سوريا

األربعاء  12شباط  2014العدد 2220

7

(أ ف ب)

األمر الملكي
السعودي اعتراف
بتورطهم وهو يقول
للمسلحين عمليًا :ابقوا
وموتوا في سوريا
تيار المستقبل متورط
في اإلرهاب في سوريا
وعين أشخاصًا لمتابعة
ّ
تنفيذ أعمال القتل
رسالة حمص وصلت
الى من أثارها والقضايا
االنسانية داخلية وتناقش
في سوريا

اعترفت في هذا القرار بأن السعوديني
يقومون بأعمال االرهاب في سوريا .ثم
إن االرهاب لم ينعكس فقط على لبنان،
ب��ل ه�ن� ّ�اك ع�ش��رات العمليات االره��اب�ي��ة
التي تنفذ يوميًا في العراق.

¶ رف�ض�ت��م ف��ي ال�ج��ول��ة األول ��ى م�ن��اق�ش��ة أي
م �ل��ف إن �س��ان��ي ب��اع �ت �ب��ار أن ذل ��ك ل �ي��س م��ن
اختصاص مفاوضات جنيف ،وف��ي الفترة
ال �ف��اص �ل��ة ب�ي�ن ج��ول �ت��ي ج �ن �ي��ف ب ��ادرت ��م ال��ى
حل أزمة حمص القديمة ،ما املقصود بهذه
العملية؟
هذا يؤكد صدقية ما ذهبنا اليه عندما
ض �غ �ط��ت ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ع �ل��ى ك��ل
العالم ،من االعالم الى الحكومات ،لكي
ي �ت��م ال �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى ح �م��ص .ك �ن��ا ن��دخ��ل
ال��ى الجلسة وال نسمع س��وى حمص،
وات� �ص ��ل االم� �ي ��رك� �ي ��ون ع� �ش ��رات امل� ��رات
بالجانب ال��روس��ي للضغط ف��ي مسألة
ح �م��ص .ي �ب��دو أن �ه��م ل ��م ي �ت �ع��رف��وا بعد
إلى معدن القيادة السورية والحكومة
ال� �س ��وري ��ة .ق �ل �ن��ا م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ة إن ه��ذا
امل��وض��وع ال يتعلق بجنيف ،والقيادة
ً
ت �ع��ال �ج��ه ف ��ي س� ��وري� ��ا ،وف � �ع �ل�ا ع �ن��دم��ا
ن �ض �ج��ت ال � �ظ� ��روف ت� ��م ح� ��ل امل ��وض ��وع
وليس نتيجة الضغوط التي مورست.
ح �ق �ق �ن��ا ف ��ي ح �م��ص إن � �ج� ��ازًا إن �س��ان �ي��ًا
بعيدًا ع��ن ك��ل امل��زاي��دات ،وه�ن��اك املئات
م � ��ن امل� ��دن � �ي�ي��ن م� �م ��ن ك � � ��ان امل �س �ل �ح ��ون
يستخدمونهم دروع ��ًا ب�ش��ري��ة خ��رج��وا
م��ن ح�م��ص ،وه��ذا يثبت أن�ن��ا على حق
وأن ن�ه�ج�ن��ا ف��ي ت�خ�ل�ي��ص س��وري��ا من
االره � � ��اب وف� ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع االره � ��اب
واإلرهابيني هو الصحيح.

¶ من هي الجهة االرهابية التي تضرب في
لبنان .من ّ
يمولها ويدعمها؟
أع�ت�ق��د أن ت�ي��ار املستقبل م �ت��ورط حتى
أذن �ي��ه ف��ي ك��ل االع �م��ال اإلره��اب �ي��ة ال�ت��ي
ً
تحصل في سوريا ،وهو خصص أمواال
تأتيه من السعودية لتخريب االوض��اع
ف��ي س��وري��ا وع �ّي�نّ أش �خ��اص��ًا ي�ت��اب�ع��ون
أعمال القتل وتنفيذ االعمال االرهابية،
كما شجع كل هذه التنظيمات التكفيرية
داخل لبنان لخلق فتنة طائفية في هذا
البلد ،وه��ي الفتنة ال�ت��ي عملت سوريا
على وأدها في زمن الوجود السوري في
لبنان.
¶ ه��ل تعتقد أن لتيار املستقبل ال�ق��درة على
كل ذلك؟
ال�ق��درة على ترتيب االره��اب ال تحتاج
ال ��ى ق ��وة خ ��ارق ��ة .ه��م ي�ت�ل�ق��ون االم� ��وال
وي � � �ش � � �ت � ��رون األن � � �ف� � ��س وي� �ن� �ظ� �م ��ون� �ه ��ا
ويزودونها بالسالح واملال ويرسلونها
ال � ��ى س � ��وري � ��ا ،وع� �ن ��دم ��ا ي �ف �ش �ل��ون ف��ي
سوريا ّ
يحولونها الى الداخل اللبناني
لخلق وقائع جديدة في وجه املقاومة.
وه� � ��ذا ي �ظ �ه��ر ب �ك ��ل وض� � ��وح م� ��ن خ�ل�ال
م � �م ��ارس ��ات ع� �ق ��اب (ص � �ق� ��ر) و(رئ� �ي ��س
ال �ح �ك ��وم ��ة االس � �ب� ��ق س� �ع ��د) ال �ح ��ري ��ري
واألدوات األخرى.

