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مؤتمر إسطنبول يدعم خطة أنان ...ويطالب بتحديد مهلة زمنية له

شدد مؤتمر «أصدقاء سوريا» على أن الفرصة املتاحة أمام الرئيس السوري
بشار األسد لتنفيذ التزاماته ليست مفتوحة ،كما اعترف باملجلس
الوطني السوري باعتباره املمثل الشرعي لكل السوريني والطرف الرئيسي
في املعارضة للتفاوض مع املجتمع الدولي

«أصدقاء سوريا  :»2المجلس
شرعي»
الوطني «ممثل
ٌ
اع � � �ت � ��رف م� ��ؤت � �م� ��ر «اص � ��دق � ��اء
س��وري��ا» ،ال ��ذي ع�ق��د ام��س في
اس �ط �ن �ب��ول ب �ح �ض��ور ممثلني
عن  83دولة ،باملجلس الوطني
ً
ال� � �س � ��وري «م� �م� �ث�ل�ا ش ��رع � ّ�ي ��ًا»
للسوريني ،داعيًا الى تحرك دول��ي فوري
وع�م�ل��ي ل��وق��ف ال�ق�م��ع ف��ي س ��وري ��ا .واك��د
البيان الختامي للمؤتمر «الدعم الكامل
ل�ت�ط�ب�ي��ق» خ�ط��ة امل��وف��د ال��دول��ي ال�خ��اص
الى سوريا كوفي انان ،مطالبًا بـ «تحديد
جدول زمني لخطواتها املقبلة» .وجاء في
ن��ص ال�ب�ي��ان امل ��وزع على الصحافيني أن
«مجموعة األصدقاء تجدد التأكيد على
أهمية التطبيق الكامل من جانب النظام
السوري» ملقررات االمم املتحدة وجامعة
الدول العربية وخطة انان املؤلفة من ست
نقاط.
واضاف البيان «إال ان مجموعة االصدقاء
تعبر عن اسفها الستمرار اعمال النظام
السوري نفسها ،رغم اعالنه املوافقة على
خ �ط��ة ال �ن �ق��اط ال �س��ت .ف�م�ن��ذ االع �ل��ان عن
امل��واف �ق��ة ف��ي  27آذار ،ل��م ي�ت��وق��ف العنف
الذي يقوم به النظام ،ومنذ ذلك التاريخ،

ف �ق��د ك �ث �ي��رون ح �ي��ات �ه��م» .ورأى أن ذل��ك
«ي �ب��رز ك �ن �م��وذج ج��دي��د ع�ل��ى ع ��دم ص��دق
ال� �ن� �ظ ��ام» ،م�ض �ي �ف��ًا إن «ال �ح �ك��م س�ي�ك��ون
ع �ل��ى أف � �ع� ��ال ال� �ن� �ظ ��ام ال ع �ل��ى وع � � ��وده».
واك��د البيان ان «الفرصة املتاحة للنظام
لتنفيذ التعهدات ال�ت��ي ق��ام بها للموفد
املشترك انان ليست مفتوحة بال نهاية».
ودعت املجموعة انان الى «تحديد جدول
زمني للخطوات املقبلة ،بما فيها عودة
ال ��ى م�ج�ل��س االم ��ن ال��دول��ي اذا اس�ت�م��رت
عمليات القتل» ،كما طالبت كل اعضائها
بتحمل مسؤولياتهم.
وت �ن��ص خ �ط��ة ان� ��ان ع �ل��ى س �ح��ب ال �ق��وات
ال�ع�س�ك��ري��ة م��ن امل� ��دن وال �س �م��اح ب��دخ��ول
امل � �س� ��اع� ��دات االن� �س ��ان� �ي ��ة وال �ص �ح��اف �ي�ي�ن
ال��ى س��وري��ا وب��دء ال�ت�ح��اور ح��ول مرحلة
ان �ت �ق��ال �ي��ة .واع �ل �ن��ت ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة
موافقتها على الخطة.
واع �ل ��ن وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��رك��ي أح�م��د
داوود أوغلو ،في مؤتمر صحافي عقده
بعد انتهاء املؤتمر ،أن « 83دولة» شاركت
في املؤتمر ،ما يدل على «اهتمام متزايد»
بالقضية ال �س��وري��ة .وق ��ال إن املؤتمرين

