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تجريبي

«النصرة» تخطف 43 جنديًا دوليًا في الجوالن

الجمعة، ٢٩ أغسطس/ آب ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

باريس - رندة تقي الدين { واشنطن - جويس كرم 

نیويورك، لندن، بیروت - «الحیاة»، أ ف ب، رويترز - تبذل األمم المتحدة جھودًا إلطالق 43 عنصرًا

من قوات حفظ السالم كانت مجموعة مسلحة خطفتھم امس، في وقت اجتمع الرئیس األمیركي

باراك أوباما مع فريقه لألمن القومي لبحث توجیه ضربات جوية لمواقع «الدولة اإلسالمیة»

(داعش) شرق سورية. وأكد الرئیس الفرنسي فرانسوا ھوالند أنه ال يمكن الرئیس السوري بشار

األسد أن يكون شريكًا في محاربة «داعش» والجھاديین. وأفادت مصادر ديبلوماسیة غربیة لـ

«الحیاة» بأن المبعوث الدولي الجديد ستیفان ديستورا سیزور دمشق في التاسع من الشھر

المقبل، في أول زيارة له إلى سورية منذ تسلمه منصبه، علمًا بأن السلطات السورية وافقت

على اعتماد مارتن غريفث ممثًال للمبعوث الدولي في دمشق. (للمزيد)

وكان «المرصد السوري لحقوق اإلنسان» أفاد بأن «جبھة النصرة» خطفت الجنود الدولیین «في

الشريط الفاصل بین الجوالن السوري المحتل والجوالن المحرر»، داعیًا إلى «اإلفراج عنھم بشكل

فوري من دون قید أو شرط» ألن «خطفھم ال يصب في مصلحة الشعب السوري»، ذلك بعدما

أعلنت المنظمة الدولیة في بیان أن مجموعة مسلحة احتجزت فجر الخمیس 43 من

عناصر»القوات الدولیة فك االشتباك» في الجوالن بین سورية وإسرائیل. ولم تكشف المنظمة

عن جنسیات المحتجزين، إال أن ست دول تساھم في تلك القوات البالغة 1200 عسكري، وھي

فیجي والھند وإيرلندا ونیبال وھولندا والفیلیبین. وقال البیان إن «األمم المتحدة تبذل كل جھد

ممكن لتأمین اإلفراج عن عناصر حفظ السالم المحتجزين وإعادة حرية الحركة الكاملة للقوات

في منطقة عملیاتھا». وكانت فصائل مسلحة سورية، بینھا «النصرة» سیطرت أول من أمس

على معبر في القنیطرة في الجوالن.

في شمال شرقي البالد، أعدم «داعش» أكثر من 160 جنديا نظامیًا أسرھم التنظیم بعد

سیطرته على مطار الطبقة العسكري. وقال «المرصد» إن ستة قیاديین في «داعش» قتلوا في

غارة نفذتھا طائرات النظام السوري على مقر للتنظیم في ريف دير الزور خالل انعقاد اجتماع

لقیاديین «شرعیین وعسكريین». كما شن الطیران 18 غارة على حي جوبر شرق دمشق. وقال

«المرصد» إنه «أكبر استخدام للكثافة النارية من قوات النظام، وأعنف قصف يشھده حي جوبر

منذ سیطرة الكتائب المقاتلة على الجزء األكبر منه» منذ حوالى سنتین.

في واشنطن، عقد أوباما اجتماعًا موسعًا أمس جمع رؤساء االستخبارات األمیركیة ووزيري

الدفاع والخارجیة والقیادة العسكرية لبحث «الوضع في العراق وسورية»، انطالقًا من دعوته

أركان اإلدارة الى وضع خطة شاملة لضرب «داعش» في سورية. ومن المتوقع أن يبحث
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االجتماع في المعلومات االستخباراتیة التي جمعتھا واشنطن عبر إرسال طائرات استطالعیة

فوق سورية ھذا األسبوع والخیارات المتاحة لضرب التنظیم والشركاء على األرض الممكن أن

يساعدوا في ذلك. (راجع ص 3)

في باريس، قال ھوالند في خطاب خالل افتتاحه المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا في الخارج:

«النزاع (السوري) امتد إلى العراق، البلد الذي يعاني أساسًا من االنقسامات والنزاعات الدينیة

وانعدام االستقرار، ودخل (تنظیم) الدولة اإلسالمیة من ھذه الثغرة، ألن اإلرھاب يتغذى دائمًا من

الفوضى». وشدد على أنه «من الضروري تشكیل تحالف واسع، لكن لتكن األمور واضحة: بشار

األسد ال يمكن أن يكون شريكًا في مكافحة اإلرھاب، فھو الحلیف الموضوعي للجھاديین».

ودعا ھوالند إلى تحرك إنساني وعسكري لمواجھة «داعش». وقال ديبلوماسیون فرنسیون أنھم

يأملون عقد مؤتمر دولي سیضم إيران ودوًال عربیة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس

األمن التابع لألمم المتحدة بین 15 و20 الشھر المقبل.


