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السورية املسلحة بمساعدة قاتلة وغير
ق��ات�ل��ة» ،على أن يتم اخ�ت�ي��ار املجموعات
ال�ت��ي ب��ام�ك��ان�ه��ا االس �ت �ف��ادة م��ن التسليح
األم � �ي� ��رك� ��ي وف � ��ق م �ع��اي �ي��ر ع � � ��دة ،ب�ي�ن�ه��ا
احترامها لحقوق االنسان وعدم ارتباطها
باالرهاب أو بنشر األسلحة الكيميائية.
م �ي��دان �ي��ًا ،اس �ت �م ��رت وت� �ي ��رة ال �ع �ن��ف ف��ي
ال�ت�ص��اع��د ف��ي ري ��ف دم �ش��ق ب�ين الجيش
ال �س ��وري وم�ق��ات�ل��ي امل �ع��ارض��ة امل�س�ل�ح��ة،
حيث اش�ت� ّ�د عنف القصف امل��دف�ع��ي على
أحياء برزة والقابون والتضامن .أصوات

إط�ل�اق ال��دوش�ك��ا سمعت ب��وض��وح وسط
دم� �ش ��ق ،أم � ��س ،آت� �ي ��ة م ��ن أح� �ي ��اء ال��ري��ف
القريبة ،فيما ّ
سجل وق��وع قذيفة ه��اون
في ّ
حي القصاع ما أدى إلى إصابة فتاة،
وسقوط صاروخ محلي الصنع على حي
املزة ّ ،86
يرجح إطالقه من بساتني الرازي
ال �ق��ري �ب��ة .ف ��ي ح�ي�ن ع � ��ادت االش �ت �ب��اك��ات
ال�ع�ن�ي�ف��ة إل ��ى ح � ّ�ي ج��وب��ر ،ب�ي�ن�م��ا اق�ت��رب
الجيش السوري من احكام قبضته على
ً
ّ
بلدة العبادة ،ما يشكل عامال مساعدًا في
التقدم في الغوطة الشرقية.
أم��ا ف��ي ب��ان�ي��اس ،ف�ق��د ب��دأ ال �ه��دوء يعود
ت ��دري � �ج � �ي ��ًا إل � � ��ى امل � ��دي� � �ن � ��ة ،وت � � ��م ت ��أم�ي�ن
األوت ��وس� �ت ��راد ال ��دول ��ي ال � ��ذي ت ��م إغ�لاق��ه
أي��ام عدة بسبب القنص من قرى شهدت
اشتباكات بني الجيش السوري ومقاتلي
املعارضة.
وف � � ��ي ح � �م� ��ص ،ذك� � � ��رت وك � ��ال � ��ة «س� ��ان� ��ا»
ّ
أن «وح� � ��دات م ��ن ال �ج �ي��ش اع � ��ادت األم ��ن
واالستقرار إل��ى بلدة السلومية وامل��زارع
امل� �ح� �ي� �ط ��ة ب � �ه ��ا ف � ��ي ال � ��ري � ��ف ال� �ش� �م ��ال ��ي
للقصير».
كما نفذت ،وفقًا للوكالة السورية ،وحدات
الجيش «سلسلة عمليات ضد تجمعات
اإلرهابيني في ال��دار الكبيرة والحيدرية
وال � �ح � �م � �ي ��دي ��ة وال � �ض � �ب � �ع ��ة وال� �ب ��وي� �ض ��ة
الشرقية والقصير وتلبيسة وك�ف��راله��ا،
أس �ف��رت ع��ن مقتل ع��دد م��ن اإلره��اب �ي�ين».
