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سوريا

المشهد السياسي

أوروبا تسابق أميركا إلى دمشق
لم يكد وزير الخارجية األميركي
جون كيري يفصح عن استعداد
بالده للتفاوض مع الرئيس
السوري بشار األسد ،حتى تلقى
ً
سيال من االنتقادات الحليفة.
لكن نظيرته األوروبية فيديريكا
موغيريني قررت القفز إلى
األمام ،معلنة أن االتحاد األوروبي
َ
فاوض ممثلين لألسد
ق ـ ـبـ ــل أس ـ ــاب ـ ـي ـ ــع قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ،كـ ـ ـ ــان أحـ ــد
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن الـ ـ ـب ـ ــارزي ـ ــن ف ـ ــي وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـس ــوري ــة ي ـت ـح ـ ّـدث فــي
العاصمة السورية دمشق ،أمام عدد
من اإلعالميني ،عن االتصاالت التي
تـجــريـهــا الـ ــدول األوروبـ ـي ــة ب ـبــاده.
ّ
أكـ ـ ــد أن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـب ـع ـث ــات مــن
أجـهــزة اسـتـخـبــارات أوروب ـيــة تأتي
إل ــى دم ـش ــق ،طــال ـبــة ت ـع ــاون ــا أمـنـيــا
ف ــي م ـج ــال م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ،وأن
امل ـس ــؤول ــن ال ـس ــوري ــن ي ـ ــردون بــأن
ال ـت ـعــاون األم ـن ــي مـحـصــور بــالــدول
ً
الـتــي تملك تمثيال دبـلــومــاسـيــا في

ع ـل ــى وقـ ــع ت ـص ــري ـح ــات وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة جـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــري ،عـ ــن ضـ ـ ــرورة
التفاوض مع الرئيس بشار األســد ،وتأكيد
الناطقة بــاســم الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة غياب
أي عملية تـفــاوض سياسي على وشــك أن
تبدأ ،وأن األمــور ال تــزال في إطــار "املرحلة
الـنـظــريــة" ،قــالــت وكــالــة انترفاكس الروسية
لألنباء إن موسكو وجهت أمــس دعــوة إلى
مبعوث األمم املتحدة إلى سوريا ،ستيفان
دي مـيـسـتــورا (الـ ـص ــورة) ،لـحـضــور جولة
ثانية من االجتماعات بني الحكومة السورية
ومـ ـع ــارض ــن ل ـه ــا ف ــي ن ـي ـس ــان امل ـق ـب ــل فــي
ال ـعــاص ـمــة ال ــروس ـي ــة .وك ــان ــت مــوس ـكــو قد
اس ـت ـضــافــت ج ــول ــة م ـح ــادث ــات مـمــاثـلــة في
كــانــون الـثــانــي امل ــاض ــي ،مــن دون أن تثمر
تقدمًا ُيذكر.

دم ـ ـشـ ــق .وق ـ ـ ــال املـ ـ ـس ـ ــؤول الـ ـس ــوري
إن ال ــدول األوروب ـي ــة الـتــي سـبــق أن
ق ـط ـع ــت ع ــاق ــاتـ ـه ــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ب ـســوريــا ،تـنـتـظــر م ـب ــادرة أمـيــركـيــة
علنية لإلقدام على إعــادة العالقات
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــع دم ـش ــق .أح ــداث
ال ـ ـيـ ــومـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ت ـ ـكـ ــاد ت ـك ــون
مطابقة ملا توقعه املسؤول السوري.
ف ـ ـمـ ــا إن أعـ ـ ـل ـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ج ـ ــون كـ ـي ــري اس ـت ـع ــداد
بـ ــاده مل ـف ــاوض ــة ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوري
بـشــار األس ــد ،حـتــى أعـلـنــت مفوضة
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـل ـس ـي ــاس ــة
الخارجية فيديريكا موغيريني أن
«االت ـح ــاد األوروب ـ ــي الـتـقــى ممثلني
عن نظام األســد للبحث عن تسوية
ل ــأزم ــة ،وأن ال ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
يجب أن تشمل جميع األطراف».
صحيح أن تصريحها أتى في سياق
«توضيح» كالم نظيرها األميركي،
لـكـنــه بــالــغ الــداللــة فــي اإلشـ ــارة إلــى
م ــا وصـ ـل ــت إلـ ـي ــه أول ـ ــوي ـ ــات ال ـغ ــرب
حاليًا في املنطقة .تبدو املسافة بني
ال ــدول الـغــربـيــة والـحـكــم فــي ســوريــا
انـعـكــاســا لـتــأثــر كــل مـنـهــا بــالـخــوف
من خطر الجماعات اإلرهابية التي
نمت خالل السنوات األربع املاضية
فــي ســوريــا والـعــراق وليبيا ومصر
وغيرها من الدول العربية.
وصحيح أيـضــا أن كــام كـيــري أثــار
موجة من االستياء في عدد من الدول
الحليفة للواليات املتحدة األميركية،
وخ ــاص ــة ف ــي ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا،
إال أن ك ـ ـ ــام م ـ ـسـ ــؤولـ ــة ال ـس ـي ــاس ــة
الخارجية في االتحاد األوروبي أتى
ل ــ»ي ـج ـ ّـب» م ــا دونـ ــه .م ـس ــؤول عــربــي
عـلــى صـلــة بــاملـفــاوضــات السياسية
الـجــاريــة بشأن األزم ــة الـســوريــة قال
إن «كــل الــدول األوروبـيــة ،باستثناء
فـ ــرن ـ ـسـ ــا وبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،ت ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر عــن
رغـبـتـهــا بـفـتــح ع ــاق ــات م ــع دمـشــق.
لكن باريس بالدرجة األولى ،ولندن
بــالــدرجــة الـثــانـيــة ،بــاتـتــا تـمــارســان
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة تـ ـ ـج ـ ــاه سـ ـ ــوريـ ـ ــا ربـ ـط ــا
بـصــاتـهـمــا م ــع الـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة،
وت ـح ــدي ـدًا عــاقــاتـهـمــا االق ـت ـصــاديــة
بالسعودية».
ُ
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،لـ ــم ت ـظ ـه ــر دمـ ـش ــق أي
«حـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوة» ب ـ ــامل ـ ــواق ـ ــف األمـ ـي ــركـ ـي ــة
واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة املـ ـسـ ـتـ ـج ــدة .ال ــرئ ـي ــس
ب ـ ـش ـ ــار األس ـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
للتلفزيون اإليــرانــي أمــس« :مــا زلنا
نـسـتـمــع إلـ ــى ت ـص ــري ـح ــات ،وعـلـيـنــا
ان ننتظر األف ـع ــال وعـنــدهــا ن ـقــرر».
أضاف األسد« :ال يوجد لدينا خيار
ســوى أن نــدافــع عــن وطـنـنــا .لــم يكن
لــدي ـنــا خ ـيــار آخ ــر م ـنــذ ال ـي ــوم األول
بــالـنـسـبــة إل ــى ه ــذه ال ـن ـق ـطــة» ،الفـتــا
إلـ ــى أن «أي ت ـغ ـي ــرات دولـ ـي ــة تــأتــي
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ه ــي ش ــيء إيـجــابــي