القليلة امل��اض�ي��ة ص�ح��وة شعبية على
مستوى االتحاد األوروب��ي على سبيل
امل�ث��ال ،وه��ي تعكس خ��وف��ًا حقيقيًا من
أن ه ��ؤالء ال �ج �ه��ادي�ين ،ال��ذي��ن ت�م� ّ�ول�ه��م
ج�ه��ات إقليمية م�ع��روف��ة ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،س� �ي� �ع ��ودون ف ��ي ي� ��وم م��ن
االي � ��ام ال ��ى م �م��ارس��ة ال �ق �ت��ل واإلره � ��اب
ف��ي ب�ل�اده ��م .ل��ذل��ك ات �خ��ذت ال�س�ع��ودي��ة
ق��رارًا بمنع االرهابيني السعوديني من
ال �ع��ودة ال�ي�ه��ا ،وه ��ذا ل�ي��س ق ��رار رحمة
ب��ل ق��رار ق�ت��ل .عندما ي�ص��در ق��رار كهذا
يهدد أي عائد من العمليات االرهابية
في سوريا بالسجن من ثالث الى عشر
س �ن��وات ،فإنهم عمليًا ي�ق��ول��ون ل�ه��م :ال
تعودوا .ابقوا هناك وموتوا هناك .من
جهة أخ��رى ،م��ا قيمة ه��ذا ال�ق��رار إذا لم
تكن له انعكاسات مباشرة على تسليح
االرهابيني ووق��ف تمويلهم باملليارات
دول أخرى كاألردن من
أو الضغط على ٍ
أجل إمرارهم الى سوريا وتحويل هذا
البلد مركزًا للتآمر على سوريا ،إضافة
الى توتير االوضاع في لبنان الشقيق؟
الى ذلك ،وهذا مهم جدًا ،فإن السعودية

¶ هناك من يعزو األعمال اإلرهابية في لبنان
الى دخول حزب الله في الحرب الى جانبكم؟
ال أري ��د ال�ت��دخ��ل ف��ي ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .ك �ف��ى ل �ب �ن��ان م ��ا م � ّ�ر ب ��ه وم��ا
سيمر ب��ه .إذا لم يتوقف تيار املستقبل
ع��ن امل �م��ارس��ات ال �ت��ي ت�ش�ج��ع اإلره� ��اب،
فسيكونون أول من يعاني من تأثيراته،
كما سيعاني الشعب اللبناني نتيجة
هذه السياسات البائسة ،ونحن واثقون
م��ن أن ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ال� ��ذي ب ��دأ يفقد
ت��أث�ي��ره الكبير على ال�س��اح��ة اللبنانية
سيشعر ف��ي ن�ه��اي��ة امل �ط��اف أن ��ه أصبح
أداة م��ن أدوات االره��اب وعليه التوقف
عن ذلك.

ب��داي��ة ال�ج��ول��ة الثانية «ش��اق��ة» .وق��ال في
مؤتمر صحافي« :ليس لدي الكثير ألقوله
( )...نحن ال نحقق تقدمًا ي��ذك��ر ...سنقوم
ب �م��ا ف ��ي وس �ع �ن��ا مل �ح��اول��ة اإلق �ل ��اع ب �ه��ذا
امل �س��ار» .وأض� ��اف« :أؤك ��د ل�ك��م أن�ن��ي أملك
أط�ن��ان��ًا م��ن ال�ص�ب��ر ،لكن الشعب ال�س��وري
ً
ال يملك ق��درًا م�م��اث�لا .نحن ندين للشعب
ال �س��وري ب��أن ن�ت�ق��دم ف��ي ش�ك��ل أس��رع مما
نقوم به».
ّوأشار الدبلوماسي الجزائري السابق إلى
أنه سيلتقي الجمعة نائب وزير الخارجية
ال ��روس ��ي غ �ي �ن��ادي غ��ات �ي �ل��وف وم �س��اع��دة
وزي � � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة األم� � �ي � ��رك � ��ي وي � �ن ��دي
شيرمان ،على أن ينتقل «االس�ب��وع املقبل
أو أكثر بقليل إل��ى ن�ي��وي��ورك لرفع تقرير
إلى األمني العام لالمم املتحدة وربما إلى
مجلس األمن» حول املفاوضات.
وح��ول ما إذا كان قد حان الوقت «لفرض
ج� � ��دول اع � �م� ��ال» ع �ل��ى امل� �ت� �ف ��اوض�ي�ن ،ق��ال
اإلبراهيمي« :ال أع��رف ان ك��ان في امكاني
أن اف � � � ��رض اج � � �ن� � ��دة ع � �ل� ��ى اش � � �خ� � ��اص ال
يريدونها .كيف يمكن أن ت� ّ
�وج��ه مسدسًا

