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ّ
تركيا»

مشهد سياسي

دعوة للقاء سوري في نيويورك ...وموسكو «متريثة»

يومان سعوديان لـ«توحيد» معارضتها
يــومــان يفصالن عــن بـيــان اجتماع
الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض ال ـ ـخ ـ ـت ـ ــام ـ ــي .م ـ ـ ـقـ ـ ــررات
ت ـن ـت ـظــرهــا واش ـن ـط ــن ل ـت ــؤك ــد عـلــى
إثرها لقاء نيويورك ّ
املكمل للقاءات
فيينا حول األزمة السورية.
ل ـكــن رغ ــم إعـ ــان ال ــدع ــوة ،ال تـبــدو
م ــوس ـك ــو م ـت ـفــائ ـلــة ب ـع ـقــد املــؤت ـمــر
بـ ـم ــوع ــده ،ف ـم ــن «الـ ـس ــاب ــق ألوان ـ ــه
إعــان استعدادنا لتلبية الدعوة»،
حسب وزارة خارجيتها.
العاصمة الروسية لديها تحفظات
ع ــدي ــدة عـلــى مــؤتـمــر ال ــري ــاض بما
يشمل من مدعوين وغياب أطــراف
أساسية عنه.

اجتماعات تمهيدية
في الرياض حضر جانبًا
منها دبلوماسيون
غربيون

املنكوبة ،ونهب مواقع أخرى ،غير أن
«قـصــر م ــوزة» بقي فــي مــأمـ ٍـن مــن أي
ُ
م ـم ــارس ــات م ـمــاث ـلــة ،ق ـبــل أن ت ـح ـ َّـول
حدائقه املترامية قبل قرابة شهرين
إلى «مركز تدريب عسكري» لعناصر
التنظيم .ووفقًا ملا أكدته مصادر ّ
عدة
ّ
م ــن داخـ ــل املــدي ـنــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ف ــإن
القصر «مــا زال فــي مـنــأى عــن نيران
ّ
الجوية».
الحرب ،بما في ذلك الغارات

مكتبة طالس في ّالرستن

فــي بـلــدة الـ ّـرســن مسقط رأس وزيــر
ال ــدف ــاع ال ـس ــوري األس ـب ــق مصطفى
طـ ــاس ،يـقــع بـيـ ّـت ط ــاس ومكتبته
ً
ّ ُ
الشخصية .تـصــنــف املكتبة واح ــدة
ّ
الشخصية في
مــن أضخم املكتبات
العالم ب ـ  135ألــف عـنــوان بــن كتاب
مطبوع ومـخـطــوط .املكتبة وفـقــا ملا
نـقـلـتــه م ـص ــادر إعــامـ ّـيــة ع ــن طــاس
نفسه قبل سـنــوات «هــي ثــانــي أكبر
ّ
ّ
شخصية في العالم» .ورغم أن
مكتبة
الرسنت كانت من أوائل املدن السورية
التي قال السالح فيها كلمته ،ورغم
ّ
تحول منطقة املكتبة إلى خط تماس
يفصل مناطق سيطرة املسلحني عن
مناطق سيطرة الجيش السوري فقد
ّ
استمرت في منأى عن نيران املعارك.
ّ
محلية لــ«األخـبــار»
ّوتــؤكــد مـصــادر
أنـ ـه ــا «لـ ــم ت ـت ـع ـ ّـرض ألي اعـ ـت ــداء أو
محاولة نهب» على امتداد السنوات
السابقة.

