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أوروب � � ��ا ي �ق��ول ال �ق��ري �ب��ون م ��ن ال �ح �ك��م في
دم�ش��ق إن الفرنسيني «ي��رس�ل��ون إش��ارات
إل��ى أن��ه سيكون لهم ك�لام آخ��ر ف��ي الفترة
املقبلة ،أكثر تصالحية مع نظام األسد».

 ...واتصاالت عربية باألسد
وتضيف املصادر إنه بالنسبة إلى الوضع
ال �ع��رب��ي ،ف ��إن دم �ش��ق ك��ان��ت م��رت��اح��ة ج�دًا
للقمة العربية التي عقدت أخيرًا في بغداد،
على قاعدة أنها «إن لم تجلب منفعة ،فهي
بالتأكيد دفعت ضررًا ،وعلى األقل وضعت
ح��دودًا ملغاالة بعض األنظمة الخليجية،
وخاصة السعودية وقطر ،في حربها على
سوريا».
مصادر متابعة لكواليس القمة تؤكد أن
السعودية وقطر سعتا إل��ى إشاعة مناخ
أك �ث��ر ت �ش��ددًا ح �ي��ال س��وري��ا ،ل�ك��ن امل��واق��ف
امل �ت ��وازن ��ة ل �ل �ك��وي��ت واإلم� � � ��ارات وس�ل�ط�ن��ة
عمان كانت بمثابة العدوى التي أصابت
باقي الدول العربية ،التي لم تكن متحمسة
للتوجه القطري ـــــ السعودي.
ولعل مصدر ارتياح السوريني هنا يعود
إلى أن الخطوط ظلت مفتوحة بني بغداد
ودم�ش��ق ط��وال فعاليات القمة .واأله��م ما
كشف عنه املقربون من الحكم في سوريا
ع��ن ورود ات�ص��االت إل��ى القصر الرئاسي
السوري ،خالل األي��ام القليلة التي سبقت
ال� �ق� �م ��ة ،م� ��ن ق� �ب ��ل ك� ��ل م� ��ن أم� �ي ��ر ال �ك��وي��ت
الشيخ صباح األحمد الصباح ،والرئيس
اإلماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
وح��اك��م دب ��ي ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ب��ن راش ��د آل
مكتوم ،وملك البحرين حمد بن عيسى آل
خليفة ،وسلطان عمان قابوس بن سعيد،
كلها تؤكد أن هذه الدول ال تريد القطيعة
مع سوريا ،لكنها في الوقت نفسه ال تريد
شق الصف الخليجي اآلن ،وال��وق��وف في
وجه السعودية وقطر لحسابات خليجية
بحتة .وتؤكد املصادر أن الحكم في دمشق
حسم خ�ي��اره بأنه «ل��ن تكون هناك ع��ودة
إلى عالقات طبيعية مع السعودية وقطر،
أو م��ع ال�ج�ه��ات السياسية ال�ع��رب�ي��ة ،ومن
بينها ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ال�ت��ي ذه�ب��ت ب�ع�ي�دًا في
عدائها وتآمرها على سوريا» ،مشيرة إلى
أن «األس��د يرى أن وقت الحساب قد حان،
وأن دم�ش��ق ل��ن تقبل ب�ع��د ال �ي��وم تبويس
اللحى على قاعدة عفا الله عما مضى».

خامئني ألردوغان :اتركوا سوريا وشأنها

ً
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ،ك��ان��ت دم�ش��ق تتابع أوال
ب��أول نتائج زي��ارة رئيس ال��وزراء التركي
رج � ��ب ط� �ي ��ب أردوغ � � � � ��ان ول� �ق ��ائ ��ه امل ��رش ��د
األع�ل��ى السيد علي الخامنئي ف��ي إي��ران،

العراق

ح �ي��ث ت�ش�ي��ر األن �ب ��اء ال� � ��واردة م��ن ط �ه��ران
ال��ى ض��رورة االنتباه إل��ى تفاصيل كثيرة
راف�ق��ت ال��زي��ارة ،ربما تكون دالالت�ه��ا أكبر
من مضمون الزيارة نفسها ،وال سيما أن
أردوغان وصل الجمهورية اإلسالمية آتيًا
من سيول ،حيث ُعقد هناك االجتماع الذي
ج�م��ع ق ��ادة م��ن ال�ع��ال��م ،وأب��رزه��م الرئيس
باراك أوباما.
وي �ق��ول امل �ط �ل �ع��ون إن أردوغ� � ��ان «ن �ف��ى أن
ً
ي �ك��ون ح��ام�ل�ا رس��ال��ة أم �ي��رك �ي��ة م �ب��اش��رة،
وه��و ص��ادق ف��ي ذل��ك ،ليس ألن��ه ال يريد،
ب��ل ألن��ه ي�ع��رف أن�ن��ا ال نتقبل ن��وع��ًا كهذا
م��ن ال��رس��ائ��ل ع �ب��ر ش�خ�ص�ي��ات س�ي��اس�ي��ة
مثل أردوغان ،لكنه كان حريصًا على نقل