تدخلت
الشرطة
التركية
لتفريق
متظاهرين من
انصار النظام
السوري كانوا
ينددون بعقد
املؤتمر (أمير
تازغول -
رويترز)

استمعوا خ�لال اجتماعهم ال��ى شهادات
من اشخاص قدموا من أحياء بابا عمرو
في مدينة حمص في وسط سوريا ومن
محافظة حلب وم��ن مناطق اخ��رى ،وقال
«م��ا سمعناه يشير ال��ى ان ال��وض��ع على

االرض م��ؤل��م أك�ث��ر م�م��ا ت �ص� ّ�وره وس��ائ��ل
اإلعالم العاملية».
وش� ��دد داوود أوغ �ل ��و ع �ل��ى أن امل�ج�ت�م��ع
الدولي لن يسمح للرئيس السوري بشار
األسد بأن «يسيء استغالل فرصة أخرى»،

ً
قائال إن املساعي الحالية إلنهاء الصراع
ه �ن��اك ت�م�ث��ل ال �ف��رص��ة األخ �ي��رة بالنسبة
إل�ي��ه .وإن املجتمع ال��دول��ي ك��ان متباطئًا
ب�ش��دة ف��ي م��واج�ه��ة ص ��راع ال�ب��وس�ن��ة في
التسعينات ،ويجب أن يتصرف اآلن على

كلينتون :يخطئ األسد إذا اعتقد أن بإمكانه هزم المعارضة
حرص خطباء مؤتمر «اصدقاء
الشعب السوري» على توجيه
رسالة بأنه لن تكون هناك
فترة زمنية غير محددة
لتنفيذ خطة أنان ،فيما
تريد عدد من الدول العودة
إلى مجلس األمن ،وأخرى مع
تسليح املعارضة

رأت وزي � � � � � � � ��رة ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة
االميركية هيالري كلينتون ان
الرئيس السوري بشار االسد
«ي�خ�ط��ئ» اذا اع�ت�ق��د ان��ه ق��ادر
على ه��زم املعارضة السورية.
وقالت كلينتون ،في مؤتمر صحافي في
اس�ط�ن�ب��ول« ،ان ق��راء ت��ي ل�ل��وض��ع ه��ي ان
املعارضة تزداد قوة ال العكس» ،مضيفة
ان «االس��د يتصرف كما لو انه قادر على
سحق املعارضة».
وس�ع��ت كلينتون ال��ى تشديد العقوبات
على سوريا ومحاسبة مسؤوليها ،وذلك
خ�ل�ال م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي م��ؤت �م��ر «اص��دق��اء
الشعب السوري» املنعقد في اسطنبول،
ل�ب�ح��ث س�ب��ل وق ��ف ال�ع�ن��ف ال ��ذي تشهده
ال �ب�ل�اد .وان �ض �م��ت ال ��ى ع �ش��رات املمثلني

من دول اوروبية وعربية ومناطق اخرى
ل �ب �ح��ث س �ب��ل دع� ��م امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة،
ومضاعفة الضغوط على نظام الرئيس
السوري بشار األسد.
وق ��ال ��ت ك �ل �ي �ن �ت��ون ،أم � ��ام امل� �ش ��ارك�ي�ن ،إن
االس ��د ،ال ��ذي ب ��دأت ق��وات��ه ح�م�ل��ة ج��دي��دة
على املدن والبلدات السورية ،يتراجع عن
التزامه تطبيق خطة لحل االزمة من ست
نقاط طرحها املبعوث ال�خ��اص املشترك
لالمم املتحدة والجامعة العربية كوفي
ان� ��ان .وق��ال��ت ،ف��ي خ�ط��اب�ه��ا ام ��ام مؤتمر
اص��دق��اء الشعب ال�س��وري في اسطنبول،
ال��ذي وزعته وزارة الخارجية االميركية،
«م�ض��ى ح��وال��ى أس �ب��وع واس�ت�ن�ت�ج�ن��ا ان
النظام يضيف وعودا الى الئحة الوعود
ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ي �خ��ل ب �ه��ا» .واع �ل �ن��ت عن