وي ـظ ـه ــر ك ـ ــأن ال ــاعـ ـب ــن ال ــدول ـي ــن
ب ــانـ ـتـ ـظ ــار نـ ـت ــائ ــج االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة يـ ـ ـ ــوم غـ ـ ــد ال ـخ ـم ـي ــس
لتثبيت موعد اجتماعات نيويورك
من عدمه.
وأعـلــن وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
جـ ــون كـ ـي ــري ،اح ـت ـم ــال اسـتـضــافــة
ب ــاده الج ـت ـمــاع دول ــي بخصوص
األزم ــة الـســوريــة ،فــي نـيــويــورك في
 18من الشهر الجاري.
وأض ـ ـ ــاف ،خـ ــال مــؤت ـمــر صـحــافــي
ع ـق ــب ل ـق ــائ ــه األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لــأمــم
ّ
املتحدة بان كي مون في باريس ،أن
اجتماع نـيــويــورك مرتبط بنتائج
مؤتمر ممثلي املعارضة السورية
الذي بدأ في مدينة الرياض ،معربًا
في هذا السياق عن أمله أن تتمكن
األط ـ ــراف املـعـنـ ّـيــة بـمـســاعــدة األم ــم
امل ـت ـحــدة ،مــن ال ـتــوصــل إل ــى عملية
وقف إطالق النار في سوريا.
ورغـ ـ ــم دعـ ـ ــوة األمـ ـ ــن الـ ـع ــام لــأمــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ب ـ ــان ك ـ ــي مـ ـ ـ ــون ،ال ـ ــدول
امل ـشــاركــة إل ــى اج ـت ـمــاع ن ـيــويــورك،
تـ ـ ــري ـ ـ ـثـ ـ ــت مـ ـ ــوس ـ ـ ـكـ ـ ــو ف ـ ـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ــان
مـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا .وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
الخارجية
للمتحدثة بــاســم وزارة
ّ
ال ــروسـ ـي ــة ،م ــاري ــا زاخ ـ ــاروف ـ ــا ،أن ــه
«نظرًا إلى الطريقة التي تتقدم فيها
األمور ،نعتقد أن من السابق ألوانه
إعالن استعدادنا لتلبية الدعوة».
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،يـسـتـمــر وص ــول
امل ــدع ــوي ــن م ــن أطـ ـي ــاف م ـعــارضــة
سورية إلى الرياض للمشاركة في
مؤتمر دعت إليه السعودية ،وعقد
بعضهم اجـتـمــاعــات غـيــر رسمية
ت ـح ـض ـي ـرًا الن ـ ـطـ ــاق املـ ـح ــادث ــات
اليوم.

