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سوريا

مشهد سياسي

اجتماعا لندن ولوزان :تخفيف االحتقان من دون خيارات
ّ
لم يكن ّ
أشد المتفائلين يتوقع
اختراقات ديبلوماسية في اجتماعي
ولوزان أمس وأول من أمس.
لندن ُ ّ
عمليًا ،ما بث من االجتماعين يساعد
في تخفيض االحتقان الدولي ُ
ويرجع
إلى لغة السياسة ،لكن أيضًا ظهر على
نحو قاطع استحالة تحقيق أي تقارب
روسي ـ غربي في وجهات النظر حاليًا،
ّ
وأن واشنطن ما زالت بعيدة عن تنفيذ
تهديداتها العسكرية في سوريا

أردوغان ينتقد بناء
مطارين أميركيين
انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان بناء الواليات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ق ــاع ــدة عـسـكــريــة جــويــة ف ــي الــريــف
الـجـنــوبــي ملــديـنــة عــن ال ـعــرب (كــوبــانــي) فــي ري ــف حلب
ال ـش ــرق ــي ،مــوض ـحــا أنـ ــه «ك ـ ــان ي ـجــب ع ـلــى األم ـيــرك ـيــن
التنسيق معنا ،ال مع تنظيم إرهابي مثل «ب ي د» (حزب
االتحاد الديموقراطي) في مثل هذه الخطوة».
وبحسب ما نقلت وكالة «األناضول» التركية عن «مصادر
خاصة» ،فإن القوات األميركية اشترت أرضًا ( 300دونم)
في قرية «خــراب عشك» ،عبر ممثلني عن منظمة «ب ي
د» .وأضافت املصادر ّأن األميركيني يعملون أيضًا على
بناء قاعدة أخرى في قرية «سي بت» ،غرب قرية «خراب
ع ـشــك» ،الـتــي تـقــع عـلــى مـســافــة قــريـبــة مــن نـهــر ال ـفــرات.
وتظهر صور األقمار الصناعية الحديثة لتلك املنطقة على
نحو واضح ،أعمال تجهيز مدرج للطائرات في األراضي
الزراعية الواقعة شرق البلدة.
(األخبار ،األناضول)

