 8سوريا

األربعاء  5آذار  2014العدد 2238

األسد :خطة كيري على حساب األردن وفــل
ّ
متعدد االتجاهات يظهر
حراك أردني
ف ��ي ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ب �ع��د امل�ع�ل��وم��ات
وال �ت �س ��ري �ب ��ات اإلع�ل�ام� �ي ��ة ع ��ن س�ع��ي
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وال �س �ع��ودي��ة إل��ى
إح� � � ��داث ت �غ � ّ�ي ��ر م� �ي ��دان ��ي ف� ��ي س ��وري ��ا
م��ن خ�ل�ال جبهتها ال�ج�ن��وب�ي��ة .وبعد
االتهامات السورية الرسمية املتكررة
ل �ع � ّ�م ��ان ب �ف �ت��ح أراض� �ي� �ه ��ا وح ��دوده ��ا
ل� �ت� �س� �ل� �ي ��ح امل� � �ق � ��ات� � �ل �ي��ن وت� ��دري � �ب � �ه� ��م
وإرس��ال�ه��م إل��ى امل�ح��اف�ظ��ات ال�س��وري��ة،
زار وف��د أردن ��ي ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس��د
مغايرة» عن آراء الشارع
لنقل «صورة ّ
األردن� � � � � ��ي ،وح � � � ��ذر ن� � � ��واب أردن� � �ي � ��ون،
أم��س ،حكومتهم م��ن التدخل باألزمة
السورية أو السماح بمرور أسلحة إلى
سوريا عبر األردن.
وأك��د األس��د ،خ�لال استقباله وف�دًا من
«املجلس األردن��ي للشؤون الخارجية
ل�ت�ن�ظ�ي��م ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة»،
رف ��ض ب �ل��اده «مل ��ا ي �ح��اك ف ��ي امل�ن�ط�ق� ً�ة
م � ��ن أج� � ��ل ت� �ك ��ري ��س إس� ��رائ � �ي� ��ل دول� � ��ة
ي �ه��ودي��ة ،وه ��و م ��ا ت �ه��دف إل �ي��ه خطة
وزير الخارجية األميركي جون كيري،
بما في ذل��ك إف��راغ فلسطني من أهلها
العرب وتصفية القضية الفلسطينية
على حساب فلسطني واألردن».
وش � � � � � ّ�دد ال� ��رئ � �ي� ��س ال� � � �س � � ��وري ،خ �ل�ال
اللقاء« ،على أهمية ال��وف��ود الشعبية
ال �ت��ي ت�ض��م م�خ�ت�ل��ف ال�ن�خ��ب ال�ف�ك��ري��ة
وال �ش��رائ��ح االج�ت�م��اع�ي��ة ل�خ�ل��ق حركة
شعبية ع�ل��ى ال�س��اح��ة ال�ع��رب�ي��ة ،األم��ر
ال ��ذي ُي� َ�ع� ّ�د أم �رًا أس��اس�ي��ًا ف��ي مواجهة
املخططات التي تتعرض لها شعوب
املنطقة».
ّ
وأكد أن الشعب السوري «وعلى الرغم
م��ن ال �ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة ال�ت��ي يتعرض
لها ،سيبقى دائمًا إل��ى جانب شقيقه
األردني وسيدعم نضاله للحفاظ على
ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة وال��دول��ة األردن �ي��ة».
ب� ��دوره� ��م ،رأى أع� �ض ��اء ال ��وف ��د ،ال ��ذي
ّ
ترأسه ناهض حتر ،أن «صمود سوريا
ي�ع� ّ�د رك�ي��زة أساسية إلف�ش��ال امل��ؤام��رة
ال �ت��ي ت �ت �ع��رض ل �ه��ا ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة؛