في سياق آخر ،احتجت قوة حفظ السالم
التابعة لالمم املتحدة ف��ي جنوب لبنان
ل��دى إس��رائ�ي��ل بعدما الح�ظ��ت انتهاكات
م �ت��زاي��دة ل�ل�م�ج��ال ال �ج��وي ال�ل�ب�ن��ان��ي من
ج��ان��ب إس ��رائ �ي ��ل .وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م
ّ
األم��م املتحدة ،مارتن نسيركي ،أم��س ،إن
ّقوة االمم املتحدة املوقتة في لبنان «تقول
إنه خالل االسبوع املنصرم الحظت عددًا
أكبر من االنتهاكات الجوية اإلسرائيلية
ف��وق امل�ج��ال ال�ج��وي اللبناني» .واض��اف
«ق � ��دم � ��ت ق � � ��وة االم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة امل ��وق� �ت ��ة
اح �ت �ج��اج��ات ق ��وي ��ة ل� ��دى ج �ي��ش ال ��دف ��اع
اإلس��رائ �ي �ل��ي ب �ش��أن ه ��ذه امل �س��أل��ة ط��ال�ب��ة
منهم انهاء التحليق».
السورية
اليرموك»
وقالت «كتيبة شهداء
ّ
امل �ع��ارض��ة ،ف��ي وق ��ت س��اب��ق أم� ��س ،إن �ه��ا
احتجزت جنود حفظ السالم الفلبينيني
األربعة «بعدما عرضتهم اشتباكات في
املنطقة للخطر».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،سانا)
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ملك األردن:
الحل يبدأ من جنوب سوريا
ّ
محمود منير
ث�ل�اث ��ة م �س �ت��وي��ات ل �ل �ت��دخ��ل األردن � ��ي
ف��ي ج�ن��وب س��وري��ا ت��أت��ي ث�م��رة زي��ارة
امل � �ل� ��ك ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه ال � �ث ��ان ��ي ل� �ل ��والي ��ات
امل � �ت � �ح� ��دة أواخ � � � � ��ر ال � �ش � �ه ��ر ال � �ف ��ائ ��ت،
اس �ت �ن��ادًا إل��ى ت�ف��اه�م��ات��ه ال�س��اب�ق��ة مع
اإلدارة األميركية منذ نحو شهرين،
وم ��ا ت�م�ل�ي�ه��ا م ��ن ض �م��ان��ات ل�ل�ح�ف��اظ
ْ
ع�ل��ى األردن ،وح��ك��م ال�ع��ائ�ل��ة امل��ال�ك��ة،
وإدامة املساعدات الدولية واإلقليمية
للمملكة.
تركزت املباحثات على سيناريوهات
م�ح�ت�م�ل��ة م ��ن ش��أن �ه��ا ت�غ�ي�ي��ر خ��ارط��ة
ال �ص��راع ف��ي س��وري��ا وم��وازي��ن ال�ق��وى
ّ
املتقاتلة .وتفيد م�ص��ادر مطلعة ب��أن
امل �ل��ك أب� ��دى م�ل�اح �ظ��ات ق��اس �ي��ة ح��ول
دور ال��دوح��ة ال ��ذي أس �ه��م ف��ي تعقيد
ً
امللف ال�س��وري ،آم�لا ف��ي ح��ل سياسي
ي ��رى ال �ن ��ور ق �ب��ل ن �ه��اي��ة ال �ع ��ام ضمن
تسوية أميركية ــ روسية تحول دون
ت �ق �س �ي��م س ��وري ��ا إل � ��ى دوي� �ل� ��ات .وف��ي
س�ب�ي��ل ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �س��وي��ة امل �ن �ش��ودة،
فإن الدور األردني يسعى إلى الضغط
ع�ل��ى ال �ن �ظ��ام ال �س��وري ق�ب�ي��ل ال��ذه��اب
إلى طاولة املفاوضات ،وإنهاء تواجد
القاعدة ،وأخيرًا الذهاب إلى مواجهة
أكبر ف��ي ح��ال اس�ت�م��رار تعنت دمشق
حيال االلتزام بالتسوية املنشودة.