إلى رؤوسهم ...هذا بلدهم ،ومسؤوليتهم
كبيرة .جاؤوا الى هنا بمبادرة من روسيا
وام �ي��رك��ا وم�ع�ه��م دع��م ال�ع��ال��م أج�م��ع على
م��ا أع�ت�ق��د ،وال�ك��ل يتوجه ب��أن�ظ��اره اليهم،
وبالتحديد كل الشعب السوري».
في السياق ،رأت العضو في الوفد الرسمي
ّ
ب �ث �ي �ن��ة ش� �ع� �ب ��ان ،أن م� �ش ��ارك ��ة م��وس �ك��و
وواش� �ن� �ط ��ن ف� ��ي شّ �ك ��ل م �ب ��اش ��ر ف� ��ي ه ��ذه
املفاوضات قد «تعقد األم��ور» .وقالتّ ،في
ت�ص��ري�ح��ات ل��وك��ال��ة «ف��ران��س ب ��رس» ،إن��ه
«إذا ل��م يكن ثمة ات�ف��اق على االساسيات،
أع �ت �ق��د أن إح �ض��ار م��زي��د م��ن األش �خ��اص
(إلى طاولة املفاوضات) لن يحل املشكلة.
سيجعلها أكثر تعقيدًا».
واق�ت��رح��ت روس�ي��ا ان�ض�م��ام دبلوماسيني
من موسكو وواشنطن لعقد اجتماعات مع
الوفدين السوريني ،على أن تكون منفصلة
أو مشتركة ،بحسب م��ا أع�ل��ن ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
أول م��ن أم��س .بينما ق��ال��ت شعبان« :ك��ان
االت�ف��اق أن��ه يعود إل��ى السوريني التوقيع
على مستقبل بالدهم ،ولذا ال ارى أن هذا

¶ م��اذا تقصد بعبارة «كفى لبنان ما م� ّ�ر به
ّ
سيمر به»؟ ماذا تتوقع؟
وما
ال أتمنى للبنان إال كل خير ،وأن يكون
ع�ل��ى أط �ي��ب ال �ع�لاق��ات م��ع س��وري��ا التي
ّ
ضحت بـ 15ألف جندي من أجل حماية
أرواح اللبنانيني ،ولكن يبدو أن البعض
ذاك��رت�ه��م ق�ص�ي��رة .ح�ين ن�ت��وج��ه ال��ى كل
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين مل �ح��ارب��ة ه ��ذه ال �ت��وج �ه��ات،
فذلك حفاظًا على لبنان وعلى العالقة
التي خلقها الله بني لبنان وسوريا.
¶ ه ��ل ت �ت��وق��ع ت �ق��دم��ًا ف ��ي امل� �ف ��اوض ��ات قبل
ّ
االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي س ��وري ��ا؟ وه� ��ل ت �م��ث��ل ه��ذه
ً
االنتخابات بالنسبة إليكم مفصال أساسيًا

في مسار االزمة؟
نحن ال نربط بني ما يجري في جنيف
وهذه االستحقاقات الوطنية التي نؤكد
أن �ه��ا ي �ج��ب أن ت�ح�ص��ل ف ��ي م��واع�ي��ده��ا
امل � �ح� ��ددة ،ألن �ن��ا ن �ع �ك��س إرادة ال�ش�ع��ب
ال � � �س � � ��وري ،وس � �ن � �ق� ��وم ب� �ك ��ل م � ��ا ي �خ��دم
مصلحة هذا الشعب.
¶ هل سيعود الرئيس السوري بشار االسد
رئيسًا من جديد لسوريا؟
أنا واثق من أنه إذا أراد سيادة الرئيس
أن يرشح نفسه ،وهذا حقه كأي مواطن
س � � ��وري ،ف ��إن ��ه س �ي �ل �ق��ى ك� ��ل ال� ��دع� ��م م��ن
الشعب.