ل ــم يـحـمــل اج ـت ـمــاع ل ـنــدن الـ ــذي عقد
أم ـ ــس ،غ ـ ــداة «اج ـت ـم ــاع لـ ـ ـ ــوزان» ،أي
خ ـطــط ج ــدي ــدة واضـ ـح ــة لــواشـنـطــن
وحـلـفــائـهــا ال ـغــرب ـيــن واإلقـلـيـمـيــن،
س ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــوي ـ ــح ب ـ ـ ـفـ ـ ــرض ح ــزم ــة
إضــافـيــة مــن العقوبات االقتصادية
ع ـ ـلـ ــى مـ ــوس ـ ـكـ ــو ودمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــق .ح ـل ـف ــاء
واشنطن الذين التقوا في العاصمة
البريطانية بـحـثــوا فــي ردع دمشق
ومــوسـكــو «ع ــن جــرائــم ال ـحــرب التي
ترتكب في حلب» ،وفق تعبير وزير
الخارجية األميركي جون كيري.
ورغـ ــم إش ـ ــارة األخ ـي ــر امل ـت ـك ــررة إلــى
أن بـ ـ ــاده ت ــأخ ــذ ج ـم ـيــع ال ـخ ـي ــارات
حـ ــول س ــوري ــا ب ـعــن االعـ ـتـ ـب ــار ،بما
فيها الخيار العسكري ،أشار بشكل
واض ـ ـ ـ ـ ــح ،خ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر ص ـح ــاف ــي
م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ــوري ــس
جــونـســون ،عقب اجـتـمــاع ضــم عــددًا
من الدول الغربية واإلقليمية الداعمة
لـلـمـعــارضــة ال ـس ــوري ــة ،إل ــى أن ــه «لــم
يلمس أي رغبة لدى األوروبـيــن في
االنــدفــاع نحو ال ـحــرب» ،مضيفًا أنه
«دفع املساعي الديبلوماسية،
يجري ّ
كونها تمثل األدوات الوحيدة ّالتي
ن ـم ـل ـك ـهــا ،ح ــالـ ـي ــا» .وعـ ـ ــاد لـيـلــخــص
امل ـش ـه ــد ب ـق ــول ــه إن م ــا ي ـم ـكــن عـمـلــه
حاليًا هــو تحذير الجانب الــروســي
م ــن ع ــواق ــب أف ـعــالــه ف ــي س ــوري ــا .أمــا
جــون ـســون ،ال ــذي ت ـحــدث ســابـقــا عن
ضـ ـ ـ ــرورة ب ـح ــث خـ ـ ـي ـ ــارات ع ـس ـكــريــة
فــي ســوريــا ،رأى أم ــس أن «موسكو
ودم ـ ـش ـ ــق ل ـ ــن ت ـس ـت ـط ـي ـع ــا ت ـح ـق ـيــق
ال ـن ـصــر ف ــي ح ـل ــب ،ب ــوج ــود ع ـشــرات
آالف املقاتلني».
وت ـ ــزام ـ ــن «االنـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء» الـ ـغ ــرب ــي عــن
الترويج للحل العسكري مع انتهاء
الجولة األولــى من «اجتماع لــوزان»
بـ ـط ــاول ــة م ـ ّ
ـوسـ ـع ــة ،ض ـ ّـم ــت ط ـه ــران
وم ـ ـصـ ــر وال ـ ـ ـعـ ـ ــراق واألردن وق ـط ــر
وت ــركـ ـي ــا والـ ـسـ ـع ــودي ــة إلـ ـ ــى ج ــان ــب
األم ـي ــرك ـي ــن والـ ـ ـ ــروس ،م ــن دون أن
ت ـخ ــرج ب ــأي ن ـتــائــج م ـل ـمــوســة ،على
أن ي ـتــم ال ـل ـق ــاء خـ ــال األيـ ـ ــام املـقـبـلــة
الس ـت ـك ـمــال املـ ـح ــادث ــات .وقـ ــد يـكــون
الـ ـتـ ـط ــور الـ ــافـ ــت ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي تـلــك
الجولة هو اإلعالن التركي الواضح،

كيري :لم نلمس أي رغبة لدى األوروبيين في االندفاع نحو الحرب (أ ف ب)

على لـســان وزي ــر الـخــارجـيــة مولود
جاويش أوغلو ،عن «ضرورة خروج
ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة م ــن مــدي ـنــة ح ـلــب»،
ّ
وهو ما يشكل دعمًا للرؤية الروسية
الـ ـت ــي تـ ـت ــواف ــق واق ـ ـ ـتـ ـ ــراح امل ـب ـع ــوث
األممي ستيفان دي ميستورا ،والذي
ت ـمــت م ـنــاق ـش ـتــه ض ـمــن امل ـح ــادث ــات.
ويتضمن االق ـتــراح إخ ــراج مسلحي
«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» م ــن مــدي ـنــة حلب
إلـ ــى ج ــان ــب م ــن أراد م ــن ال ـف ـصــائــل

بدا الفتًا دعم أنقرة
لمقترح إخراج «النصرة»
من حلب

املسلحة بــإرادتــه مــع عائالتهم ،إلى
أماكن يجري االتفاق عليها ،على أن
ال يتجاوز عددهم  900مسلح ،ويتم
ذلك بعد وقف كامل لألعمال القتالية
في املدينة ،بما فيها الغارات الجوية.
وينص املقترح على أن يتم ضمان فك
الحصار ودخول املساعدات اإلغاثية
والـطـبـيــة وإع ـ ــادة تــأهـيــل الـخــدمــات
الرئيسية ،وتعزيز األمــن بالتنسيق
ب ــن ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة والـحـكــومــة

تحقيق

السويداء ومعاناة الحرب :نحنا و«الثورة» جيران
ال تلبث مدينة السويداء
أن تغيب عن واجهة
األحداث حتى تعود إليها
دون إنذار .العصيان األخير
في سجنها ّ
مر بسالم،
غير أن عملية خطف
شخصين في الريف
بغرض مبادلة عدد من
المساجين المعتصمين
بهما ،زادت التخوف
من انتشار تلك الحوادث
وتوسعها

