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هوالند يدعم الجربا
 ...إنسانيًا
لم يسمع أحمد الجربا ما أ ِمله في باريس« :دعم سياسي وإنساني» فقط لـ«االئتالف»،
فيما ال تزال العقبات تحول دون شرعنة الكونغرس األميركي املزيد (أو الجديد) من
األسلحة للمعارضة
أسقط الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
م � ��ن ح ��دي� �ث ��ه أم� � ��س أي إش � � � ��ارة ل �ل��دع��م
ال�ع�س�ك��ري ل�ل�م�ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ،فيما
وجهت روسيا االتهام للواليات املتحدة
بعرقلة فرص تحقيق السالم في سوريا
من خالل املضي قدمًا في خطط لتسليح
مقاتلي املعارضة.
وأك � � ��د ه� ��والن� ��د ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
م� �ق� �ت� �ض ��ب ف � ��ي خ � �ت � ��ام ل � �ق ��ائ ��ه ب��رئ �ي��س
«االئ� �ت�ل�اف» امل �ع��ارض أح�م��د ال�ج��رب��ا أن
«فرنسا تقف إلى جانب االئتالف وتعمل
ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين ال�س�ي��اس��ي واإلن�س��ان��ي
وأيضًا على مستوى املمرات التي يمكن
أن تفتح لتقديم امل�س��اع��دات ال�ض��روري��ة
للسكان» .وشدد على ضرورة «مواصلة
الضغط العسكري» على النظام السوري،
إال أن��ه رأى أن ه��ذا األم��ر «م��ن مسؤولية
االئتالف وجيشه».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،وص � ��ف ال �ج ��رب ��ا االج �ت �م��اع
ب�ـ«امل�ث�م��ر» ،وأع��رب ع��ن سعادته مل��ا قاله
ه ��والن ��د «ع� ��ن إم �ك��ان �ي��ة ف �ت��ح م �ع��اب��ر أو
ممرات إنسانية ،وعن دعم سياسي».
ه� � ��والن� � ��د وال� � �ج � ��رب � ��ا ل� � ��م ي � �ت � �ط ��رق ��ا ف��ي
تصريحاتهما إلى مسألة تسليم السالح
ال � ��ذي ت �ط��ال��ب ب ��ه امل� �ع ��ارض ��ة ال �س��وري��ة
بإلحاح ،والذي كان على جدول أولويات
ّ
زي ��ارة وف��د «االئ �ت�ل�اف» ّل�ب��اري��س .إال أن
مصدرًا دبلوماسيًا أكد أنه جرى التطرق
إل � ��ى ه � ��ذه ال �ن �ق �ط��ة خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ال� ��ذي
ح �ض��ره ،أي �ض��ًا ،رئ �ي��س أرك� ��ان «ال�ج�ي��ش
السوري الحر» سليم إدريس.
ّ
وأض� ��اف امل �ص��در ال��دب�ل��وم��اس��ي أن وف��د
امل� �ع ��ارض ��ة «ش � � � ّ�دد ع �ل ��ى ض � � ��رورة أخ ��ذ
م �س��أل��ة ال �ت �س �ل��ح ف ��ي االع� �ت� �ب ��ار ،وع �ل��ى
ح��اج��ة ال �س �ك��ان ل �ل��دف��اع ع ��ن أن �ف �س �ه��م».
وأوضح املصدر أنه «ال توجد أي فرصة»
في الوقت الحاضر لقيام مجلس األمن
ب ��ات� �خ ��اذ ق � � ��رار ي �ت �ض �م��ن ف� �ت ��ح م� �م ��رات

انسانية ،بسبب املوقف الروسي الرافض
لهذا األمر.