م �س��اع��دة ان �س��ان �ي��ة ل �س��وري��ا ب�ق�ي�م��ة 12
مليون دوالر ،م��ا ي��رف��ع قيمة امل�س��اع��دات
االم�ي��رك�ي��ة ل�س��وري��ا خ�ل�ال االزم ��ة ال��ى 25
مليون دوالر.
كذلك شدد وزير الخارجية الفرنسي ،آالن
جوبيه ،على ض��رورة «تحديد مهلة من
ال��زم��ن» ل�ل�ن�ظ��ام ال �س��وري لتطبيق خطة
املوفد ال��دول��ي الخاص كوفي ان��ان .وقال
للصحافيني على هامش املؤتمر «هناك
خ�ط��ر م��راوح��ة اآلن .ن��رى ج�ي�دًا ان خطة
ال�ن�ظ��ام ه��ي كسب ال��وق��ت ،ل��ذل��ك ال ب��د اذا
اتفقنا كلنا على ذل��ك ،ان نحدد مهلة من
الزمن» لتطبيق الخطة.
ودعا االمني العام لجامعة الدول العربية،
ن �ب �ي��ل ال� �ع ��رب ��ي ،إل� ��ى اص� � ��دار ق � ��رار م �ل��زم
ع��ن مجلس االم ��ن ت�ح��ت ال�ف�ص��ل السابع

يقضي بوقف جميع اع�م��ال العنف ف��ورًا
على نحو متزامن من الجميع» .وقال في
افتتاح اعمال املؤتمر ان «عنصر الوقت
له اآلن اولوية كبرى».
وح � ��ض رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ال� �ت ��رك ��ي رج��ب
ط�ي��ب اردوغ� ��ان ف��ي كلمته مجلس االم��ن
ال��دول��ي ع�ل��ى ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ات��ه .وق��ال
«ف � ّ�وت مجلس االم��ن م��رة ج��دي��دة فرصة
ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة» .ودع � � � ��ا وزي � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
البريطاني وليام هيغ الحكومة السورية
إلى تنفيذ خطة أن��ان على وجه السرعة.
وابلغ هيغ ،املشارك في مؤتمر اسطنبول،
هيئة اإلذاع ��ة البريطانية (ب��ي ب��ي سي)
ام��س أن «املجتمع ال��دول��ي ي��ري��د أن يرى
ً
انتقاال منظمًا للسلطة في سوريا».
(أ ف ب ،يو بي أي ،رويترز)

غليون يعلن تخصيص رواتب للجيش الحر بأموال خليجية

رئيس املجلس الوطني السوري برهان غليون

أع� � � �ل � � ��ن رئ� � � �ي � � ��س «امل � �ج � �ل � ��س
الوطني السوري» املعارض،
برهان غليون ،خالل «مؤتمر
اص ��دق ��اء ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري»
املنعقد في اسطنبول ،امس،
«ت �خ �ص �ي��ص روات � ��ب ث��اب �ت��ة» ل�ع�ن��اص��ر
«الجيش السوري الحر».
وي ��أت ��ي ه� ��ذا االع �ل ��ان ب �ع��د ي� ��وم واح ��د
م��ن تجديد وزي��ر خ��ارج�ي��ة السعودية،
األم� �ي ��ر س �ع��ود ال �ف �ي �ص��ل ،دع ��وات ��ه إل��ى
تسليح املعارضة السورية ،واصفًا ذلك
بأنه «واجب».
وق ��ال غ�ل�ي��ون ف��ي ال�ج�ل�س��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة
للمؤتمر «ن�ج��اه��ر ام��ام�ك��م ب��أن شعبنا
ل��ن ي�ت�ع��ب وم�س�ت�م��ر ف��ي ك�ف��اح��ه مقدمًا
ن� �م ��وذج ��ًا أس � �ط� ��وري� ��ًا ف� ��ي ال� �ص� �م ��ود».
وط ��ال ��ب امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ب � �ـ «ت �ح �م��ل

