي��ري إل��ى أن «تسليح
املعارضة السورية ستحدده االدل��ة على
استخدام السالح الكيميائي» ،مشيرا الى
ان «ال �ك��رة اآلن ف��ي م�ل�ع��ب ال�ن�ظ��ام وعليه
عدم استخدام الكيميائي».
في واشنطنّ ،
تقدم رئيس لجنة الشؤون
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي مجلس ال�ش �ي��وخ ،روب��رت
مينينديز ،أول من أم��س ،باقتراح قانون
يسمح للواليات املتحدة بتسليح مقاتلي
امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة .وي �ت �ي��ح االق� �ت ��راح
ل�ل�ح�ك��وم��ة األم �ي��رك �ي��ة «ت��زوي��د امل�ع��ارض��ة

صفقة أعزاز 371 :سورية مقابل  9لبنانيين
محمد نزال
 ...وأخيرًا ،أفصح خاطفو اللبنانيني في
أع��زاز عن مطلبهم .فبعد نحو عام على
عملية الخطف ،وما تخللها من غموض
ّ
وتخبط ،أعلن وزير الداخلية في حكومة
ت �ص��ري��ف األع � �م ��ال ،م � ��روان ش ��رب ��ل ،أن��ه
اطلع على الئحة بأسماء النسوة التي
حصل عليها املدير العام لألمن العام،
اللواء عباس إبراهيم ،عبر وسيط تركي
مباشر بينه وبينه املجموعة الخاطفة.
وذكر شربل أن الالئحة تضم أسماء 371
امرأة ،وأن إبراهيم «سيباشر اتصاالته
بالجانب ال �س��وري ال��رس�م��ي ملبادلتهن
باملخطوفني اللبنانيني في أعزاز».
قبل ه��ذا اإلع�ل�ان ،كانت جهود إبراهيم
ف��ي تركيا ق��د أوص�ل��ت إل��ى نشر شريط
م� �ص � ّ�ور ل �ل �م �خ �ط��وف�ين ،ع��رض �ت��ه ب��داي��ة
وكالة «األناضول» التركية .املخطوفون
بصحة جيدة ،هذا ما ظهر في الشريط،
إذ دارت ال �ك��ام �ي��را ع�ل�ي�ه��م ف � ��ردًا ف� ��ردًا،
م��ع ث��وان قليلة لكل واح��د ليذكر اسمه
وي �ق��ول إن ��ه ب �خ �ي��ر .م��ن ج�ه�ت�ه��م ،رف��ض
أه��ال��ي امل�خ�ط��وف�ين ت�ص��دي��ق م��ا ي��رد في
ال�ش��ري��ط ،وم��ا سبقه م��ن أش��رط��ة ،ألنها
«كلها تحت الضغط ول�ي��س لدينا ثقة
بالخاطفني» .ه��ذا ما صرحت به عضو

هيئة امل�ت��اب�ع��ة ف��ي ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة ،حياة
عوالي ،التي سألت« :كيف سمح لوكالة
أن �ب��اء ت��رك�ي��ة ب��ال��دخ��ول إل��ى س��وري��ا ،ثم
إجراء مقابلة مع اللبنانيني ،من دون أن
تكون تركيا تعرف ّبمكان وج��وده��م؟».
وأضافت عوالي ،محذرة باسم األهالي،
أن ��ه «ي �ج��ب أن ي �ع��ود امل �خ �ط��وف��ون إل��ى
ل� �ب� �ن ��ان ق� �ب ��ل ال � ��ذك � ��رى ال� �س� �ن ��وي ��ة ع �ل��ى
خطفهم ،أي في  22من الشهر الجاري،
وإال فليتحمل رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ت��رك��ي
رج��ب طيب أردوغ ��ان امل�س��ؤول�ي��ة» .كالم
عوالي جاء من أمام مقر الكتيبة التركية
العاملة ضمن «اليونيفيل» ف��ي جنوب
لبنان ،في اعتصام لألهالي ي��وم األحد
املاضي ،حيث نادوا على الجنود األتراك
عبر مترجم من وراء سياج مقر الكتيبة.
وف � ��ي س� �ي ��اق امل � �ف� ��اوض� ��ات م� ��ع ال �ج �ه��ة
ال�خ��اط�ف��ة ،وه��ي امل �ع��روف��ة ب��اس��م «ل��واء
ع��اص �ف��ة ال �ش �م ��ال» ف ��ي م �ن �ط �ق��ة أع � ��زاز،
فقد علمت «األخبار» أن اللواء إبراهيم
غ � ��ادر إل� ��ى س ��وري ��ا مل �ت��اب �ع��ة ال �ق �ض �ي��ة،
ع �ل��ى أن ي �ع��ود غ� �دًا وي�ل�ت�ق��ي ب��األه��ال��ي
ليضعهم ف��ي آخ��ر ال �ت �ط��ورات .األه��ال��ي
ن �ق �ل ��وا ع� ��ن إب ��راه� �ي ��م ت ��أك� �ي ��ده ل �ه ��م أن
«العمل هذه املرة ّ
جدي ،وأن ثمة بوادر
ت�ش�ي��ر إل ��ى ق ��رب ان �ت �ه��اء ه ��ذه امل��أس��اة،
وخالل وقت قريب»ُ .يذكر أن األهالي لم

