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دمشق تشترط إلغاء العقوبات الستئناف التعاون مع الجـ

ّ
حدد وزير الخارجية السوري وليد املعلم شروط بالده إلعادة فتح النوافذ
التي أقفلها العرب في التعاون مع دمشق .ال خوف من العقوبات
العربية ،وال خشية من ضربة عسكرية .أما حكومة الوحدة الوطنية
فمرفوضة قبل الحوار

المعلم :حكومة وحدة
ّ
ممكنة بعد الحوار
ج��ري��ًا على ع��ادت��ه ف��ي ك��ل مرة
تتعرض فيها ب�ل�اده لتحذير
أو ل� �ع� �ق ��وب ��ات ع ��رب� �ي ��ة ،خ ��رج
وزي� � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال � �س� ��وري
ول �ي��د امل �ع �ل��م ،أم � ��س ،ب�م��ؤت�م��ر
ص� �ح ��اف ��ي ،ج� � � ّ�دد ف �ي��ه ال �ط �م��أن��ة إل � ��ى أن
ال �ع �ق��وب��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ت ��ي ف��رض�ه��ا
مجلس الجامعة العربية على مستوى
وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ،ض��د س��وري��ا ،أول من
أم� ��س ،ل ��ن ت �س� ّ�ب��ب األذى ل �ل �م��واط �ن�ين إال
على مستوى الكماليات ،مشيرًا إل��ى أنه
ل��ن ت� َّ
�وج��ه ضربة عسكرية ل�س��وري��ا .وفي
ّ
حني ج��دد املعلم اتهام الجامعة العربية
بإغالق «جميع النوافذ مع س��وري��ا» ،من
خ�لال ق��رارات�ه��ا األخ �ي��رة ،وبسعي بعض
أعضاء الجامعة إلى دفع األم��ور باتجاه
ت ��دوي ��ل األزم � ��ة ال �س ��وري ��ة ،ح �ض��ر ضيف
جديد في مؤتمره الصحافي ،كان عبارة
َّ
مصور يعرض ص��ورًا ّ
مروعة
عن شريط
ّ
مل ��ا ق ��ال إن �ه��ا أع �م ��ال وح �ش��ي��ة ارت�ك�ب�ت�ه��ا
ّ
«امل�ج�م��وع��ات اإلره��اب �ي��ة امل�س��ل�ح��ة» بحق
امل ��دن� �ي�ي�ن وع� �ن ��اص ��ر ال �ج �ي��ش ال � �س ��وري.
م ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي ق ��اط� �ع ��ت ف �ض��ائ� ّ�ي �ت��ا
«ال� �ج ��زي ��رة» و«ال �ع ��رب �ي ��ة» أج � � � ً
�زاء ك�ب�ي��رة
ّ
منه ،وهما اللتان نالتا قسطًا مهمًا من
ان �ت �ق��ادات ال ��وزي ��ر ال� �س ��وري ع �ل��ى ق��اع��دة
أنهما «ال تسعيان إل��ى تقديم الحقيقة،
وت� � � �ق � � ��ودان ح� ��رب� ��ًا ه ��دف� �ه ��ا س� �ف ��ك دم � ��اء
السوريني».
وعن العقوبات االقتصادية التي فرضها
وزراء ال�خ��ارج�ي��ة ال �ع��رب ،رأى امل�ع�ل��م أن
امل �س �ت �ه��دف م�ن�ه��ا ه��و ال �ش �ع��ب ال �س��وري،
ً
متسائال عن قيمة الجامعة العربية «إذا
ل��م تكن فيها س��وري��ا» ،داع�ي��ًا ال�ع��رب إلى
«دراس��ة تاريخ سوريا منذ إن��ذار غ��ورو،
لئال يوجهوا إلينا إن��ذارات أو عقوبات».
وفي السياق ،أكد الوزير السوري أن وقف
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ه��و «إع�ل�ان
ح��رب اقتصادية من وجهة نظر القانون
ال ��دول ��ي» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن �ه��م «إذا أرادوا
التعامل مع سوريا بعقل وحرص ،فعليهم
إل�غ��اء ك��ل ه��ذه العقوبات» .كذلك اشترط
على العرب إلغاء عقوباتهم االقتصادية
واالل�ت��زام بخطة العمل العربية« ،عندها
يمكن فتح ال�ب��اب للتعاون م��ع س��وري��ا».
وأوض��ح أن «الخروج عن الخطة العربية
ب�ّي�نّ أن هناك بعض ال��دول العربية التي
ارت�ض��ت أن تكون طرفًا ف��ي م�ش��روع ضد
س ��وري ��ا» .وع ��ن ال �ع �ق��وب��ات االق �ت �ص��ادي��ة
أيضًا ،شدد وزير الخارجية على ضرورة
«أن ن �ث��ق ب��اق �ت �ص��ادن��ا ،وال خ �ش �ي��ة م��ن
ه ��ذه ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى م�ع�ي�ش��ة امل ��واط ��ن،
فشعبنا اع �ت��اد ال �ض �غ��ط» .وت��اب��ع «نحن
بلد يعتمد في  60في املئة من اقتصاده
على اإلنتاج الزراعي ،وبالتالي ال خوف
ع�ل��ى شعبنا م��ن ج��وع أو ب ��رد ،ول�ك��ن قد
نتأثر ببعض الكماليات إلى حني .كذلك
ف � ��إن م �ع �ظ��م االس� �ت� �ث� �م ��ارات ي �ت �ج��ه ن�ح��و
امل �ش��اري��ع ال �ع �ق��اري��ة ،ول��دي �ن��ا ج �ي��ش من
املهندسني يستطيع تعويض ذلك» .وردًا
على تجميد األص��ول السورية في الدول
ال �ع��رب �ي��ة ،ك �ش��ف امل �ع �ل��م أن� ��ه ت ��م «س �ح��ب
 95ف ��ي امل �ئ��ة م ��ن ال ��ودائ ��ع ال �س��وري��ة في
ال��دول العربية» .وت��اب��ع مطمئنًا «عندنا
م �خ ��زون اس �ت��رات �ي �ج��ي م ��ن ال �ق �م��ح يكفي
ل �ع��ام�ي�ن ،ول��دي �ن��ا ف ��ائ ��ض ف ��ي م�ح�ص��ول
القطن وزيت الزيتون .إن مبدأ أن تفرض