األسد :ننتظر األفعال ال األقوال (سانا)

إن ك ــان ــت صـ ــادقـ ــة وإن ك ــان ــت لـهــا
مفاعيل على األرض» .وشــدد األسد
ع ـل ــى أن ه ـ ــذه الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ي ـج ــب أن
ً
«ت ـبــدأ أوال بــوقــف الــدعــم السياسي
لــإرهــابـيــن ووق ــف التمويل ووقــف
إرسال السالح والضغط على الدول
األوروبـيــة وعلى الــدول التابعة لها
ف ــي م ـن ـط ـق ـت ـنــا الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ب ـتــأمــن
ال ــدع ــم الـلــوجـسـتــي وامل ــال ــي وأي ـضــا
العسكري لإلرهابيني».
ك ــام ك ـيــري أول م ــن أم ــس واجـهـتــه
م ــوج ــة غ ــاض ـب ــة م ــن ردود األف ـع ــال
على ألسنة حلفائه .وزير الخارجية
التركي مولود جاويش أوغلو ،ندد
ً
بتصريح نظيره األميركي ،متسائال
ع ــن «أي مـ ـف ــاوض ــات س ـت ـج ــرى مــع
نظام قتل أكثر من  200ألف شخص
واستخدم أسلحة كيميائية».
أما فرنسا ،فنددت بكالم كيري على

لـ ـس ــان رئـ ـي ــس ح ـكــوم ـت ـهــا مــانــويــل
ف ــال ــس ووزي ـ ـ ــر خ ــارج ـي ـت ـه ــا ل ـ ــوران
فـ ــاب ـ ـيـ ــوس .عـ ـ ّـبـ ــر األول ع ـ ــن أس ـف ــه
ً
لتصريحات كيري ،قائال« :لن يكون
هناك حل ما دام بشار األسد رئيسا
في سوريا» .أما الثانيّ ،
فجدد رفض
أي ت ـفــاوض مــع الــرئ ـيــس ال ـســوري،
ألن «األم ــر سيكون بمثابة «هدية»

الناطقة باسم الخارجية
األميركية :ال نزال في
المرحلة النظرية حاليًا

تـ ـق ــدم إل ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ـ ـ ــش» .وقـ ــال
ف ــاب ـي ــوس إنـ ــه تـ ـح ـ ّـدث هــات ـف ـيــا إل ــى
ّ
كيري ،وإن األخير أكد له أن سياسة
بالده حيال سوريا لم تتغير.
وفـ ــي اإلطـ ـ ــار ع ـي ـنــه ،ق ــال ــت مـفــوضــة
ال ـ ـشـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي االتـ ـح ــاد
األوروب ــي فيديريكا موغيريني إن
كيري لم يقصد التفاوض مع األسد
ش ـخ ـص ـيــا ،ب ــل م ــع ن ـظ ــام ــه ،مـشـيــرة
إلــى أن «حــل األزم ــة الـســوريــة يمكن
تحقيقه مــن خــال عملية سياسية
ت ـفــاوض ـيــة ان ـت ـقــال ـيــة تـ ـش ــارك فـيـهــا
أطراف الصراع ،بما في ذلك ممثلون
ع ــن ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري» .وأكـ ـ ــدت أن
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـف ـ ــاوض مــع
ّ
م ـم ـث ـل ــن لـ ــأسـ ــد .بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أكـ ـ ــدت
م ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
البريطانية أن «األسد ليس له مكان
في مستقبل سوريا».