أنقرة :سنتعاون مع تونس
في ملف «المجاهدين»
أعلن وزي��ر الخارجية ال�ت��رك��ي ،أحمد داوود أغلو اس�ت�ع��داد أن�ق��رة للتعاون
استخباراتيًا م��ع تونس ح��ول ملف املقاتلني التونسيني ف��ي س��وري��ا الذين
يدخلون هذا البلد عبر تركيا بهدف ما يرونه «جهادًا» .ولفت داوود أوغلو،
ّ
في مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي منجي الحامدي ،إلى «أننا جاهزون
لتقديم التعاون ،ليس فقط للحكومة التونسية ،بل لجميع الحكومات» في
دول أخ��رى يقاتل مواطنوها ف��ي س��وري��ا .ورأى أن األم��ور ستكون أفضل
إذا «عرقلت الحكومة التونسية خروج (املقاتلني) التونسيني من تونس ()...
ولكن في حال خروجهم من تونس وتوجههم إلى تركيا ،وفي حال تقديم
املعلومات االستخباراتية ال�لازم��ة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،فإننا ج��اه��زون لتقديم
املساعدة» .وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الشهر املاضي أنه
جرى منع «ثمانية آالف فتاة وش��اب» من السفر إلى سوريا تحت مسمى
«ال�ج�ه��اد» .وي��دخ��ل «ال�ج�ه��ادي��ون» التونسيون إل��ى س��وري��ا عبر تركيا التي
يصلون إليها في رحالت جوية تنطلق من تونس أو ليبيا املجاورة ،حسبما
أفاد مسؤول في وزارة الداخلية.
(أ ف ب)

¶ ه��ل ك��ان��ت ال��رس��ال��ة م��ن تجربة حمص الى
ال �ع��ال��م أن امل �ل��ف االن �س��ان��ي م ��ن اخ�ت�ص��اص
االدارة ال�س��وري��ة وأن جنيف للتفاوض حول
مكافحة االرهاب؟
إذا كانت االطراف التي ضغطت في هذا
االتجاه بحاجة الى رسالة فقد وصلتها،
ل�ك�ن�ن��ا أك��دن��ا أن ه ��ذا م��وض��وع داخ �ل��ي
املسألة
يناقش داخ��ل س��وري��ا ،ألن ه��ذه
ّ
وغيرها جرت محاوالت إلثارتها تعقد
امل �ن��اق �ش��ات وال ت��وص��ل ال �س��وري�ي�ن ال��ى
أي ش��يء .ه��ذا يعكس ح��رص الحكومة
ال� �س ��وري ��ة ع �ل��ى إن� �ج ��اح ج �ن �ي��ف ب�ي�ن�م��ا
الطرف اآلخر ،وخاصة االئتالف كأدوات
ومن يدعم هذا االئتالف من الخلف ،هو
املشكلة الحقيقية في سوريا وهو الذي
ي�ع�ي��ق ال �ت��وص��ل ال ��ى أي ح��ل للمشاكل
االنسانية وغيرها.

(االج �ت �م��اع) ه��و ع�ل��ى ج ��دول االع �م��ال في
هذا الوقت».
ّ
إل ��ى ذل � ��ك ،ش��ك��ل ال ��وف ��د امل� �ع ��ارض «غ��رف��ة
عسكرية استشارية» يشارك فيها قادة من
«الجيش السوري الحر» ،وذلك «ملزيد من
التنسيق ،وال سيما في حال التوصل الى
وقف محتمل الطالق النار» .وقال العضو
ّ
ف��ي ال��وف��د ،م�ن��ذر اق�ب�ي��ق ،إن ه��ذه الخطوة
«ستعزز أداء فريقنا».
ول� ��م ي �ح��دد ع� ��دد ال� �ق ��ادة امل ��وج ��ودي ��ن في
ج �ن �ي��ف ح��ال �ي��ًا ،إال أن� ��ه أوض � ��ح أن ال��رق��م
«سيكون على االقل سبعة».
ف ��ي م� � � ��وازاة ذل� � ��ك ،رأى وزي� � ��ر امل �ص��ال �ح��ة
ّ
الوطنية السوري ،علي حيدر ،أن «مؤتمر
«ج �ن �ي��ف  »2س�ي�ن�ت�ه��ي إل ��ى ف �ش��ل ف��ي ظل
املعطيات الحالية .واملسألة هي اي طرف
سيعلن هذا الفشل» .وأوض��ح ،في مقابلة
ّ
م��ع وك��ال��ة «ف��ران��س ب� ��رس» ،أن ال�ح�ك��وم��ة
ال� �س ��وري ��ة ذه� �ب ��ت إل � ��ى ج �ن �ي��ف «ل �ت �ك �س��ر
ح �ص��ارًا س�ي��اس�ي��ًا وح �ص��ارًا إع�لام �ي��ًا دام
ثالث سنوات».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