الجامعة العربية عقوبات على شعب هو
أم��ر م��رف��وض ،وه ��ذا غ�ي��ر م�س�ب��وق .عيب
عليهم أن يصلوا إلى هذه النقطة» .على
صعيد آخر ،جزم املعلم بأنه «ليس هناك
عمل عسكري ضد سوريا» ،الفتًا إلى أن
يمكن أن يحصل هو عقوبات
«أقصى ما ُ َ
اقتصادية ترفق بها أخرى سياسية».
واس� �ت� �ف ��اد امل � �س� ��ؤول ال � �س� ��وري م ��ن ه��ذه
ّ
ّ
«املشرف
ليحيي املوقف العراقي
املناسبة
وال � �ح� ��ري� ��ص ع� �ل ��ى ال� �ش� �ع� �ب�ي�ن ال � �س� ��وري
وال�ع��راق��ي وك��ذل��ك ال�ل�ب�ن��ان��ي» ،ف��ي إش��ارة
إلى رفض كل من بغداد وبيروت تطبيق
ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى س ��وري ��ا ،الف �ت ��ًا إل� ��ى أن
ب�ل�اده «س�ت�خ��رج م��ن ه��ذا ال��وض��ع أق��وى،
م��ا سيضع ح�دًا لكل م��ن رك��ب امل��وج��ة من
الخارج ويعيد للبعض صوابه» .وأعرب
ع� ��ن ف� �خ ��ر دم � �ش ��ق «ب� ��امل� ��وق� ��ف ال ��روس ��ي
الصديق .وم��ن خ�لال املعلومات ،ال حرب
أو ع�م��ل ع�س�ك��ري��ًا خ��ارج�ي��ًا ض��د س��وري��ا،
ب��ل ه�ن��اك تسليح وت��دري��ب للمجموعات
اإلرهابية ،وهذا مقدور عليه».
وق��د خ� ّ�ص��ص ال��وزي��ر امل�ع�ل��م ج ��زءًا كبيرًا