ال�ت��رت�ي�ب��ات األخ �ي��رة تحتكم لطبيعة
العالقة مع واشنطن مع بقاء هامش
ّ
ضيق للمبادرة من قبل امللك األردني،
ال ��ذي مل��س تباينًا ف��ي وج �ه��ات النظر
ل � ��دى األط � � � ��راف ال� �ن ��اف ��ذة ف� ��ي اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة ،حيث ي��دع��م «البنتاغون»
إب ��رام ت�س��وي��ة س�ي��اس�ي��ة م��ع م��وس�ك��و،
وف� � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ت� �ت� �ع ��ام ��ل امل � �خ� ��اب� ��رات
امل ��رك ��زي ��ة ( )CIAع �ل��ى ق ��اع ��دة ك�س��ب
مزيد من األوراق وال��وق��ت باستخدام
تكتيكات أمنية مغايرة ،بينما تؤيد
وزارة الخارجية ضربة جوية لدمشق
من شأنها العودة إلى معادلة الصراع
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ب�ي�ن ال�ح�ل��ف
ال �س��وري اإلي��ران��ي وب�ي�ن «إس��رائ �ي��ل»،
بما يمنح األخيرة تفوقًا استراتيجيًا
ف��ي ظ��ل انشغال الجيش ال�س��وري في
ال ��داخ ��ل ،وت �ق��دي��ر أم �ي��رك��ا وح�ل�ف��ائ�ه��ا

بعدم قدرته على الرد.
ال �ض��رب��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة األخ� �ي ��رة على
ّ
ري ��ف دم �ش��ق ت��ؤك��د أن م��ا ي�ط�ب��خ في
ك��وال �ي��س ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة هو
ال��ذي سيتكرس على أرض الواقع ،ما
يعيد ال�ت�س��اؤالت ح��ول طبيعة ال��دور
األردني في هذه املرحلة.
عبد الله الثاني أول��ى اهتمامًا كبيرًا،
ك� �م ��ا ي � �ق� ��ول م� �ط� �ل� �ع ��ون ع� �ل ��ى أج � � ��واء
امل�ب��اح�ث��ات ،ب�ت��وض�ي��ح رؤي �ت��ه ل�لأزم��ة
ال � �س� ��وري� ��ة ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ه م� ��ع ل�ج�ن��ة
الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية
(اي �ب��اك) (وه��و اج�ت�م��اع يعقد سنويًا
منذ ت��ول��ي عبد ال�ل��ه ال�ث��ان��ي السلطة)
وج��اءت نتائجه إيجابية عبر تأكيد

تعاون عمان مع
واشنطن في عمليات
نوعية يهدف إلى
تصفية «جبهة
النصرة»

ق � �ي � ��ادات ال� �ل ��وب ��ي ال� �ي� �ه ��ودي دع �م �ه��ا
امل �ط �ل��ق ل� �ل��أردن وال �ن �ظ ��ام امل �ل �ك��ي في
ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا املنطقة،
وت��وف�ي��ر أك�ب��ر ق��در م��ن امل�س��اع��دات من
خ�لال موقعها امل��ؤث��ر ف��ي السياسات
األميركية.
بالعودة إلى تدخل ّ
عمان املحتمل ،فإن
امل�ص��ادر ذات�ه��ا تشير إل��ى استعراض
ال �ج��ان��ب األردن� � ��ي أث �ن ��اء اج�ت�م��اع��ات��ه
األخيرة في واشنطن معلومات أمنية
جمعها في محافظة درع��ا؛ سواء تلك
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ن �ش��اط «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة»
أو امل��واق��ع ال�ث�لاث��ة ال �ت��ي ي�خ�ب��ئ فيها
الجيش السوري أسلحته الكيميائية
ـ � �ـ ب � �ن ��اء ع� �ل ��ى امل� �ع� �ط� �ي ��ات األردن � � �ي � ��ة ـ�ـ
إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ن� �ت ��ائ ��ج ات � �ص� ��االت� ��ه م��ع
رم� ��وز امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ف ��ي إط ��ار

تنسيقه مع أميركا والسعودية التي
ت�س�ع��ى إل ��ى إدخ � ��ال ع �ن��اص��ر يصفها
ب�ـ«امل�ع�ت��دل��ة» إل��ى تركيبة «االئ �ت�لاف»
املعارض.
