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ّ
ــدد :حوار سوري ـ إيراني ـ سعودي
وفــي هــذا الـسـيــاق ،يجري الحديث عــن زيــارات
متوقعة الــى مسقط ،لكل مــن وزراء خارجية
سوريا وليد املعلم ،وإيران محمد جواد ظريف،
والسعودية عادل الجبير .ولم تحسم املصادر
املتابعة األنباء عن اجتماعات ثنائية أو ثالثية
بــن ال ـ ــوزراء الـضـيــوف بــرعــايــة وزي ــر خارجية
السلطنة يوسف بن علوي.
وبحسب املعطيات ،فإن املساعي الدولية تهدف
الى ضمان تفاهمات مع السعودية ،ومن خلفها
تــركـيــا ودول أخ ــرى كـ ــاالردن وق ـطــر ،لتجميد
برامج دعم املعارضني السوريني ،وعدم الفصل
بني مسلحي «داعــش» و»النصرة» باعتبارهما
«خطرًا واحدًا» ،وترك الباب أمام خيارات أخرى

السياسية
مواجهات العندمستمرة
في هذه األثناء ،تواصل قوات االحتالل
االم ــاراتـ ـي ــة وال ـس ـع ــودي ــة ال ـع ـمــل على
تــوس ـيــع رق ـع ــة ان ـت ـشــارهــا الـعـسـكــري،
واحتدمت املعارك عند الجهة الشمالية
ال ـغــرب ـيــة امل ـش ــرف ــة ع ـلــى م ـ ــدرج امل ـطــار
الـحــربــي لـقــاعــدة الـعـنــد الـجــويــة ،حيث
أكــدت مصادر ميدانية أن الخرق الذي
حـ ــدث يـ ــوم أم ـ ــس ،ب ـت ـقــدم امل ـهــاج ـمــن،
يـ ـج ــري ال ـت ـع ــام ــل مـ ـع ــه ،ف ـي ـمــا ال ت ــزال
املعارك دائــرة في املثلث خارج القاعدة
العسكرية.
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ّ
عبد ربه منصور هادي قد شنت ثالث
فاشلة القتحام قاعدة العند،
محاوالت ّ
ـت ش ــنــت ف ـيــه الـ ـق ــوات مـحــاولــة
ف ــي وقـ ـ ٍ
راب ـع ــة م ـع ــززة بــأكـثــر م ــن أل ـفــي جـنــدي
إمــاراتــي .وتأتي االهمية الكبرى ملثلث
العند الخاضع لسيطرة «أنصار الله»
من كون سقوطه بيد «التحالف» يفتح
الطريق أمام الغزاة من مدن عدن ويافع
وال ـح ـب ـيـلــن وأبـ ـ ــن .وال ي ـ ــزال الـجـيــش
وال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة «ي ـس ـي ـطــرون على
م ــوق ــع دوفـ ـ ــس ف ــي أب ـ ــن الـ ـ ــذي ال يـقــل
أهـمـيــة عــن مثلث الـعـنــد ،لـكــونــه يقطع
الطريق من عدن وإليها ،ويقطع تدفق
املقاتلني من شبوة وحضرموت باتجاه
عدن أيضًا».
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن امل ــواجـ ـه ــات
تجددت داخل الفصائل املسلحة املؤيدة
لـلـتـحــالــف ،بـعــدمــا تـحــولــت الـخــافــات
إلــى نــزاعــات على النفوذ فــي الجنوب.
ووقـ ـع ــت ه ـ ــذه امل ــواجـ ـه ــات ب ــن ال ـق ــوة
العسكرية بقيادة عبدالله الصبيحي
ال ــذي قــاد معركة السيطرة على مطار
عــدن ومناطق املـعــا وخ ــور مكسر في
املحافظة من جهة ،والسلفييني بقيادة
الشيخ هاشم السيد ،املدعومني إماراتيًا
وسعوديًا ،من جهة أخرى.
ويستعر الخالف بينهما على املواقع
التي يتمركز فيها السلفيون في جزيرة
العمال ومعسكر الصولبان فــي عــدن،
حيث رفض السلفيون تسليمها للقوة
العسكرية ،فيما ينظر العسكريون إلى
املجموعات السلفية كجماعات متشددة
ال عالقة لها بإدارة املرحلة املقبلة.
وتدعم السعودية واالم ــارات السلفيني
ب ـش ـك ـ ٍـل غ ـي ــر ظـ ــاهـ ــر ،إلب ـ ـقـ ــاء الـ ـص ــراع
قائم في عــدن ،بعيدًا عن إعــادة الحياة
إل ــى املــؤس ـســات .وف ــي ال ـس ـيــاق ،علمت
«األخبار» ،من مصادر جنوبية ،أن عمال
مطار عدن الدولي فوجئوا بتسريحهم
م ــن ق ـبــل االمـ ــارات ـ ـيـ ــن ،وت ـع ـيــن عـمــال
ً
موالني لهم ،بدال منهم.