قاطعت
فضائيتا
«العربية»
و«الجزيرة»
أجزاء من
مؤتمر
املعلم (لؤي
بشارة ــ
أ ف ب)

من مؤتمره الصحافي النتقاد الجامعة
العربية ووزرائ�ه��ا ،معتبرًا أنهم «عندما
ي � ��دع � ��ون ال� �ج� �ي ��ش ال� � �س � ��وري إل� � ��ى وق ��ف
ً
ال�ع�ن��ف ،يتهمونه ب��اط�لا ب��ذل��ك ،والسبب
أن �ه��م ال ي �ع �ت��رف��ون ب ��وج ��ود م�ج�م��وع��ات

مسلحة إرهابية تمارس القتل والخطف
وال� �ه� �ج ��وم ع �ل ��ى امل � �ق � � ّ�ار ال � �ع� ��ام� ��ة» .وف ��ي
ّ
ال� �س� �ي ��اق ،ذك � ��ر ب ��ال� �ت ��زام ق �ي ��ادت ��ه ب�خ�ط��ة
العمل العربية التي وافقت عليها دمشق
ف��ي ال��دوح��ة الشهر امل��اض��يَ ،
و«م ��ن خرج

ع��ن ّ
نصها ه��و اللجنة ال��وزاري��ة العربية
وال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة» .وع � ��اد امل �ع �ل��م في
ح��دي�ث��ه إل��ى ق ��رار ال � ��وزراء ال �ع��رب تعليق
مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة
العربية ،عازيًا سبب هذا القرار إلى «عدم

العربي يعرض «تعديالت طفيفة» على البروتوكول
العقوبات التي فرضها
الخارجية العرب
وزراء
ِّ
على سوريا ُبر َرت
بعدم توقيع سوريا
على بروتوكول بعثة
املراقبني .غير أنه بعد
فرض العقوبات ،عادت
الجامعة العربية لتبلغ
دمشق استعدادها
إلدخال بعض التعديالت
على البروتوكول

ج ��اء دور االت� �ح ��اد األوروب � ��ي
أمس كي يفرض حزمة جديدة
من العقوبات االقتصادية على
س ��وري ��ا ،ب �ع��د ي� ��وم واح � ��د من
قرار العقوبات العربية ،وسط
تهنئة أوروب �ي ��ة ل�ل�ع��رب ع�ل� ّ�ى خطوتهم،
ب �ي �ن �م��ا ت �س �ت �ع��د ت��رك �ي��ا ل �ت �ب��ن��ي رزم �ت �ه��ا
ال� �خ ��اص ��ة .ع �ق ��وب ��ات ّ
رد ع �ل �ي �ه��ا أن �ص��ار
ال �ن �ظ��ام ب�ت�ظ��اه��رات م��وال �ي��ة ج��اب��ت ع��ددًا
من املدن السورية ،بينما تواصل سقوط
القتلى من طرفي السلطة واملعارضة.
وأع� � � ��رب األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ج��ام �ع��ة ال � ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ن �ب �ي��ل ال �ع��رب��ي ع ��ن اس �ت �ع��داده
إلدخ� � � � � � ��ال ت� � �ع � ��دي �ل��ات «ط � �ف � �ي � �ف � ��ة» ع �ل��ى
ب��روت��وك��ول ب�ع�ث��ة م��راق�ب��ي ال�ج��ام�ع��ة إل��ى
سوريا ،مطمئنًا إلى أن توقيع الحكومة
السورية عليه سيؤدي إل��ى إع��ادة النظر
ُفي العقوبات االقتصادية العربية التي
فرضت أول من أمس على دمشق .وكشف
م�ص��در ف��ي الجامعة العربية أن العربي
بعث أم��س برسالة إل��ى وزي��ر الخارجية
ال �س��وري ول�ي��د امل�ع�ل��م ،أك��د فيها أن «م��ن
ش��أن التوقيع (على ب��رت��وك��ول املراقبني)
أن يعيد النظر في جميع اإلجراءات التي
ات �خ��ذه��ا» وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ال �ع��رب ي��وم
أن رسالة العربي
األحد .وأوضح املصدر ّ
تأتي ردًا على رسالتني تلقاهما من املعلم
ي��وم��ي  25و 26ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ال �ج��اري،
وتضمنتا استفسارات عن بعض النقاط
ال ��واردة ف��ي ب��روت��وك��ول امل��راق�ب�ين ال�ع��رب.
وع��ن التعديالت ال�ت��ي كشف العربي عن
استعداد اللجنة الوزارية العربية املعنية
بسوريا إلدخالها على ّ
نص البروتوكول
ال�ق��ان��ون��ي ،يصبح «م �ش��روع ب��روت��وك��ول
بني سوريا واألمانة العامة لجامعة الدول
العربية بشأن متابعة الوضع في سوريا
ً
بدال من مشروع البروتوكول بني سوريا
واألمانة العامة للجامعة العربية بشأن
امل ��رك ��ز ال �ق��ان��ون��ي وم �ه ��ام ب�ع�ث��ة م��راق�ب��ي

