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العالم

ّ
«لقاء موسكو» :أولويات سورية بال واشنطن

الحدث

تؤشر اإلعــانــات التي خرجت
عن «لقاء موسكو» إلى سباق
تقوده موسكو مع شركاء
اإلقــلــيــم يــســتــبــق انــطــاق
ّعــمــل إدارة ت ــرام ــب ،وإلــى
أن أنقرة الغارقة في عدد
من المشاكل الداخلية باتت
محكومة باستيعاب مجمل
التطورات السورية
حملت التطورات التي شهدتها مدينة
حلب خــال األشـهــر املاضية عناصر
جــديــدة إلــى واجـهــة املشهد الـســوري
ّ
املعقد .ولعل أبرزها كان بروز تنسيق
ثــاثــي مـشـتــرك بــن مــوسـكــو وأن ـقــرة
وطـ ـه ــران ،حـ ّـيــد ال ـت ـجــاذب ال ــروس ــي ـ
ال ـغ ــرب ــي ،وأس ـف ــر ف ــي ن ـهــايــة امل ـطــاف
عن اتفاق التسوية األخير في حلب.
ويـشـيــر ال ـب ـيــان امل ـش ـتــرك الـ ــذي خــرج
أمس ،عقب االجتماع الوزاري الثالثي
فـ ــي م ــوسـ ـك ــو ،إل ـ ـ ّـى احـ ـتـ ـم ــال ت ـب ـلــور
نتائج جديدة مؤثرة ضمن مسارات
الحل السوري.

ّ
العواصم الثالث من
تمكنت
ّ
إصدار بيان يركز على
التقاطعات المشتركة
ورغ ـ ــم ال ـت ـبــايــن ال ـ ــذي ي ـمـ ّـيــز مــواقــف
ّ
ال ـع ــواص ــم الـ ـث ــاث ،ف ـقــد ت ـمــك ـنــت من
ّ
إص ـ ـ ـ ــدار بـ ـي ــان مـ ـشـ ـت ــرك يـ ــركـ ــز عـلــى
الـتـقــاطـعــات امل ـش ـتــركــة ،عـلــى حـســاب
الـنـقــاط الـخــافـ ّـيــة ،ويــؤســس إلطــاق
منصة جديدة الحتضان مفاوضات
سـ ـ ّ
ـوريـ ــة ف ــي ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان مــدعــومــة
بـمـبــادرة لتوسيع وقــف إطــاق النار
ليشمل كامل األراضي السورية.
ّ ً
ضم كال من وزراء الخارجية
االجتماع

