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سوريا

الحدث

ّ
انطالقة مؤجلة للقاء أستانة ...وميدان درعا

بعد تأجيل ليوم واحد ألسباب «فنية»،
ينطلق اليوم اجتماع أستانة «التقني»
الثاني لبحث وقف إطالق النار ،بحضور
الدول الثالث الضامنة والوفد الحكومي
السوري ،في مقابل وفد معارض
ّ
«مصغر» .ومع اشتعال ميدان مدينة
درعا بالتزامن مع اللقاء ،يثير تأكيد
موسكو على حضور األردن مع ممثلين
عن فصائل «الجبهة الجنوبية» تساؤالت
حول الدور الذي قد تلعبه ّ
عمان في
الميدان وعلى طاولة المفاوضات

«البنتاغون» قد
يوصي بنشر قوات
مقاتلة في سوريا
أف ـ ــادت شـبـكــة «س ــي إن إن» اإلخ ـبــاريــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،ب ـ ــأن وزارة ال ــدف ــاع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة «ق ـ ــد تـ ــوصـ ــي» ب ـ ــأن تـنـشــر
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،ق ــوات نظامية مقاتلة
فــي ســوريــا لـلـمــرة األولـ ــى ،لـقـتــال تنظيم
«داع ــش» هـنــاك .وأضــافــت أن البنتاغون
لم يقدم حتى اآلن مقترحًا لنشر القوات
إلى البيت األبيض .ويأتي إعالن احتمال
نشر القوات قبيل لقاء مرتقب اليوم في
العاصمة األذري ــة بــاكــو ،بــن مــديــر لجنة
رؤساء األركان للقوات األميركية ،الجنرال
جوزيف دانفورد ،ورئيس هيئة األركــان
الروسية ،الجنرال فاليري غيراسيموف.
وأشار املكتب الصحافي في وزارة الدفاع
األميركية ،إلى أن دانفورد وغيراسيموف
س ـي ـب ـح ـثــان «ج ـم ـلــة م ــن ال ـق ـضــايــا الـتــي
تشمل الواقع الراهن للعالقات العسكرية
الــروس ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،وأه ـم ـيــة الـتــواصــل
الــدائــم والــواضــح بني العسكريني بغرض
ت ـج ـنــب األخ ـ ـطـ ــاء ف ــي ت ـق ــدي ــر األوضـ ـ ــاع
واألزمات املحتملة».
(األخبار)

مرح ماشي
لم يشهد يوم أمس ،وفق املقرر ،انعقاد
االجتماع الثاني ضمن سلسلة لقاءات
أستانة لبحث اتفاق وقف إطالق النار
وت ــداع ـي ــات ــه ف ــي املـ ـي ــدان ،ب ـعــد تــأجـيــل
مــوعــد انـطــاق امل ّـحــادثــات إلــى صباح
ال ـيــوم ،ل ــدواع «فــنـيــة» ،وفــق مــا أعلنت
وزارة الخارجية الكازاخية.
ال ـتــأج ـيــل ب ــدا خـ ــارج الـ ـج ــدول امل ـق ــرر،
خاصة أن الــوفــود التي ستشارك فيه
ح ـض ــرت إلـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة ال ـك ــازاخ ـي ــة،
باستثناء تأخر وفد الفصائل املسلحة
عـ ـ ــن م ـ ــوع ـ ــد وص ـ ـ ــول ـ ـ ــه ،رغـ ـ ـ ــم إعـ ــانـ ــه
املشاركة بوفد «مصغر» .وشهد أمس
اجتماعات ثنائية بني الوفد الحكومي
الـ ـس ــوري وك ــل م ــن ال ــوف ــدي ــن الــروســي
واإليراني ،تم خاللها بحث «معطيات
ومعلومات من أجل التحضير سوية،
بشكل جيد الجـتـمــاعــات» الـيــوم ،وفق
ما أوضح رئيس الوفد الحكومي بشار
الجعفري ،من أستانة.
ومع تأخر حضور الفصائل املعارضة
امل ـس ـل ـح ــة وغـ ـ ـي ـ ــاب وف ـ ــده ـ ــا املـ ــوسـ ــع،
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع مـ ــا ح ـم ـل ــه األس ـ ـبـ ــوع
املــاضــي مــن تـهــديــدات بـعــدم املـشــاركــة
فـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ب ـ ــدا الفـ ـت ــا اس ـت ـم ــرار
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ب ــن ف ـص ــائ ــل ال ـج ـنــوب
والجيش السوري داخــل مدينة درعــا،
في وقــت كــان ينتظر فيه ما ستفضي
إليه مشاركة األردن فــي لقاء أستانة،
بعد طرحها إدخــال الجنوب السوري
تحت مظلة اتفاق وقف إطالق النار.
وفــي انتظار مــا قــد يرشح عــن لقاءات
ال ـي ــوم م ــن نـتــائــج عـلــى م ـســار مــراقـبــة
وضـ ـم ــان وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار تـمـهـيـدًا
لجولة جنيف املقبلة ،رأى رئيس الوفد
ال ـح ـكــومــي الـ ـس ــوري أن «م ــن الـســابــق
ألوان ــه الـحــديــث عــن ت ـفــاؤل أو تـشــاؤم
ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـمــا سـيـنـتــج م ــن هــذا
االجتماع ،ولكن ما يسترعي االنتباه
هو أن الوفد التركي ووفد املجموعات
املعارضة املسلحة لم يصال بعد».
ومن جهته أشار رئيس الوفد الروسي
أل ـك ـس ـن ــدر الفــري ـن ـت ـيــف إلـ ــى أن ه ـنــاك
ج ـ ــزءًا م ــن ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي ت ـح ـت ــاج إل ــى
االتـفــاق عليها التـخــاذ ق ــرارات متزنة،
مـعــربــا ع ــن أم ــل بـ ــاده ف ــي «أن اتـخــاذ
هذه القرارات سيسهم في تعزيز وقف
الـعـمـلـيــات الـقـتــالـيــة ،وه ــو األم ــر الــذي
يعتبر أساسًا للمضي قدمًا في تسوية
األزم ــة» .وأوض ــح أن وف ـدًا مــن الجانب
األردني سيحضر اللقاء ،كذلك سيكون
ه ـنــاك مـمـثـلــون عــن فـصــائــل «الـجـبـهــة
الجنوبية».
ّ
ويـ ـب ــدو ت ـلــكــؤ ال ـج ــان ــب املـ ـع ــارض في

