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سوريا

مشهد سياسي

اجتماع القاهرة اليوم والمعلم «ال يقيم له وزنًا»

«موسكو  »1بال رسميين روس وال وثيقة خـ

لم تخرج موسكو في
الحديث عن مبادرتها حيال األزمة
السورية عن اإلطار العام الذي
سبق أن حددته ،لكنها تحدثت
بنحو واقعي فرض خفض
مستوى التوقعات .جاء ذلك قبل
يوم من انطالق المشاورات التي
تحتضنها القاهرة اليوم
تـبــدأ ال ـيــوم فــي الـقــاهــرة االجـتـمــاعــات
امل ـت ــوق ــع أن ت ـج ـمــع ط ـي ـفــا واسـ ـع ــا من
امل ـعــارضــة ال ـســوريــة ب ـهــدف الـتــوصــل
إل ــى «رؤيـ ــة مـشـتــركــة» ف ــي م ــا بينها،
فــي وقــت وضعت فيه موسكو ،أمــس،
إط ــارًا مـحــددًا ملــا يمكن أن تـخــرج منه
االجتماعات الذي ستحتضنها ما بني
 26و 29من الشهر الحالي.
وال تعتبر اجتماعات القاهرة رسمية،
إذ ال تنظمها وزارة الخارجية املصرية

سوريا تطالب األمم
المتحدة بإجراء ضد تركيا
طالبت ســوريــا مجلس األم ــن الــدولــي باتخاذ
إج ــراء ضــد تركيا لسماحها الم ــرأة فرنسية
(حـيــاة بومدين) على صلة بهجمات باريس
األخيرة بدخول سوريا بطريقة غير مشروعة
مع مقاتلني أجانب آخرين.
وقال مندوب سوريا لدى األمم املتحدة ،بشار
الـجـعـفــري ،فــي رســالــة بـعــث بـهــا إل ــى مجلس
األم ــن واألمـ ــن ال ـعــام لــأمــم امل ـت ـحــدة ،ب ــان كي
مون« ،تركيا ال تزال القناة الرئيسية لتهريب
االرهابيني واملرتزقة األجانب من أنحاء العالم
إلــى ســوريــا» .وكـتــب فــي الــرســالــة الـتــي تحمل
تاريخ  12كانون الثاني ،وكشف عنها النقاب
أمـ ــس ،أن «ال ــدول ــة (ت ــرك ـي ــا) تـسـتـخــدم أيـضــا
كـطــريــق ي ـع ــودون م ــن خــالــه إل ــى ب ــاده ــم أو
يسافرون إلى دول أخرى».
(رويترز)