الروسي سيرغي الفــروف ،واإليراني
محمد جواد ظريف ،والتركي مولود
ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ،إلـ ــى ج ــان ــب وزراء
دف ــاع الـبـل ّــدان الـثــاثــة .وخ ــرج ببيان
مشترك وقعت عليه األطراف الثالثة.
ّ
ّ
ولعل أبرز ما جاء فيه ،تأكيد كل من
«إيران وروسيا وتركيا ،مجددًا ،العزم
ع ـل ــى مـ ـح ــارب ــة م ـش ـت ــرك ــة لـتـنـظـيـمــي
(داعـ ـ ــش) و(ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة) ،وعـلــى
ف ـصــل ج ـمــاعــات امل ـع ــارض ــة املسلحة
عنهما» .وهي نقطة قد تضع عالمات
اس ـت ـف ـه ــام ك ـب ـي ــرة ح ـ ــول االس ـت ـع ــداد
وامل ــدى ال ــذي ستذهب فيه أنـقــرة في
«محاربة النصرة» تحديدًا.
ولـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ـ ــي بـ ـي ــانـ ـه ــم إلـ ــى
«اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداده ـ ــم ل ـت ـس ـه ـي ــل وضـ ـم ــان
االتـ ـ ـف ـ ــاق امل ـح ـت ـم ــل ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـجــري
التفاوض عليه بني الحكومة السورية
واملـ ـع ــارض ــة» ،داعـ ــن «ج ـم ـيــع ال ــدول
األخرى التي تملك تأثيرًا على األرض
إلى فعل الشيء نفسه» .كذلك أوضح
ال ـب ـيــان أن األط ـ ــراف ال ـثــاثــة «تعتقد
بـقــوة أن ه ــذه االتـفــاقـيــة سـيـكــون لها
دور م ـ ـحـ ـ ّ
ـوري ل ـخ ـلــق ال ــزخ ــم الـ ــازم
الس ـت ـئ ـنــاف الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة في
سـ ــوريـ ــا ،وف ـق ــا لـ ـق ــرار م ـج ـلــس األم ــن
 ،»2254مشيرًا إلــى «الــدعــوة الكريمة
م ــن رئ ـيــس كــازاخ ـس ـتــان السـتـضــافــة
االجتماعات ذات الصلة في أستانة».
ّ
ورك ــز الـبـيــان فــي مطلعه على تأكيد
«االحـتــرام الكامل لسيادة واستقالل
ووحــدة وسالمة أراضــي الجمهورية
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ــوري ــة ،ك ــدول ــة مـتـعــددة
األعراق ،متعددة األديان ،غير طائفية
ودي ـمــوقــراط ـيــة وع ـل ـمــان ـيــة» ،م ـشــددًا
على «قـنــاعــة إي ــران وروس ـيــا وتركيا
ب ـعــدم وجـ ــود ح ــل ع ـس ـكـ ّ
ـري لـلـصــراع
السوري».
ك ـ ــذل ـ ــك ،أب ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ــرح ـي ـب ـه ــم
بـ ـ ــ«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة فـ ـ ــي ح ـلــب
ال ـ ـش ـ ــرق ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاح بـ ـ ــاإلخـ ـ ــاء
ّ
الطوعي للمدنيني واملغادرة املنظمة
ل ـل ـم ـع ــارض ــة املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،وبـ ــاإلخـ ــاء
الجزئي للمدنيني من كفريا والفوعة
والـ ـ ــزبـ ـ ــدانـ ـ ــي وم ـ ـضـ ــايـ ــا ،وت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــدوا
ب ـض ـم ــان إنـ ـه ــاء هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة دون
ع ــراق ـي ــل وب ـط ــري ـق ــة آم ـ ـنـ ــة» .وات ـف ـق ــوا
ع ـلــى «أه ـم ـي ــة تــوس ـيــع وقـ ــف إط ــاق

في المساكن المؤقتة لنازحي أحياء حلب الشرقية في جبرين (األخبار)

النار ،وإيصال املساعدات اإلنسانية
دون عــوائــق ،إلــى جــانــب حــريــة تنقل
املدنيني في جميع أنحاء البالد».
وعـ ـل ـ ّـى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن الـ ـبـ ـي ــان ي ـبـ ّـن
وي ــوث ــق صـيـغــة تـفــاهــم وت ـع ــاون بني
الـبـلــدان ضمن مـســار الـحــل الـســوري،
فإنه يخضع الختبار قابلية األطراف
ّ
املــوقـعــة عـلــى ح ــل الـنـقــاط الـخــافـيــة.
ّ
وش ــك ــل ال ـل ـقــاء وامل ــؤت ـم ــر الـصـحــافــي
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــا إع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ،ف ــرص ــة
لتوضيح بعض تلك النقاط العالقة،
إذ دعـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـت ــرك ــي

إلـ ــى بـ ــذل ج ـم ـيــع ال ـج ـه ــود لـتــوسـيــع
وقـ ـ ــف إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار ل ـي ـش ـم ــل ك ــام ــل
األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،مـشـيـرًا إل ــى أنــه
«لــن يشمل املنظمات اإلرهــابـيــة مثل
(داعــش) و(النصرة) ،التي سنواصل
مكافحتها .كما يجب قطع الدعم عن
بعض املجموعات الوافدة إلى سوريا
مــن الـخــارج مثل حــزب الله اللبناني
واملجموعات األخرى».
الغمزة التركية لقيت ّ
رد فعل إيرانيًا
مباشرًا ،إذ أوضــح ظريف أن «بــاده
ت ـح ـتــرم م ــواق ــف أنـ ـق ــرة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك

م ــوق ـف ـه ــا مـ ــن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ل ـك ــن ه ــذا
املــوقــف لـيــس مشتركًا بـيـنـنــا» ،الفتًا
إل ــى «أن ـنــا نـتـحـ ّـدث (ف ـ ّـي ال ـب ـيــان) عن
الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـ ـتـ ــي ص ــن ـف ـت ـه ــا األمـ ــم
امل ـت ـحــدة ك ـج ـمــاعــات إره ــاب ـي ــة ،وهــي
(داعـ ـ ـ ــش) و(الـ ـنـ ـص ــرة) وال ـج ـم ــاع ــات
املرتبطة بهما» .أما الجانب الروسي،
ّ
فقد علق على القضية من باب التأكيد
على الـتـقــاطـعــات ،إذ قــال الف ــروف إن
«الــوضــع فــي ســوريــا معقد لـلـغــايــة...
غـيــر أن الـجـمـيــع بــاتــوا يـمـيـلــون إلــى
ف ـكــرة بــديـهـيــة ،م ـفــادهــا أن األول ــوي ــة

ُ ّ
اتفاق حلب :قطاع طرق و«استعجال روسي»
ّ
تطبيق ات ـفــاق بين «قــطــاع طــرق»
وجـهــة حكومية ليس ُ
باليسر الــذي
ّ
توقعته ال ــدول الــراعـيــة لــه .تسوية
حلب لــم تقل كلمتها األخ ـيــرة بعد،
في انتظار مرور قوافل مدنيي كفريا
والفوعة ،في لعبة ّ
شد حبال إقليمية
ومحلية
حلب ــ إيلي حنا
لم ُيقفل ملف تسوية حلب بعد .طيلة
ّ
يــوم أمــس كانت األنـظــار مــوزعــة بني
منطقتي الراموسة والراشدين حيث
اصطفت قوافل املسلحني وعائالتهم
ّ
املحملة باملرضى وكبار
والباصات
الـســن واألط ـف ــال والـنـســاء مــن كفريا
والـ ـف ــوع ــة .ج ـ ّـم ــد امل ـس ـل ـحــون عملية
إدخـ ـ ــال ال ــدف ـع ــة ال ـثــان ـيــة م ــن أهــالــي
الـ ـق ــريـ ـت ــن اإلدلـ ـبـ ـيـ ـت ــن ،ف ـي ـم ــا مـنــع
الجيش السوري والحلفاء ّ
أي ّ
تحرك
ل ـحــافــات املـسـلـحــن م ــن الــرامــوســة.
ســاعــات مــن املـفــاوضــات والتدخالت
الروسية والتركية لم تــأت بنتيجة.
م ـصــدر مـتــابــع ملـلــف «ال ـت ـب ــادل» قــال
ل ــ«األخ ـبــار» إن املسلحني يحاولون
إذالل أه ــال ــي ك ـفــريــا وال ـف ــوع ــة عبر

ال ــدخ ــول إلـ ــى ال ـح ــاف ــات والـتـحـقــق
مــن ال ـهــويــات الشخصية وال ـحــاالت
امل ــرض ـي ــة وت ـف ـت ـيــش األم ـت ـع ــة .كــذلــك
يـ ّ
ـوج ـه ــون رس ــال ــة ل ـل ـطــرف الـخـصــم
بــأن ـهــم يـمـلـكــون أوراقـ ـ ــا ف ــي أيــديـهــم
ألنهم متخوفون من أي إجراء مماثل
فــي الــرامــوســة .فــي هــذه البقعة التي
ش ـ ـهـ ــدت إحـ ـ ـ ــدى أك ـ ـبـ ــر امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك فــي
مــديـنــة ح ـلــب ،ي ـخــرج املـسـلـحــون من
األحياء الشرقية من دون أي تفتيش
أو ص ـع ــود أي ع ـن ـصــر م ــن الـجـيــش
أو األمـ ــن إل ــى ال ـح ــاف ــات« .هـ ــذا هو
االتفاق» ُيجيب املعنيون .مراقب من
ال ـجــانــب ال ــروس ــي وآخـ ــر م ــن الـهــال
األحـ ّمــر وعـنــاصــر أمـنـيــون ســوريــون
أي خ ــرق لــاتـفــاق أو ّ
يـتـجــنـبــون ّ
أي
ردود فعل ضد املسلحني الخارجني.
لكن حالة االحتقان تزداد يوميًا لدى
عناصر الجيش الـســوري والحلفاء
ب ـع ــد عـ ـ ــدم ت ـب ـي ــان م ـص ـي ــر األسـ ـ ــرى
واملـخـطــوفــن فــي األح ـي ــاء الـشــرقـيــة،
بــالـتــزامــن مــع تــأمــن م ــرور ع ــدد من
ك ـب ــار قـ ـي ــادات امل ـس ـل ـحــن ف ــي األيـ ــام
املاضية.
ّ
«ال ــروس ــي مستعجل وب ـ ّـدو يخلص
بـ ـ ـس ـ ــرع ـ ــة» ،يـ ـ ـق ـ ــول مـ ـ ـص ـ ــدر م ـت ــاب ــع
ّ
لــ«األخـبــار» .هــذا االستعجال يكلف
مـ ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــر «م ـ ـحـ ــور دمـ ـش ــق»
خ ـســارة أوراق مهمة ك ــان بــاإلمـكــان
ت ـح ــري ـك ـه ــا ض ـ ــد فـ ــريـ ــق امل ـس ـل ـح ــن

