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تقرير

مجددًا
الراموسة املؤدي إلى الثغرة باتجاه
األح ـيــاء الشرقية لعاصمة الشمال،
وسط اتهامات متبادلة بينهم لعدم
قدرتهم على الحفاظ على الثغرة من
جهة الراموسة ،والتي أقفلت بشكل
كامل بحسب إقرارهم.
وس ـب ــق ح ـص ــار امل ـس ـل ـحــن ان ـف ـصــال
«أل ــوي ــة ص ـق ــور الـ ـش ــام» ع ــن «حــركــة
أحــرار الشام» بعد أكثر من عام على
ضـمــن تشكيل «الجبهة
اندماجهما ِ
اإلس ــام ـي ــة» ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي آذار من
 ،2015إذ عـ ـ ـ ــادت أغ ـل ـب ـي ــة األلـ ــويـ ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــ«الـ ـصـ ـق ــور»
إل ـ ـ ـ ــى «الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري» ت ـحــت
مـ ـس ـ ّـم ــاه ــا ال ـ ـقـ ــديـ ــم ،بـ ـقـ ـي ــادة أح ـم ــد
عـ ـيـ ـس ــى زك ـ ــري ـ ــا ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،امل ـ ـعـ ــروف
ب ـ ــ«أبـ ــو ع ـي ـســى الـ ـشـ ـي ــخ» ،وذل ـ ــك فــي
خـ ـ ـط ـ ــوة م ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة تـ ـنـ ـع ــى م ـ ـشـ ــروع
القاضي الـعــام لـ«الفتح» ،السعودي
عبدالله املحيسني ،بدمج الفصائل
ّ
ـان واح ـ ــد .وأكـ ــدت
ال ـشـمــالـيــة ف ــي ك ـي ـ ٍ
م ــواق ــع م ـعــارضــة أن «االن ـف ـص ــال تـ ّـم
يوم السبت املاضي» ،مشيرة إلى أن
«الـبـيــان الــرسـمــي لــم يـصــدر بعد عن
ٍّ
أي من الجانبني».

ّ
االتفاق الروسي ـ األميركي معلق ...إلى اليوم؟
ال يخرج التعثر في «االتفاق» الروسي
ـ ـ األم ـيــركــي ح ــول امل ـلــف ال ـس ــوري عن
س ـل ـس ـل ــة ال ـ ـخـ ــافـ ــات ب ـ ــن الـ ـط ــرف ــن،
ال ـتــي ول ــدت ُبــال ـتــوازي مــع أول هدنة
«م ـش ـت ــرك ــة» أعـ ـل ــن ع ـن ـهــا ف ــي ش ـبــاط
امل ــاض ــي ب ـهــدف ال ـس ـمــاح ب ـبــدء جــولــة
جديدة من املفاوضات السياسية في
جنيف .ورغــم أن الـخــاف حــول فصل
«املـعـتــدلــن» عــن «اإلرهــاب ـيــن» حضر
قبل بــدء هدنة شباط ،وتــم التغاضي
عنه على حـســاب إنـجــاح «الـتـعــاون»،
ف ــإن ــه ب ـق ــي ع ــال ـق ــا ح ـت ــى املـ ـ ـش ـ ــاورات
الحالية.
إال أن املستجد في موضوع الخالفات
ظهر أمس في الرفض الروسي ملقترح

كان كيري والفروف على وشك إعالن االتفاق أمس (أ ف ب)

أم ــا فــي ح ـم ــاة ،وفـيـمــا كــانــت «غ ــزوة
م ـ ــروان ح ــدي ــد» ت ـش ـهــد ت ــراج ـع ــا فــي
الـيــومــن املــاضـيــن بـفـعــل العمليات
املعاكسة التي كانت تنفذها وحدات
الـجـيــش ال ـس ــوري ،تـفـقــد أم ــس وزيــر
الدفاع السوري ،فهد جاسم الفريج،
«القوات املسلحة العاملة على اتجاه
ريف حماة الشمالي ،حيث اطلع على
واقع العمليات العسكرية».
وأح ـ ـبـ ــط ال ـج ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري ،أمـ ــس،
ه ـج ــوم ــا لـلـمـسـلـحــن ع ـل ــى م ـح ــوري
ص ــوران ـ ـ كــوكــب ،وعـطـشــان ـ ـ مـعــان،
ح ـي ــث ّأدت املـ ــواج ـ ـهـ ــات إل ـ ــى مـقـتــل
وتدمير
وج ــرح عــدد مــن املـهــاجـمــن،
ّ
ـدد مــن اآلل ـيــات ،وســط غـطــاء وفــره
عـ ٍ
سالح الجو السوري استهدف نقاط
املسلحني هناك.