بان لن يستقبل الجربا
ف� � � ��ي س� � � �ي � � ��اق آخ� � � � � � ��ر ،أك� � � � � � ��دت م� � �ص � ��ادر
ّ
دبلوماسية في نيويورك لـ«األخبار» أن
اجتماع مجلس األم��ن ال��دول��ي بحضور
ممثلي «االئ� �ت�ل�اف» ،امل �ق��رر ي��وم غ��د ،لن
يكون رسميًا ولن يعقد في قاعة املجلس
الرسمية ،بل في غرفة خاصة ،كذلك فإن
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون،
لن يستقبل الوفد.
ومن غير املنتظر أن يؤدي االجتماع إلى

علمت «األخبار» ّأن بان كي
مون لن يستقبل وفد
«االئتالف» في نيويورك

نتائج ملموسة .والغاية منه ،كما علمت
«األخ � �ب � ��ار» ،س�ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى «اإلش� �ه ��ار
اإلع�ل�ام ��ي وت�ط�ب�ي��ع م �ج��يء شخصيات
االئ �ت�لاف إل��ى املنظمة ال��دول �ي��ة» ،حسب
دبلوماسي مطلع.
ف��ي م ��وازاة ذل ��ك ،ب�ح��ث وزي ��ر الخارجية
ال��روس��ي ،س�ي��رغ��ي الف� ��روف ،م��ع نظيره
األميركي جون كيري ،في مكاملة هاتفية،
وأوضح
التحضيرات ملؤتمر «جنيف.»2
ّ
ب �ي��ان ل� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة أن��ه
«جرت مناقشة مسائل العالقات الثنائية
واإلعداد للمؤتمر الدولي حول التسوية
السورية».

ّ
وك ��ان الف� ��روف ق��د أك� ��د ،ف��ي وق��ت سابق
ّ
أم � � ��س ،أن خ� �ط ��ط واش� �ن� �ط ��ن ل�ت�س�ل�ي��ح
ّ
امل�ع��ارض��ة س�ت�ق��وض ال�ج�ه��ود املشتركة
لتنظيم مؤتمر «جنيف .»2
في السياق ،أوضح مسؤولون أميركيون
ّ
أن ال� �خ� �ط ��ط األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال� ��رام � �ي� ��ة إل ��ى
تسليح امل�ع��ارض��ة تخطت عقبة واح��دة
ف��ي الكونغرس ،لكنها ق��د ت��واج��ه مزيدًا
م� ��ن ال� �ع �ق� �ب ��ات ع� �ن ��دم ��ا ي �ن �ف��د ال �ت �م��وي��ل
خ�ل�ال ش �ه��ري��ن ،األم� ��ر ال� ��ذي ي� ��ؤدي إل��ى
أن التسليح األميركي «ق��د يكون موقتًا
وبطيئًا».
وأوض � � � � ��ح م� � �س � ��ؤول أم � �ي� ��رك� ��ي «م �ع �ن��ي
بالقضية» لوكالة «رويترز» أن «التمويل
ل�ل�ب��رن��ام��ج ال �س��ري س�ي�ن�ف��د ي ��وم  30من
أيلول في نهاية السنة املالية للحكومة،
وأن هذا يعني أن البيت األبيض عليه أن
يسعى مرة أخرى إلى موافقة الكونغرس
على تسليح قوات املعارضة ،وربما مهد
ذل � ��ك مل ��واج� �ه ��ة ج ��دي ��دة ب� �ش ��أن س �ي��اس��ة
واشنطن في ما يتصل بالحرب األهلية
ال�س��وري��ة» .وأش��ار إل��ى أن أوب��ام��ا «واف��ق
على توسيع املساعدات للمعارضة بما
في ذلك املجلس العسكري األعلى» ،وأنه
«س�ي�ت�ش��اور م��ع ال�ك��ون�غ��رس ب�ش��أن ه��ذه
املسائل في األسابيع املقبلة».
بدوره ،قال السيناتور الجمهوري جون
م ��اك�ي�ن ،ال � ��ذي ي��دع��م زي � ��ادة امل �س��اع��دات
للمعارضة السورية« :أنا ال أعرف ما إذا
كانت ستتحرك (املساعدات) بسرعة أو
ببطء؛ فهي لن تغير الوضع في ساحة
املعركة .األسلحة الخفيفة ال تعمل جيدًا
ف��ي م��واج�ه��ة ال��دب��اب��ات وال �ط��ائ��رات ...ما
يقومون به ال معنى له».
في سياق آخر ،أعلن الناطق باسم األمني
ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،م��ارت��ن نسيركي،
أن «م��ؤت �م��ر (ج �ن �ي��ف  ،)2ل ��ن ُي �ع �ق��د في
املستقبل القريب».