المستضيف يلقي
الشعر بالعامية
للترحيب بضيوف
الجبل (األخبار)

السويداء ــ مرح ماشي
َ
الخارج من دمشق باتجاه
يستوطن
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب قـ ـل ــق خ ـ ـ ـ ــاص ،ف ـب ــوص ـل ــة
«ال ـث ــورة» تـشـيــر إل ــى ال ـج ـنــوب ،منذ
ب ــدء تـغـيـيــر ح ــال ال ـبــاد وسـقــوطـهــا
فــي دوام ــة عـنــف ال يـنـتـهــي .بــالـقــرب
م ــن ق ــري ــة ن ـج ـهــا ومـ ـف ــرق ال ـك ـس ــوة،
ي ـم ـك ــن إلـ ـ ـق ـ ــاء ن ـ ـظـ ــرة عـ ـل ــى م ـن ــاط ــق
ّ
منسية بفعل الحرب ،وربما َ
مهملة
ً
قـبـلـهــا أص ـ ــا .ي ـس ــأل ال ـج ـن ــدي على
الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــز« :إل ـ ـ ـ ــى أي ـ ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق؟»،
فيأتيه الجواب« :السويدا» .يصمت
ّ
ويقلب البطاقات الشخصية ويسأل
املـ ــرافـ ــق« :ك ـي ــف ال ـ ــوض ـ ــع؟» .يـجـيــب
الـجـنــدي« :أم ــان ومــو أم ــان» ،إجــابــة
تختصر الــوضــع فــي الـســويــداء منذ
ب ــداي ــة ال ـح ــرب ،وك ــأن املـنـطـقــة تــرقــد
ً
ع ـلــى ف ـ ّـوه ــة ب ــرك ــان ال ي ـث ــور ،أس ــوة
ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـتـ ــي ب ـق ـيــت
خــارج سيطرة الفصائل اإلسالمية
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار س ـك ــان ـه ــا مــن
األقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات «املـ ـ ــدل ـ ـ ـلـ ـ ــة» شـ ـكـ ـلـ ـي ــا مــن
ُ
ق ـبــل ال ـن ـظ ــام ،فـيـمــا تـ ــرك ل ـهــا بعض
االمتيازات كي تبقى «طيبة هادئة».

األمــر ذاتــه يسري في مناطق أخرى
كالساحل ومناطق حكم األكراد ،إلى
«أن يقضي الـلــه أم ـرًا كــان مـفـعــوال»،
فتتحول هيبة الدولة الخجولة إلى
انفجار غير محمود العواقب.
مــع الـتـقـ ّـدم جـنــوبــا ،تـصــادفــك لوحة
طــرقـيــة تـشـيــر إل ــى م ـفــرق الـغــزالنـيــة
ُ
التي تـ َـعـ ّـد واحــدة من مناطق كثيرة
ح ـف ـظ ـهــا الـ ـس ــوري ــون ،ب ـف ـعــل أخ ـب ــار
االش ـت ـب ــاك ــات وامل ـ ـعـ ــارك وال ـت ـغ ـط ـيــة
اإلع ــام ـي ــة غ ـيــر امل ـس ـبــوقــة ل ـل ـحــرب.
أراض شـ ــاس ـ ـعـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــرداء ت ـت ـن ــاث ــر
ٍ
ض ـم ـن ـهــا ب ـي ــوت م ـت ـفــرقــة وم ـن ـشــآت
اقتصادية متواضعة ما زالت تشكل
الـعـصــب الـضــامــن لـبـقــاء ال ــدول ــة في
الـجـنــوب .ظـهــور الـحـجــارة ال ـســوداء
يعلن دخول أراضي حوران.

شهداء وسوء خدمات
فــي محطات الــوقــود هـنــا ،ستختبر
خـ ـص ــوصـ ـي ــة املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،ف ـ ــي املـ ـج ــال
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــي ،إذ سـ ـتـ ـعـ ـج ــز عـ ـ ــن مـ ــلء
ُ
سيارتك بــالــوقــود ،وعليك أن تظهر
بطاقة خاصة تستخدم على محطات
الوقود ،أسوة بما يفعله سائر أبناء

