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هدف الأجندة ال�سيا�سية لل�صفقة خلق حالة من التبعية للكيان ال�صهيوني في المنطقة

مدارات

حملة وطنية �أردنية لإ�سقاط االتفاقية :لن نكون �أ�سرى لغاز العدو

«القاعدة» وعا�صفة الحزم
} ناديا شحادة
لعبت ال��س��ع��ودي��ة منذ ان��ط�لاق م��ا يسمى «ال��رب��ي��ع العربي»
أدواراً ،وكانت السبب االول في تدمير ليبيا والسبب الرئيسي
في الحرب الدائرة في سورية من خالل توظيف وك�لاء عنها
من المجموعات االرهابية كتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش»
وجبهة «ال��ن��ص��رة» لتنفيذ ال��م��ؤام��رات التي تكلف بها م��ن قبل
اميركا و«إسرائيل».
وب��ع��د انتصار س��وري��ة وف��ش��ل م��ن وظفتهم السعودية من
تنظيم «داع���ش» وجبهة «ال��ن��ص��رة» لتدمير س��وري��ة والسقاط
ال��ن��ظ��ام ،وه��ذا م��ا أك��ده سماحة السيد حسن نصر الله ف��ي 7
نيسان  2015حين ق��ال ان ال��ح��رب على س��وري��ة فشلت ولم
تحقق الهدف منها وهو تدمير الدولة السورية ،وان سورية
ستحسم مستقبل ال��ص��راع العربي « -اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وكذلك
فشل تنظيم «ال��ق��اع��دة» ال���ذي يعتبره ال��م��راق��ب��ون ان��ه الجناح
العسكري للسعودية في محاربة الحوثيين المستمرين في
تحقيق النصر ميدانيا ً رغم الضربات الجوية لعاصفة الحزم،
االمر الذي جعل من تنظيم «القاعدة» المستفيد االكبر من الغزو
السعودي ليهاجم مناطق جديدة محاولة منه الحكام السيطرة
على مساحة أوسع من االراضي اليمنية ،ويصدر بيانا ً في 8
نيسان  2015يعرض مكافأة قيمتها  20كيلوغرام من الذهب
لمن يتمكن من قتل او اعتقال زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك
الحوثي أو الرئيس اليمني االسبق علي عبد الله صالح ،االمر
الذي يجعل من المتابع للشأن اليمني يؤكد ان السعودية تقف
في صف واحد الى جانب تنظيم «القاعدة» لمحاربة الحوثيين
وحلفائهم الذين حققوا نصرا ً للشعب اليمني.
السعودية التي انساقت ال��ى ح��رب ف��ي اليمن متحالفة مع
عشر دول قاموا بتوجيه ضربات جوية في سيناريو خططت
له دوائر أميركية «إسرائيلية» إلشعال منطقة الشرق االوسط
برمتها والضعاف محور المقاومة خدمة للمشروع الصهيوني
ال���ذي ي��رم��ي ال��ى تكريس هيمنة «إس��رائ��ي��ل» م��ن دون غيرها
ولضمان بقائها كأقوى قوة اقليمية في المنطقة.
وي���رى م��راق��ب��ون ان ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ال���ذي ي��ض��م عشرة
دول والمستمر بتوجيه ضربات جوية على مواقع الحوثيين
وعلى ق��وات تابعة للرئيس السابق صالح وارت��ك��اب مجازر
مروعة بحق الشعب اليمني ،لم يستثن ال مدنيين وال اطفال،
حيث امتألت ثالجات الموتى بالضحايا من الشعب اليمني،
ولم يستثن التحالف مخازن القمح حيث استهدفت الطائرات
السعودية مخازن القمح والدقيق بصوامع الغالل في عدن،
االمر الذي دفع المراقب إلى طرح سؤاالً :كيف تدعي السعودية
ان ضرباتها منسقة وذكية وتستهدف فقط المواقع العسكرية
للحوثيين وحليفهم صالح ويتحدثون عن االنتصارات التي
حققوها في اليمن؟
وي���رى ال��م��ت��اب��ع��ون ان��ه ب��م��ق��ارن��ة ال��ت��ط��ورات ال��خ��ط��ي��رة التي
يشهدها اليمن والمجازر التي ترتكب فيه على ايادي التحالف
ال��ع��رب��ي ب��ح��ق ال��ش��ع��ب اليمني وب��ي��ن وم��ا ي��ج��ري ف��ي سورية
والعراق ،هناك تشابك حقيقي وتنسيق على أعلى المستويات
بين اف��رق��اء ال��ع��دوان من تل ابيب وواشنطن وال��ري��اض هدفه
االس��اس وض��ع حد لسلسلة االنتصارات التي حققها محور
المقاومة في الفترة السابقة.