تتعلق باملجموعات التي توصف بـ»املعتدلة».
وهـ ــو أمـ ــر س ـت ـظ ـهــر ن ـتــائ ـجــه ب ـش ـكــل رئـيـســي
ف ــي الـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة ،حـيــث ال ـن ـفــوذ املـبــاشــر
للسعودية والواليات املتحدة واالردن من خالل
غــرفــة «املـ ــوك» الـخــاصــة بالعمليات فــي جنوب
سوريا.
وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات إل ــى أن ال ـجــان ـبــن الــروســي
واالم ـيــركــي ال يـمــانـعــان فــي وض ــع خـطــة أولـيــة
متواضعة ،تتيح لدي ميستورا إعــداد مشروع
لوقف النار وإطالق الحوار ،وتقديمه الى مجلس
االم ــن ال ــدول ــي فــي تـقــريــره املــرتـقــب نـهــايــة هــذا
الشهر ،علمًا بأن املبعوث الدولي نفسه ال يزال
يعتقد ب ــأن ه ــذه الـ ـح ــوارات ،عـلــى أهـمـيـتـهــا ،لن

تظهر لها أي نتائج قبل نفاذ االتـفــاق النووي
االيراني ـ الغربي.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن الـسـعــوديــة واف ـقــت على
مقترحات روسية ،مدعومة أميركيًا ،بفتح حوار
مـبــاشــر مــع ط ـهــران يـتـنــاول الـعــاقــات الثنائية
وامل ـل ـفــات الـســاخـنــة فــي املـنـطـقــة .لـكــن الــريــاض
اشترطت أن تـكــون إي ــران جــاهــزة للتفاهم في
ملفي ســوريــا واليمن فــي الــوقــت نفسه ،وعــدم
حصر البحث في امللف السوري ،وسط إشارات
أوروب ـيــة وأمـيــركـيــة على أن فــي الـسـعــوديــة من
بات يميل الى حل يوقف الحرب مع اليمن ،مع
اسـتـخــدام الـخــرق ّ ال ــذي حققه الـسـعــوديــون في
جـنــوب الـيـمــن ســلـمــا إلن ــزال الـنـظــام الـسـعــودي

عــن الـشـجــرة ،وإن ك ــان االخـيــر يــريــد مكاسب
مـبــاشــرة ،ويظهر اسـتـعــدادًا إلج ــراء «مقايضة
بني اليمن وسوريا».
الـ ـتـ ـص ـ ّـور الـ ـسـ ـع ــودي مـ ــوجـ ــود ل ـ ــدى ال ـق ـي ــادة
اإلي ــران ـي ــة .لـكــن االج ـ ــواء ف ــي ط ـه ــران ال تــوحــي
باالستعداد ألي نوع من املقايضات ،علمًا بأن
طهران تبدي استعدادًا للبحث في كل امللفات
واملساعدة على إنجاز حلول سياسية ،وترى أن
ما يمكن املساعدة فيه هو وقف تدهور الوضع
فــي املنطقة ،ملــا لــه مــن انعكاسات سلبية على
السعودية وحلفائها ،وليس فقط على حلفاء
إيران.
(االخبار)

لقاءات طهران :مبادرة إيرانية جديدة
لهدنة وحكومة انتقالية

أي شيء يتعلق بالمبادرة سيتم بالتنسيق الكامل مع السوريين (مروان طحطح)

