سوريا 11

الخميس  21نيسان  2016العدد 2868

الحدث

عن تقديم تلك الالئحة له .مع إطاللة
يوم االثنني ،بدا العبادي مصرًا على
مــوقـفــه .دخـلــت الــوســاطــات لتحاول
أن تـشــرح لــه أن دم ــج ال ـ ــوزارات غير
قـ ــانـ ــونـ ــي ،وأنـ ـ ـ ــه ف ـ ــي حـ ــالـ ــة ال ــدم ــج
سيكون على كــل وزيــر تعيني وكيل
وزارة إلدارتـ ـ ـه ـ ــا ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ج ــرى
الـتـفــاهــم ف ــي «وث ـي ـقــة ال ـش ــرف» على
وضــع حـ ّـد ملنصب الــوكــاء .كــان رده
أن ــه سـيـتــولــى بـنـفـســه تـعـيــن ه ــؤالء
الوكالء ،ما ّ
أجج الوضع على قاعدة
أن ــه ال يستطيع الـقـيــام بـخـطــوة من
ه ــذا الـ ـن ــوع ،م ــن دون الـتـنـسـيــق مع
الكتل.

ّ
ريف حلب« :التركستاني» يستعد للمعركة
 ...والمدنيون لـ«دفع الثمن»
استعدادات «المجاهدين»
مستمرة للمعركة الكبرى.
ّ
الهجومية
خططهم
تطمح إلى استعادة ًكل ما
خسروه سابقًا ،وصوال إلى
«فتح حلب» .فيما حولت
قرى بأكملها إلى معسكرات
مفتوحة لـ«التركستان»

التشكيلة األولى :حقيقة
ومالبسات
قبل يومني من بــدء اعتصام الصدر
في «املنطقة الخضراء» في  27آذار،
ج ــرى االت ـفــاق مــع الـثـنــائــي ال ـصــدر ـ
الـعـبــادي عـلــى إج ــراء تـعــديــل وزاري
عـ ـل ــى مـ ـ ــراحـ ـ ــل ،ي ـ ـجـ ــري ف ـ ــي األول ـ ــى
منها تغيير  5وزراء شيعة و 3سنة
وكـ ـ ــردي .اص ـط ــدم رئ ـي ــس الـحـكــومــة
ب ـع ـقــدة ك ــل م ــن إب ــراه ـي ــم الـجـعـفــري،
وح ـســن الـشـهــرسـتــانــي ،وهــوشـيــار
زيباري ،الذين بدوا وكأنهم خطوط
ح ـمــر م ـم ـنــوع امل ــس ب ـه ــا .ف ـشــل هــذه
املـ ـح ــاول ــة كـ ـ ــان ال ـس ـب ــب فـ ــي دخـ ــول
ال ـص ــدر «املـنـطـقــة ال ـخ ـض ــراء» ،ال ــذي
ك ـ ــان م ــن ن ـتــائ ـجــه ت ـق ــدي ــم ال ـع ـب ــادي
تـ ـشـ ـكـ ـيـ ـلـ ـت ــه الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى
(ال ـخ ـم ـيــس  31آذار) ،ال ـتــي ق ـيــل في
الكواليس إنـهــا «أميركية املـصــدر»،
وال ـت ــي رفـضـتـهــا ال ـك ـتــل الـسـيــاسـيــة
ج ـم ـي ـع ـهــا ،ب ـح ـجــة أنـ ـه ــا ال ٌ تـمـثـلـهــا
ول ــم تستشر فـيـهــا .تشكيلة الثابت
ال ــوح ـي ــد ف ـي ـهــا ه ـم ــا وزي ـ ـ ــرا ال ــدف ــاع
والــداخـلـيــة .حجة الـعـبــادي كانت أن
إبـقــاء هـمــا فــي منصبيهما ض ــرورة
فرضتها الحرب على «داعش» .ولكن
ما أشيع في الكواليس أن ذلك حصل
بطلب أمـيــركــي ،مــع اإلشـ ــارة إل ــى أن
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة م ــن «مـنـظـمــة ب ــدر»
ال ـت ــي م ــن امل ـف ـت ــرض أن ـه ــا ف ــي مــوقــع
مواجه لواشنطن في بالد الرافدين.