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
أك��دت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط
اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني في بيان
صحافي ،أن نتنياهو أذن «بتصدير الغاز
لشركة البوتاس العربية».
ف��ق��د ن��ق��ل م��وق��ع «غ��ل��وب��ز» االق��ت��ص��ادي
الصهيوني خ��ب��را ً م��ف��اده أن رئيس وزراء
الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير
طاقته سيلفان شالوم ومف ّوض وزارة البنية
التحتية والطاقة والموارد المائية ألكساندر
فارشافسكي قد «أذن��وا» ()authorized
بتصدير الغاز من حقل تامار إل��ى شركات
أردن��ي��ة (ه���ي ش��رك��ة ال��ب��وت��اس العربية
وتابعتها شركة البرومين األردنية) ،طبقا ً
لالتفاقية الموقعة أوائل العام الماضي 2014
م��ع الشركتين الستيراد ال��غ��از م��ن الكيان
الصهيوني – حقل تامار.
وطبقا ًلالتفاقية ،سيصدّر الكيان الصهيوني
لهاتين الشركتين  1.8مليار م 3من الغاز لمدة
 15عاما ً مقابل  500مليون دوالر.
وأف��اد الخبر ال��ذي نقله موقع «غلوبز»
االقتصادي الصهيوني ،بأن ُشركاء حقل تامار
قد وقعوا اتفاقية مماثلة مع شركة دولفين
المصرية بقيمة  1.2مليار دوالر ،ونقل تصريحا ً
على لسان وزير الطاقة الصهيوني سيلفان
شالوم يقول فيه« :إن هذه اتفاقية تاريخية
ومهمة لعالقات «إسرائيل» الخارجية ،وتفتح
الباب أمام اتفاقات اضافية مع بلدان المنطقة.
وأن هذه االتفاقية تأتي الحقة التفاقية ناقل
البحر األحمر – البحر الميّت واتفاقية متعلقة
بالموارد المائية وقعتها مؤخراً ،وكلها تشير
إل��ى ال��رواب��ط القوية اآلخ��ذة بالتشكل بين
بلدان (المنطقة)».
وب��ن��اء ل��ذل��ك ،ج���ددت الحملة الوطنية
األردن��ي��ة إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان
الصهيوني استنكارها وإدانتها توقيع هذه
االتفاقية ،ابتدا ًء بين شركة البوتاس العربية
وتابعتها شركة البرومين األردنية من جهة،
وبين شركاء حقل تامار ال��ذي يهيمن عليه
الكيان الصهيوني ،من جهة أخرى ،واعتبرت
الحملة توقيع هذه االتفاقية تطبيعا ً سافرا ً
ودعما ً ماليا ً واقتصاديا ً للكيان الصهيوني
وآلته العدوانية الحربيّة واالستيطانية،
إضافة إلى ما يمثله ذلك من تسهيل لهيمنة
الكيان على قطاعات الصناعة المحلية ،وما
يستتبعه ذلك من هيمنة على اقتصاد األردن
ومواطنيه.
ونوهت الحملة إلى أن هذه الصفقة منفصلة
عن صفقة شركة الكهرباء الوطنية ،حيث أنها
قد و ّقعت أوائ��ل العام الماضي  2014بين
شركة البوتاس العربية وشركاء حقل تامار
الخاضع لسيطرة الكيان الصهيوني ،أما