وع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــن
اجتماعات تمهيدية حضر جانبًا
مـنـهــا دبـلــومــاسـيــون غــرب ـيــون ،في
فندق «إنتركونتيننتال» بالرياض.
وأف ــاد مصدر مـشــارك فــي اللقاءات
التحضيرية ،لوكالة «فرانس برس»
بأن «النقاشات التي ستبدأ صباح
ال ـي ــوم ،سـتـبـحــث فــي م ـبــادئ الـحــل
السياسي وتشكيل وفد ملفاوضات
م ـح ـت ـم ـلــة مـ ــع ال ـ ـن ـ ـظـ ــام .وس ـت ـع ـقــد
جلسات متواصلة ليومني مدة كل
منها ساعة ونصف ساعة ،يتوقع
أن يصدر بعدها بيان ختامي».
وتــوقــع عـضــو «االئـ ـت ــاف» ،سمير
ن ـش ــار ،أن ي ــواج ــه املــؤت ـمــر «مـهـمــة
ص ـع ـب ــة» ف ــي ال ـت ــوص ــل إل ـ ــى رؤي ــة
مــوحــدة ،خـصــوصــا لجهة االتـفــاق
على دور الرئيس بشار األســد في
أي مرحلة انتقالية.
وشـ ـمـ ـل ــت الـ ـ ــدعـ ـ ــوة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
«االئـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاف»« ،هـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـيــق
الوطنية» ،وشخصيات من «مؤتمر
ال ـقــاهــرة» وأخ ــرى «مـسـتـقـلــة» ،كما
دعـ ـ ـ ــي مـ ـمـ ـثـ ـل ــو ف ـ ـصـ ــائـ ــل م ـس ـل ـحــة
ك ــ«ال ـج ـب ـهــة ال ـج ـنــوب ـيــة» و«ج ـيــش
اإلسـ ـ ـ ــام» و«حـ ــركـ ــة أح ـ ـ ــرار ال ـش ــام
اإلسالمية».
هيثم مناع لوكالة
ـارض
وقــال املـعـ
ّ
«فــرانــس ب ــرس» إن ــه لــن يـشــارك في
املؤتمر ألنــه «لــم يستجب مع أمور
ح ــذرن ــا م ـن ـهــا» ،وال سـيـمــا «دع ــوة
حركة أحرار الشام التي تقاتل جنبًا
إلــى جنب مــع جبهة الـنـصــرة ،فرع
تنظيم القاعدة».
وأب ــدى مناع «تـشــاؤمــه» مــن نجاح
املؤتمر ،معتبرًا أنه سيكون «حقل
ألـ ـ ـغ ـ ــام وق ـ ـنـ ــابـ ــل عـ ـنـ ـق ــودي ــة ،وك ــل
عناصر االنفجار موجودة فيه».
في السياق ،قال دبلوماسي غربي،
ّ
لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» ،إن امل ـحــادثــات
فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة «ل ـي ـس ــت ش ــام ـل ــة.
ل ـيــس هـ ــذا امل ـن ـبــر امل ــوح ــد ال ـشــامــل
للمعارضة» .وأضاف« :ال أتوقع أن
تكون (مـحــادثــات) الــريــاض خطوة
بناءة ...اتسم األمر برمته بالسلبية
الشديدة ويبدو مثل قائمة رغبات
سعودية ـ تركية».
فــي املـقــابــل ،انتقد مـشــاركــون في
«مــؤت ـمــر س ــوري ــا الــديـمـقــراطـيــة»
الذي تستضيفه مدينة املالكية في
محافظة الحسكة تغييب األكــراد
عن اجتماع الرياض ،معتبرين أن
الـقــوى املــوجــودة فــي الــداخــل هي
«األكثر جدارة» لوضع رؤية حول
مستقبل النظام السياسي .وقال
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ق ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الديمقراطية» ،العقيد طالل سلو،
لــوكــالــة «ف ــران ــس ب ـ ــرس»« :لـسـنــا
ق ـ ــوى وه ـم ـي ــة ع ـل ــى األرض ()...
ولـهــذا يجب أن تـكــون لنا الكلمة
األساسية في مستقبل سوريا»،
م ـض ـي ـفــا أن «عـ ـ ــدم دع ــوتـ ـن ــا إل ــى
مؤتمر الرياض مؤامرة».
وانـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــد «م ـ ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــر سـ ـ ــوريـ ـ ــا

أطلق على
منطقة بالقرب من
المطار ،اسم «ساتر
ّ
الدشم» (األخبار)

ال ــدش ــم نـصـبـهــا الـجـيــش عـلــى قـنــاة
ّ
ري قريبة من املطار محاذية للمطار
العسكري .وفــي الحسكة ،اشتهرت
بـئــر نفطية فــي منطقة تــل عـلــو في
ريف اليعربية ،باسم «بئر حفوظ»،
نسبة ملسلح محلي اسـمــه «حــافــظ
الجريان» كان يسيطر مع مجموعته
ع ـلــى ال ـب ـئــر ،ق ـبــل أن تـسـيـطــر عليه

سوريا

13

ـردي ــةُ ،
«ال ــوح ــدات» ال ـك ـ ّ
وي ـع ـثــر على
جثته بالقرب من بحيرة الخاتونية
ب ــري ــف الـ ـه ــول ،ب ـعــد م ـع ـلــومــات عن
إعدامه على يد تنظيم «داعش».
كــذلــك أخ ــذت بعض األس ـمــاء تتردد
عـ ـل ــى عـ ـ ـ ـ ّـدة مـ ـن ــاط ــق بـ ـع ــد س ـي ـطــرة
«الــوحــدات» الـكــرديــة ،ومــن بــن هذه
املـ ـن ــاط ــق ج ـب ــل ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،الـ ــذي

يقطنه ع ــدد مــن الـعـشــائــر الـعــربـ ّـيــة،
ليسمى الحقًا باسم «جبل كــزوان»،
مـ ـب ــرري ــن بـ ــأنـ ــه اس ـ ــم كـ ـ ـ ــردي ق ــدي ــم
لـلـمـكــان ،وال ـح ــال ذات ــه انـطـبــق على
م ــديـ ـن ــة ت ـ ــل أب ـ ـيـ ــض بـ ــريـ ــف ال ــرق ــة
الشمالي ،الذي أطلق عليها اسم «كر
ّ
سبي» ،بعد ّ
الذاتية
ضمها لـ«اإلدارة
ملقاطعة كوباني» (عني العرب).