ً
مباشرة ،بل يجتمع الحاضرون تحت
رعـ ــايـ ــة املـ ـجـ ـل ــس امل ـ ـصـ ــري ل ـل ـش ــؤون
الخارجية ،وتستمر االجتماعات حتى
يوم السبت املقبل.
وبانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،أش ـ ـ ـ ــار وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الروسي ،سيرغي الفروف ،في مؤتمر
صـ ـح ــاف ــي خـ ـص ــص ل ـ ـعـ ــرض ن ـت ــائ ــج
الــديـبـلــومــاسـيــة الــروس ـيــة لـعــام 2014
أمــس ،إلــى أهمية تــزايــد قناعة الغرب
ب ـح ـت ـم ـيــة ال ـ ـحـ ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ــأزم ــة
ال ـســوريــة ،مـشـيـرًا إل ــى ض ــرورة األخــذ
ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء الـ ـس ــابـ ـق ــة فــي
مؤتمري جنيف ومونترو ،عند إجراء
لـقــاء مــوسـكــو .ورأى أن «األه ــم حاليًا
هو مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية،
فـ ـه ــذه م ـه ـمــة أول ـ ــى وأول ـ ـيـ ــة ق ـب ــل أي
تغيير أو تشكيل ألي نظام جديد في
سوريا».
وف ــي نـقـطــة م ـه ـمــة ،أع ـل ــن الف ـ ــروف أن
بالده لن تشارك رسميًا في املفاوضات،
الفتًا إلى أن خبراء سيمثلونها فيها.
وأوضح أنه «لن يكون هناك أي ممثلني
رسميني عن روسيا .سيقوم خبراؤنا،
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـع ــرف ــون ج ـ ـي ـ ـدًا املـ ـع ــارض ــن
ال ـس ــوري ــن ،بـمـســاعــدتـهــم ف ــي تــرتـيــب
ال ـك ـل ـم ــات (ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـن ـظ ـي ــم) ،ول ـكــن
(امل ـبــاح ـثــات) سـيـقــوم بـهــا الـســوريــون
َّ
بأنفسهم» .وأشــار إلى أنه «ال ُيخطط
ل ـل ـخــروج بــوثـيـقــة مـشـتــركــة فــي ختام
املـحــادثــات .املـعــارضــون سيتوصلون
إلى فهم أنهم يريدون العيش بسوريا
املستقلة ،مــوحــدة األراضـ ــي ،وجميع
ال ـقــوم ـيــات وال ـط ــوائ ــف فـيـهــا محمية
ب ـش ـكــل م ـت ـس ــاو» .وأضـ ـ ــاف أنـ ــه «بـعــد
ذلك يمكن أن يلتقوا (املعارضون) مع
ممثلي الـحـكــومــة بـشـكــل غـيــر رسمي
وإن اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى أي
معادلة جديدة في املجال السياسي،
فـ ـه ــذا س ـي ـس ــاع ــد املـ ـبـ ـع ــوث الـ ـخ ــاص
لألمني العام لألمم املتحدة إلى سوريا
ستيفان دي ميستورا بأن يجد صيغة
جديدة للعملية».
وكان الوسيط الروسي في املحادثات
ال ـتــي سـتـجــرى ف ــي مــوس ـكــو ،فيتالي
نــوم ـكــن ،ق ــد اسـتـبــق حــديــث الف ــروف
ل ـي ـح ــدد أهـ ــدافـ ــا م ـت ــواض ـع ــة لـنـتــائــج
االجتماع .وقال إنه سيعتبره ناجحًا
إذا عمل الجانبان سويًا واتفقا على
االج ـت ـم ــاع مـ ــرة أخ ـ ــرى ،م ـض ـي ـفــا ،فــي
مؤتمر صحافي عقده قبل يومني« :إذا
كـنــت ســوريــا وط ـن ـيــا ،ف ـل ـمــاذا ال تريد
استغالل حتى أدنى إمكانية للمجيء
وال ـ ـت ـ ـحـ ــدث ...ح ـتــى إذا ك ـنــت مـنـتـقـدًا
للموقف الروسي؟».
وقــال نومكني ،وهو أكاديمي يتحدث
الـعــربـيــة ،إن مــوسـكــو وجـهــت الــدعــوة
ف ــي بـ ــادئ األمـ ــر إل ــى  20م ـنــدوبــا عن
«جـ ـم ــاع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن امل ـع ــارض ــة

بالتوازي مع «المؤتمرين» تبدأ في لندن اجتماعات لوزراء من دول «التحالف الدولي» (األناضول)

واملجتمع املدني» .وأضاف أنها تتوقع
اآلن زي ــادة املـشــاركــة ،رغــم أن القائمة
النهائية للمشاركني لن تتضح إال بعد
اجتماع للمعارضة في وقت الحق من
األسبوع الحالي في القاهرة.
ورأى أن «ال ـف ـكــرة هــي أن األش ـخــاص
العقالء يجب أن يقوموا بالترتيبات
سـ ــويـ ــا ...ال أحـ ــد ل ــدي ــه آم ـ ــال ك ـب ـيــرة».
وس ـ ـ ـئـ ـ ــل عـ ـ ـم ـ ــا س ـ ـي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــره نـ ـج ــاح ــا
ً
ل ـل ـم ـحــادثــات ،ف ـق ــال« :أوال إذا جلس
األش ـخــاص الــذيــن يــرفـضــون بعضهم
ً
للتحدث ومناقشة املوضوعات ...بدال
من التشاحن حول الطاولة .ثانيًا إذا
تــواص ـلــت ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ...إذا اتـفـقــوا
على مواصلة مثل هذه املشاورات».