قادة عرب يتصلون باألسد
ورسائل أوروبية وأميركية
مطمئنة
خامنئي ألردوغان :ضعوا
خريطة طريق لتراجعكم
ومستعدون لمساعدتكم

التصور األميركي للمنطقة ،وه��و تصور
يبدو واضحًا أنه يشعره باإلحباط».
وت�ض�ي��ف امل �ص��ادر نفسها إن اإلي��ران�ي�ين،
وم ��ذ وط� ��أت رج�ل�ا أردوغ� � ��ان أرض م�ط��ار
اإلم ��ام الخميني ف��ي ض��واح��ي العاصمة،
ألقوا سلسلة من التسريبات ،كانت أشبه
برسائل ،أو بالونات اختبار .م��ن بينها،
ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،إب�ل�اغ ط �ه��ران ال�ط��رف
األوروب��ي أنها ال تمانع عقد اجتماع دول
 ١ + ٥مع إيران في بغداد ،علمًا بأن هناك
اتفاقًا مبدئيًا أب��رم قبل نحو ثالثة أشهر
بأن يعقد هذا االجتماع الذي ّ
تقرر موعده
في  ١٣نيسان املقبل ،في إسطنبول.
ول� �ع ��ل ال �ت �س ��ري��ب األك � �ث� ��ر دالل � � ��ة ،إش��اع ��ة
اإلي ��ران � �ي �ي�ن ب� �ق ��وة م �ع �ل��وم��ات ع ��ن أن � ��ه ال
ل �ق� َ
�اء ث��اب�ت��ًا ون�ه��ائ�ي��ًا م��ع امل ��رش ��د .ق�ب��ل أن
ي�ش�ي�ع��وا أن ع �ل��ى أردوغ � � ��ان ،إذا أراد عن
ح��ق ل �ق� ً
�اء ب��امل��رش��د ،أن ي�ق��دم ب ��ادرة حسن
ن �ي��ة .ف �ك��ان��ت امل � �ب ��ادرة م ��ن خ �ل�ال «إط �ل�اق
املهندسني اإليرانيني الخمسة املختطفني