كيري :اجتماع نيويورك مرتبط بنتائج مؤتمر الرياض (أ ف ب)

ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة لـ ـق ــوى امل ـع ــارض ــة»
ف ــي ي ــوم ــه األول ب ـم ـشــاركــة «ح ــزب
االتحاد الديمقراطي» الكردي ،أبرز
حــزب كــردي س ــوري ،وتـيــار «قمح»
الذي يرأسه هيثم مناع ،باإلضافة
إلـ ـ ــى عـ ـ ــدد مـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـك ــردي ــة
والسريانية واألشورية ومنظمات
مدنية.
ورأى أحد منظمي املؤتمر ،نبراس
دل ـ ــول ،امل ـن ـت ـمــي إل ــى تـجـمــع «عـهــد
الكرامة والحقوق» أن املشاركني في
مــؤتـمــر املــالـكـيــة يـجـهــزون أنفسهم

«ألي عملية تفاوض ونقوم بلملمة
شتات املـعــارضــة الـســوريــة املؤمنة
بــالـحــل الـسـيــاســي والــدولــة املدنية
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» .وي ـن ـه ــي املــؤت ـمــر
أعـمــالــه ال ـيــوم األرب ـع ــاء تــزامـنــا مع
بــدء مباحثات الــريــاض .وسيدرس
مــؤت ـمــر املــال ـك ـيــة م ــن جـهـتــه «ب ـنــاء
ن ـظــام ديـمـقــراطــي بــرملــانــي تـعــددي
فـ ــي دول ـ ـ ــة المـ ــركـ ــزيـ ــة» ب ــاإلض ــاف ــة
إلــى االع ـتــراف الــدسـتــوري بحقوق
األقليات في سوريا.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

تقرير

ّ
قضية رواتب «الفرات»
إلى انفراج
صهيب عنجريني
ّ
قضية رواتب موظفي «املؤسسة العامة

لسد الفرات» في طريقها إلى االنفراج.
فبعد أخــذ ٍّ
ّ
استمر منذ أن أوقفت
ورد
ٍ
ّ
السورية تسديد رواتب حوالى
الحكومة
ّ
 1500م ــوظ ــف وع ــام ــل ف ــي امل ـحــطــات
والسدود التابعة للمؤسسة («األخبار»،
العدد  ،)2735صدرت أخيرًا توجيهات
ع ــن رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بتسديد
الرواتب املتراكمة .وعلمت «األخبار» أن
«التوجيهات لــم تقتصر على موظفي
الفرات ،بل قضت بالعمل على تسديد
كل االستحقاقات املتراكمة للموظفني

الحكوميني الذين لم يغادروا محافظتي
ّ
الرقة وإدلب».
املدير العام لـ«مؤسسة الفرات» ،املهندس
نجم البنيةّ ،أكد لـ«األخبار» ّ
صحة هذه
َ ّ
ـار
امل ـع ـلــومــات ،وأوضـ ـ ــح أن «ال ـع ـمــل ج ـ ٍ
ّ
حاليًا على إعداد قوائم ّ
مفصلة ببيانات
موظفي املؤسسة املستحقني للرواتب،
ّ
عالوة على جداول دوام دققها الرؤساء
ُ
املباشرون واملديرون املعنيون ،تمهيدًا
ّ
الحكومية ُليصار
لرفعها إلى الجهات
ّ
ّ
إل ــى ص ــرف امل ـس ـت ـحــقــات» ،كـمــا تــوقــع
«ال ـب ـن ـي ــة أن ت ـ ـتـ ـ ّـوج الـ ـجـ ـه ــود ب ـصــرف
ّ
مستحقات العاملني في املؤسسة قبل
انقضاء العام الحالي».