مسؤولياته» وب�ـ «م��وق��ف عملي ج��اد».
وت ��اب ��ع «ن ��ري ��د دع� ��م ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ال �ح ��ر ل �ت��أم�ي�ن ح �م��اي��ة امل ��دن� �ي�ي�ن .ن��ري��د
ً
االع � �ت� ��راف ب��امل �ج �ل��س ال ��وط �ن ��ي م �م �ث�لا
شرعيًا وح�ي�دًا للشعب ال �س��وري .نريد
التزامًا دوليًا باعادة اعمار سوريا بعد
سقوط النظام املحتوم».
وقال «سوف يتكفل املجلس بتخصيص
رواتب ثابتة لجميع الضباط والجنود
الفاعلني في الجيش السوري الحر».
وقال مصدر مشارك في املؤتمر ،رفض
اإلف � �ص � ��اح ع� ��ن ه ��وي� �ت ��ه ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين،
إن ت�م��وي��ل ال ��روات ��ب ل�ع�ن��اص��ر ال�ج�ي��ش
ال�ح��ر «سيجري م��ن ث�لاث او ارب��ع دول
خ�ل�ي�ج�ي��ة» ،اب��رزه��ا ال �س �ع��ودي��ة وق�ط��ر،
ُ
م �ض �ي �ف��ًا «س ��ت ��دف ��ع م�ل�اي�ي�ن ال � � ��دوالرات
ش �ه��ري��ًا» م��ن اج ��ل ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك .ول�ف��ت

امل� �ص ��در ال ��ى ان ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل��م
ت�ع�ل��ن م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي ت �م��وي��ل ال�ج�ي��ش
ال�ح��ر ،لكن الخطوة الخليجية منسقة
م��ع واش �ن �ط��ن ،وه ��ي ج ��زء م��ن التكتيك
املتبع إلسقاط النظام السوري.
وأش � ��ار ال� ��ى ان امل �ع ��ارض ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ال �س��وري��ة ت�خ�ط��ت ت�ش��رذم�ه��ا م��ن خ�لال
البرنامج ال��ذي اتفقت عليه خ�لال هذا
االسبوع لبناء سوريا الجديدة.
وقال غليون إن برنامج املجلس يشمل
اإلق � � � ��رار ب � �ـ «ال� �ه ��وي ��ة ال �ق ��وم �ي ��ة ألك � ��راد
س��وري��ا ،واع�ت�ب��ار القضية ال�ك��ردي��ة من
ص �ل��ب ال�ق�ض�ي��ة ال �س��وري��ة االس��اس �ي��ة».
وي ��أت ��ي ذل � ��ك ب �ع��د ان� �س� �ح ��اب ع � ��دد م��ن
اع� � �ض � ��اء امل � �ج � �ل� ��س ال� ��وط � �ن� ��ي األك � � � ��راد
الثالثاء املاضي من اجتماع للمعارضة
السورية في اسطنبول ،احتجاجًا على

ع��دم اق��رار مسألة القومية ال�ك��ردي��ة في
ميثاق املجلس.
وع � ّ�دد غ�ل�ي��ون ع�ن��اوي��ن خ�ط��ة «ح�ك��وم��ة
سوريا الجديدة» االنتقالية بعد سقوط
ال� �ن� �ظ ��ام ،واب� ��رزه� ��ا «ت �ل� �ت ��زم ال �ح �ك��وم��ة
املوقتة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة
تنبثق عنها جمعية تأسيسية» ،كما
اش��ار ال��ى ان س��وري��ا ال�ج��دي��دة ستكون
«ج �م �ه��وري��ة دي �م��وق��راط �ي��ة» ت �ق��وم على
«س� �ي ��ادة ح �ك��م ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ي �س��اوي
بني املواطنني» ،وستعمل على «حماية
األف��راد والجماعات وتحقيق مصالحة
وط � �ن � �ي � ��ة ش� � ��ام � � �ل� � ��ة» ،ك � �م � ��ا «س � �ت� ��أخ� ��ذ
ال�ح�ك��وم��ة ال�ج��دي��دة مكانها ب�ين ال��دول
وس �ت �ب �ق ��ى دائ � �م� ��ًا ف� ��ي ص� ��ف ال� �ق ��ان ��ون
الدولي».
(أ ف ب ،أ ب ،رويترز)