وي �ت �ض �م ��ن امل� �س� �ت ��وى ال� �ث ��ان ��ي ق �ي��ام
االستخبارات العسكرية واملخابرات
األردن �ي �ت�ي�ن ب��ال �ت �ع��اون م��ع واش�ن�ط��ن
بعمليات ن��وع�ي��ة ت�ه��دف إل��ى تصفية
«جبهة النصرة» والعناصر املتشددة
املنتمية إل��ى «ال�ق��اع��دة» .وت��رى ّ
عمان
هذه الخطوة أساسية وتسبق التوجه
ّ
إل ��ى أي م �ف��اوض��ات ل �ح��ل ال� �ن ��زاع في
س��وري��ا ،وت �ع��ول ك�ث�ي�رًا ع�ل��ى خبرتها
امل�ت��راك�م��ة ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن ف��ي ال �ع��راق
وأف �غ��ان �س �ت��ان ـ� �ـ وال ي �م �ك��ن إغ� �ف ��ال أن
أغلب ق�ي��ادات جبهة النصرة أردن�ي��ة ــ
وتراهن في تحقيق مهمتها املنشودة
ع�ل��ى ت��واف��ق جميع األط� ��راف ال��دول�ي��ة
واإلقليمية ،بدءًا من الواليات املتحدة
وحلفائها وم��رورًا بموسكو ،وانتهاء
بالنظام السوري.
تستعد ّ
عمان ملستوى ثالث قد يفرض
عليها االشتباك مع الجيش السوري
ِّ
ضمن حالتني :األولى تحتمها ظروف
عملية تتصل بعدم ح��دوث اتفاق مع
دمشق حول التدخل األردني املفترض،
وال �ث��ان �ي��ة ي�م�ل�ي�ه��ا اس �ت �خ��دام ال �ق��وات
السورية لألسلحة الكيميائية بحسب
ال� �ت� �ق ��دي ��رات األردن � � �ي� � ��ة /األم �ي ��رك �ي ��ة،
وحينها سيتطلب األمر ردًا حاسمًا.
تداعيات األحداث الجارية في سوريا
اس� �ت� �ح ��وذت ع �ل��ى ج ��وه ��ر م �ب��اح �ث��ات
أوب��ام��ا ـ�ـ عبد ال�ل��ه ال�ث��ان��ي ،وت��دل على
ج �م �ل ��ة م �ع �ط �ي ��ات ه� � ��ي :ت ��أج� �ي ��ل (أو
تحييد) ملف التسوية الفلسطينية/
اإلسرائيلية إلى إشعار آخ��ر ،وتقدير
أردن ��ي للنفوذ ال��روس��ي املتعاظم في
املنطقة إل��ى ج��ان��ب عالقتها الوثيقة
ب� ��واش � �ن � �ط� ��ن ب � �م� ��ا ي �م �ن �ح �ه ��ا م �ك��ان��ة
ُ
استثنائية بني جيرانها توظف عند
املضي نحو حل س��وري ،معتمدة في
ذلك ــ فقط ــ على حسابات أمنية ّ
تكيف
املعطيات واملتغيرات السياسية وفق
م��ا تصفه ع� ّ�م��ان ب �ـ«اإلن �ج��ازات» ،التي
ح �ق �ق �ت �ه��ا ف� ��ي ج� �ن ��وب س� ��وري� ��ا خ�ل�ال
األش �ه ��ر ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة وت�س�ت�ح��ق
البناء عليها.

