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من موسكو إلى واشنطن رؤية متقاربة ملآل الحرب
في سوريا :إطالة األزمة من دون ّأي تسوية ،تعني سيالن
أنهار من الدماء

في شمالي
مدينة حلب
أمس (ديميتار
ديلكوف -
أ ف ب)

موسكو وواشنطن تتوقعان املزيد من الدماء
«الجيش الحر» يطلب السالح ويتبرأ من «النصرة»...
واإلبراهيمي املحبط يقدم تقريره الخميس املقبل
التسوية ما زالت بعيدة .موسكو حذرت
من محاوالت نزع الشرعية عن السلطات
ال �س��وري��ة ال �ح��اك �م��ة ،ف��ي وق ��ت ت ��رى فيه
واش � �ن � �ط ��ن اح � �ت � �م ��ال ت � ��واص � ��ل ال � �ص� ��راع
ال��دم��وي م��ع زي��ادة العسكرة ل��دى طرفي
النزاع.
وذكر وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
ّ
الف��روف ،أن هناك محاوالت إلحباط ّأية
ف ��رص ل�ل�ت�س��وي��ة ال�س�ل�م�ي��ة ف ��ي س��وري��ا.
ّ
وأع � ��رب ع ��ن اع �ت �ق��اده ب� ��أن ه ��ذا ال�ت��وج��ه
ل��ن ي��ؤدي إل��ى أي��ة نتائج إيجابية .وفي
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي م �ش �ت��رك م� ��ع ن �ظ �ي��ره
ال �س ��وي �س ��ري دي ��دي �ي ��ه ب ��ورخ ��ال� �ت ��ر ،ق��ال
ّ
ال ��وزي ��ر ال ��روس ��ي إن م��وس �ك��و ت�ل�اح��ظ،
أي�ض��ًا« ،م �ح��اوالت ل�ف��رض ّ ن��زع الشرعية
عن القيادة السورية» .وحذر الفروف من
أن مثل هذه املحاوالت قد تساعد مختلف
امل�ج�م��وع��ات امل�ت�ط��رف��ة ف��ي ال��وص��ول إل��ى
ال �س �ل �ط��ة ،م �ش � ّ�ددًا ع �ل��ى ض � ��رورة ّت�س��وي��ة
النزاع عبر املفاوضات .وأضاف أنه كلما
تأخرت املفاوضات السلمية ،كان الثمن
أكبر من أرواح السوريني.
في موازاة ذلك ،ذكرت صحيفة «نيويورك
ّ
تايمز» األميركية أن «التوقعات القاتمة
بشأن مستقبل سوريا ،التي كشف عنها
م�س��ؤول��ون أم�ي��رك�ي��ون ف��ي ع��دة جلسات
اس�ت�م��اع م�ت�ف��رق��ة أم ��ام مجلسي ال �ن��واب
وال � �ش � �ي ��وخ ،ت ��ؤك ��د ال �ط �ب �ي �ع��ة ال �ط��اح �ن��ة
للصراع املسلح وتشاؤم اإلدارة األميركية
إزاء سبل تجنب تفاقم األزم��ة اإلنسانية
التدخل الخارجي» .وأشارت
السورية مع
ّ
ال �ص �ح �ي �ف��ة إل� ��ى أن � ��ه «ف� ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
تحشد ف�ي��ه م�س��اع��دات إض��اف�ي��ة ملقاتلي
امل�ع��ارض��ة ،كشفت اإلدارة األميركية عن
ً
احتمال مواجهة س��وري��ا ص��راع��ًا طويال
ودمويًا ،حتى في حالة تمكن الثوار من
إطاحة الرئيس بشار األسد».
ّ
ول�ف�ت��ت إل��ى أن «ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي ل��دى
س��وري��ا روب� ��رت ف ��ورد ّ
وج ��ه ت�ح��ذي�رًا من
اح�ت�م��ال م��واص�ل��ة أن�ص��ار ال�ن�ظ��ام القتال
ح�ت��ى امل ��وت ل�ح�م��اي��ة أن�ف�س�ه��م م��ن امل��وت
في حالة غياب فتح باب التفاوض بشأن
مرحلة انتقالية سياسية».
ف��ي س�ي��اق آخ��ر ،ذك��ر م�ص��در دبلوماسي
ّ
ل ��وك ��ال ��ة «إي � �ت� ��ار  -ت� � ��اس» ال ��روس� �ي ��ة أن
امل�ب�ع��وث األم �م��ي وال �ع��رب��ي إل��ى س��وري��ا،
األخ� �ض ��ر اإلب ��راه �ي �م ��ي ،س �ي �ق� ّ�دم ت �ق��ري �رًا
مل�ج�ل��س األم� ��ن ال ��دول ��ي خ �ل�ال اج�ت�م��اع��ه
�وري��ا وامل�ق��رر يوم
امل�ك��رس للوضع ف��ي س� ّ
ّ
ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل .وي �ت��وق��ع امل��راق �ب��ون أن
ي�ع��رب اإلب��راه�ي�م��ي ف��ي التقرير ع��ن قلقه
من الخالفات العميقة مع قيادة جامعة
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ن�ش�ب��ت ب �ع��د منح
مقعد س��وري��ا ف��ي ال�ج��ام�ع��ة للمعارضة.
ونقلت الوكالة «إيتار  -تاس» عن خبراء
ّ
ً
روس أن ه�ن��اك اح �ت �م��اال ك�ب�ي�رًا أن ي�ق� ّ�دم
اإلب��راه �ي �م��ي االس �ت �ق��ال��ة ف��ي أع �ق��اب ه��ذا
االج�ت�م��اع .ف��ي السياق ،أعلن مصدر في
وزارة الخارجية الروسية عدم امتالكها
م �ع �ل��وم��ات ع ��ن ن �ي��ة اإلب��راه �ي �م��ي ت�ق��دي��م
استقالته.
م� ��ن ن ��اح �ي ��ة أخ� � � ��رى ،ك �ش �ف��ت ال �س �ل �ط��ات
ال �ع��راق �ي��ة ع ��ن ح �ف��ر خ �ن ��دق ي �ف �ص��ل ب�ين
أراضيها وبني األراضي السورية ،بهدف
املسلحني بني البلدين .وقالت
منع تسلل
ّ
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة إن �ه��ا ت�ت��ول��ى «ال�ت�ص��دي
ل �ج �م �ي��ع ال �ع �ن��اص��ر اإلره� ��اب � �ي �ي�ن ال��ذي��ن
يحاولون دخول البالد من دول الجوار».
وأكد الناطق باسم الوزارة ،العميد سعد
ّ
م �ع ��ن ،أن ق � ��وات ق� �ي ��ادة ح� ��رس ال �ح ��دود
«م ��وج ��ودة وم �س �ت �ع��دة ل�ل�ت�ص��دي دائ �م��ًا
ل�ج�م�ي��ع اإلره��اب �ي�ي�ن وك ��ل م��ن ت �س��ول له
نفسه العبث بأمن ال �ب�لاد» .م��ن جهتها،

ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة «أن � �ب ��اء ال� �ش ��رق األوس � ��ط»
ّ
املصرية عن مصدر أمني عراقي قوله إن
«ق �ي��ادة عمليات ال�ج��زي��رة أط�ل�ق��ت حملة
عسكرية واسعة النطاق ،لتأمني الشريط
ال �ح��دودي ب�ين ال �ع��راق وس��وري��ا ،ومسح
امل �ن �ط �ق��ة ال� �ص� �ح ��راوي ��ة ال� �ش ��اس� �ع ��ة ب�ين
البلدين وتمشيطها».
م� � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،أع � �ل � �ن� ��ت م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
ال �ك �ت��ائ��ب واألل ��وي ��ة االس�ل�ام �ي��ة ال�ت��اب�ع��ة
لـ«الجيش ال �س��وري ال�ح��ر» استهجانها
ورف � �ض � �ه� ��ا إلع� �ل� ��ان «ج� �ب� �ه ��ة ال� �ن� �ص ��رة»
م�ب��اي�ع�ت�ه��ا ل�ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة» ،داع �ي��ة
«امل � �ج ��اه ��دي ��ن» إل � ��ى ال� �ت ��وح ��د وت �غ �ل �ي��ب
«الوسطية ّواالع �ت��دال» ،بحسب م��ا جاء
في بيان موقع من «جبهة تحرير سوريا
االسالمية».
وتضم الجبهة نحو عشرين ً
ّ
لواء وكتيبة
وم�ج�م��وع��ة اس�لام �ي��ة ،م��ن أب��رزه��ا «ل��واء
ال �ت��وح �ي��د» و«ل � � ��واء االس� �ل ��ام» و«أل ��وي ��ة
صقور الشام» و«كتائب الفاروق».
ب� ��دوره ،دع��ا رئ�ي��س «ال�ح�ك��وم��ة امل��وق�ت��ة»
غسان هيتو الغرب إلى تسليح «الجيش
ال� � �ح � ��ر» ب ��أس� �ل� �ح ��ة م� � �ض � ��ادة ل� �ل ��دب ��اب ��ات
وال �ط��ائ��رات ،وق ��ال إن��ه يستعد لالنتقال
من مدينة داالس األميركية ،حيث يقيم،
إلى دمشق في غضون أشهر .وقال هيتو،