مقتل و�إ�صابة  22مدني ًا وع�سكري ًا
في حادثين �إرهابيين �شمال �سيناء
قتل  12شخصا ً وأصيب خمسة آخرون في سقوط
قذيفة هاون على قرية الزهيري في منطقة الشيخ
زويد في شمال سيناء.
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوس��ط «أ ش أ» عن
رئيس اإلدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة
في وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد وشاحي
أن المصابين الخمسة يتلقون العالج في مستشفى
العريش العام.
وكانت مجموعة من التكفيريين قصفت عددا ً من
المناطق السكنية بقذائف الهاون خالل مواجهات مع
قوات األمن في منطقة الشيخ زويد شمال سيناء وأدى
القصف إلى سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين

في هذه المنطقة.
كما قتل ضابطان وأصيب ثالثة مجندين من قوة
أمن شمال سيناء مساء اول من أمس في انفجار عبوة
ناسفة بجانب الطريق استهدفت مدرعتهم.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إنه
وحال مرور إحدى الدوريات لتفقد الحالة األمنية على
الطريق الدولي في مدينة العريش في شمال سيناء
انفجرت عبوة ناسفة بجانب الطريق استهدفت
إحدى مدرعات الدورية وأسفرت عن مقتل ضابطين
وإصابة ثالثة مجندين .وأك��د البيان أن األجهزة
األمنية في شمال سيناء تواصل جهودها في مالحقة
العناصر اإلرهابية والتوصل لمرتكبي الحادث.

الجي�ش الليبي يرجئ اجتياح ال�ساحل الغربي
دحر الجيش الوطني الليبي والقوات المساندة له،
مليشيات فجر ليبيا من معسكر الهيرة االستراتيجي
جنوب مدينة العزيزية ،وح��رر مدينة الناصرية
الواقعة في منطقة ورشفانة ،إضافة إل��ى توجيه
ضربات موجعة للمتمردين في محور الساعدية ،بعد
عملية التفاف ناجحة تسببت في سقوط عشرات
القتلى والجرحى من مسلحي المليشيات الرافضة
للشرعية .وحدد الجيش هدفة خالل الفترة المقبلة
بتحرير طرابلس ،وأرج��أ اجتياح المدن الساحلية
الغربية األخرى.
وبحسب مصادر ميدانية فإن الميلشيات الخارجة

عن الشرعية ،ردت على هزائمها بقصف صاروخي
ومدفعي عشوائي على المدن المحررة كالعزيزية
والناصرية ،وبتشريد أهالي مدينة الزهراء وحرق
العشرات من مساكنهم ونهب ممتلكاتهم.
واستنكر آمر غرفة عمليات الجيش الليبي بالمنطقة
الغربية ،العقيد إدريس مادي ،األعمال التي تقوم بها
طائرات ميليشيات فجر ليبيا من قصف على مطار
الزنتان المدني واستهداف بعض األحياء السكنية
في الزنتان والرجبان ،معتبرا ً هذه األعمال اإلجرامية
ص���ادرة ع��ن جماعة غير م��س��ؤول��ة ،وت��ج��اوزت كل
األعراف والقوانين الدولية.

الجزائر :مقتل �أربعة م�سلحين �شرق العا�صمة
اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ان الجيش قتل اربعة
مسلحين أمس في منطقة الخروبة بوالية بومرداس
على بعد حوالي اربعين كلم شرق العاصمة الجزائرية.
واوضحت ال��وزارة في بيان انه « في اطار محاربة
اإلره��اب وبفضل استغالل للمعلومات ،قضت مفرزة
للجيش على أربعة إرهابيين ،صباح اليوم الخميس
على إثر عملية متابعة وتمشيط تمت بالقرب من منطقة

واد واقصر ،بلدية الخروبة بدائرة بودواو».
كما ضبط الجيش «مسدسين رشاشين من نوع
كالشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف
ومسدسا آليا من نوع بيريتا وجهازي اتصال السلكيين
ونظارة ميدان وكمية معتبرة من الذخيرة ووسائل
تفجير وثالثة هواتف نقالة و 21شريحة هاتف نقال
وأغراضا أخرى» ،بحسب البيان.

