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الجي�ش يفتح طريق خنا�صر ـ حلب ...ومو�سكو قلقة من التح�ضيرات الع�سكرية التركية على حدود �سورية

«جنيف» ي�شهد على وقف �إطالق النار ...ودي مي�ستورا يعتبر «داع�ش» و«الن�صرة» ّ
يهددان الهدنة
أكد مصدر دبلوماسي ،أمس ،بأن فريق العمل الدولي الخاص بوقف إطالق
النار في سورية بدأ اجتماعا ً له في «قصر األمم» ،مقر األمم المتحدة بمدينة
جنيف السويسرية.
وفي وقت سابق طلب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت ،على
هامش أعمال المجلس الدولي لحقوق اإلنسان ،عقد اجتماع طارئ لفريق العمل
لبحث تقارير عن خروقات الهدنة في سورية .وقال إيرولت« :تلقينا تقارير تفيد
بأن عمليات القصف ،بما في ذلك القصف الجوي ،ال تزال مستمرة ضد مناطق
تسيطر عليها المعارضة المعتدلة» بحسب تعبيره.
وأشار الوزير الفرنسي إلى استحالة إيصال شحنات إنسانية إلى سورية من
دون وقف األعمال القتالية في البالد ،مضيفا ً أن باريس تتمنى استئناف العملية
السياسية في سورية.
من جانبه نفى أليكسي بورودافكين ،المندوب الروسي لدى المنظمات
الدولية في جنيف ،أن يكون االجتماع «طارئاً» ،مشيرا ً إلى أنه كان مقررا ً ليوم
االثنين في أي حال من األحوال.
وقال األمين العام لألمم المتحدة الحقا ً للصحافيين إن الهدف الرئيسي
لنشاط فريق العمل الخاص بوقف أعمال القتال في سورية هو منع وقوع
حوادث بعد دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ ،خشية تقويضه.
وتم تشكيل فريق العمل الخاص بناء على قرار صدر عن المجموعة الدولية
لدعم سورية وقد عقد لقاءين سابقين يومي السبت واألح��د الماضيين في
جنيف.
وف��ي السياق ،ح��ذر المبعوث الدولي الخاص إل��ى سورية ستيفان دي
ميستورا ،أمس ،من خطورة انهيار الهدنة في سورية نتيجة لحوادث عرضية
ونشاطات اإلرهابيين.
وفي مقابلة مع صحيفة «ريبوبليكا» اإليطالية أش��ار دي ميستورا إلى
إن التهديد األكبر من هذه الناحية يمثله مسلحو تنظيمي «داعش» و»جبهة
النصرة» اإلرهابيين اللذين ال تشملهما شروط الهدنة .وأضاف المبعوث الدولي
أن حوادث عرضية وحاالت سوء تفاهم بين طرفي النزاع تمثل هي األخرى
تهديدا ً خطراً ،مشيرا ً إلى أهمية «إخماد الحرائق من هذا النوع على الفور».
واعتبر دي ميستورا أنه ال يمكن الحديث عن أن الهدنة تصب في مصلحة
طرف دون آخر من النزاع السوري .وفي رده على سؤال عما إذا كان هناك احتمال
أن تستغل القوات الحكومية وقف إطالق النار للتمسك بالمواقع التي سيطرت

الخطة باء عند الجبير �صفر...