تقرير

ّ
«داعش» يتوعد «جيش اإلسالم» ...و«الوحدات» تستع ـ

بعد بدء انسحاب مقاتلي
«داعش» من القلمون الشرقي ،يتجه
التنظيم نحو معارك واسعة مع
«جيش اإلسالم» في الغوطة الشرقية،
فيما نجحت «وحدات حماية الشعب»
الكردية ،والمقاتلون معها من أبناء
تل تمر ،في استعادة تل حفيان ،جنوب
بشكل كامل
الحسكة،
ٍ

ريف دمشق ــ أحمد حسان
إثر تنفيذ تنظيم «داعــش» عمليات
انـ ـسـ ـح ــاب م ـت ـت ــال ـي ــة مـ ــن ال ـق ـل ـم ــون
الـ ـش ــرق ــي (جـ ـه ــة الـ ــريـ ــف ال ـش ـم ــال ــي
الشرقي لدمشق) ،يحسب التنظيم
ح ـس ــاب ــات ــه ل ـل ـت ــوج ــه إل ـ ــى ال ـق ـل ـمــون
ال ـغــربــي (ق ــرب ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة ـ
راجع صفحة  )2ونحو غوطة دمشق
الشرقية .مـصــادر مــن داخــل تنظيم
حديث
«جيش اإلســام» كشفت ،في
ٍ
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،عــن رص ــد التنظيم
«ل ـع ـم ـل ـيــات دخ ـ ــول ب ـع ــض مـقــاتـلــي

داعش نحو مدينة عدرا الصناعية،
م ــا ي ـع ـنــي أن داع ـ ــش ي ــري ــد لـنـفـســه
مكانًا جديدًا في الغوطة» ،وبحسب
مــا تتناقله أوســاط تابعة لـ «جيش
اإلســام» فــإن التنظيم يريد معركة
واسعة مع «جيش اإلســام» تجبره
عـلــى «إي ـقــاف عمليات االسـتـنــزاف»
التي يخوضها تنظيم «جيش علي
ب ــن أبـ ــي ط ــال ــب» ،ال ـت ــاب ــع لـ ـ «ج ـيــش
اإلس ـ ـ ـ ــام» ،ض ــد م ـقــات ـلــي «داعـ ـ ــش»
شمالي سوريا.
وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـقــربــة م ــن قــائــد
«ج ـي ــش اإلسـ ـ ـ ــام» ،زهـ ـ ــران ع ـلــوش،

ـال مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ق ـيــام
فـ ــي ات ـ ـصـ ـ ٍ
األخير باستدعاء «عدد من الكتائب
املــراب ـطــة ج ـنــوب دم ـش ــق ،م ــن ببيال
ً
وصوال إلى أطراف مخيم اليرموك»
ب ـه ــدف تـمـتــن تـحـصـيـنــات «جـيــش
اإلس ـ ـ ـ ــام» فـ ــي ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـمــال ـيــة
ل ـ ــدوم ـ ــا ،وعـ ـل ــى طـ ـ ــول الـ ـخ ــط الـ ــذي
يفصل باقي قــرى ومناطق الغوطة
ال ـش ــرق ـي ــة ع ــن م ـح ـي ـط ـهــاُ .ي ــذك ــر أن
تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» س ـي ـطــر األس ـب ــوع
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع لـ ــ»جـ ـي ــش
اإلسالم» في منطقة تل دكوة (نحو
 70ك ـل ــم شـ ــرق ال ـع ــاص ـم ــة دم ـش ــق)،

ّ
وأعدم عددًا من مسلحي علوش ،ما
دفــع األخـيــر إلــى اإلع ــان عــن تأليف
تنظيم خــاص ملقاتلة «داع ــش» في
الشمال السوري.
ـاق آخ ــر ،ك ــان س ــاح الـجــو
وف ــي س ـيـ ٍ
ف ــي الـجـيــش ال ـس ــوري ق ــد ن ـفــذ ،يــوم
أمـ ــس ،عـ ــددًا م ــن ال ـط ـل ـعــات الـجــويــة
الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت مـ ـق ـ ّـري ــن تــاب ـعــن
لـ ـ ـ «ف ـ ـي ـ ـلـ ــق ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن» ش ـ ــرق ـ ــي حــي
ـوم م ــن الـ ـغ ــارة الـتــي
ج ــوب ــر ،ب ـعــد يـ ـ ٍ
أكمل فيها ســاح الجو تدمير برج
املـعـلـمــن (ال ـب ــرج ال ــذي ك ــان يعتمد
ع ـل ـي ــه ،س ــاب ـق ــا ،ق ـن ــاص ــون تــاب ـعــون