جامعة الدول العربية إلى سوريا» .وتابع
العربي في رسالته أن «مجلس الجامعة
أيضًا على استعداد للتأكيد مجددًا على
مسألة التنسيق بني بعثة املراقبني العرب
والجانب السوري لتمكني البعثة من أداء
التفويض امل�م�ن��وح ل�ه��ا» ،وف�ق��ًا للمصدر
ن �ف �س��ه .إال أن ال �ع��رب��ي ل �ف��ت ف��ي رس��ال�ت��ه
الجوابية إل��ى أن «الهدف من اإلب�لاغ هو
ت��وف�ي��ر ال��دع��م ل�ج�ه��ود ال�ج��ام�ع��ة العربية
ف��ي تسوية ال��وض��ع امل �ت��أزم ،أي إن الدعم
امل�ط�ل��وب يقتصر ع�ل��ى ال�ت��أي�ي��د ال��دول��ي،
وخ��اص��ة م��ن األم ��م امل �ت �ح��دة وأج�ه��زت�ه��ا،
للجامعة وبعثتها في سوريا».
وف��ي ال�س�ي��اق ،ات�ف�ق��ت ح�ك��وم��ات االت�ح��اد
األوروب � � � � � ��ي ف � ��ي ب� ��روك � �س� ��ل ع� �ل ��ى ف ��رض
عقوبات مالية إضافية على س��وري��ا ،إذ
ق��ررت إض��اف��ة  12شخصًا و 11ش��رك��ة أو
م��ؤس�س��ة س��وري��ة ع�ل��ى األق ��ل إل ��ى قائمة
م�س�ت�ه��دف��ة بتجميد األص� ��ول وامل �ن��ع من
السفر .إضافة إل��ى ذل��ك تشمل العقوبات
إج � � ��راءات م �ص��رف �ي��ة وت �ج��اري��ة ون�ف�ط�ي��ة
واس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة .ول � ��ن ي �س �م��ح ل �ل �ش��رك��ات
األوروبية باالستثمار في شركات تبني
م�ح�ط��ات ت��ول�ي��د ك�ه��رب��اء ف��ي س��وري��ا ،مع
ح �ظ��ر ب �ي��ع ال �ب��رم �ج �ي��ات وامل � �ع ��دات ال�ت��ي
يمكن استخدامها في مراقبة اإلنترنت أو
االتصاالت.
ّ
ورحب االتحاد بالعقوبات غير املسبوقة
التي اتخذها وزراء الخارجية العرب ضد
سوريا .وإضافة إلى الترحيب األوروب��ي
امل� ��وح� ��د ،ارت � � ��أت ب ��اري ��س وص � � ّ�ف ال� �ق ��رار
العربي بأنه «نموذجي» و«يمثل خطوة
أخ��رى ل�ع��زل س��وري��ا ال�ت��ي ال ت��زال ّ
صماء
أم� ��ام ج�م�ي��ع ن � ��داءات امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي».
ورأت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذا
ً
ال �ق��رار «ي�ج��ب أن ي�ك��ون م �ث��اال للمجتمع
ال��دول��ي ب��أس��ره» .وك ��ان وزي ��ر الخارجية
الفرنسية آالن ج��وب�ي��ه ق��د رأى ف��ي وق��ت
س��اب��ق أن أي� ��ام ال �ن �ظ��ام ال �س ��وري «ب��ات��ت