يوقفوا حراكهم ض��د املصالح التركية
ف ��ي ل �ب �ن��ان ،إذ اس� �ت� �م ��روا ب��االع �ت �ص��ام
ال�ي��وم��ي ف��ي وس��ط ب�ي��روت ،أم��ام مكتب
الخطوط الجوية التركية ،وكذلك أمام
امل��رك��ز الثقافي ال�ت��رك��ي ،حيث يعيقون
دخ� � ��ول امل ��وظ� �ف�ي�ن وب ��ال� �ت ��ال ��ي ي �ت��وق��ف
العمل .أحد األهالي لفت إلى أن مكتب
«وك��ال��ة األن��اض��ول» ل�لإع�لام ف��ي وس��ط
ب �ي��روت أي �ض��ًا ،وأن �ه��م ك��ان��وا ي��ري��دون
إق�ف��ال��ه أي�ض��ًا ،غير أن وس��اط��ة حصلت
مل�ن��ع ذل ��ك ،ش��رط أن تنقل ه��ذه ال��وك��ال��ة
أخبار االعتصام.
في هذا اإلط��ار ،يلفت أده��م زغيب ،نجل
أح� ��د امل �خ �ط��وف�ي�ن ،إل� ��ى أن «امل �س��ؤول �ي��ة
التركية عن عملية الخطف ثابتة لدينا،
وه ��ذا م��ا ملسته شخصيًا ب�ع��د زي��ارت��ي
ق�ب��ل أش�ه��ر إل��ى أع� ��زاز ،إذ رأي ��ت ضباط
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات م ��ن األت � � ��راك ي�ج�ل�س��ون
م � ��ع ال � �خ ��اط � �ف �ي�ن ،وي � ��رع � ��ون ش ��ؤون �ه ��م
وي�ع�ط��ون�ه��م األوام� � ��ر ،وال ي�م�ك��ن ألح��د،
وال ح �ت��ى ل�ل�س�ف�ي��ر ال �ت��رك��ي ف ��ي ل�ب�ن��ان،
أن يقنعني بالعكس ،ذل��ك ألن�ن��ي رأي��ت
ه��ذا األم��ر ب��أم عيني» .ويضيف زغيب:
«ال� �خ ��اط� �ف ��ون ال ي� �م ��ون ��ون ح� �ت ��ى ع�ل��ى
أنفسهم ،رأيتهم كيف ينقلون البضائع
م��ن ت��رك�ي��ا إل��ى س��وري��ا ،وك�ي��ف ي��دي��رون
ح ��رك ��ة ال �ع �ب��ور ع �ن��د امل �ع �ب��ر ال� �ح ��دودي

وساطة حصلت
لمنع اعتصام أهالي
المخطوفين امام «وكالة
أنباء األناضول»
العمال
يشارك بعض ّ
السوريين أهالي
المخطوفين في
تحركاتهم ،في إشارة
منهم إلى رفض الخطف

بالتنسيق م��ع ال�ج��ان��ب ال �ت��رك��ي ،وبعد
حديثي معهم تيقنت أن�ه��م ال يعرفون
شيئًا ،وبالفعل هم ليسوا سوى ّ
حراس
على املخطوفني ،أما القرار كله فهو بيد
األتراك».
م��ن ج�ه�ت��ه ،أك ��د ال�س�ف�ي��ر ال �ت��رك��ي اي�ن��ان

اوزل � ��دي � ��ز ،ب �ع��د ل �ق��ائ��ه رئ� �ي ��س ح�ك��وم��ة
ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال ن�ج�ي��ب م �ي �ق��ات��ي ،أن
«ج� �ه ��ود ت��رك �ي��ا م �س �ت �م��رة ل �ح��ل قضية
امل �خ �ط��وف�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ال �ت �س �ع��ة ف��ي
أع� � ��زاز»ُ .ي��ذك��ر أن أوزل ��دي ��ز ل�ط��امل��ا نفى
ع�ل�اق ��ة ب �ل ��اده ب �ع �م �ل �ي��ة ال� �خ� �ط ��ف ،غ�ي��ر
أن أه ��ال ��ي امل �خ �ط��وف�ي�ن ي � � ��ردون ع �ل �ي��ه،
دائ � �م� ��ًا ،ب� ��أن ت��رك �ي��ا اس �ت �ط��اع��ت إع� ��ادة
أح��د امل�خ�ط��وف�ين ق�ب��ل أش �ه��ر ،ث��م أع��ادت
مخطوفًا آخر ،ليصبح عدد املخطوفني
حاليًا  9بعدما كان  .11أحد املخطوفني
عاد بطائرة تركية رسمية ،وهنا يقول
زغيب ،نجل أح��د املخطوفني ،إن��ه «لوال
م�ع��رف��ة األت � ��راك ب��ال�خ��اط�ف�ين وم��ون�ت�ه��م
عليهم ملا استطاعوا إعادة أحد».
ُي� ��ذك� ��ر أن ب� �ع ��ض ال � �ع� � ّ�م� ��ال ال� �س ��وري�ي�ن
ُي � � �ش � ��ارك � ��ون أه � ��ال � ��ي امل � �خ � �ط� ��وف �ي�ن ف��ي
تحركاتهم ،في إش��ارة منهم إل��ى رفض
الخطف ،خاصة بعدما تعرضوا أخيرًا
مل�ض��اي�ق��ات ف��ي ل�ب�ن��ان وأج �ب��ر بعضهم
على إقفال محالهم التجارية .هكذا ،أيام
قليلة وتكون قد م� ّ�رت سنة على عملية
الخطف ،التي حصلت على يد مجموعة
معارضة مسلحة في منطقة حلب ،من
ُ
دون أن ت�ع�ل��ن األس �ب��اب آن� ��ذاك .وال �ي��وم
ي�ت��وق��ع ك��ل امل�ع�ن�ي�ين ب �ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة أن
تكون النهاية قد اقتربت.