يشن
الجيش السوري ّ
عمليات واسعة في قرى
ريف القصير

ّ
في مقابلة مع صحيفة «التايمز» ،إنه «ال
يطالب بريطانيا وشركاءها في منظمة
ّ
شمالي األطلسي بالتدخل عسكريًا
حلف
ف��ي س��وري��ا ،لكننا ن��ري��د ت��زوي��د الجيش
السوري الحر بأسلحة نوعية».
ّ
وط �م��أن ه�ي�ت��و امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي إل ��ى أن
«األس �ل �ح��ة ال �ت��ي ت��ذه��ب ل �ق �ي��ادة األرك ��ان
املشتركة التابعة لالئتالف املعارض لن

تقع في األيدي الخاطئة».
إلى ذل��ك ،قالت املفوضية العليا لشؤون
ّ
ال�لاج �ئ�ين ف��ي األم� ��م امل �ت �ح��دة إن أع� ��دادًا
متزايدة م��ن الالجئني السوريني تختار
العودة إلى بالدها من األردن ،حيث يبلغ
ع��دد العائدين يوميًا  300الج��ئ ،معربة
عن قلقها العميق بشأن سالمتهم.
وقالت املتحدثة باسم املفوضية ،ميليسا

ّ
فلمينغ ،إن الالجئني ي�خ�ت��ارون ال�ع��ودة
ل �ع��دد م ��ن األس� �ب ��اب ،م ��ن ب�ي�ن�ه��ا األن �ب��اء
ع ��ن ت �ح� ّ�س��ن األم � ��ن ف ��ي ع� ��دد م ��ن ال �ق��رى
الحدودية ،وكذلك لحماية ممتلكاتهم.
م �ي��دان �ي��ًا ،أف � ��ادت ق �ن��اة «روس� �ي ��ا ال �ي��وم»
ّ
ّ
ب � ��أن ال �ج �ي��ش ال � �س� ��وري ي� �ش ��ن ع�م�ل�ي��ات
عسكرية واسعة في ق��رى ري��ف القصير،
مستخدمًا األس�ل�ح��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة ،م��ع أن�ب��اء

البشير في جوبا :جئت لتحقيق السالم
في زياته التاريخية إلى
جنوب السودان ،ابدى
الرئيس السوداني عمر
البشير حرص بالده على
توفير السالم لشعبي
البلدين ،مؤكدًا أن
الطرفني سيعمالن على
حل الخالفات بعيدًا عن
السالح

اكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير،
أم ��س ،أن��ه ي��ري��د تحقيق ال �س�لام وتطبيع
ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع ج� �ن ��وب ال � � �س � ��ودان ،وذل ��ك
ف��ي أول ��ى زي��ارات��ه ل�ج�ن��وب ال �س��ودان بعد
انفصاله ع��ن الشمال ع��ام  ،2011فيما ّفر
ن�ح��و  50ال��ف س��ودان��ي إل��ى ج�ن��وب ش��رق
تشاد بعد تجدد الصراع القبلي في إقليم
دارف� � ��ور .وش ��دد ال�ب�ش�ي��ر ،ب�ع��د م�ب��اح�ث��ات
عقدها مع نظيره رئيس جنوب السودان
سلفا كير ،على أن «إع��ادة استئناف ضخ
ال�ن�ف��ط ت�ع��د ن�م��وذج��ًا ل�ل�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك»،
ك��اش�ف��ًا أن��ه ج��رى االت �ف��اق وال �ت �ع��اون على
كافة الترتيبات الالزمة حتى تضخ الدماء
ف ��ي ش ��راي�ي�ن االق �ت �ص��اد ف ��ي ال �ب �ل��دي��ن من

اتفق كير مع البشير على مواصلة الحوار لحل كل الخالفات (علي نجاتي ـ أ ف ب)

أجل رفاهية الشعبني في البلدين .واعلن
ال�ب�ش�ي��ر ف��ي ك�ل�م�ت��ه أن ��ه أم ��ر ب�ف�ت��ح ح��دود
ال �س��ودان م��ع ال�ج�ن��وب أم��ام ح��رك��ة امل��رور،
م �ت��وج �ه��ًا إل� ��ى «ك ��اف ��ة أج� �ه ��زة ال ��دول ��ة في
ال�س��ودان واملجتمع املدني لالنفتاح على
إخوانهم في جنوب السودان حتى يكون
اتفاق التعاون واقعًا يمشي بني الناس».
واك��د البشير أن زي��ارت��ه التاريخية كانت
ناجحة بكل املقاييس ألن�ه��ا «تمثل نقلة
في العالقات بني البلدين».
من جهته ،كشف كير أنه اتفق مع البشير
على م��واص�ل��ة ال�ح��وار لحل ك��ل الخالفات
ب�ي�ن ال �ب �ل ��دي ��ن ،ب� �ش ��أن امل �ن ��اط ��ق امل �ت �ن��ازع
ع�ل�ي�ه��ا ع�ل��ى ط ��ول ح��دوده �م��ا ال �ت��ي تمتد
 2000كيلومتر ،وعلى استتباب األمن في
املناطق املنزوعة السالح ،وجعل الحدود
مرنة ومفتوحة للناس والبضائع.
وقال كير «هذه أول زيارة للرئيس البشير
ب�ع��د اس�ت�ق�لال ج �ن��وب ال� �س ��ودان ،وات�ف�ق��ت
أن ��ا وال��رئ �ي��س ال�ب�ش�ي��ر ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ ك��اف��ة
ات�ف��اق�ي��ات ال�ت�ع��اون ال�ت��ي وق�ع��ت ف��ي شهر
ايلول املاضي ،واتفقنا أيضًا على أن بعض
ال�ق�ض��اي��ا ت�ح�ت��اج إل ��ى م��زي��د م��ن ال�ن�ق��اش
ول� ��م ن �ت �ف��ق ب �ش��أن �ه��ا ب �ع ��د ،وه� ��ي ت�ح�ت��اج
إل��ى ح��وار مثل ترتيبات الوضع النهائي
مل�ن�ط�ق��ة أب �ي ��ي ،وت �ش �ك �ي��ل م�ج�ل��س منطقة
أبيي ،وطالبنا ببدء تسديد نصيب أبيي
من عائدات النفط املستخرج من املنطقة،
وإع �ط��اء ال�ج�ن��وب أي�ض��ًا نصيبه م��ن نفط
أبيي».
ك��ذل��ك اع�ل��ن كير أن��ه ل��م ي�ج� ِ�ر االت �ف��اق على
وض� ��ع ش ��رك ��ة س� ��وداب� ��ت ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن
ال� �ط ��رف�ي�ن ات �ف �ق��ا ع �ل��ى م ��واص� �ل ��ة ال� �ح ��وار
للوصول إلى اتفاق كامل.
وب �ع��د اج�ت�م��اع�ه�م��ا ف��ي ال�ق�ص��ر ال��رئ��اس��ي
خ�ل��ع ال�ب�ش�ي��ر ،ال� ��ذي دع ��ا ك�ي��ر إل ��ى زي ��ارة
ال� �خ ��رط ��وم ،م�ل�اب �س��ه ال��رس �م �ي��ة ل �ي��رت��دي
ج �ل �ب��اب��ًا أب �ي ��ض أدى ب ��ه ص�ل��اة ال�ج�م�ع��ة