الشمال
ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت ال ـق ــائ ـم ــة
ّ
حقيقية بني األذرع
الشتعال ُ «حــرب»
ّ
التركية املنتشية بانتصارات الشريط
ّ
ال ـح ــدودي وب ــن نظيرتها األمـيــركــيــة
يبرز «السباق نحو الباب»
(«قـســد»)،
ّ
ـؤش ـ ـرًا م ـ ّ
ـرجـ ـح ــا ملـ ــوازيـ ــن
ب ــوصـ ـف ــه م ـ ـ
القوى في الشمال في املرحلة املقبلة.
وتتساوى املسافة بني الراعي والباب
مـ ــن جـ ـه ــة ،وب ـ ــن م ـن ـب ــج والـ ـ ـب ـ ــاب مــن
جهة أخ ــرى ( 20كيلومترًا) .وفــي ظل
غـيــاب أي معطيات تــؤشــر على نيات
لـ ــدى ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ل ـف ـتــح جـبـهــة
ال ـبــاب (ري ــف حـلــب الـشــرقــي ،خاضعة
لسيطرة «داعــش») في املــدى املنظور،
ت ـبــرز ط ـم ــوح ـ ٌ
ـات م ـت ــزاي ــدة لـفـتــح هــذه
ال ـج ـب ـهــة لـ ــدى ك ــل م ــن «قـ ـس ــد» (ال ـت ــي
تسيطر من خالل حلفائها على منبج)
وامل ـج ـم ــوع ــات امل ــدع ــوم ــة تــركـ ّـيــا الـتــي
ّ
دخلت إلى الراعي أخيرًا .ومن املؤكد أن
ّ
الكلمة العليا في هــذا اإلطــار أميركية
ـوي فاعل
بامتياز ،فمن دون غطاء جـ ّ
ّ
توفره «قوات التحالف» سيتعذر على
ّ
أي من الطرفني خوض املعركة.

سيناريو المعارضة

أحـ ـي ــت الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّّـورات آم ـ ـ ــال املـ ـع ــارض ــة
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ب ـشــق ـهــا «الـ ـسـ ـي ــاس ــي» فــي

قالت واشنطن
إن تراجع موسكو أدى
إلى عدم إعالن
االتفاق
وه ـ ـ ــو م ـ ــا رف ـ ـضـ ــه وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الــروســي سيرغي الف ــروف ،باعتباره
خـ ـ ــارج أهـ ـ ـ ــداف ال ـ ـت ـ ـشـ ــاور .وأض ــاف ــت
الرسالة أن «الواليات املتحدة ستنسق
ف ــي امل ـق ــاب ــل م ــع روسـ ـي ــا ض ــد تنظيم
الـقــاعــدة (جبهة فتح ال ـشــام ،النصرة
سابقًا)» ،فيما سيتطلب االتفاق أيضًا
تـجـنــب الـحـكــومــة ال ـســوريــة وروس ـيــا
ق ـص ــف املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ت ـن ـش ــط فـيـهــا
«جـمــاعــات مـعــارضــة معتدلة بالقرب
من جبهة فتح الشام».
هذا االتفاق املزعوم بدا وكأن سيرغي
الفــروف وجون كيري كانا على وشك
إعـ ــانـ ــه حـ ــن اج ـت ـم ـع ــا ع ـل ــى هــامــش
قـمــة الـعـشــريــن فــي الـصــن أم ــس .وقــد
وض ـع ــت م ـن ـص ـتــان ف ــي ق ــاع ــة ملــؤتـمــر
صـ ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك ،قـ ـب ــل أن ي ـخ ــرج
ال ــوزي ــر األم ـي ــرك ــي م ـن ـفــردًا ل ـي ـقــول إن
هناك بعض األمور التي ما زال يتعني
ح ـل ـه ــا ،وإن الـ ـط ــرف ــن س ـي ـس ـتــأن ـفــان
امل ـحــادثــات ال ـي ــوم .وق ــال كـيــري إن ــه ال
يريد اإلســراع بالدخول في أي اتفاق
حتى ال ي ــراه يفشل مــرة أخ ــرى ،فيما
نقلت «رويـتــرز» عن مسؤول بــارز في
ّ
وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة قــولــه إن
روسيا «تراجعت» عن بعض املسائل