تـتـكـثــف امل ـب ــاح ـث ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة
غير املسبوقة بشأن األزمة السورية،
وأصبحت أولــويــة محاربة االرهــاب
التي اتفق عليها الروس واألميركيون
ّ
موضوعة على سكة اقتراح الرئيس
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ب ـت ـش ـك ـيــل حـلــف
إقـلـيـمــي ض ــد االرهـ ـ ـ ــاب .وب ـع ــد لـقــاء
الــدوحــة ال ــذي جمع وزراء خارجية
روسيا وأميركا والسعودية لبحث
«م ـ ـبـ ــادرة» ب ــوت ــن« ،ان ـ ـضـ ـ ّـم» ال ـيــوم
نظيرهم السوري وليد املعلم لبحث
املسألة نفسها في إيــران ،تزامنًا مع
لـقــائــه أيـضــا نــائــب وزي ــر الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي
يزور طهران .والبحث يشمل مبادرة
إيــرانـيــة «مـعـ ّـدلــة» كانت على جــدول
االعمال ،فيما كان املسؤول الروسي
يؤكد موقف بالده الثابت تجاه دعم
الحكومة السورية وخطر تقويضها،
ّ
م ــؤكـ ـدًا أن طـ ـه ــران وم ــوس ـك ــو «م ــع
ت ـش ـك ـيــل ج ـب ـه ــة ع ــري ـض ــة مل ـح ــارب ــة
اإلرهاب».
وقال الوزير وليد املعلم ،عقب لقائه
مـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي

للشؤون العربية واإلفريقية حسني
أم ـ ـيـ ــر عـ ـب ــدالـ ـلـ ـهـ ـي ــان« ،ب ـح ـث ـن ــا فــي
امل ــواض ـي ــع ذات االه ـت ـم ــام املـشـتــرك
وكانت وجهات نظرنا متطابقة في
مــا تــم بـحـثــه»ّ ،
مبينًا أن كــل مـبــادرة
ستتم ستكون بالتنسيق مع القيادة
واملسؤولني السوريني.
أكد عبداللهيان أن املحادثات
بدورهّ ،
كانت «بــنــاءة وإيجابية» ،مؤكدًا أن
إي ــران تــدافــع وتقف بشكل قــوي إلى
جانب حلفائها ،كذلك فإنها مستمرة
ف ــي سـيــاسـتـهــا ال ــداع ـم ــة لـلـحـكــومــة
والشعب السوريني.
ّ
وشدد على أن «الحل الوحيد لألزمة
ف ــي س ــوري ــا ه ــو ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي»،
مشيرًا إلى أن «الذين كانوا يسعون
الـ ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر الـ ـنـ ـظ ــام وص ـ ـلـ ــوا إل ــى
النتيجة (مـفــادهــا) أنهم كــانــوا على
خطأ».
وف ــي م ـج ــال مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب قــال
ع ـبــدال ـل ـه ـيــان إن «م ـق ــاوم ــة ســوريــا
لــإرهــاب مشهود لـهــا» ،مشيرًا إلى
أن دعم إيران لسوريا في هذا املجال
حـ ـ ــال دون ت ـم ـك ــن اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن مــن

تحقيق أي ن ـجــاح لـهــم ف ــي املنطقة
وتوسيع رقعة اإلرهاب.
وأك ــد أن أي ش ــيء يتعلق بــاملـبــادرة
اإليـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـ ـخ ـ ـص ـ ــوص األزم ـ ـ ـ ـ ــة
فـ ــي سـ ــوريـ ــا س ـي ـت ــم الـ ـتـ ـش ــاور فـيــه
وال ـت ـن ـس ـيــق ال ـكــامــل م ــع امل ـســؤولــن
ال ـس ــوري ــن ،حـيــث سـيـتــم ف ــي نهاية
املباحثات واملشاورات االعالن عنها
ل ـل ــرأي ال ـع ــام ول ــأم ــن ال ـع ــام لــأمــم
ّ
امل ـت ـحــدة ،مـعـتـبـرًا أن «ه ــذه امل ـبــادرة
ستكون خيرًا لسوريا وتعكس رأي
الشعب السوري وكل الجهات املؤثرة
فــي ســوريــا ووجـهــة نظر املسؤولني
السوريني».
وك ــان قـنــاة «امل ـيــاديــن» قــد نقلت عن
م ـس ــؤول إي ــران ــي تـفــاصـيــل امل ـب ــادرة
اإليــرانـيــة التي تتضمن الــدعــوة إلى
وقف فوري إلطالق النار ،ثم تشكيل
حكومة وحــدة وطنية ،بينما يصار
ال ــى تـعــديــل الــدس ـتــور ال ـس ــوري بما
يتوافق وطمأنة املجموعات اإلثنية
والطائفية ،كذلك تدعو املبادرة إلى
إج ــراء انـتـخــابــات بــإشــراف مراقبني
دوليني.
وأش ـ ـ ــار امل ـ ـسـ ــؤول اإليـ ــرانـ ــي إلـ ــى أن
«امل ـبــادرة جــرى تقديمها والتشاور
بشأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول
أعضاء في مجلس األمــن» .وأضــاف:
ُ
«ن ّ
صر على أن أي تحالف ضد داعش
يجب أن يهدف إلــى مساعدة شعب
وحـكــومــة ال ـعــراق وســوريــا بــإشــراف
أممي» ،معتبرًا أن «الطريقة الوحيدة
إلخـ ـض ــاع داعـ ـ ــش وغـ ـي ــره ه ــي عبر
وقف تدفق املال والسالح واملقاتلني
إلى املنطقة».
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أع ـل ــن ن ــائ ــب وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،م ـي ـخــائ ـيــل
بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ،عـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ثــاثــي
سيعقد بني مساعدي وزراء خارجية
اي ــران وروسـيــا وســوريــا فــي طهران
ً
لبحث التطورات في سوريا ،قائال إن
موقف موسكو إزاء سوريا لم يتغير.
وأض ـ ـ ــاف ،ف ــي ت ـصــريــح ع ـقــب لـقــائــه
عبداللهيان« ،نرى ضرورة أن تجلس
ال ـح ـكــومــة وامل ـع ــارض ــة ع ـنــد طــاولــة
املفاوضات لتقرير مستقبل سوريا
بما يحفظ مصالح جميع الفصائل
والـ ـ ـق ـ ــومـ ـ ـي ـ ــات» ،مـ ـشـ ـيـ ـدًا ب ـم ـســاعــي
املبعوث األممي الى سوريا ستيفان
دي ميستورا ،ودعـمــه لـهــا ،ومعربًا
ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن ت ـج ــري امل ـص ــادق ــة