ف��ي املسجد الكويتي بوسط ج��وب��ا .وق��ال
البشير أمام  400من املصلني إنه جاء إلى
ج��وب��ا ألن ال�ب�ل��دي��ن ي�ت�م�ت�ع��ان اآلن بأكبر
فرصة لتحقيق السالم ،مضيفًا إنهما لن
ينجرفا إلى الحرب مجددًا.
من جهة اخ��رى ،اعلن مسؤولون في األمم
امل �ت �ح��دة وت� �ش ��اد أم� ��س أن ن �ح��و  50أل��ف
س ��ودان ��ي ف � ��روا إل� ��ى ج �ن��وب ش� ��رق ت�ش��اد
خ�ل��ال أس� �ب ��وع ب �ع��د ت �ج ��دد ص � ��راع ق�ب�ل��ي
ف��ي إق�ل�ي��م دارف � ��ور امل �ض �ط��رب .وأوض �ح��ت
امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م امل�ف��وض�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�لأم��م
املتحدة لشؤون الالجئني ميليسا فليمنج
أن دائرة القتال اتسعت ألن كل طرف حصل
على ت�ع��زي��زات م��ن حلفاء قبليني ،وازداد
الصراع عنفًا مع تدمير قرى بأكملها.
وفر الالجئون إلى منطقة قاحلة على طول
ال �ح��دود امل�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن ت �ش��اد وال �س��ودان
وجمهورية أفريقيا الوسطى.
واوض � �ح� ��ت ف �ل �ي �م �ن��ج أن «امل �ن �ط �ق��ة الً�ت��ي
يصلون إليها نائية للغاية» ،مضيفة أن
احتمال اإلصابة بأمراض خطر قائم.
ب� � � ��دوره ك �ش ��ف ح ��اك ��م م �ن �ط �ق��ة س �ي�ل�ا ف��ي
جنوب شرق تشاد الجنرال موسى هارون
ت�ي��رج��و أن ن�ح��و  52م�ص��اب��ًا وص �ل��وا منذ
الخميس إل��ى امل�ن�ط�ق��ة .واك ��د أن «ال��وض��ع
م�ث�ي��ر للقلق ن �ظ�رًا إل��ى أن امل�ن�ط�ق��ة تفتقر
إل��ى البنية األس��اس�ي��ة الطبية املناسبة...
ن �ج��ري ت�ق��وي�م��ًا ل�لاح�ت�ي��اج��ات ب�م�س��اع��دة
امل �ن �ظ �م��ات غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ل �ك��ن ال��وض��ع
خطير للغاية» .إلى ذل��ك ،قتل  3اشخاص
على االقل ،كما نقل عدد من الجرحى إلى
املستشفى نتيجة تعرض مدينة كادقلي
عاصمة والي��ة جنوب ك��ردف��ان السودانية
الجمعة لقصف ُيعتقد أن��ه م��ن متمردي
ال�ح��رك��ة الشعبية ش �م��ال ال� �س ��ودان ،فيما
ن �ف��ى امل �ت �ح��دث ب��اس��م امل �ت �م��ردي��ن ّ
أي علم
لجماعته بالقصف.
(رويترز ،أ ف ب)