هوالند :مواصلة الضغط العسكري على النظام من مسؤولية االئتالف وجيشه (أ ف ب)
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ع �ق��د رئ �ي ��س ال� � ��وزراء
ال�ت��رك��ي رج��ب ط�ي��ب أردوغ � ��ان اجتماعًا
طارئًا في مكتبه لبحث التطورات على
الحدود التركية السورية ،شارك فيه كبار
املسؤولني السياسيني والعسكريني.
وك� � ��ان ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال �ت��رك��ي،
بولنت أرينج ،قد أعلن أن تركيا ال تنوي
ال�ت��دخ��ل عسكريًا ف��ي س��وري��ا ،موضحًا
أن ح �ك��وم��ة ب �ل��اده ت�ع�ت�ق��د أن م ��ن ش��أن
التدخل أن يزيد من تعقد الوضع هناك،
بيد أن «م�ح��اوالت املجموعات املسلحة
ال�ك��ردي��ة ف��رض األم��ر ال��واق��ع تثير القلق
لدى أنقرة» ،حسبما نقلت عنه صحيفة
«حرييت» أمس.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،أش ��ار وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة

«دايلي تليغراف»:
منشقو الجيش يعودون إليه
كشفت صحيفة «ذي دايلي تليغراف» ّأن مئات املنشقني عن الجيش
ال �س��وري ب ��دأوا ي �ع��ودون إل��ى ص�ف��وف��ه م��ن خ�ل�ال ال�ع�ف��و ال �خ��اص ،ج� ّ�راء
شعورهم باإلحباط لعدم تحقيق أهداف «الثورة».
الصحيفة البريطانية لفتت إلى ّأن «أعدادًا متزايدة من املنشقني السوريني
ّ
يوقعون العفو الخاص الذي عرضه نظام بالدهم ّ
جراء شعورهم بأنهم
يخسرون القتال بعد أكثر من عامني على ان��دالع��ه ،فيما ب��دأت أسرهم
بالعودة إلى املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باعتبارها مكانًا أكثر
أمنًا للعيش» .وأضافت أن هذه الخطوة ّ
تعد مؤشرًا على الثقة املتزايدة
بالنظام ال�س��وري ،ال��ذي أس��س وزارة جديدة اسمها «وزارة املصالحة»،
مهمتها تسهيل عودة املنشقني إلى الجانب الحكومي.
وأشارت الصحيفة إلى ّأنها حني زارت ّ
مقر وزارة املصالحة في دمشق
ك��ان م��زدح�م��ًا ب��أف��راد ع��ائ�لات امل�ت�م� ّ�ردي��ن ال��ذي��ن ُي�ق��ات�ل��ون ف��ي ضواحي
املدنية ،وال��ذي��ن قالوا إن أبناءهم ي��ري��دون ال�ع��ودة إل��ى صفوف الحكومة.
وقالت إن مفاوضًا من الوزارة ّقدم نفسه باسم أحمد أكد لها أنه يعكف
على ترتيب انشقاق قائد للمتمردين و 10من رجاله من منطقة الغوطة
بعد مفاوضات استمرت ثالثة أشهر.
وأضافت ّأن مقاتلي املعارضة أك��دوا سرًا أنهم على علم بعرض العفو
وأن بعض املقاتلني من صفوفهم اختاروا القبول به ،لكن أشاروا إلى أن
عددهم ال يزال يمثل نسبة صغيرة من املقاتلني.
ّ
تخلي
ورأت «ذي دايلي تليغراف» ّأن انتشار الجماعات املتطرفة قاد إلى
بعض مقاتلي املعارضة عن قضيتهم.
(األخبار)