عود على بدء
ب ـع ــد ج ـل ـســة ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي (15
ن ـي ـس ــان) ال ـت ــي جـ ــرت خــال ـهــا إقــالــة
رئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ،ون ـت ـي ـجــة لـجـهــود
إقليمية مكثفة ،زار الجبوري املالكي،
ف ـي ـم ــا زار رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
اإلسالمي عمار الحكيم ووزير النفط
ع ــادل عبد امل ـهــدي ،إي ــاد ع ــاوي ،في
محاولة إلقناعهما بتهدئة األم ــور.
مورست ضغوط كثيفة على املالكي
وع ـ ـلـ ــى «ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى» ،ص ـب ــاح
السبت ،لتطيير الجلسة التي كانت
م ـقــررة فــي ذل ــك ال ـيــوم ،والـعـمــل على
ترتيب وضــع رئيس البرملان املقال.
ج ــرى الـتـفــاهــم عـلــى إرجـ ــاء الجلسة
إلــى الـثــاثــاء ،وتـظــاهــر الجميع بأن
األمـ ــور تــذهــب نـحــو الـتـهــدئــة .جــرى
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى م ـ ـخـ ــرج ،ب ـ ــدأ ب ــإص ــدار
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة فـ ــؤاد مـعـصــوم
قرارًا بعقد جلسة عامة للبرملان ،يوم
الثالثاء ،على أال يترأسها الجبوري
ال ــذي ش ــارك فيها مــع أعـضــاء مكتب
رئاسة املجلس في صفوف النواب.
ج ـل ـســة ي ـت ــول ــى رئ ــاس ـت ـه ــا س ـع ــدون
الــدل ـي ـمــي ،وتـبـحــث إق ــال ــة الـجـبــوري
على أن يجري التصويت عليها ،بما
يؤدي إلى إبقائه في منصبه.
ص ـبــاح ذاك الـ ـي ــوم ،ح ـصــل ت ـط ــوران
م ـ ـه ـ ـمـ ــان :األول عـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر مــن
ب ـيــروت إل ــى الـنـجــف ،وغ ــادر عــاوي
بـ ـغ ــداد إل ـ ــى دبـ ـ ــي ،ح ـي ــث أوعـ ـ ــز إل ــى
جـ ـم ــاعـ ـت ــه ب ــال ـت ـص ـع ـي ــد عـ ـب ــر ط ــرح
عدنان الجنابي (من جماعة عالوي)
لـتــرؤس الجلسة .كــذلــك فعل الصدر
وامل ـ ــالـ ـ ـك ـ ــي .انـ ـسـ ـح ــب الـ ـجـ ـمـ ـي ــع مــن
الجلسة وبـقــي املعتصمون ،فسقط
ّ
الحل الذي اقترحه معصوم.