على تقرير دي ميستورا في مجلس
االمن.
وردًا عـلــى س ــؤال ح ــول الـلـقــاء الــذي
جـ ــرى ب ــن وزراء خ ــارج ـي ــة أمـيــركــا
وروسيا والسعودية والقرارات التي
ات ـخــذت خ ــال ه ــذا الـلـقــاء ،ق ــال «لقد
ع ـقــد ال ـل ـقــاء ال ـثــاثــي لـبـحــث االزم ــة
الـ ـس ــوري ــة ،وإنـ ـن ــا نـ ـم ــارس نـشــاطــا
سياسيًا لعقد لقاءات بني املسؤولني
االم ـي ــرك ـي ــن والـ ـ ــروس واالي ــران ـي ــن
والـ ـسـ ـع ــودي ــن واالت ـ ـ ـ ـ ــراك مل ـس ــاع ــدة
ّ
السوريني» .كذلك لفت إلــى أن بالده
وإيــران «تشهدان تعاطيًا جيدًا على
صعيد مكافحة االرهاب والتطرف».
فــي الـسـيــاق ،نقلت وكــالــة «رويـتــرز»
عـ ـ ــن «مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي وزارة
ّ
الخارجية األميركية» أن االجتماع
ال ـثــاثــي ف ــي ال ــدوح ــة «أكـ ــد الـحــاجــة
لحل سياسي للصراع وال ــدور املهم
الذي تلعبه مجموعات املعارضة في
الوصول إلى ذلك الحل».

ال قوات روسية
إلى سوريا
أعـ ـل ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ال ــروس ـي ــة،
دمـ ـيـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف ،أن بـ ـ ــاده ل ــن تــرســل
ق ـ ــوات إلـ ــى س ــوري ــا مل ـح ــارب ــة تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلســام ـيــة» ه ـنــاك .وف ــي تـصــريــح صحافي،
عما إذا
أجــاب بيسكوف بالنفي على ســؤال ّ
كان الرئيس السوري بشار األسد توجه إلى
نظيره الروسي فالديمير بوتني بطلب إرسال
ق ــوات روس ـيــة إل ــى س ــوري ــا .وأشـ ــار املـتـحــدث
بــاســم الـكــرمـلــن إل ــى أن مـســألــة إرس ــال قــوات
روسـيــة إلــى هناك «ليست مطروحة للنقاش
بأي شكل من األشكال وهي غير واردة» .وفي
تعليقه على تصريحات قائد قــوات املظليني
الروسية الفريق أول فالديمير شامانوف حول
استعداد قواته لالنتقال إلى سوريا في حال
تلقيهم أوامــر في هذا الشأن ،قال بيسكوف:
«ال شك في أن قوات املظليني ستنفذ أي أوامر
من قائدهم العام».