م � �ع ��دودة» .وج � � ّ�دد ت��أك �ي��د أه �م �ي��ة إن �ش��اء
م � �م� ��رات إن� �س ��ان� �ي ��ة ف� ��ي س� ��وري� ��ا «ألن� �ه ��ا
ض��رورة» ،رغم إش��ارة األم��م املتحدة ،قبل
أيام ،إلى أنه ال حاجة إلى تطبيق الفكرة
الفرنسية بإنشاء «ممرات إنسانية آمنة».
ه� � ��ي م � � �م� � ��رات إن � �س� ��ان � �ي� ��ة ،أع� � �ل � ��ن ك �ب �ي��ر
م �س �ت �ش��اري رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��رك �ي��ة،
إبراهيم كالني ،أنها «ليست على جدول
أعمال أنقرة في الوقت الحالي».
وق ��د دع ��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة واالت �ح��اد
األوروب� � � � ��ي ،ف ��ي ب� �ي ��ان م �ش �ت��رك ت�ل�ا ق�م��ة
ّ
أوروب�ي��ة ـــــ أميركية في واشنطن تركزت
ع�ل��ى األزم ��ة االق �ت �ص��ادي��ة أس��اس��ًا ،أم��س،
س��وري��ا إل��ى «وض ��ع ح��د ف ��وري للعنف».
وج � � ��اء ف� ��ي ال � �ب � �ي� ��ان« :ن� ��دع� ��و ال �ح �ك��وم��ة
ال �س��وري��ة إل ��ى وض ��ع ح��د ف� ��وري للعنف
وال � �س � �م� ��اح ب � ��دخ � ��ول م ��راق � �ب �ي�ن ل �ح �ق��وق
اإلن � �س ��ان (إل � ��ى أراض� �ي� �ه ��ا) وص �ح��اف �ي�ين
دول � �ي �ي�ن وإف � �س� ��اح امل � �ج ��ال أم� � ��ام ان �ت �ق��ال
ديموقراطي وسلمي للحكم».
كذلك طلبت فرنسا من االتحاد األوروبي
دع��وة تركيا إل��ى ح�ض��ور اج�ت�م��اع وزراء
ال �خ��ارج �ي��ة األوروب� � �ي �ي��ن ي� ��وم ال�خ�م�ي��س
«لبحث الخطوات املقبلة» في التعامل مع
األزمة السورية.
ب� � ��دوره ،ش� � ّ�دد وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ت��رك��ي
أح�م��د داوود أوغ�ل��و على أن «العقوبات
ال� �ت ��ي س �ت �ف��رض �ه��ا ت��رك �ي��ا ع �ل��ى س��وري��ا
بالتنسيق مع الدول العربية ستعلن في
األيام القليلة املقبلة» .وعلى صعيد األمم
امل�ت�ح��دة ،أعلنت لجنة التحقيق الدولية
في األح��داث في سوريا ،في تقرير صدر
أمس في جنيف ،سيطرح في آذار املقبل
ع �ل��ى ال� � � ��دورة ال �ت��اس �ع��ة ع� �ش ��رة مل�ج�ل��س
ّ
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،أن
قوات األمن السورية ارتكبت «جرائم ضد
اإلنسانية».
أما على الجبهة الدولية الداعمة للنظام
ال �س��وري ،ف�ق��د ج ��ددت روس �ي��ا إص��راره��ا