صهيب عنجريني
ّ
«جهاديون» تابعون لـ«الحزب اإلسالمي
ال ـت ــرك ـس ـت ــان ــي»ٌ انـ ـخ ــرط ــوا ح ــدي ـث ــا فــي
امل ـي ــدان ،أسـلـحــة ّمــن مختلف األص ـنــاف
ّ
وبكميات هائلة تلقتها «جبهة النصرة»،
ّ
ّ
«ق ـ ـي ـ ــادي ـ ــون» مـ ـتـ ـم ــرس ــون فـ ــي املـ ـع ــارك
ّ
سوريون ومن
تابعون لـ«جند األقصى»
جـنـسـ ّـيــات أخـ ــرى ،اجـتـمــاعــات متتالية،
تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ل ــوجـ ـسـ ـت ـ ّ ُـي ــة .ه ـ ــذا ج ــان ـ ٌـب
م ــن األجـ ـ ــواء الـ ــذي تـعـيــشـهــا مـعـسـكــرات
ّ
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ــل ـح ــة فـ ــي ري ـ ــف حـلــب
الجنوبي الغربي تحضيرًا ملعركة تبدو
ق ــادم ــة حـتـمــا .ال ـح ـصــول عـلـُـى تـقــد َيــرات
ّ
دق ـي ـقــة ألعـ ـ ــداد امل ـســل ـحــن امل ـس ـت ـنــفــريــن
ّ
لهذه الغاية يبدو صعبًا في ظل حرص
ّ
ّ
كبير على التكتم .املؤكد أن التحشيدات
ت ـك ــاد ت ـك ــون غ ـيــر م ـس ـبــوقــة .امل ـع ـلــومــات
ُ
املتوافرة من املنطقة تفيد بوفود مئات
«األويـ ـغ ــوري ــن» امل ـن ـضــويــن ت ـحــت راي ــة
«الـتــركـسـتــانــي» مــن غـيــر املـنـخــرطــن في
امل ـعــارك الـســابـقــة« .املـنـبــع» بــات معلومًا
وهــو األراض ــي الـتــركـ ّـيــة .متوسط أعمار
ُ
ال ــواف ــدي ــن ال ي ـت ـج ــاوز ال ـع ـش ــري ــن ،طـ ّـعــم
ه ــؤالء بــأقــران لـهــم َ مــن أص ـحــاب الخبرة
«ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة» س ـبــق ل ـهــم أن اسـتــوطـنــوا
َ
ُ
بـعــض قــرى ريــف إدل ــب .الـخـطــوة األولــى
إيجاد مواطئ أقدام صالحة لـ«التمترس»
اس ـت ـع ــدادًا لـلـمـعــركــة .إل ــى جــانــب ه ــؤالء
اس ـت ـن ـف ـ َـرت «ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» و«ج ـن ــد
األقـصــى» خيرة «مجاهديهما»« .حركة
ّ
الخلفية هذه
الخطوط
أحرار الشام» في
ُ
املرةّ ،
ّ
وربما كانت الغاية «توفير» قواها

ملرحلة تالية .املعركة مصيرية ألسباب
ُ
عـ ـ ّـدة« ،ن ـغــزوهــم قـبــل أن ي ـغــزونــا» يـقــول
ٌ
مصدر مرتبط بـ«النصرة» لـ«األخبار».
ب ـهــذا امل ـع ـنــى ،تـكـتـســب امل ـعــركــة الـقــادمــة
ّ
ثنائية
مــن منظور «املجاهدين» أهــدافــا
املـنـحــى :هـجــومـ ّـيــة تـهــدف إل ــى اسـتـعــادة
السيطرة تــدريـجـ ّـيــا على مناطق الريف
هجوم ُبغية
الجنوبي والتمهيد إلطباق
ٍ
ّ
تستبق ّ
أي
ودفاعية
«فتح حلب» الحقًا،
ّ
معركة مستقبلية قــد ُيــدشـنـهــا الجيش
ال ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه نـحــو إدلـ ــب .املـصــدر
ذات ـ ـ ــه ال ي ـن ـك ــر ح ـق ـي ـقــة الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
دفعات جديدة من األسلحة ،بل يتفاخر
بذلك «من يكن الله معه ال يعدم الوسيلة
دائـمــا .نـعــم ،لدينا املــزيــد مــن األسلحة»،
دون اعطاء أي تفاصيل.
ّ
ويـبــدو ُمستبعدًا حصول مسلحي هذه
الـجـبـهــة عـلــى أنـظـمــة م ـضــادة لـلـطـيــران،
ّ
أقــلــه فــي املــرح ـلــة الـحــالـ ّـيــة (م ــع احـتـمــال
ّ
حيازتهم عــددًا من الصواريخ الصينية
املـ ـح ــدودة ال ـتــأث ـيــر) .وت ــؤك ــد مـعـلــومـ ٌ
ـات
ّ
مـتـقــاطـعــة واردة مــن املـنـطـقــة أن طـيــران
االستطالع «ال يكاد يفارق األجــواء» ،من
ّ
دون أن يؤثر ذلك على حركة االستعدادات
ّ
النشطة .الالفت أن االستعدادات توحي
ّ
بعزم املسلحني على بدء معركة هجومية
ّ
على نـطــاق واس ــع قبل أن يـشــن الجيش