اتفاقية ناقل البحرين  ...جزء �أ�سا�سي من منظومة الطاقة والموارد
الطبيعية والمائية التي يريد الكيان ال�صهيوني ،فر�ض هيمنته عليها
ّ
وتوظيفها لم�صلحة م�شروعه اال�ستعماري اال�ستيطاني ،ولإخ�ضاع
المنطقة لمنظومته االقت�صادية ،ال�سيا�سية ،الع�سكرية
شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل
للحكومة األردنية ،فقد وقعت رسالة نوايا مع
شركاء حقل ليفاياثان الستيراد غاز بقيمة 15
مليار دوالر منتصف شهر أيلول الماضي ،ولم
يتم توقيع اتفاقية نهائية في شأن الموضوع
حتى اآلن.
ونبهت الحملة ،من إخضاع األردن وشعبه
لالبتزاز الصهيوني الذي ح ّذرت منه الحملة
لوقت طويل ،باعتباره الواقع المباشر لهكذا
اتفاقات ،حيث يظهر من السياق اإلجرائي،
أن االتفاقية نفسها ال قيمة تنفيذية لها من
دون «اإلذن» الحكومي الصهيوني الرسمي
بتصدير الغاز ،كما تبيّن من مجريات اتفاقية
شركة البوتاس ،وهو إذن قد يتم التراجع عنه

ال�صليب الأحمر:
م�ؤ�شرات حدوث كارثة
�إن�سانية في اليمن
ق��ال��ت المتحدثة ب��اس��م اللجنة الدولية
للصليب األح��م��ر س��ي��ت��ارا ج��اب��ي��ن أم���س إن
األوضاع في اليمن تظهر وجود مؤشرات على
احتمال حدوث كارثة إنسانية في البالد.
وأشارت في حديث لها مع وكالة «نوفوستي»
الروسية إلى أن األوض��اع تقترب من الكارثة
«ليس بسبب أن القتال مستمر في األيام القليلة
الماضية فحسب ،بل ألنه ازداد حدة عن ذي قبل
وخصوصا ً في عدن حيث جرت معارك ضارية
الليلة الماضية».
وأكدت أن المشكلة عموما ً «ال تكمن بسبب
األعمال العسكرية فقط ،فالكهرباء والماء غير
متوافرين في مناطق كثيرة ،وفي الشمال يضطر
السكان إلى النزوح ...وإذا حالت األوضاع دون
قيام العاملين في المجال اإلنساني بتقديم
المساعدة للسكان في جميع مناطق الدولة
فسيصبح األمر بالفعل كارثة إنسانية ،لكننا
نبذل كل ما نستطيع لمنع هذا األمر».
وذك��رت جابين أن اللجنة قامت بإرسال
مجموعة مكونة من  5أطباء تابعين لها ومعهم
حمولة صغيرة من األدوية إلى عدن لمساعدة
األط��ب��اء المحليين ف��ي عملهم .وأض��اف��ت أن
اللجنة قامت أول أمس بتحميل طائرة موجودة
ف��ي العاصمة األردن��ي��ة عمان بـ 16طنا ً من
األدوية ،وهي جاهزة لإلقالع في أقرب وقت إلى
اليمن.
وأك����دت أن اللجنة حصلت ع��ل��ى جميع
التصاريح المطلوبة لنقل المساعدات الطبية
إلى اليمن من جميع أطراف النزاع ومن ضمنها
التحالف العربي ،لكن الصليب األحمر في
الوقت الحالي ينتظر أن تستقر األوضاع أمنا ً
في مطار صنعاء.
وقالت جابين إنها ال تعلم متى بالتحديد
ستصل ه��ذه المساعدات إل��ى صنعاء لكنها
تأمل في أن يكون ذلك خالل األسبوع الحالي،
وأضافت« :إننا نعتزم أيضا ً وفي الوقت القريب
إرسال  32طنا ً إضافية من المساعدات الطبية
إل��ى اليمن ،لكننا حاليا ً ال نستطيع تحديد
موعد لذلك».