ألن م��ا ي��واج�ه��ه ال�ش�ع��ب ال �س��وري هو
م�ق��دم��ة إلم� ��رار امل �ش��اري��ع ال�غ��رب�ي��ة في
املنطقة ،ومنها مشروع الوطن البديل
وإنهاء حق العودة».
للفلسطينيني
ّ
ف��ي م ��وازاة ذل��ك ،ح��ذر ن��واب أردن�ي��ون،
أم��س ،حكومتهم م��ن التدخل باألزمة
ال�س��وري��ة أو امل�ش��ارك��ة ف��ي اجتماعات
أو السماح بمرور أسلحة لسوريا عبر
األردن.
تبناها
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�
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�
م
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ّ
ّ
النائب (املستقل) خليل عطية ووقعها
 22ن��ائ �ب��ًا ،ال �ح �ك��وم��ة ،إل ��ى «االب �ت �ع��اد
وع��دم االق�ت��راب من أي ش��يء أو شبهة
قد ت� ِّ
�ورط البالد في األزم��ة السورية»،
مشيرين إل��ى «ض ��رورة ال �ت��زام موقف
األردن الثابت تجاه األزم��ة السورية».

خارج البالد إرهابيًا.
م��ن جهة أخ ��رى ،ق��ال وزي��ر الخارجية
ّ
ال�ت��ون�س��ي ،منجي ح��ام��د ،إن ب�ل�اده ال
تفكر في عودة العالقات الديبلوماسية

مع النظام الحاكم في سوريا .وأضاف
ح��ام��د ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي مشترك
م��ع نظيره ال��روس��ي سيرغي الف��روف
ف��ي ت��ون��س« :إن �ن��ا ن�ف�ك��ر ف��ي ال�ج��ال�ي��ة

التونسية هناك (ل��م يحدد ع��دده��ا)»،
ّ
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ال� � ��وزارة ت �ت��واص��ل مع
القنصلية ال�ت��ون�س�ي��ة ف��ي دم �ش��ق من
أج � ��ل ه � ��ذا ال� � �غ � ��رض» .ول� �ف ��ت ال ��وزي ��ر

تونس ال تفكر في عودة
العالقات الديبلوماسية مع
النظام الحاكم في سوريا

م� ��ن ج �ه ��ة أخ � � ��رى ،أح� ��ال� ��ت ال �ح �ك��وم��ة
األردن �ي��ة ،أم ��س ،ع�ل��ى مجلس ال�ن��واب
(ال� �غ ��رف ��ة األول � � ��ى ل �ل �ب ��رمل ��ان) م �ش��روع
ق��ان��ون م �ع��دل ل �ق��ان��ون م�ن��ع اإلره� ��اب؛
حيث أع��ادت تعريف العمل اإلرهابي.
وب� �ح� �س ��ب ال� �ت� �ع ��ري ��ف ال � �ج � ��دي � ��د ،ف��ي
م�ش��روع ال�ق��ان��ون ،ف��إن ك��ل م��ن يلتحق
بالجماعات اإلسالمية املتشددة التي
ت �ق��ات��ل خ � ��ارج األردن س �ي �ح��اك��م أم ��ام
محكمة أم��ن الدولة بقضايا اإلره��اب.
كذلك اعتبر القانون ّ
أي شخص حاول
االلتحاق بجماعة مسلحة أو تنظيم
إرهابي أو تجنيد أو محاولة تجنيد
ل�ل�ال �ت �ح��اق ف ��ي ت �ن �ظ �ي �م��ات داخ� � ��ل أو

مخيم اليرموك :استعداد للمعركة ضد «النصرة»
يعيش سكان
مخيم اليرموك حالة
ّ
ترقب في انتظار بدء
لحظة
معركة بني ّ
أو أخرى ضد مسلحي
«جبهة النصرة»
الذين اقتحموا
املخيم أخيرًا ،ما
إطاحة
أدى إلى
ُّ
الهدنة التي اتفق
عليها بعد أشهر من
املفاوضات