ّ
الغربية (مثل زيتان والعمارة).
عبطني

َ
استنفرت
«جبهة النصرة»
و«جند األقصى» خيرة
«مجاهديهما»
ّ
التشبث
هجومًا يستعد له .وعالوة على
بالسيطرة على قرية العيس التي تحظى
ّ
بأهمية خــاصــة لكال الـطــرفــن ،يـبــدو أن
خطط «الجهاديني» تأخذ في اعتبارها
االنطالق من الزربة وما حولها في شكل
ً
قــوس مفتوح ،شماال نحو خــان طومان
( 10كم جنوب غرب حلب) وجنوبًا نحو
مــديـنــة ال ـحــاضــر ال ـتــي ال يـمـكــن الــركــون
ّ
مستقرة في العيس من دون
إلى سيطرة
ّ
السيطرة عليها .ورغم أن جبل عزان (أقل
جنوب حلب) ُيعد هدفًا صعب
من  15كم ّ
املنال ،غير أنه يبدو حاضرًا في حسابات
ّ
الهجومية لــ«الـجـهــاديــن» عبر
الخطط
مـ ـح ــاوالت ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ق ــرى تضيق
املسافة نحوه وتقطع الطريق بينه وبني
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ّ
المدنيون «حطب» المعركة

كثير من مناطق
وكما فعلت املعارك في ّ
ري ــف ح ـل ــب ،ي ـجــد م ــن ت ـبــقــى م ــن سـكــان
ق ـ ــرى الـ ــريـ ــف ال ـج ـن ــوب ــي أن ـف ـس ـه ــم أمـ ــام
ّ
ح ــل ــن :االن ـض ـم ــام إلـ ــى م ــن سـبـقـهــم من
مــو ّجــات الـنــازحــن ،أو البقاء فــي منطقة
مــرش ـحــة لـتـشـهــد م ـع ــارك غـيــر مسبوقة
الـعـنــف مــع مــا يعنيه ه ــذا مــن ّ
تحولهم
إل ـ ــى «حـ ـط ــب» إضـ ــافـ ــي .ورغـ ـ ــم الـ ـن ــزوح
الكبير الــذي شهدته املنطقة في تشرين
األول امل ـ ــاض ـ ــي م ـ ــع وص ـ ـ ـ ــول ع ـم ـل ـي ــات
ال ـج ـيــش إل ــى م ـنــاط ـق ـهــم ،غ ـيــر أن قسمًا
مــن الـسـكــان س ــارع إل ــى ال ـع ــودة بـمـجـ ّـرد
ان ـت ـهــاء املـ ـع ــارك .وخـ ــال الـشـهــر األخـيــر
ّ
وج ــد س ــك ــان بـعــض ال ـق ــرى أنـفـسـهــم في
ّ
مواجهة املعادلة ذاتها ،وال سيما أبناء
الـقــرى الـتــي ق ـ ّـرر «الـجـهــاديــون» التمركز
ف ـي ـهــا .قــريــة ال ـبــواب ـيــة واح ـ ــدة م ــن أس ــوأ
ّ
تلك القرى حظًا ،إذ وقع االختيار عليها
ّ
مستقرًا لـ«الجهاديني» التابعني
لتكون
ل ـ ــ«ال ـ ـحـ ــزب اإلسـ ــامـ ــي ال ـت ــرك ـس ـت ــان ــي».
ّ
يـشــرح أحــد أبـنــاء القرية لــ«األخـبــار» أن
ّ
استراتيجيًا لهم
«مــوقــع البوابية يبدو
في هــذه املرحلة» .وال تبعد القرية أكثر
م ــن كـيـلــومـتــريــن ع ــن أوت ــوس ـت ــراد حلب
ًّ
ـ ـ ـ دم ـش ــق الـ ــدولـ ــي ،وت ــواج ــه ك ـ ــا م ــن تل
ّ
حــديــا وإيـ ـك ــاردا .وس ـبــق لـلـمـســلـحــن أن
اس ـت ـخــدمــوهــا مـنـطـلـقــا لـعـمـلـيــاتـهــم في
اتجاه العيس ،قبل أن يبدأوا بتحويلها
أخـيـرًا إلــى «معسكر مفتوح» لألويغور
ّ
ال ـص ـي ـن ـيــن ال ـ ـجـ ــدد« .احـ ـت ــل ــوا ال ـب ـيــوت
ّ
ال ـخــال ـيــة م ــن س ــكــان ـه ــا» ي ـق ــول امل ـص ـ ّـدر،
ويضيف «لــم تنفع م ـحــاوالت مــن تبقى
مــن الـسـكــان فــي مـنــع مــا حـصــل .قوبلوا
ّأول األم ـ ــر بـ ـعـ ـب ــارات م ــن ط ـ ـ ــراز :قــدمـنــا
لـحـمــايـتـكــم ،ورغ ــم ّأن ه ــذه ال ـع ـبــارات لم
تقابل بالترحاب لكنهم واصلوا احتالل
القرية» .وفيما يحرص التركستان على
ّ
عــدم االحتكاك بالسكان ،يتولى مقاتلو
«ج ـنــد ّاألق ـص ــى» ه ــذه امل ـهـ ّـمــة« .ال طــاقــة
ملـ ــن ت ـب ــق ــى مـ ــن الـ ـسـ ـك ــان ع ـل ــى مــواج ـهــة
ّ
هؤالء وإن فكروا في األمر ّ .النتيجة شبه
املــؤكــدة هــي تدمير مــا تبقى مــن القرية
حني تندلع املعركة وتعود الطائرات إلى
سمائنا» ،يضيف.