أكد مصدر ميداني
أن سيطرة المسلحين
تتجاوز  %20من
ال
ّ
حي المنشية

حضور أستانة مرتبطًا بمحاوالت نقل
ملف التفاوض من على طاولة أستانة
إل ـ ــى مـ ـح ــادث ــات ج ـن ـي ــف ،الـ ـت ــي تـبـعــد
أيامًا قليلة فقط ،ال سيما أن الفصائل

املعارضة تتمتع بتمثيل وازن في وفد
«الهيئة العليا» املـعــارضــة ،إذ أعلنت
املعارضة املسلحة أن وف ـدًا «مصغرًا»
س ـي ـم ـث ـل ـه ــا فـ ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أس ـ ـتـ ــانـ ــة،
مــوضـحــة أن الــوفــد سيضم مجموعة
من «الخبراء الفنيني».
ون ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة «فـ ــرانـ ــس ب ـ ـ ــرس» عــن
يحيى العريضي ،وهو أحد املتحدثني
ب ــاس ــم وف ــد ال ـف ـصــائــل امل ـع ــارض ــة إلــى
أستانة ،ما مفاده أن «الوفد املعارض
سـيـحـضــر ب ــرئ ــاس ــة م ـح ـمــد عـ ـل ــوش...
ملناقشة أمر واحد فقط ،إذ تلقينا وعدًا
بأنه سيصار إلــى تثبيت وقــف إطالق
ال ـن ــار» .وأضـ ــاف الـعــريـضــي« :ه ــذا ما
نأمل إنـجــازه فــي حــال توفر إرادة من
قبل الضامنني وتحديدًا روسيا» .ومن
امل ـقــرر أن يلتقي وف ــد امل ـعــارضــة ،وفــق

العريضي ،ممثلني عن روسيا وتركيا
واألم ــم املـتـحــدة الـتــي سـبــق أن أعلنت
أنها سترسل «فريقًا تقنيًا».
وأوض ــح رئيس الــدائــرة اإلعــامـيــة في
«االئ ـتــاف ال ـســوري» امل ـعــارض ،أحمد
رمضان ،في تصريح إلى وكالة «فرانس
بـ ــرس» ،أن ال ــوف ــد سـيـضــم إل ــى جــانــب
ع ـل ــوش «خ ـم ـســة أعـ ـض ــاء م ــن ممثلي
الفصائل» املسلحة ،الفتًا إلى أن هدف
املشاركة هو «نقل رسالة إلــى الــروس
م ـفــادهــا ع ــدم وجـ ــود الـ ـت ــزام» بــاتـفــاق
ً
وقف إطالق النار ،فضال عن «استمرار
االن ـت ـه ــاك ــات» .وش ـ ــدد ع ـلــى أن الــوفــد
سـيـنـقــل أي ـضــا رس ــال ــة أخـ ــرى مـفــادهــا
«رفــض التطرق إلــى أي ملف سياسي
في أستانة ،ونقل ذلك إلى جنيف تحت
مرجعية األم ــم املـتـحــدة» .وبــالـتــوازي،

التطرق إلى ّ
ّ
أي ملف سياسي في أستانة مطالبة بنقله إلى جنيف (أرشيف)
رفضت المعارضة