الملك ال�سعودي
و�أمير قطر يبحثان
الأحداث في المنطقة
بحث الملك السعودي ،سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود ،أمس في قصر العوجا بالدرعية مع
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
والوفد المرافق له عددا ً من الموضوعات ذات
االهتمام المشترك ومستجدات األح��داث في
المنطقة.
وكان الملك سلمان اصطحب أمير قطر لدى
وصوله في جولة داخل أرجاء قصر العوجا
أطلعه خاللها على ما يضمه من صور تاريخية
للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
وقطع تراثية قديمة كما شاهد أمير قطر والوفد
المرافق له شرفة القصر وإطاللته على مدينة
الدرعية التاريخية.

وسحبه في أي موقت ،أو قد يتم استخدامه
في سياقات ابتزازية كما ع ّودتنا حكومات
الكيان وساسته المتعاقبين.
وبينت الحملة ،أن األج��ن��دة السياسية
(ال االقتصادية) في ملف تصدير الغاز من
الكيان الصهيوني إلى دول الجوار ،هدفها
خلق حالة من التبعية للكيان الصهيوني في
المنطقة ،لها األولوية األولى عند قادة الكيان،
ويراهنون عليها لشرعنة وجودهم وإخضاع
محيطهم.
ولفتت الحملة إل��ى أن ن��اق��ل البحرين
ال��ذي ُوقعت اتفاقية بشأنه ،م��ؤخ��راً ،بين
الحكومة االردنية والكيان الصهيوني ،هو
جزء أساسي من منظومة الطاقة والموارد

الطبيعية والمائية التي يريد الكيان أن يفرض
ّ
ويوظفها لمصلحة مشروعه
هيمنته عليها
االستعماري االستيطاني ،ولمصلحة إخضاع
المنطقة لمنظومته االقتصادية /السياسية/
العسكرية ،وهي منظومة متشابكة ال يمكن
النظر إل��ى أجزائها منفصلة خ��ارج سياق
المشروع الشمولي للهيمنة الصهيونية.
وعليه فقد دعت الحملة الوطنية األردنية
اتفاقي الغاز مع الكيان الصهيوني
الى إسقاط
ْ
إل��ى إل��غ��اء الصفقة بين ش��رك��ة البوتاس
العربية وشركاء حقل تامار الخاضع للهيمنة
الصهيونية ،بخاصة أن أم��وال المواطنين
تشكل م��ا نسبته  32ف��ي المئة م��ن أسهم
الشركة ( 27في المئة لوزارة المالية 5 ،في