«جنيف  :»3اقتراح «مخرج» لمجموعة
«القاهرة ــ موسكو»
تنتظر أط ــراف املـحــادثــات السورية ما
سـيـحـمـلــه امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي سـتـيـفــان
دي م ـي ـس ـتــورا ،عـقــب غـيــابــه «ألس ـبــاب
شخصية» عــن جنيف ،لتبيان مصير
ج ــول ــة امل ـب ــاح ـث ــات ال ـح ــال ـي ــة .وبـيـنـمــا
ي ـل ـ ّـوح ج ــزء م ــن وف ــد «الـهـيـئــة الـعـلـيــا»
ب ـخ ـيــارات التصعيد عـلــى األرض ،في
ظــل تأكيد دمشق التزامها «الحكومة
املوسعة» كمسار لالنتقال السياسي،
تحمل الرسائل الدولية لهجة التهدئة
وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى املـ ـف ــاوض ــات ،ح ـتــى من
«أصـ ــدقـ ــاء» امل ـع ــارض ــة ،ك ــأن ـق ــرة ،الـتــي
ّ
حــث وزيــر خارجيتها مولود جاويش
أوغ ـ ـلـ ــو ،املـ ـع ــارض ــة ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــودة إل ــى
محادثات جنيف.
وفي وقت يبحث فيه دي ميستورا عن
املسافة الفاصلة بني رؤية وفد «الهيئة»
وال ــوف ــد ال ـح ـكــومــي ،كـشـفــت مـجـمــوعــة
«القاهرة ـ موسكو» عن مقترح جديد
س ـل ـم ـتــه ل ـل ـم ـب ـعــوث األم ـ ـمـ ــي« ،ي ـح ـفــظ
م ــاء الــوجــه ويــراعــي ال ـق ــرارات الــدولـيــة
والــدسـتــور ال ـســوري» .ويــأتــي االقـتــراح
ال ـجــديــد بـعــد أي ــام م ــن إع ــان موسكو
دع ـم ـه ــا ل ــورق ــة «الـ ـق ــاه ــرة ـ ـ ـ مــوس ـكــو»
فـ ــي ح ـ ــال ت ـب ـن ـي ـهــا مـ ــن ق ـب ــل األط ـ ـ ــراف