ناديا شحادة
التطورات التي تعصف باالزمة السورية والخالفات والتجاذبات
السياسية والعسكرية ،من الواضح انها تؤثر تأثيرا ايجابيا كبير في
سبل حلها وفق المخطط الذي حددته الحكومة السورية وحلفاؤها،
فالتطورات الميدانية التي شهدتها معظم المحافظات السورية قبل
الدخول في هدنة وقف اطالق النار ،والذي بدأ حيز التنفيذ في منتصف
ليلة السبت في  27شباط بموجب خطة روسية أميركية التزم بها
اغلب فصائل المعارضة السورية ،التطورات كلها كانت انجازا كبيرا
للدولة السورية مقابل ارب��اك لخصومها بالمعارضة وداعميها من
الدول االقليمية سياسيا ولوجستيا وعسكريا كتركيا والسعودية ...
فالدولة السورية التي اصدرت بيانا في الثالث والعشرين من شباط
واعلنت فيه موافقتها على وقف القتال على امتداد البالد على ان تكون
الحرب سارية على جميع الفصائل االرهابية من تنظيم داعش وجبهة
النصرة فرع تنظيم القاعدة في بالد الشام ،دخلت في هدنة وقف اطالق
النار وهي تملك اوراق القوة بعد سيطرة الجيش السوري على الجزء
االكبر من محافظة الالذقية االستراتيجية وبدأ بالتقدم شماال نحو حلب
وادلب وحقق انتصارات ملحوظة في حلب على وجه التحديد واصبح
قاب قوسين من قطع كامل خطوط االمداد عن المدينة .تلك الهدنة التي
جاءت حسبما ارتأت روسيا سابقا بحيث ال تشمل كالً من تنظيم داعش
المتفق عليه انه ارهابي وجبهة النصرة التي هي هدف الدولة السورية
وفصلها عن باقي فصائل المعارضة التي اضطرت للقبول بهذه الهدنة
بسبب الخسائر الكبيرة التي عانت منها على جبهات القتال .
فالمتابع لمجريات االحداث السياسية والعسكرية في سورية يؤكد
على ان موسكو وواشنطن استطاعتا سحب البساط من تحت الدول
المعنية بتأزم الوضع في البالد وعلى رأسهم انقرة التي تحدثت عن
المنطقة اآلمنة منذ نحو سنتين وسط رفض اميركي روسي اوروبي
(التتمة ص)14

هل �ست�صمد الهدنة؟
مصطفى حكمت العراقي
بعد أن اتفقت القوتان العالميتان روسيا والواليات المتحدة على
ض��رورة غلبة الح ّل السياسي في سورية ،وال��ذي نتج بعد سلسلة
مباحثات ثنائية ت ّوجت أخيرا ً بمكالمة هاتفية بين الرئيسين بوتين
وأوباما طالبا فيها كافة األط��راف االلتزام بالموعد المحدّد لسريان
مفعول وقف إطالق النار ،وهو ما حصل فعالً رغم بعض المنغصات.
إذ تض ّمن االتفاق آليات تحول دون تفسيره على أوجه مختلفة وتمثل
ذلك في تشكيل لجان تشرف عليها روسيا والواليات المتحدة لتحديد
أماكن تواجد مَن ت ّم استثناؤه من الهدنة ،خصوصا ً جبهة النصرة التي
ال تسيطر على مناطق محددة كما هو الحال مع داعش» ،إذ تتداخل
مع مجاميع مسلحة أخرى في السيطرة على مناطق في إدلب ودرعا
والقنيطرة وما تبقى من ريف دمشق .وهنا سيت ّم البت في كيفية عزل
النصرة عن غيرها ،خصوصا ً مع احتمال االختفاء او التداخل مع
فصائل أخرى لتجنب القصف أثناء الهدنة..
هذا االتفاق جعل بعض القوى االقليمية والدولية المتضررة تشعر
بالخيبة والفشل بعد أن خسرت رهانها على تفتيت الدولة السورية .أن
أبرز المتضررين من دول اإلقليم كانت الحكومة التركية ومَن معها من
دول الخليج وعلى رأسها السعودية اللذان كانا يأمالن بغزو سورية
عسكريا ً تحت ظل الواليات المتحدة وهذا ما لم يحصل بعد أن حصل
اتفاق الهدنة؛ اما القوى الدولية المتضررة فتضم مجموعة واسعة ومن
ضمنها معسكر الحرب في الداخل االميركي وحلفائه االوروبيون وفي
مقدمتهم بريطانيا وفرنسا وحتى المانيا المدافع الخفي عن مصالح
الكيان الصهيوني.
أما في ما يتعلق بتركيا فهنالك جملة تطورات تخص السياسة
االميركية تجاه حكومة أردوغ����ان ينبغي االل��ت��ف��ات إليها ،ب��دءا ً
بتصريحات رسمية اميركية متتالية تستبعد إنشاء منطقة او مناطق
آمنة وحظر جوي على الطيران السوري ،وهو ما كانت وال زالت تطلبه
تركيا مرورا ً برفض االدارة االميركية للطلب التركي إدراج حزب االتحاد
(التتمة ص)14