ريف دمشق ـــ ليث الخطيب
ّ
ع��اد التوتر إل��ى مخيم اليرموك .توقف
دخول املساعدات اإلنسانية منذ اقتحام
«جبهة النصرة» أج� ً
�زاء من املخيم قبل
ّ
يتهيأ مقاتلو الفصائل
يومني ،في وقت
ّ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م��ن ت �ج��م��ع أب �ن��اء امل�خ�ي��م
لتنفيذ هجوم على «النصرة».
وح� �ت ��ى ال� � �ي � ��وم ،ل� ��م ي� �خ ��ض امل �ق��ات �ل��ون
وال� � �ق � � ّ�وة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة امل� �ش� �ت ��رك ��ة أي
مواجهة عسكرية ،على رغم «املمارسات
االستفزازية» التي قامت بها «الجبهة»،
ك ��إع �ل�ان ف �ش��ل امل� � �ب � ��ادرة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ال��رام�ي��ة إل��ى إرس��اء ال �ه��دوء ف��ي املخيم،
واعتقالها الناشطني الذين أسهموا في
تنفيذ ب �ن��ود امل �ب ��ادرة ،وإع� ��ادة مظاهر
ا ُل �ح��رب إل ��ى أح �ي��اء امل �خ �ي��م ال�ج�ن��وب�ي��ة.
ّ
نشرت الحواجز وتوزع القناصة ،وعاد
أهل املخيم للحديث عن تفخيخ املنافذ
ب�ي��ن امل� �ن ��اط ��ق ال � �ت ��ي س� �ي� �ط ��رت ع �ل �ي �ه��ا
«ال� �ن� �ص ��رة» وت �ل ��ك ال �ت ��ي ال ت � ��زال ت�ح��ت
س�ي�ط��رة ال � ّق��وة الفلسطينية امل�ش�ت��رك��ة،
وال� �ت ��ي ت �م��ث��ل س ��اح ��ة ال ��ري �ج ��ي ح� ّ�ده��ا
الفاصل.
وأف��ادت مصادر فلسطينية عن وصول
دف� � �ع � ��ات م � ��ن األس � �ل � �ح� ��ة إل � � ��ى م �ق��ات �ل��ي
الفصائـــــــل استعــدادًا ملواجهــــــة محتملة
ّ
مع املجموعات املسلحــــــة ،في حال فشل
املفــــــاوضات مع مقاتلي «النصرة».
وتشير بعض امل�ص��ادر ف��ي املخيم إلى
دخ� � ��ول ع �ن ��اص ��ر م� ��ن ت �ن �ظ �ي��م «ال� ��دول� ��ة

اإلس �ل��ام � � �ي � ��ة ف� � ��ي ال� � � �ع � � ��راق وال � � �ش� � ��ام»
(«داعش») إلى اليرموك من جهة الحجر
األس � � ��ود واح� �ت�ل�ال� �ه ��م مل �ب �ن��ى امل �ح �ك �م��ة
ورف��ع راي��ات تنظيمهم عليه .وبحسب
املصادرّ ،
حدد عناصر «داعش» هدفهم

م� ��ن ال� �ع� �م� �ل � ّ�ي ��ة ب ��ال� �ت� �ص ��دي مل� ��ا س � ّ�م ��وه
«امل�ص��ال�ح��ة ال��وث�ن�ي��ة» ،واع�ت�ق�ل��وا ع��ددًا
من الشبان املشاركني في أعمال املبادرة
ّ
املخيم .كذلك ه��ددوا «ك��ل من يضع
في
يده في أي خطوة من املبادرة».