ّ
السورية ،ورهانها على «الجزء البناء
في وفــد الهيئة» الــذي يعارض تعليق
املباحثات.
وج ــددت دمـشــق الـتــزامـهــا طروحاتها،
على لسان رئيس الوفد الحكومي بشار
ال ـج ـع ـفــري ،الـ ــذي أوضـ ــح أن الـحـكــومــة
املوسعة في املرحلة االنتقالية ،ستضم
ممثلني عن املعارضة «الوطنية النابذة
لـ ـ ــإرهـ ـ ــاب» وم ـم ـث ـل ــن ع ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
الـحــالـيــة ومستقلني .وق ــال فــي مؤتمر
صحافي عقده بعد اجتماع مــع نائب
املبعوث األممي رمزي عز الدين رمزي،
إن «الحل السياسي هو حكومة وطنية
موسعة ودستور وانتخابات برملانية،
وأي م ـج ـمــوعــة ت ـف ـكــر ب ـغ ـيــر ذل ـ ــك هــي
واهـمــة» .ورأى أن تعليق وفــد «الهيئة
ال ـع ـل ـيــا» م ـشــارك ـتــه ف ــي املـ ـح ــادث ــات ال
ي ـش ـك ــل «خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة ،ألنـ ـه ــم ال ي ـم ـث ـلــون
ال ـش ـع ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» ،م ـض ـي ـف ــا« :رب ـم ــا
ُ
بذهابهم تــزال عقبة كبيرة ونصل إلى
حل سياسي» .وحول موعد إنهاء جولة
املباحثات ،أشار إلى أن الوفد الحكومي
في انتظار اجتماع مع املبعوث األممي
الـيــوم عقب عــودتــه إلــى جنيف ،ويأمل
أن يسمع منه جوابًا واضحًا.

مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس «االئ ـ ـتـ ــاف
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» املـ ـ ـع ـ ــارض أنـ ـ ــس الـ ـعـ ـب ــدة،
أن «ال ـت ـف ــاوض لـيــس ال ـخ ـيــار الــوحـيــد
ل ـل ـحــل ف ــي سـ ــوريـ ــا» ،م ـض ـي ـفــا أن «م ــا
ستشهده املرحلة القادمة على األرض
س ـي ـك ــون ج ـ ــزءًا م ــن هـ ــذه الـ ـخـ ـي ــارات».

جميل :مجلس األمن
سيضطر للتدخل إذا لم
يتفق السوريون

إلى ذلــك ،أعلن رئيس «جبهة التغيير
والـ ـتـ ـح ــري ــر» ،ع ـض ــو وفـ ــد «الـ ـق ــاه ــرة ـ ـ
موسكو» ،قدري جميل ،أن الوفد طرح
على املبعوث األممي «مخرجًا جديدًا...
ينفذ ال ـقــرارات الــدولـيــة ويحافظ على
الـ ــدس ـ ـتـ ــور ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري» .م ــوضـ ـح ــا أن ــه

ُّ
اتـفــق على بـقــاء تفاصيل املـقـتــرح طي
الكتمان ريثما يعلنها دي ميستورا.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أه ـ ـم ـ ـيـ ــة وجـ ـ ـ ـ ــود وفـ ـ ـ ـ ـ ٍـد واحـ ـ ـ ـ ٍـد
ل ـل ـم ـعــارضــة ،ع ـلــى أن «ال ي ـكــون لــوفــد
م ــؤت ـم ــر الـ ــريـ ــاض ال ـث ـق ــل األسـ ــاسـ ــي»،
مشيرًا إلى أن «مجلس األمن سيضطر
للتدخل ،إذا لم يتفق السوريون في ما
بينهم».
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،اس ـت ـه ـج ــن مـمـثــل
روسـيــا الــدائــم لــدى األم ــم املـتـحــدة في
ج ـن ـيــف ،أل ـك ـســي ب ــورودافـ ـك ــن ،إع ــان
قــرار «الهيئة العليا» بوقف املشاركة
ف ــي امل ـب ــاح ـث ــات «ج ـ ــرى وك ــأن ــه بــاســم
وأوض ــح أن موسكو تعلم
كــل الــوفــد»ّ .
أن «الـجــزء البناء في وفــد الهيئة غير
مــوافــق على هــذا املــوقــف» ،مشيرًا إلى
أن «هذا ما كان متوقعًا ،فاملعارضون
ال ـع ــاق ـل ــون ي ـج ــب أال ي ـن ـس ــاق ــوا خـلــف
املـ ـتـ ـط ــرف ــن» .وعـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر،
رأى املـتـحــدث بــاســم وزارة الخارجية
األمـيــركـيــة ج ــون كـيــربــي ،أن واشنطن
ما زالــت «تؤمن بالعملية السياسية،
وبأهمية هذه املحادثات» ،مشيرًا إلى
أن تجميد املفاوضات ال يعني وقفها.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