عليها مؤخراً ،تمهيدا ً لشن هجوم جديد ،قال الدبلوماسي إن هذا المنطق غير
سليم ،ألن الهدنة تفتح نظريا ً االحتمال نفسه أمام مقاتلي المعارضة فقد تكون
بالنسبة إليهم بمثابة «جرعة هواء» قبل استئناف القتال.
ووصف دي ميستورا الوضع في سورية بشديد التعقيد وأقر بأن التسوية ال
يمكن أن تسير من دون حوادث ،لكنه أشار إلى أن طريقة تعامل األمم المتحدة
مع هذه القضية «تبعث على األمل».
إلى ذلك ،دعا الكرملين شركاء روسيا األجانب إلى التحلي بالحذر فيما يخص
التعامل مع موضوع الهدنة في سورية ،محذرا ً من توجيه أصابع االتهام إلى
روسيا بخرق شروط التهدئة.
وأكد دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي أن عملية
تطبيق الهدنة في سورية ب��دأت ،قائالً« :من المهم أننا توصلنا إلى اتفاق،
وأقدمنا على الخطوات الرئيسة تنفيذا ً لهذا االتفاق .إن العملية جارية ،لكن كان
من الواضح منذ البداية أن تلك العملية لن تكون سهلة».
وأردف قائالً« :شدد الرئيسان الروسي واألميركي منذ البداية على أن الطريق
إلى تهدئة مستقرة فعالً في سورية لن يكون سهالً ،نظرا ً الى الوضع الصعب في
سورية» .وأضاف أن موسكو دعت مرارا ً شركاءها إلى التحلي بحذر بالغ قبل
توجيه أي اتهامات ألحد بإفشال الهدنة.
وتابع بيسكوف« :الوضع ليس مستقرا ً حتى اآلن ،وعلينا أن نجدد دعوتنا
(إلى التحلي بالحذر)».
وسبق لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن أعلن أنه سيبحث مع
حلفاء الرياض االنتهاكات للهدنة في سورية التي زعم أن الجيش السوري
والطيران الروسي يتحمالن المسؤولية عنها بحسب تعبيره.
من جهتها ،أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي
الفروف أجرى اتصاال ً هاتفيا ً مع نظيره األميركي جون كيري .ولفتت الوزارة
إلى أن الوزيرين تحدثا عن أهمية التنسيق العسكري الوثيق بينهما في الشأن
السوري ،كما شددا على عدم قبول ضخ تقارير إعالمية استفزازية عن الخروق
المزعومة لوقف العمليات العسكرية.
أم��ا نائب وزي��ر الخارجية سيرغي ريابكوف فقد أب��دى قلق ب�لاده من
التحضيرات العسكرية التركية على الحدود مع سورية .واعتبر أن «أي تدخل
تركي في سوريا قد يؤدي إلى تفجير الوضع بشكل ال يمكن إصالحه».
(التتمة ص)14
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العبادي� :سنوا�صل العمليات الع�سكرية �ضد «داع�ش» في الأنبار
جدد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تأكيده على تواصل العمليات
العسكرية ضد تنظيم داعش في محافظة األنبار.
وكانت القوات العراقية أطلقت في نيسان من عام  ،2015عملية عسكرية
ضد مسلحي تنظيم «داعش» في محافظة األنبار ،في مسعى الستكمال االنتصار
الذي حققته على المقاتلين المتشددين في معركة تكريت ،األسبوع الماضي.
ودعا العبادي مساء أول من أمس األجهزة األمنية إلى بذل اقصى جهد لمنع
عناصر تنظيم الدولة من تنفيذ أي هجمات .وقال العبادي في بيان صحافي
وزع على خلفية االنفجار المزدوج في حي الصدر ،إن ما قام به تنظيم الدولة
«سيزيد من عزيمة وإصرار أبطال الجيش واألجهزة األمنية والحشد الشعبي
على مواصلة تطهير المدن واألراضي العراقية من رجس اإلرهاب».
ميدانياً ،أعلنت خلية اإلعالم الحربي في العراق مقتل ستة انتحاريين حاولوا
استهداف مقر أمني في الحقالنية غرب الرمادي .كما أكدت أن قوات جهاز مكافحة
اإلرهاب حررت سايلو خان ضاري غرب بغداد بالكامل ،بعد قتلها جميع مسلحي
داعش .وأش��ارت الخلية إلى أن القوات العراقية أخلت  32عائلة كان داعش
يحاصرها داخل مجمع سكني.
يأتي ذلك فيما أرسلت القوات األمنية العراقية تعزيزات من التاجي إلى
المخمور ،تمهيدا ً لتحرير الموصل.
إلى ذلك نشرت مواقع تابعة لتنظيم داعش مشاهد لما قالت إنه «هجوم
لمسلحي التنظيم على قضاء «أبو غريب» غربي محافظة بغداد».
وكانت القوات العراقية قد ص �دّت الهجوم ال��ذي استخدم فيه التنظيم
السيارات المفخخة واألسلحة الثقيلة ،وذل��ك بإسناد من الحشد وفصائل
المقاومة ما استدعى تعزيز الوجود األمني على طول خط المواجهة مع داعش
من شمال غرب بغداد حتى خط الص ّد في صالح الدين.
(التتمة ص)14