صورة سوريا املستقبل».
وأضاف املعلم ،في حديث متلفز مساء
أول م ــن أمـ ـ ــس« :ف ـ ــي م ــوس ـك ــو ه ـنــاك
معارضة دعيت بصفة شخصية وهي
أرض صديقة لذلك ال توجد فــي لقاء
موسكو دول تتدخل أو تدعم فئة أو
طــرفــا ضــد طــرف آخ ــر ...هــو ح ــوار بني
س ــوري ــن ...ل ـقــاء ب ــن س ــوري ــن ...وفــد
ح ـك ــوم ــي وش ـخ ـص ـي ــات مـ ـع ــارض ــة»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «ال ـهــدف واض ــح ،وهــو
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى حـ ـ ــوار سـ ـ ــوري س ــوري
ً
مستقبال».
وأوضـ ــح املـعـلــم أن دم ـشــق لــم ترفض
«أي ش ـ ـخـ ــص وج ـ ـه ـ ــت ل ـ ــه ال ـ ــدع ـ ــوة

دمشق :لم نخفض
مستوى التمثيل
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ،ولـ ـي ــد امل ـع ـل ــم ،إن دم ـشــق
ستبذل «كل جهد ممكن إلنجاح لقاء
موسكو» ،الفتًا إلى أن أهــداف اللقاء
محددة برسالة الدعوة التي وجهتها
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة إل ــى
األطراف املشاركة ،وهي «توافق على
ع ـقــد حـ ــوار سـ ــوري ـ ـ سـ ــوري لــوضــع

المعلم :أمير قطر
السابق كان يقول
لي« :شهران ويسقط
النظام في سوريا»

ل ـي ـشــارك» ،مــوضـحــا بــال ـقــول« :اتفقنا
أساسًا في موسكو مع الوزير سيرغي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف عـ ـل ــى أن ي ـ ـكـ ــون ال ـت ـم ـث ـي ــل
بـمـعــارضــة الــداخــل وال ـخ ــارج ،إضــافــة
إل ــى مجموعة مــن املـسـتـقـلــن ،إضــافــة
إلى وفد الحكومة ،هذا ما نأمل أن نراه
في موسكو».
وب ـ ـعـ ــد يـ ــومـ ــن عـ ـل ــى حـ ــديـ ــث «ه ـي ـئــة
الـتـنـسـيــق الـ ـس ــوري ــة» حـ ــول إمـكــانـيــة
عـ ــدم ح ـض ــور امل ـن ـســق الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة
االجتماعات في موسكو في حال عدم
م ـشــاركــة وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـس ــوري،
نفى املعلم خفض الحكومة مستوى
التمثيل في الوفد املشارك ،وقال« :هو
وف ــد عــالــي املـسـتــوى ويـتـمـتــع بخبرة
ديبلوماسية واسعة».
وردًا على ســؤال عن اجتماع القاهرة
الــذي يبدأ اليوم ،قال وزيــر الخارجية
ال ـســوري« :لــم نستشر لعقد مثل هذا
اللقاء وأي شيء ال نستشار به ال نقيم
لــه وزن ــا وال نــأخــذه بــاالعـتـبــار ،فنحن
حكومة ودول ــة ،وأي جهد يهدف إلى
إفشال لقاء موسكو هو جهد لضرب
إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـس ــوي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
سوريا».
وفي سياق حديثه املتلفز ،استعرض