وداعـمـيــه بعد انـتـصــار عسكري في
حـلــب .مـصــدر قـيــادي آخــر يــروي أنه
«كان باملستطاع إقفال ملفات مهمة
عــالـقــة بـعــد حـســم ح ـلــب ،مــن مسألة
كـ ـف ــري ــا وال ـ ـفـ ــوعـ ــة إلـ ـ ــى امل ـخ ـط ــوف ــن
ً
واألسـ ـ ـ ـ ــرى وصـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ال ـس ـي ـطــرة
التامة على طريقة إ ّخــراج املسلحني
ِب ــا سـيـنــاريــو الـتـخــفــي وال ـبــاصــات
املغلقة» .السيناريو األخير طرأ عليه
بـعــض ال ـت ـعــديــات م ــن ال ـق ــوات على
األرض ،وقطع الطريق أول من أمس
نـ ـم ــوذج لـتـصـعـيــد م ـقــابــل «ال ـفــريــق

يخرج
المسلحون أيّ
من دون صعود
عنصر من الجيش أو
األمن إلى الحافالت
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ال ـت ــرك ــي» وأيـ ـض ــا م ـق ــاب ــل امل ـف ــاوض
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،ب ـع ــد أن ك ـ ـ ــادت ع ـش ــرات
ّ
املحملة باملسلحني ّ
تمر قبل
القوافل
وصول باصات كفريا والفوعة نحو
مناطق الجيش.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن امل ـ ـفـ ــاوض
الــروســي ح ــاول أم ــس ،أيـضــا« ،حــرق
امل ـ ـ ــراح ـ ـ ــل» ،واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــراع ف ـ ــي إخ ـ ـ ــراج
املسلحني قبل إتمام إيصال ال ــ2500
مـ ــدنـ ــي املـ ـتـ ـف ــق ع ـل ـي ـه ــم م ـ ــن ك ـف ــري ــا
والـ ـف ــوع ــة ،ل ـك ـنــه ج ــوب ــه ب ــرف ــض مــن
حلفاء دمشق في حلب .مـ ّـر الثالثاء
و 8حـ ـ ــافـ ـ ــات تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ال ـ ـ ـفـ ـ ــرج فــي
الــراشــديــن ،و 62حــافـلــة فــي األحـيــاء
الـ ـش ــرقـ ـي ــة .حـ ــوالـ ــى  500م ــدن ــي مــن
كفريا والـفــوعــة انتقلوا إلــى منطقة
حسياء فــي ريــف حمص ،حيث ّ
مقر
اإلقامة املوقتة صباح أمس ،واأللفان
املتبقون يحتاجون إلى دفعات عدة
ُ
قــد ال تستكمل ال ـيــوم أي ـضــا ،بينما
ّأم ـن ــت دم ـش ــق ِق ـس ـط ـهــا م ــن االت ـف ــاق
ب ـ ــإخ ـ ــراج ح ـ ــوال ـ ــى  25000شـخــص
حـتــى اآلن مــن األح ـيــاء الـشــرقـيــة من
امل ـس ـل ـحــن وع ــائ ــات ـه ــم وم ــواط ـن ــن
آخرين.

«النصرة» ُمجبرة ...ولكن

تعمل «جبهة فتح الشام /النصرة»
عـلــى الـظـهــور بــوجـهــن متناقضني،
وقــد نجحت فــي ذلــك حتى اللحظة.