الناتو يوقع اتفاقية مع الكويت
لت�سهيل عبور قواته عبر �أرا�ضيها
أعلنت الكويت وحلف شمال األطلسي أمس ،توقيعهما
على اتفاقية تعاون وشراكة لتسهيل عبور القوات التابعة
للحلف عبر الكويت.
وقال وزير خارجية الكويت ،الشيخ صباح خالد الحمد
الصباح ،في مؤتمر صحافي مع األمين العام للحلف ينس
ستولتنبرغ ،في الكويت ،إن التوقيع على االتفاقية يعتبر
خطوة جديدة في التعاون والشراكة بين الكويت والحلف،
الفتا ً إلى أن «االتفاقية ال تمس استقالل الكويت السياسي
وسالمة أراضيها وسيادتها».
من جانبه ،ق��ال ستولتنبرغ« :م��ا وقعناه اليوم هو
أول اتفاق للحلف في الخليج وآم��ل أن نشهد اتفاقات

«ويكيليك�س» يك�شف
�أ�شد ما يثير فزع ال�سعودية

مماثلة مع دول أخرى في المنطقة وهو يؤكد دور الكويت
كدولة محورية ومهمة» .وأضاف« :الحلف يولي اهتماما ً
كبيرا ً ألمن الكويت… في ظل عدم االستقرار ،من المهم
أن نعمل معا ً في إطار هذه الشراكة للتصدي للتحديات
المشتركة».
وشدد ستولتنبرغ على أن «الكويت لعبت دورا ً رئيسيا ً
في مكافحة تنظيم داعش كجزء من االئتالف الدولي».
ولفت األمين العام إلى أن هذه هي زيارته األولى إلى
الكويت بوصفه األمين العام للناتو ،مؤكدا ً أن «الكويت
شريك قوي وملتزم مع الناتو ويقوم بدور كبير في التعاون
العملي بين الناتو ودول الخليج».

نشر موقع ويكيليكس فك التشفير بشكل كامل لنصوص بيانات ومعطيات
سرية سعودية كان الموقع المذكور قد نشرها في صيف عام .2015
وكشف الموقع عن حالة من الهلع والخوف تقض مضجع سلطات المملكة.
وتقول الوثيقة المنشورة إن أكثر ما كانت تخشاه الرياض هو تدخل روسيا في
الحرب الدائرة في سورية.
وأفادت  Global Researchبأن «الخوف السعودي كان هائالً الى حد
دفع سلطات المملكة ومنذ بداية األزمة إلى منع وسائل اإلعالم التابعة لها من
انتقاد القادة الروس أو مهاجمتهم .لقد أدركت هذه السلطات أن إعداد وتنفيذ
االنقالب في سورية بواسطة القوة سيصبح ممكنا ً وقابالً للتحقيق فقط إن أبدت
موسكو الالمباالة في هذا المجال .وقالت الصحيفة إن تاريخ الوثائق السرية
التي تم فك تشفيرها يعود إلى بداية .»2012
وجاء في الوثائق »:من المهم جدا ً اإلشارة إلى أنه لو تمكن النظام السوري بأي
شكل من األشكال من الصمود وتخطى هذه األزمة ،فإن مهمته األولى واألساسية
ستكون بعد ذلك ،االنتقام من الدول التي وقفت ضده .والهدف األول له سيكون
المملكة العربية السعودية ودول الخليج األخرى .ولذلك يجب استخدام كل
الطرق المتوفرة لإلطاحة بالنظام القائم في دمشق» ،بحسب الوثائق.