في س��وري��ا» ،على ما تفيد امل�ص��ادر ،التي
تشير إل��ى «أنها خطوة لم ت��أت لصالحه،
ذلك أن وزير خارجيته أحمد داوود أوغلو
سبق أن ت��وس��ط ف��ي ه��ذه القضية ،وأبلغ
اإليرانيني أن املهندسني ليسوا في أيدي
املعارضة املسلحة السورية ،وأن تركيا ال
تعرف عنهم شيئًا ،ليتبني من خالل خطوة
أردوغان ،أن السلطات التركية كانت قادرة
على إطالق سراحهم ،وعلى إيصالهم برًا
إل��ى ت��رك�ي��ا ،ق�ب��ل أن ي�ص��ل رئ�ي��س ال ��وزراء
التركي إلى مشهد للقاء خامنئي».
وت �ل �ف��ت امل � �ص ��ادر ن�ف�س�ه��ا إل� ��ى أن ال �ل �ق��اء
بخامنئي ج��اء بطلب م��ن أردوغ � ��ان ،ول��م
يكن بادرة إيرانية حيال الضيف ،ما يعني
أن م��وض��وع امل�ح��ادث��ات ال�ت��ي أراد الزعيم
التركي إجراءها خطير وكبير .ومع ذلك،
وف��ي خ�ل�ال م�ح��ادث��ات امل�س��ؤول�ين األت ��راك
مع املسؤولني اإليرانيني ،كان واضحًا أن
داوود أوغ�ل��و ي��ؤدي دور الصقر بطريقة
«أزع�ج��ت الجانب اإلي��ران��ي» ما دف��ع وزير
الخارجية اإليراني علي أكبر صالحي إلى
التصريح علنًا عن وجود خالفات إيرانية
م ��ع ت��رك �ي��ا ب� �ش ��أن امل� �ل ��ف ال � �س� ��وري« .ب ��دا
أوغلو كأنه ينقل التصور الغربي املتشدد
بحذافيره ،إن لناحية الضغط على سوريا
لتنحية األسد ،وما إلى ذلك».
ف��ي م�ش�ه��د ك ��ان ال �ج��و م�خ�ت�ل�ف��ًا .ف��إض��اف��ة
إل��ى لقاء امل��رش��د بالوفد التركي ،حصلت
خ �ل��وة بي��ن خ��ام�ن�ئ��ي وأردوغ � � ��ان ،تصفها
مصادر قريبة من القيادة في إيران بأنها
كانت «جلسة مصارحة تامة ،جرت بقدر
عال من الشفافية والحسم والجزم» .بادر
أردوعان إلى الطلب إلى خامنئي ممارسة
ض �غ ��وط ع �ل��ى س ��وري ��ا م ��ن أج� ��ل ت�ح�ق�ي��ق
ال � �ق� ��در األك � �ب� ��ر م� ��ن اإلص� �ل��اح� � ��ات .وط� ��رح
الضيف ال�ت��رك��ي م�ش��روع��ًا شبيها بالحل
اليمني م��ن دون ذك��ر تنحي األس��د ،شيء
مثل حكومة انتقالية وتكافؤ ف��رص بني
ال�س�ل�ط��ة وامل �ع��ارض��ة ،ع��ارض��ًا األم ��ر كأنه
«ه� ّ�م إس�لام��ي وع��رب��ي» ،ب��ل أك�ث��ر م��ن ذل��ك.
ت�ع��ام��ل أردوغ � ��ان م��ع س��وري��ا ع�ن��د عرضه
املشكلة على خامنئي كأنها خصم ،وأنها
ذهبت بعيدًا في الخروج عن سياق الربيع
العربي ،على ما أفادت املعلومات نفسها.
في املقابل ،كان خامنئي حاسمًا وجازمًا
ف� ��ي «أن ال� �ه ��م اإلس�ل��ام� ��ي وال� �ع ��رب ��ي ه��و
ال��دف��اع ع��ن امل�ق��اوم��ة ال التدخل ف��ي الشأن
السوري الداخلي .ليس لديكم ّ
أي تفويض
للقيام بأمر كهذا ،وليس لغيركم تفويض
مماثل ،وما لم نفعله (نحن اإليرانيني) مع
أصدقائنا (السوريني) كيف تفعلونه أنتم
(األتراك) مع أخصامكم (السوريني) .أما ما