المئة للضمان االجتماعي).
شركتي البوتاس
واعتبرت الحملة عمال
ْ
والبرومين مطالبين باإلعالن عن برنامج
عمالي ي��ت��راوح بين وق��ف العمل الجزئي
وصوال ً إلى اإلضراب إلسقاط هذه االتفاقية،
بخاصة أن هذه االتفاقات تستهدفهم مباشرة
في قوتهم وكرامتهم ومستقبل أوالدهم.
ودع��ت الحملة حكومات ال��دول العربية
المساهمة ف��ي ش��رك��ة ال��ب��وت��اس العربية
(ال��س��ع��ودي��ة ،ال��ك��وي��ت ،اإلم�����ارات ،ليبيا،
ال��ع��راق) الستعمال كل الوسائل من خالل
مجلس إدارة الشركة أو من خارجها ،لوقف
هذا الخرق الكبير ،ووقف كل أشكال العالقة
التي تجمع شركة البوتاس العربية بالكيان
الغاصب ،ومساءلة ومحاسبة من اتخذ هذا
القرار الخطير ،علما ً أن الحملة وجهت رسائل
ألغلب حكومات هذه الدول أوائل شهر شباط
من هذا العام ،من خالل سفاراتها في ع ّمان،
بخصوص هذا الموضوع ،من دون أن تكلّف
هذه الحكومات نفسها حتى عناء الردّ.
وشددت الحملة على ضرورة إلغاء رسالة
النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية
وش��رك��اء حقل ليفاياثان ،وإل��غ��اء اتفاقية
ناقل البحرين الموقعة مؤخرا ً مع الكيان
الصنهيوني ،والتوقف عن رهن األردن وشعبه
ومستقبله لمصلحة هذا الكيان الغاصب ...
ولفتت الحملة الوطنية إلسقاط اتفاقية
الغاز مع الكيان الصهيوني ،والتي تتشكل من
ائتالف عريض من نقابات مهنية وعمالية،
وأح����زاب س��ي��اس��ي��ة ،وف��ع��ال��ي��ات نيابية،
ومجموعات وحراكات شعبية ،ومتقاعدين
ع��س��ك��ري��ي��ن ،وف��ع��ال��ي��ات ن��س��ائ��ي��ة ،تدعو
المواطنين إلى االلتفاف حولها في رفض هذه
االتفاقيات ،ودعم نشاطاتها وفعالياتها.
وقد وضعت الحملة برنامجا ً تصعيديا ً
ح��ت��ى اس��ق��اط ات��ف��اق��ي��ة ال��غ��از م��ع الكيان
الصهيوني ،حيث نفذت اعتصاما ً بعد ظهر
الثالثاء الماضي ،قبالة مقر الحكومة األردنية،
عند الدوار الرابع بجبل عمان.
وش��ارك في االعتصام ال��ذي حمل شعار
«ال تجعلوا منا أسرى لغاز العدو» العشرات
م��ن ش��اب��ات وش��ب��اب الحملة حيث ارت��دوا
مالبس يستخدمها الصهاينة كزي لألسرى
والمعتقلين الفلسطينيين وال��ع��رب في
السجون والمعتقالت ،مكتوب عليها بالعبرية،
وقيد المعتصمون بالسالسل ،للتعبير عن أن
االتفاقية تعد قيدا ً على حرية الشعب األردني
من قبل الكيان الصهيوني ،وتأكيدا ً على رفض
أي تعاون مع هذا الكيان الغاصب.
وستنفذ الحملة اعتصاما ً لمدة ساعة
الثالثاء  21نيسان ال��ج��اري ،أم��ام شركة
الكهرباء الوطنية األردنية (وهي أحد جهتين
أردنيتين يستورد الغاز لمصلحتهما).

تقرير �إخباري

المبادرة الرو�سية ...توافق الحكومة وت�شتت المعار�ضة
} توفيق المحمود
انطلق االثنين الماضي في موسكو منتدى تشاوري بشأن سورية في
جولته الثانية ،وذلك بمشاركة وفد حكومي برئاسة السفير السوري في
األمم المتحدة بشار الجعفري وممثلين عن أطياف المعارضة ،بغياب ما
يسمى «االئتالف السوري المعارض» وك��ان اللقاء األول ُعقد في كانون
الثاني الماضي وانتهى بتوقيع وفدي الحكومة والمعارضة وثيقة من عشر
نقاط سميت بمبادئ موسكو نصت على احترام سيادة سورية ووحدتها
وسالمة أراضيها وضرورة مكافحة اإلرهاب الدولي وإيجاد حل لألزمة
في سورية بالوسائل السياسية والسلمية ورفض كل تدخل أجنبي ورفع
العقوبات عن سورية.
وفي اليوم األول من المنتدى التشاوري التمهيدي الثاني اتفق المجتمعون
من المعارضة على تشكيل لجنة صياغة للوصول لرؤية مشتركة وتضمن
ج��دول األعمال بحسب معارضين شاركوا في المنتدى تقييم األوضاع
الراهنة واألهداف والفرص المتوافرة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري
وتوحيد جهود السوريين في التصدي لألخطار القائمة بما فيها اإلرهاب
وتدابير بناء الثقة التي قد تتخذها كل من المعارضة والحكومة ومناقشة
أسس العملية السياسية وفقا ً لبيان جنيف الصادر في حزيران ،2012
والخطوات التي ال بد لألطراف السورية اتخاذها لتحقيق التسوية السياسية
والتقدم إلى المصالحة الوطنية وقال األمين العام لـ«هيئة العمل الوطني
الديمقراطي» محمود مرعي إن اليوم األول للمنتدى تمت فيه مناقشة جدول
األعمال وتم تشكيل لجنة صياغة للوصول لرؤية مشتركة.
توصل ممثلو المعارضة إلى ورقة مشتركة لطرحها
وفي اليوم الثاني ّ
على الوفد الحكومي رغم استمرار النقاشات بعد اختتامها وظهور بعض