مؤسس
اغتيال ابن ّ
«الحر» في تركيا؟
ّ
أك��د قائد «الجيش الحر» العقيد ري��اض األسعد مقتل نجله محمد
أمس ،إثر حادث مروري على الطريق بني مدينة إسطنبول والعاصمة
التركية أنقرة ،من دون أن ّ
يتعرض هو ألي أذى.
وفي اتصال هاتفي مع مراسل «األناضول» ،قال األسعد إن «الحادث
وق��ع بعد  ٣س��اع��ات م��ن االن �ط�لاق م��ن مدينة إسطنبول ف��ي اتجاه
العاصمة أنقرة ،حيث اختل ت��وازن املركبة التي كانت تقله مع نجله
وابن عمه ،وذلك بشكل مفاجئ ،ما أدى إلى وقوع الحادث» .وأوضح
أنه وابن عمه بخير ،مستغربًا حصول الحادثة التي ّأدت إلى مقتل
ً
اب�ن��ه ،ق��ائ�لا إن��ه «ل��م يستوعب إل��ى اآلن م��اذا ح�ص��ل» .ول��م يستبعد
األسعد أن تكون الحادثة عملية اغتيال بسبب وقوع الحادث بشكل
مفاجئ مع اختالل املركبة التي كانوا يستقلونها .وكان األسعد قد
تعرض ملحاولة اغتيال في آذار ّ ،2013أدت إلى بتر ساقه.
(األخبار)

واعتقلت «النصرة» اثنني من املسعفني
م��ن مستشفى فلسطني ،م�م��ن أسهموا
ف��ي إخ ��راج ح ��االت م��رض� ّ�ي��ة م��ن املخيم
خالل فترة تنفيذ املبادرة.
وأرج��أت الفصائل الفلسطينية أي رد
فعل عسكري «ح��رص��ًا على امل �ب��ادرة»،
ب �ح �س��ب ق �ي��ادي�ي�ن ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،ف�ي�م��ا
انطلقت مساعي الفصائل الفلسطينية
ّ
م��ن خ�لال املسلحني الفلسطينيني في
محاولة إلقناع «الجبهة» باالنسحاب
لاّ ّ
م��ن امل�خ� ّ�ي��م .إ أن «ك��ل ت�ل��ك امل�ح��اوالت
ّ
ب � � ��اء ت ب ��ال� �ف� �ش ��ل ،ح ��ت ��ى اآلن» ،ي �ق��ول
ق� � �ي � ��ادي م � �ي� ��دان� ��ي ف � ��ي ت� �ج � ّ�م ��ع أب� �ن ��اء
ال �ي��رم��وك ل� �ـ «األخ� �ب ��ار» ،وي �ض �ي��ف« :ال
ي�ب��دو أن ال�ن�ص��رة ستنسحب ب��ال�ك�لام
وح��ده ،ه� ّ�ذا م��ا يقوله ال��واق��ع امليداني،
األرج ��ح أن �ه��ا ت��ري��د اس �ت��دراج ال�ج�ي��ش
ال�س��وري إل��ى منازلة معها على أرض
ّ
ّ
املخيم» .ما يؤكد كالم القيادي الكثير
م��ن ال�ش��ائ�ع��ات ال�ت��ي ت��داول �ه��ا ال�ف�ض��اء
اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ،ف� �ق ��د ن� �ش ��رت ص �ف �ح��ات
«ت�ن �س �ي �ق �ي��ات ال� �ث ��ورة ال �س��وري��ة» ع�ل��ى
«فايسبوك» ،خبرًا مفاده ّ
نية الجيش
ف� ��ي ال � ��دخ � ��ول إل � ��ى م� �خ � ّ�ي ��م ال� �ي ��رم ��وك،
س � ��رع � ��ان م � ��ا ن� �ف� �ت ��ه م � �ص � ��ادر رس� �م � ّ�ي ��ة
س��وري��ة وق��وى فلسطينية كـ «الجبهة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر فلسطني ـ�ـ�ـ�ـ ال�ق�ي��ادة
ّ
ال� �ع ��ام ��ة» ،ال �ت��ي أك � ��دت م ��ن ج �ه �ت �ه��ا أن
ال � ��دول � ��ة ال � �س� ��وري� ��ة ن �ق �ل ��ت امل � �ل� ��ف إل ��ى
ال�ف�ص��ائ��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة األرب �ع��ة عشر
منذ ما قبل انطالق املبادرة.