تسمونه الربيع العربي ،تضيف املعلومات
ن� �ف� �س� �ه ��ا ،ف � �ه� ��و ف� � ��ي ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة ص� �ح ��وة
ل �ل �م �س �ل �م�ين ،ع ��رب ��ًا أك ��ان ��وا أم غ �ي��ر ع ��رب،
ون �ص��رة ل�ل�م�ق��اوم��ة .ودول� ��ة م �ق��اوم��ة مثل
سوريا هي في قلب الصحوة اإلسالمية،
ولذلك هناك مؤامرة عليها ،وتحتل موقع
ال �ق �ل��ب ف ��ي امل �خ �ط��ط االس �ت �ع �م ��اري ال ��ذي
نقف له باملرصاد ،وب�ن� ً
�اء عليه لن نسمح
بتعرض ال��دول��ة السورية ألي أذى من أي
جهة أو مكان صدر».
ك ��ذل ��ك ش� ��دد خ��ام �ن �ئ��ي ،ألردوغ� � � � ��ان ،ع�ل��ى
«أن ّ
أي ط��رح وأي تفكير ف��ي أي م�ش��روع
أميركي للمنطقة ستواجهه إي��ران دفاعًا
عن سوريا ،وبكل اإلمكانات املتاحة ،التي
ربما ال يخطر بذهن الغرب أنها موجودة
ل��دى الجمهورية اإلسالمية .وب�ن� ً
�اء عليه،
من األفصل لكم تجنب الفخاخ األميركية،
ألن�ن��ا ن��ري��دك��م معنا ف��ي خ�ن��دق واح ��د .ما
ح �ص��ل ح �ت��ى اآلن ه ��و ل �ص��ال��ح اإلس �ل��ام
واملسلمني ،فال تشوهوا سمعتكم كحزب
إس�لام��ي وص��ل إل��ى السلطة ع�ل��ى أس��اس
انتمائه إلى اإلسالم ،وال تضروا بأنفسكم،
فما يحصل تجاه سوريا مخطط أجنبي
للنيل من املقاومة .أم��ا اإلص�لاح��ات ،فهي
ش��أن داخلي س��وري ليس ألح��د الحق في
تحديد مساراته .نحن أيضًا مثلكم نريد
لإلصالحات أن تتجذر وتتعمق ،لكن كما
يرسمها السوريون أنفسهم».
وختم خامنئي حديثه ألردوغان بأن «من
األفضل لكم العودة إلى مواقعكم السابقة،
ي ��وم ك�ن�ت��م ح�ل�ف��اء ل �س��وري��ا .وإذا وج��دت��م
صعوبة في ذلك ،فارسموا خريطة الطريق
ال� �ت ��ي ت ��ري ��دون� �ه ��ا م ��ن أج � ��ل ض� �م ��ان ه��ذه
العودة ،ونحن مستعدون ملساعدتكم على
تنفيذها .مع وعد بأنه إذا خرج األتراك من
ه��اج�س�ه��م ال �س��وري ،ال ��ذي ي�لاح�ق�ه��م ،ف��إن
إي��ران مستعدة لتقوية أواص��ر العالقات،
وخاصة االقتصادية منها ،لتجعلها أكثر
متانة».
إلى ذلك ،وفي سياق قمة بغداد ،أكد رئيس
ال��وزراء العراقي نوري املالكي ،وفي خالل
لقائه بان كي مون ،أن مبادرة كوفي أنان
«ل��ن ت ��ؤدي إل��ى نتيجة ف��ي س��وري��ا ألنها
عامة وموسعة وت��أخ��ذ وق�ت��ًا .ف��ي املقابل،
ف ��إن األف �ك��ار ال�ع��راق�ي��ة م �ح��ددة ،وت�ت�ح��دث
عن انتخابات برملانية ودستور وحكومة
وح� ��دة وط �ن �ي��ة م��وس �ع��ة ،وب��ال �ت��ال��ي فهي
ت�ت�ج��ه أس� ��رع ن�ح��و ح��ل م�ق�ب��ول للجميع،
ألن ف �ي �ه��ا ت ��وق �ي �ت ��ات وق� �ض ��اي ��ا ث ��اب �ت ��ة».
واتفق الرجالن على اللقاء مجددًا لبحث
امل�ق�ت��رح��ات ال�ع��راق�ي��ة ه ��ذه ،ع�ل��ى م��ا تفيد
املعلومات الواردة من بغداد.

جولة ّ
رئاسية للهاشمي تبدأ من قطر

خ �ط��ا ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ال �ع ��راق ��ي امل�لاح��ق
قضائيًا ،ط��ارق الهاشمي ،أم��س ،خطوة
ت �ص �ع �ي��دي��ة ف ��ي عل��اق �ت��ه ب �ح �ك� ً�ام ب �غ ��داد،
ّ
ع�ن��دم��ا ح ��ط ف��ي ال��دوح��ة ت�ل�ب�ي��ة «ل��دع��وة
رسمية تلقاها في وقت سابق من قيادة
اإلم � ��ارة» ،وه��و م��ا م��ن ش��أن��ه أن ينعكس
ً
سلبًا ع�ل��ى ال�ع�لاق��ات امل�ت��أزم��ة أص�ل�ا بني
ب �ع��ض دول ال �خ �ل �ي��ج وس ��اس ��ة ال� �ع ��راق.
وبالفعل ،س��ارع رئيس الحكومة ،ن��وري
امل��ال �ك��ي ،إل ��ى ال�ت�ن��دي��د ب��دع��وة الهاشمي
واس �ت �ق �ب��ال��ه ،ب ��ال �ت ��زام ��ن م ��ع رف � ��ع ن��ائ��ب
َ
املالحق قضائيًا بتهم اإلره��اب،
الرئيس
من سقف ّ
تحديه ،بإعالنه أنه سيعود إلى
ّ
شمال العراق ،ثم بتشديده على أن جدول

أعمال جولته الخارجية يتضمن ،إضافة
ً
إلى قطر ،دوال أخرى.
وأعلن مكتب الهاشمي املؤقت في إقليم
ك��ردس�ت��ان ،حيث يقيم منذ ك��ان��ون األول
امل ��اض ��ي ،أن ��ه ي�ل�ت�ق��ي خ�ل�ال زي ��ارت ��ه أم�ي��ر
دول � ��ة ق �ط��ر ال �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن خ �ل �ي �ف��ة آل
ث��ان��ي ورئ �ي��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وأش��ار البيان إلى أن الزيارة ستستغرق
ب�ض�ع��ة أي � ��ام ،ي �ق��وم ب �ع��ده��ا ب ��زي ��ارة دول
أخ � ��رى «س �ي �ع �ل��ن ع �ن �ه��ا ف ��ي ح �ي �ن��ه» ،مع
التأكيد على أن الهاشمي «س�ي�ع��ود في
خ�ت��ام ج��ول�ت��ه إل��ى م�ق��ر إق��ام�ت��ه ف��ي إقليم
كردستان العراق».