التباينات وركزت الورقة على الحل السياسي ومكافحة اإلرهاب والجانب
اإلنساني ،ومواجهة قوى التدخل الخارجي وتحرير األراض��ي السورية
المحتلة.
وأعلن سمير العيطة ،ممثّل «المنتدى الديمقراطي» ،أنّ بلورة الوثيقة
تعتبر تقدما ً كبيرا ً وأن المعارضة تنتظر من لقائها مع الوفد الحكومي وضع
آلية لتنفيذ االلتزامات التي أخذها الطرفان على كاهلهما أثناء الجولة األولى
من مشاورات موسكو ،إضافة إلى التزامات جديدة محتملة قد تسفر عنها
الجولة الراهنة.
كما قدم فيتالي نعومكين نقاطا ً أساسية لجدول أعمال الجولة الثانية
من اللقاء بين وفد حكومة الجمهورية العربية السورية وشخصيات من
المعارضة وفقا ً لما تم االتفاق عليه وهي تقييم الوضع الراهن في سورية
وإمكانات وأغ��راض توحيد القوى الوطنية للبالد في مواجهة التحديات
القائمة بما فيها اإلرهاب الدولي إجراءات بناء الثقة الممكنة من قبل الحكومة
وق��وى المعارضة والمجتمع المدني وأس��س العملية السياسية بما فيها
أحكام بيان جنيف والخطوات التي من الضروري القيام بها من أجل التقدم
نحو المصالحة الوطنية وتسوية األزمة.
وذلك وفي ضوء خالفات المعارضة طرح الوفد السوري بنودا ً مشتركة
لمكافحة اإلرهاب وبناء الثقة للتوافق عليها ،وقال بشار الجعفري أمس في
نهاية الجلسة األولى من الحوار :إنّ الحكومة السورية وافقت على جدول
األعمال المقدم من البروفيسور فيتالي نعومكين وفقا ً للتسلسل الوارد
فيه وأن الوفد الحكومي قدّم مقترحاته لتسوية الوضع الداخلي السوري،
وركزت الورقة على رفض التدخل العربي واإلقليمي ومكافحة اإلرهاب،
والسيادة الوطنية.

�إيقاع ال�سيا�سة في مو�سكو يعزف
مع ك�سر العظم في �إدلب واليرموك
} لمى خيرالله
ع��ل��ى ص��ف��ي��ح ملتهب ينتظر «م��وس��ك��و »2
في يومه األخير أم��ل التوصل الت��ف��اق يحمل
الحد األدن��ى من التوافق لحل األزم��ة السورية
وتقويم الوضع الراهن فيها سيما أن الحلول
الدبلوماسية ال ت��ؤرق الحكومة السورية وال
تشغلها ع��ن عملية اس��ت��ع��ادة إدل��ب م��ن قبضة
جبهة النصرة الموضوعة على لوائح االرهاب
الدولي فيما يبدو الوضع في مخيم اليرموك
الذي سيطر تنظيم «داعش» على بعض المواقع
فيه يتجه نحو الحسم العسكري.
للقيادة العسكرية ال��س��وري��ة ت��ج��ارب عدة
مثيلة لتجربة إدل��ب ولكن مع تطور عمل هذا
السيناريو المفترض لهذه المدينة ان تم على
االرض ف��ع�لاً ،هناك مجموعة م��ن المحددات
لعمل الجيش السوري بهذه المناطق التي بدأها
مع األخذ في االعتبار حجم االمداد اللوجستي
الواسع والكبير المتوافر لجبهة النصرة من
جهة الحدود التركية ،ما يجعل الحسم في إدلب
بمثابة كسر العظم وان��ه��اء المد التركي الذي