همزة و�صل
تفجيرات بغداد..
�أية �أهداف؟
نظام مارديني
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ي�غ��ادر العاصمة ،حتى تحقيق
أهدافهم.
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ال� �ه ��دف م �ن �ه��ا أو أن اإلره� ��اب
ي��زح��ف إل��ى مناطق أخ��رى بعد
خسارته الرمادي وقبلها تكريت
يحاصر ف��ي الموصل
وه��ا ه��و
َ
قبل تحريرها؟
ب��ال �ط �ب��ع َم���ن ي �س��أل��ون هذا
ال� �ت� �س ��اؤالت ال ي �ن �ظ��رون إل��ى
اإلره��اب كوحدة كاملة أو جزء
م��ن منظومة ت�ه��دي��د ت �ب��دو غير
منتظمة ،وهذا جزء من خطرها،
ل �ك �ن �ه��ا ت���دخ���ل ف� ��ي س��ي��اق��ات
أخ��رى ترتبط بمصالح مم ّولي
وم�ح� ّرك��ي «داع ��ش» اإلرهابي،
م��ن ال�س�ع��ودي��ة وت��رك�ي��ا وقطر،
ولهذا من المتوقع دائما ً أن ين ّفذ
«داع� � ��ش» ع�م�ل�ي��ات وهجمات،
وأن يرصد المناطق التي تتفكك
فيها القبضات األمنية ،ليعطوا
ت�ع�ل�ي�م��ات إل ��ى م��ن يس ّمونهم
«ال��ذئ��اب المنفردة» أو «الخاليا
النائمة» للتحرك وتنفيذ عمليات
م �خ �ط �ط��ة س ��اب� �ق� �اً ،وي��ح��رص
التنظيم اإلرهابي على أن تكون
عملياته ف��ي م�ن��اط��ق ي�م�ك��ن أن
ت�ص�ن��ع ف��رق �ع��ة إع�لام �ي��ة تعيد
ل��ه ب�ع��ض هيبته ال �ت��ي خسرها
ويخسرها في العراق وسورية،
ويبرر استمرار تدفقات دعمه
وت�م��وي��ل تشغيله م��ن الجهات
والدول التي تتولى هذه المهمة.
وي �م �ك��ن ق� ��راءة أه� ��داف هذه
التفجيرات بالتالي:
*تأتي ضمن محاول إقحام
بغداد في المعركة التي يقودها
داعش ،وهي لذلك تدخل ضمن
النهج ال��ذي تخطط له الواليات
المتحدة.
*إن «داع � ��ش» ي��ح��اول فتح
جبهات عديدة داخل العراق ،كلما
ض��اق الخناق عليه في جبهات
ال� �ق� �ت ��ال ض��م��ن استراتيجية
خالياها النائمة داخل العاصمة.
ُ
*تستهدف ه��ذه التفجيرات
َ
بشك ٍل واض��ح إع��ادة التوترات
المذهبية والطائفية بهدف دفع
ال� �ب�ل�اد إل���ى ش �ف��ا ح���رب أهلية
تجاوزَها العراقيون منذ الفترة
التي بلغ فيها العنف ذروته بين
عامي  2006و.2007
ْ
*يحاول «داع��ش» اآلن إعادة
بسط إرهابه في مناطق تحيط
بالعاصمة ،يصفها المحللون
بالسنية ،باإلضافة إلى مسعاه
ّ
الستعادة تأييد العشائر في تلك
المناطق بعدما تم ّردت عليه.
أخ �ي��راً ،ه��ي رس��ال��ة م��ن أن آل
سعود يعيشون م��أزق�اً ،داخليا ً
على صعيد ع�لاق��ة السلطة مع
م� �ك� � ّون م �ه��م ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة.
وخ � � ��ارج� � � �ي� � � �اً ،ع � �ل� ��ى ص �ع �ي��د
االن��ك��س��ارات ال �ت��ي يشهدونها
ف��ي جبهتَي اليمن وس��وري��ة...
وحتى في لبنان .لذلك تأتي هذه
التفجيرات الدموية للتعويض عن
خسارة جبهات أخرى ،وهذا يتم
عبر التنسيق الكبير مع اإلدارة
األميركية التي تتوهم أن العراق
ج��ائ��زت �ه��ا ف ��ي ال�م�ن�ط�ق��ة بعدما
سلّمت بخسارتها في سورية.
ال شك في أن َمن يقرأ بهدوء
نتائج ما يحدث في المنطقة منذ
ال�ع�ق��دي��ن ال�م��اض�ي�ي��ن ي ��درك أن
أوباما جاء ليكمل ما بدأه بوش
اإلبن ،وأن الواليات المتحدة لن
تترك ال مصادر الطاقة العراقية
وال ال �س��وق ال�ع��راق�ي��ة لغيرها،
وهذا لن يتم من دون إطالق يد
«داعش».
لكن ،ه��ل ستتمكن الواليات
المتحدة نفسها م��ن البقاء في
الرمال العراقية المتحركة؟!