ديل بونتي ّتتهم المعارضة باستخدام «الكيميائي» ولجنتها تناقضها
فاجأت ّ
املدعية العامة السابقة في املحكمة الجنائية
الدولية ،كارال ديل بونتي ،الواليات املتحدة باتهامها
املعارضة السورية باستخدام األسلحة الكيميائية ،ما استدعى
ردًا من واشنطن واألمم املتحدة
ف��ي غ �ي��اب م��راق �ب�ين ع �ل��ى األرض وأدل ��ة
ق��اط �ع��ة ح ��ول ال �ق �ض �ي��ة ،ل��م ت�ت��أك��د لجنة
التحقيق التابعة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة بشكل
ج � ��ازم م ��ن اس �ت �خ ��دام ال� �غ ��از ال �ق��ات��ل ف��ي
النزاع الدائر في سوريا ،بعدما تحدثت
ال �ع �ض��و ف �ي �ه��ا ،ك � ��ارال دي� ��ل ب��ون �ت��ي ،عن
«شكوك قوية» في استخدام غاز السارين
من قبل مقاتلي املعارضة .إال أن الواليات
املتحدة أعلنت «تشكيكها بشكل كبير»
ح� �ي ��ال اس� �ت� �ع� �م ��ال امل � �ع ��ارض ��ة ألس �ل �ح��ة
كيميائية.
وجاءت التصريحات األميركية مناقضة
ألقوال املدعية السويسرية ،ديل بونتي،
ال �ت��ي أك� ��دت األح� ��د امل��اض��ي ب��االي�ط��ال�ي��ة
مل�ح�ط��ة ال�ت�ل�ف��زي��ون ال�س��وي�س��ري��ة ال�ع��ام��ة
ّ
أنها اطلعت على تقرير حول «شهادات
ُج � ِ�م� �ع ��ت ت �ت �ع �ل��ق ب ��اس� �ت� �خ ��دام أس �ل �ح��ة
كيميائية ،وخ��اص��ة غ��از األع �ص��اب ،من

قبل املعارضني وليس الحكومة».
وت � �ح� ��دث� ��ت دي � � ��ل ب ��ون� �ت ��ي ع � ��ن «ش� �ك ��وك
ق��وي��ة ،ش�ك��وك واض �ح��ة» ،ورأت أن��ه ليس
أم� �رًا ي��دع��و إل ��ى «االس �ت �غ��راب» أن يكون
املقاتلون استخدموا غاز السارين« ،ألن
مقاتلني أجانب اندسوا بني املعارضني».
ل� �ك ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ن� ��اق � �ض� ��ت ،م��ن
ناحيتها ،تصريح أحد أعضائها ،مشددة
على «التوضيح» بأنها «لم تحصل على
ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي ت�س�م��ح ب��االس�ت�ن�ت��اج ب��أن
ً
أسلحة كيميائية استخدمت (فعال) من
قبل أطراف النزاع».
وق��ال املتحدث باسم الرئاسة األميركية
ج��اي ك��ارن��ي «ن �ح��ن ن�ش�ك��ك ب�ش�ك��ل كبير
في املعلومات التي تحدثت عن إمكانية
استعمال املعارضة (السورية) ألسلحة
كيميائية» ،مضيفًا خ�لال لقائه اليومي
مع الصحافيني «نرى أن من املمكن جدًا

أن يكون استعمال أسلحة كيميائية في
سوريا قد جاء من قبل النظام».
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق ��ال م�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة االم�ي��رك�ي��ة ،ب��ات��ري��ك فنتريل،
إن «أي استعمال ألسلحة كيميائية في
سوريا يكون على ما يبدو من قبل نظام
(ب �ش��ار) األس ��د .نعتقد أن ه��ذه األسلحة
هي تحت السيطرة ،ولكن نعلم أيضًا أن
نظام األس��د أظهر أن��ه مستعد لتصعيد
خطير في العنف ضد السوريني».