بدأته قوات الجيش السوري في عملية عسكرية
عبر قصف تمهيدي عنيف طاول معظم مناطق
تمركز المسلحين.
ت��ب��ق��ى إدل����ب ج���زء م���ن ال��ح��ك��اي��ة ،ولمخيم
ال��ي��رم��وك ت��ت��م��ة ال���رواي���ة ح��ي��ث س��ه��ل��ت جبهة
النصرة الدخول لشقيقتها «داع��ش» في  2من
نيسان إث��ر محاولة جناح حماس العسكري
المسمى بأكناف بيت المقدس السيطرة على
المخيم واالش��ت��ب��اك م��ع «داع����ش» األم���ر الذي
استتبع ت��ق��ارب��ا ً بين الفصائل مرغمة نتيجة
إعدام «داعش» لقيادات األكناف.
وقائع صراعات دامية يعيشها مخيم اليرموك
بين التنظيمات المسلحة« ،داعش» و«النصرة»
من جهة و«أكناف المقدس» وحلفائها من جهة
أخ���رى ،مما رف��ع وت��ي��رة ال��ص��راع ف��ي المخيم
ال���ذي ت��ط��وق��ه ال���ق���وات ال��س��وري��ة وت��ع��زل��ه عن
العاصمة وفق معادلة دعم الفصائل الفلسطينية
في معركة إستعادة مخيماتهم.
من جهتها ،ال يمكن اعتبار موسكو مجرد
م��وئ��ل ل��ع��ق��د ال��م��ؤت��م��ر ال���م���رج��� ّو ،وإن���م���ا إط���ار
للحوار والحل السياسي ،وفق قواعد جديدة

ت��ت��ج��اوز ب��ي��ان «ج��ن��ي��ف  »1فالمشهد الدولي
واإلقليمي تغيّر كليا ً مذ ذاك الحين .فالتفاهم
الروسي األميركي كانت ذروت��ه االتفاق على
ت��دم��ي��ر ال��ك��ي��م��اوي ال��س��وري ف��ي م��ق��اب��ل وقف
العدوان األميركي مما سمح بالرعاية الثنائية
للمفاوضات ف��ي ش��أن س��وري��ة ،وف��ت��ح الباب
أمام انعقاد «جنيف  »2أما اليوم ،وبعد انفجار
الصراع بين العمالقين في أوكرانيا ،والتوصل
الى إطار اتفاق النووي اإليراني مع المجموعة
السداسية ،تبلور سياق دولي جديدُ ،رسمت
م��ع��ال��م��ه ح���ول ظ��اه��رة اإلره�����اب ال��ت��ي احتلت
المشهد بأكمله.
مسار الحسم العسكري للجيش السوري
لكافة هذه المعارك وخصوصا ً في مدينة إدلب،
ينتظر ق���راءة سياسية واض��ح��ة تحدد طبيعة
مسار وتحرك هذه المعارك على االرض ومدى
تأثيرها سياسيا ً على جميع االط��راف المعنية
المشاركة ف��ي ال��ح��رب على ال��دول��ة السورية،
وع��ل��ى رأس ه���ؤالء ال��ن��ظ��ام ال��ت��رك��ي ،فما قبل
موسكو  2ليس كما بعده ،كما يقرأ المراقبون.

