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تجريبي

واشنطن تدرس خياراتها في سورية وموسكو تتهمها بـ «تفخيخ» التسوية

السبت، ٣ فبراير/ شباط ٢٠١٨ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

واشنطن، موسكو، لندن - جويس كرم، «الحیاة» 

تسارعت التطوّرات في الملف السوري داخل أروقة اإلدارة األمیركیة مع تأكید وزارة
الخارجیة ما كشفه البیت األبیض، عن قلق واشنطن من استخدام النظام السوري أسلحة

كیماوية في الغوطة الشرقیة لدمشق وتوجیھھا تحذيراً ضمنیاً إلى روسیا، بالتزامن مع
إعالن وزير الدفاع جايمس ماتیس أن اإلدارة تبحث عن أدلة لتأكید استخدام النظام

السوري غاز السارين في الغوطة.
واتھمت موسكو واشنطن بالسعي إلى «تفخیخ» عملیة التسوية السیاسیة في سورية.
وأكد مصدر في وزارة الخارجیة الروسیة أمس، أن االتھامات األمیركیة بتطوير أنواع جديدة

من األسلحة الكیماوية «ال أساس لھا من الصحة»، معتبراً أنھا تھدف إلى «شیطنة»
الرئیس السوري بشار األسد. ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن المصدر أن واشنطن

«تستغل موضوع الكیماوي السوري لزرع لغم مدّمر في عملیة التسوية السیاسیة في
سورية».

وبعد تأكید مسؤولین في البیت األبیض أول من أمس، اشتباھھم بأن تكون دمشق طوّرت
أنواعاً جديدة من األسلحة الكیماوية، وإشارتھم إلى أن إدارة الرئیس دونالد ترامب مستعّدة
للقیام بعمل عسكري جديد ضد القوات النظامیة السورية إذا اقتضت الضرورة، ضّمت وزارتا
الخارجیة والدفاع صوتیھما إلى البیت األبیض، وقالت الناطقة باسم الخارجیة ھیثر نويرت،
إن «الواليات المتحدة قلقة بشكل كبیر في شأن تقرير آخر حول استخدام النظام السوري

غاز الكلورين إلرھاب المدنیین البريئین في الغوطة الشرقیة خارج دمشق».
وأكد ماتیس أن النظام السوري «استخدم تكراراً غاز الكلورين»، وأن اإلدارة قلقة ما إذا

«كان تم استخدم غاز السارين وتحاول استقصاء أدلة حول ذلك».
وانضّمت فرنسا إلى الواليات المتحدة، معربة عن «قلق عمیق» إزاء عدم التزام النظام
السوري تعھده وقف استخدام السالح الكیماوي. وأكدت وزارة الخارجیة أمس، أن باريس
تعمل مع شركائھا في خصوص التقارير التي تفید باستعمال متكرر للغازات السامة في

ھجمات النظام على قرى ومدن سورية.
وبموازاة الضغط اإلعالمي الذي تمارسه واشنطن في ھذا الملف، تسارعت االتصاالت
األمیركیة- الروسیة بعد زيارة وفد استخباراتي روسي واشنطن بداية األسبوع، برئاسة
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مدير االستخبارات سیرغي ناريشكین ولقائه نظیره األمیركي مدير االستخبارات المركزية
(سي آي أي) مايك بومبیو.

مصادر أوروبیة لـ «الحیاة» وجود مخاوف في إسرائیل من نقل نظام األسد سالحاً كیماوياًكما وصل إلى إسرائیل أمس، مدير األمن القومي الروسي نیكوالي باتروشیف، وسط تأكید
إلى «حزب هللا». واعتبرت الخارجیة األمیركیة أن «روسیا تتخذ خیاراً خاطئاً إذا لم تمارس

ضغوطھا ونفوذھا االستثنائي» في سورية.
وأكد المسؤولون األمیركیون أن الحكومة السورية احتفظت ببعض ترسانتھا من األسلحة
الكیماوية، على رغم االتفاق الذي أبرم بوساطة أمیركیة- روسیة سلمت بموجبه دمشق
أسلحتھا الكیماوية كافة في عام 2014. وأضافوا أن سمات بعض الھجمات التي ُنفذت
أخیراً تشیر إلى أن سورية ربما تكون طورت أسلحة جديدة وطرقاً أخرى الستخدام مواد
كیماوية سامة في شكل يجعل تعّقب مصدرھا األصلي مھمة أصعب. وطلب المسؤولون

عدم ذكر أسمائھم وأحجموا عن تقديم أمثلة محددة.
وعلمت «الحیاة» أن المبعوث األمیركي في ملف سورية مايكل راتني سیغادر منصبه

األسبوع المقبل، وسیعیَّن في منصب ديبلوماسي في األردن، فیما تبحث إدارة ترامب عن
شخصیة عسكرية سابقة إلدارة الملف السوري.
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