وك� � ��ان م � �س� ��ؤول ف� ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة أف� � � ��اد ،أول م� ��ن أم � � ��س ،ب ��أن
ال��والي��ات املتحدة ال تملك أي معلومات
ع � ��ن ق � �ي� ��ام امل � �ع� ��ارض�ي��ن امل� �س� �ل� �ح�ي�ن ف��ي
سوريا باستخدام أسلحة كيميائية في
معاركهم ض��د ق��وات ن�ظ��ام األس ��د .وق��ال
هذا الدبلوماسي ،في مؤتمر عبر الهاتف
من واشنطن قبل ساعات من سفر وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ج��ون ك�ي��ري ال��ى موسكو في
زي� ��ارة رس�م�ي��ة« ،ل �ي��س ل��دي�ن��ا معلومات
ت��دع��و ل�لاع �ت �ق��اد ب ��أن ل��دي �ه��م ال� �ق ��درة أو
ال�ن�ي��ة ع�ل��ى ن�ش��ر أو اس �ت �خ��دام م�ث��ل ه��ذه
االسلحة».
وي��أت��ي تصريح امل�س��ؤول األميركي بعد
ساعات من صدور بيان للجنة التحقيق
الدولية املستقلة بشأن سوريا ،املفوضة
من االم��م املتحدة ،يؤكد «ع��دم الحصول

ع � �ل� ��ى أي ن � �ت� ��ائ� ��ج ت� �ت� �ي ��ح االس� �ت� �ن� �ت ��اج
ب��اس �ت �خ��دام أس �ل �ح��ة ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة م��ن قبل
أطراف النزاع في سوريا».
وق��ال امل�س��ؤول ف��ي الخارجية االميركية
«ن �ت �ع��ام��ل ب �ج��دي��ة ك �ب �ي��رة م ��ع أي أن �ب��اء

أو م� �ع� �ل ��وم ��ات ع� ��ن اس � �ت � �خ� ��دام أس �ل �ح��ة
كيميائية ،ومن ثم نأخذ ما قالته بجدية
شديدة» .وأضاف «لكن ،على ّ
حد فهمنا،
ف ��إن امل �ع��ارض��ة امل �س �ل �ح��ة (ال� �س ��وري ��ة) ال
ت�م�ل��ك م �ث��ل ه ��ذه االس �ل �ح ��ة» .وت ��اب ��ع «ال
ن�م�ل��ك ك ��ل ال ��وق ��ائ ��ع ،وي �ج��ب أن ن��واص��ل
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ج�م�ع�ه��ا ودراس �ت �ه ��ا .وه��ذا
م��ا نفعله بوسائلنا ال�خ��اص��ة وبالعمل
م��ع ش��رك��ائ�ن��ا» ،ملتزمًا ب��امل��وق��ف ال�ح��ذر
الذي تتبعه اإلدارة األميركية بشأن ملف
األسلحة الكيميائية.
في غضون ذل��ك ،أك��د «االئ�ت�لاف الوطني
ل� �ق ��وى امل� �ع ��ارض ��ة وال� � �ث � ��ورة ال� �س ��وري ��ة»
رفضه استخدام السالح الكيميائي من
ق �ب��ل أي ج �ه��ة ،م �ش �ي �رًا ال ��ى أن ��ه سيتخذ
«التدابير القانونية املناسبة» ف��ي حال
ثبت ت��ورط «أي ط��رف آخ��ر غير» النظام
السوري في هذا االستخدام ،ومؤكدًا أن
نظام الرئيس األسد هو الجهة الوحيدة
التي تمتلك مثل هذا السالح.
م� � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ،ق� � � � ��ال امل � � �ت � � �ح� � ��دث ب� ��اس� ��م
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال ��روس� �ي ��ة أل �ك �س �ن��در
ل��وك��اش�ي�ف�ي�ت��ش ،ف��ي ب �ي��ان« ،ن�ح��ن ندعو
ال �غ ��رب ب�ش�ك��ل ح�ث�ي��ث ال ��ى ال �ت��وق��ف عن
ت�س�ي�ي��س ه ��ذه امل �س��أل��ة ال �ج��دي��ة ل�ل�غ��اي��ة،
وتأجيج ّ
معاد لسوريا».
جو
ٍ
(أ ف ب ،رويترز)