تقرير

عربين تنتظر اكتمال «المصالحة»
ريف دمشق ـ أحمد حسان
ل ــم تـ ــؤت م ـ ـحـ ــاوالت «ج ـي ــش اإلس ـ ــام»
لعرقلة جهود املصالحة في بلدة عربني
ّ
أكـلـهــا .فبعد ســاعــات مــن ش ــن مقاتلي
التنظيم هجومهم الــواســع على الوفد
امل ـف ــاوض املـتــوجــه إل ــى دم ـشــق إلنـجــاز
ت ـفــاص ـيــل امل ـص ــال ـح ــة ،عـ ــاد ف ـجــر أمــس
الـ ـت ــواص ــل بـ ــن الـ ــوفـ ــد وامل ـع ـن ـي ــن فــي
العاصمة السورية.
وكـ ـش ــف قـ ــائـ ـ ٌـد مـ ـي ــدان ـ ٌـي فـ ــي «لـ ـ ـ ــواء أم

الـ ـق ــرى» ع ــن أن االتـ ـف ــاق ك ــان ق ــد جــرى
خ ــال األس ــاب ـي ــع املــاض ـيــة «ع ــن طــريــق
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن اإلخ ـ ــوة
ق ــادة الـفـصــائــل ،لــوضــع ح ـ ّـد للمعاناة
ً
وبناء
اإلنسانية واإلغاثية في عربني.
ع ـل ـي ــه جـ ـ ــرى االتـ ـ ـص ـ ــال مـ ــع م ـس ــؤول ــي
املصالحة الوطنية في البلدة ،لتسوية
ات ـف ــاق إن ـســانــي م ــع ال ـن ـظ ــام» .وأض ــاف
فــي حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» أن التسوية
ال ـتــي تــم الـتــوصــل إلـيـهــا تـشـمــل «وقــف
إط ــاق الـنــار ،يتبعه تفكيك األلـغــام في

طرقات البلدة ،وتثبيت حاجز للجيش
في منطقة الري ،وحاجز لنا في منطقة
الـنـفــوس ،ليجري بعد ذلــك فتح طريق
تجاري إنساني إلدخال املواد الغذائية»،
فـيـمــا أك ــدت م ـصــادر محلية أن جميع
الفصائل املسلحة موافقة على التسوية
«بــاسـتـثـنــاء جـيــش اإلسـ ــام والـنـصــرة.
لكن االتفاق ســاري حتى ولو لم يوافق
التنظيمان عليه».
فــي م ــوازاة ذلــك ،كشفت مـصــادر ّ
مقربة
من «جيش اإلسالم» ،في دوما ،عن عزم

التنظيم على البدء بـ«تسيير دوريــات
من عناصر تحمل اسم األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،مهمتها تأمني تطبيق
أمني للشريعة اإلسالمية على الصعيد
االجـتـمــاعــي ،ومـحــاسـبــة املـفـســديــن من
الناس وفقًا لضوابط الشريعة» .وحول
أعداد عناصر «األمر باملعروف والنهي
عن املنكر» ،أكــد مصدر أنــه «جــرى ضم
ً
 85مقاتال مــن ذوي الـكـفــاءات الخلقية
واملسلكية الـجـهــاديــة فــي ع ــداد الهيئة
الجديدة».

من جهته ،قــال مصدر محلي من داخل
دوم ـ ــا إن «م ـق ــات ـل ــي زهـ ـ ـ ــران (عـ ـل ــوش)
ال ي ـخ ـت ـل ـف ــون ع ـ ــن داع ـ ـ ـ ــش م ـ ــن ح ـيــث
املـ ـم ــارس ــات ال ـس ـي ـئــة وأحـ ـك ــام اإلع ـ ــدام
املـ ـي ــدانـ ـي ــة» ،م ـض ـي ـفــا فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
«األخبار» أن «الفرق بني التنظيمني هو
الكاميرا .فبينما يحرص مقاتلو داعش
على تصوير أعمالهم بغية دب الرعب
في قلوب الناس ،يخفي مقاتلو زهران
أعمالهم تلك».
مـيــدانـيــا ،نفذ ســاح الـجــو فــي الجيش