العراق

ٌ
مؤتمر جنيف عراقي :إقليم مقابل «تسوية الحكيم»؟
يبدو أن مؤتمر جنيف،
العراقي ،يهدف إلى ُ ّ
طرح مشروع إقليم سني
لمرحلة ما بعد «داعش»،
وبدعم أميركي ،في مقابل
ٍ
القبول بمشروع «التسوية
السياسية» لعمار الحكيم

بغداد ــ محمد شفيق
مع التأجيل املستمر النطالق املرحلة
التالية من استعادة مدينة املوصل
افتتح،
من مسلحي تنظيم
«داعش»ّ ،
ّ
«املكون السني»،
أمس ،عدد من قادة
وب ــدع ــم وم ـش ــارك ــةٍ أم ـيــركـ ّـيــة رفـيـعــة
املستوى ،مؤتمرًا في مدينة جنيف،
تحت عـنــوان «إغــاثــة املناطق واملــدن
املتضررة من اإلرهاب».
ووفــق معلومات متقاطعة ،حصلت
عليها «األخبار» ،فإن ما بات يعرف
إع ــام ـي ــا ب ــ«مــؤت ـمــر ج ـن ـي ــف» ،ال ــذي
ّ
يـنــظـمــه «املـعـهــد األوروب ـ ــي للسالم»
فــي بــروك ـســل ،وبـمـشــاركــة «املجلس
األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ف ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،ب ــاش ــر
أعـمــالــه ،مـســاء أم ــس ،ملناقشة بحث

يبحث المؤتمر
في إمكان إعالن
إقليم وخيارات مرحلة
ما بعد «داعش»

ُ ّ
السني،
«فــي إمكانية إعـ ّـان اإلقليم
وخـ ـ ـي ـ ــارات ال ـ ُـس ــن ــة مل ــرح ـل ــة م ــا بـعــد
داعـ ـ ـ ــش» .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،فـ ــإن م ـص ــدرًا
م ـق ـ ّـرب ــا م ـ ــن «ال ـت ـح ــال ــف ال ــوط ـن ــي»،

أشــار في حديثه إلــى «األخـبــار» إلى
أن ّ«املؤتمر يبحث تأسيس مشروع
ُس ــن ــي ب ــدي ــل ،ي ـمـ ّـهــد ل ـل ـت ـفــاوض مع
ال ـت ـح ــال ــف ال ــوطـ ـن ــي ح ـ ــول م ـش ــروع
ال ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي طــرحـهــا
التحالف».
وتـ ـص ــف املـ ـ ـص ـ ــادر املـ ــديـ ــر ال ـس ــاب ــق
لـ ــوكـ ــالـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات امل ــرك ــزي ــة
األميركية « »CIAديفيد بترايوس،
ب ــ«عـ ّـراب املؤتمر ،نظرًا إلــى عالقاته
م ـ ـ ــع ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات س ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة كـ ـثـ ـي ــرة،
باعتباره مهندس قوات الصحوات»،
الـتــي قاتلت تنظيم «الـقــاعــدة» ّإبــان
وجــود قــوات االحـتــال األميركي في
عام  ،2007إلى جانب رئيس الوزراء
الفرنسي األسبق دومنيك دوفليبان
( ،)2007 – 2005ال ـ ــذي ع ــاون ــه فــي

إعداد جدول أعمال املؤتمر.
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ح ـ ـ ـضـ ـ ــر امل ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر بـ ـصـ ـف ــة
«م ـح ــاض ــر» رئ ـيــس وك ــال ــة «ال ـطــاقــة
ال ـ ــذري ـ ــة» م ـح ـم ــد ال ـ ـبـ ــرادعـ ــي ،فـيـمــا
ح ـ ـ ـضـ ـ ــره م ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ــان ـ ــب الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي
رئ ـ ـيـ ــس «جـ ـبـ ـه ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار» ص ــال ــح
امل ـ ـط ـ ـلـ ــك ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «ك ـ ـت ـ ـلـ ــة ات ـ ـحـ ــاد
ـوى ال ـن ـيــاب ـيــة» أح ـم ــد امل ـس ــاري،
ال ـق ـ ً
إضــافــة إلــى ممثل عــن نــائــب رئيس
ّ
الجمهورية أسامة النجيفي .وتؤكد
امل ـص ــادر أن رئـيــس مـجـلــس الـنــواب
سليم الجبوري رفض قبول الدعوة
وجهت إليه لحضور املؤتمر،
التي ّ
والــذي ملــح إلــى ذلــك ،بشكل ضمني،
خ ــال م ــؤت ـم ــره ال ـص ـحــافــي الـسـبــت
املـ ــاضـ ــي ،إل ـ ــى أن «الـ ـح ــل ي ـج ــب أن
ي ـكــون ع ــراق ـي ــا» ،م ـش ـ ّـددًا ف ــي الــوقــت