ال� �ع ��راق� �ي ��ة ،ه ��وش �ي ��ار زي � �ب� ��اري ،إل� ��ى أن
«(ال � ��رئ� � �ي � ��س ب� � �ش � ��ار) األس� � � ��د س �ي �ت �م �ك��ن
م��ن ت �ج��اوز ان �ت �ف��اض��ة امل �ت �م��ردي��ن خ�لال
امل�س�ت�ق�ب��ل امل �ن �ظ��ور ،ألن ��ه ال ي ��زال يمسك
بجيش ّ
موحد في دمشق واملدن السورية
الكبرى» ،مستبعدًا «تخليه عن السلطة
م��ن دون ت��دخ��ل أج�ن�ب��ي وح ��رب واس�ع��ة
ال �ن �ط��اق» ،مشككًا ف��ي «اح �ت �م��ال انعقاد
م��ؤت �م��ر ج �ن �ي��ف  .»2وف � ��ي ت �ص��ري �ح��ات
ل�ص�ح�ي�ف��ة «اإلن��دب �ن��دن��ت» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة،
ّ
أض� � � ��اف زي � � �ب � ��اري أن «أف� � �ض � ��ل ط��ري �ق��ة
للمضي قدمًا ف��ي جهود ح��ل األزم��ة في
س ��وري ��ا ه ��ي ه��دن��ة ل��وق��ف إط�ل��اق ال �ن��ار
تحت مراقبة األمم املتحدة قبل أي اتفاق
على تشكيل حكومة انتقالية ،ومن خالل

تل أبيب :على أ
ّ
ح � � � ��ذر رئ � �ي � ��س ش� �ع� �ب ��ة االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات
ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي،
ال� �ل ��واء أف �ي��ف ك��وخ��اف��ي ،م ��ن ال �ت �ط��ورات
التي تشهدها الحرب الدائرة في سوريا،
وت �ح��ول ه ��ذا ال �ب �ل��د إل ��ى م��رك��ز الن�ت�ش��ار
وس �ي �ط��رة ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة» وف ��روع ��ه،
م�ع�ب�رًا ع��ن خشيته م��ن ت��أث�ي��ر «ال�ت�م��رك��ز
اإلس�ل��ام� ��ي» ف ��ي ه� ��ذا ال �ب �ل��د س �ل �ب��ًا ع�ل��ى
إسرائيل ودول مجاورة لها في املنطقة.
ج� ��اءت أق � ��وال ك��وخ��اف��ي ف��ي أول إط�لال��ة
إعالمية بعد «زيارة عمل» قام بها أخيرًا
للواليات املتحدة ،التقى خاللها نظرائه
ف ��ي أج� �ه ��زة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات األم �ي��رك �ي��ة.
وب� �ح� �س ��ب وس � ��ائ � ��ل اإلع� � �ل� ��ام ال� �ع� �ب ��ري ��ة،
رك ��زت ل �ق��اءات ك��وخ��اف��ي ع�ل��ى األوض ��اع
ف��ي املنطقة وخ��اص��ة ف��ي س��وري��ا ،وعلى
ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات االس�ت�خ�ب��اري��ة حولها
وت �ن �س �ي �ق �ه��ا ،م� ��ع ب� �ح ��ث س� �ب ��ل ت�ن�س�ي��ق
امل ��واق ��ف ح �ي��ال ال �س �ي �ن��اري��وات امل �ت�ع��ددة
للحرب في سوريا ،ومن بينها سيناريو
تفكيك هذه الدولة.
وق��ال كوخافي ،في مراسم تخريج دورة
ّ
جديدة لضباط استخباريني ،إن «سوريا
ّ
ت �ش��ك��ل ن �م ��وذج ��ًا م �ق �ل �ق��ًا ل �ل �غ��اي��ة ،ح�ي��ث
يتشكل أمام أعيننا وعلى عتبة أبوابنا،
مركز للجهاد العاملي على نطاق واسع،