وفي السياق ،أعلنت وكالة األنباء القطرية
الرسمية أن الهاشمي وصل إلى الدوحة
«ف��ي زي��ارة رسمية للبالد تستغرق عدة
أي� ��ام» ،وك ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال��ه وزي ��ر ال��دول��ة
الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني.
وه ��ذه ه��ي امل ��رة األول ��ى ال�ت��ي يعلن فيها
ع��ن م �غ ��ادرة ال�ه��اش�م��ي ل�لإق�ل�ي��م ال �ك��ردي
منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19
كانون األول املاضي.
ُّ
التطور ،رأى املالكي
وفي تعليقه على هذا
ّ
أن املطالبة بتسليم الهاشمي «يجب أن
تكون عبر (الشرطة الدولية) اإلنتربول».
وتابع أن «املتهم (الهاشمي) مطلوب لبلد
عضو في الجامعة العربية ،وال ينبغي أن

ُيستقبل ،وال سيما أنه يستقبل بعنوان
ن ��ائ ��ب ل��رئ �ي��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة» .وخ �ل��ص
امل��ال �ك��ي إل� ��ى أن ه� ��ذا ال �س �ل��وك «م �خ��ال��ف
ل �ط �ب �ي �ع��ة ال � �ع�ل��اق� ��ات ال � ��دول� � �ي � ��ة» .وك � ��ان
الهاشمي قد أعلن ،في وقت سابق ،أنه لن
يغادر العراق إال على نحو مؤقت ضمن
مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية
إذا اض�ط��ر إل��ى ذل ��ك ،م��ع اإلش� ��ارة إل��ى أن
رئ�ي��س إق�ل�ي��م ك��ردس�ت��ان ال �ع��راق مسعود
ال � �ب � ��رزان � ��ي رف� � ��ض ت �س �ل �ي �م��ه ل �ل �ح �ك��وم��ة
العراقية ،متهمًا إياها بمحاولة «توريط
األك��راد ف��ي قضية الهاشمي عبر اقتراح
تسهيل تهريبه إلى خارج اإلقليم».
(أ ف ب ،يو بي آي)

«يستطيع ّبشار
أن يبتسم»
ب �ع��د أن ب �ل��ع وزي � ��ر ال ��دف ��اع اإلس��رائ �ي �ل��ي
إي� �ه ��ود ب � � ��اراك ل �س��ان��ه ح� �ي ��ال ت �ق��دي��رات��ه
بـ«حتمية» سقوط نظام الرئيس السوري
ب�ش��ار األس ��د ،ك� ّ�رت ال�س�ب�ح��ة ،إسرائيليًا.
باتت خيبة األم��ل حيال سوريا وسقوط
نظامها هي السائدة في تل أبيب .وأحد
التعبيرات عن خيبة األم��ل ورد أمس في
صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي نعت
«س �ق��وط األس � ��د» ،ب�ع��د أك �ث��ر م��ن ع ��ام من
الترقب واآلمال والجهود الخفية.
وب �ح �س��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة« ،ي�س�ت�ط�ي��ع ب�ش��ار
األس� ��د أن ي �ب �ت �س��م» .ف�ب�ع��د  13ش �ه �رًا من
اندالع «الحرب األهلية » في سوريا ،بات
جيشه يسيطر من جديد على كل املناطق
التي شهدت «االنتفاضة» في هذا البلد.
أم ��ا ال �ق��وى ال �غ��رب �ي��ة ،ف�ب�ع�ي��دة ك��ل ال�ب�ع��د
عن استخدام القوة العسكرية إلسقاطه،
ب��ل ت�ك�ت�ف��ي ف �ق��ط ب��ال �ع �ق��وب��ات .وان �ت �ق��دت
اإلدارة األميركية التي
«يديعوت» موقف
ّ
«ت �ع��ارض حتى أن يتلقى ال �ث��وار ،الذين
ض �ع�ف��ت ق ��درات� �ه ��م ،م �س��اع��دات ع�س�ك��ري��ة
ّ
تمكنهم م��ن ّ
رد هجمة ال�ن�ظ��ام عليهم»،
مشيرة إلى أنه «ال غرو من ناحية األسد
أن يعلن أنه انتصر في هذه الحرب ،وأن
املعركة على إسقاطه قد انتهت».