الفريج في حماة

من يبدأ السباق نحو الباب؟

أمـ ـي ــرك ــي ب ـ ــ«ن ـ ــزع سـ ـ ـ ــاح» األطـ ـ ـ ــراف
املتحاربة ضمن مدينة حلب ،في وقت
كــانــت فـيــه ال ـطــائــرات الــروسـيــة ّ
تمهد
الـطــريــق أم ــام ق ــوات الجيش الـســوري
ّ
للتقدم إلعــادة فرض الطوق
وحلفائه
عـلــى ح ـلــب .وق ــد اكـتـفــت مــوسـكــو في
امل ـق ــاب ــل ب ــاقـ ـت ــراح ت ــأم ــن امل ـس ــاع ــدات
اإلنـســانـيــة إل ــى أح ـيــاء حـلــب الشرقية
عبر طريق الكاستيلو.
وجـ ــاء امل ـق ـتــرح األم ـي ــرك ــي إل ــى جــانــب
دفـعــة أخ ــرى كشفتها رســالــة مبعوث
واشنطن إلى سوريا ،مايكل راتيني،
وامل ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة ،وف ـ ـ ــق «رويـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرز» ،إل ــى
املعارضة السورية املسلحة ،وتحمل
تاريخ األول من أمس .ووفق الرسالة،

ف ــإن االت ـف ــاق يـتـضـمــن «وق ـف ــا إلط ــاق
ال ـن ــار ف ــي أن ـح ــاء ال ـب ــاد ،م ــع الـتــركـيــز
على املساعدات اإلنسانية إلى حلب»،
فيما تلتزم «روسـيــا بمنع الطائرات
الحكومية السورية من قصف املناطق
الـ ــواق ـ ـعـ ــة تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرة املـ ـع ــارض ــة
الرئيسية (املــدعــومــة مــن واشـنـطــن)»،

ّ
«التقدم العسكري للفصائل»
ترجمة
ع ـبــر ت ـحــويــل «ال ـك ــان ـت ــون» إل ــى «م ـقــرّ
ّ
لحكومة مؤقتة» .وحصلت «األخبار»
على معلومات متقاطعة عبر مصادر
ّ
ع ـ ـ ّـدة ت ـف ـيــد ب ـ ــأن «أوس ـ ـ ـ ــاط االئـ ـت ــاف
املـ ـ ـع ـ ــارض م ـن ـه ـم ـكــة فـ ــي االسـ ـتـ ـع ــداد
ل ــدخ ــول ح ـكــومــة مــؤق ـتــة إل ــى املـنـطـقــة
ّ
اآلمـ ـن ــة» .وتـفـيــد امل ـع ـلــومــات ب ــأن هــذه
ال ـخ ـط ــوة «ج ـ ــزء م ــن س ـي ـنــاريــو الـحــل
ال ـس ـيــاســي ك ـمــا ُوع ـ ــد ب ــه االئـ ـت ــاف».
ويـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو «اع ـ ـتـ ــرافـ ــا
ّ
بــالـحـكــومــة املــؤق ـتــة بـصـيـغــة مـخــفـفــة،
وتمكينها من إدارة املنطقة بالتوافق
ّ
مع الفصائل املسلحة املنتشرة فيها».
وتـ ـط ــرح ه ـ ــذه «ال ـص ـي ـغ ــة» تـ ـس ــاؤالت
حــول دور «الهيئة العليا للتفاوض»
املـحـســوبــة عـلــى ال ــري ــاض فــي املــرحـلــة
ّ
امل ـق ـب ـل ــة .ومـ ــن امل ـ ـعـ ــروف أن ال ــري ــاض
وأنـ ـ ـق ـ ــرة ت ـت ـق ــاس ـم ــان رعـ ــايـ ــة «أب ـ ـ ــرز»
ك ـت ـل ـتــن م ـع ــارض ـت ــن م ـك ـ ّـرس ـت ــن فــي
ال ــوق ــت ال ــراه ــن (ال ـه ـي ـئــة واالئـ ـت ــاف).
ورغـ ــم «الـتـنـسـيــق» الـ ــذي ُيـحـكــى عنه
ّ
ب ــن ال ـك ـت ـل ـتــن ،غـ ـي ـ َـر أن س ـب ــاق ــا غـيــر
مـ ـعـ ـل ـ ٍـن مـ ــا زال ق ــائـ ـم ــا ب ـي ـن ـه ـم ــا ،فــي
انعكاس للتسابق التركي السعودي
ع ـلــى ال ـن ـف ــوذ ب ـص ــورت ـي ــه الـسـيــاسـيــة
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،م ـ ــع أف ـض ـل ـي ــة ت ــرك ـ ّـي ــة
واضحة (حتى اآلن).

الـتــي اتـفــق عليها الـجــانـبــان بالفعل،
لــذلــك يتعني عـلــى الـطــرفــن استكمال
امل ـحــادثــات ال ـيــوم .ول ــم يتضح مــا إذا
ك ـ ــان االعـ ـ ـ ــان األمـ ـي ــرك ــي عـ ــن ت ــراج ــع
روسي هو محض افتراء على موسكو،
أو أن روس ـيــا واف ـقــت عـلــى مقترحات
أم ـيــرك ـيــة ث ــم عـ ــادت وت ــراج ـع ــت عنها
بـعــدمــا رفـضـتـهــا الـحـكــومــة الـســوريــة
وحليفتها ط ـهــران .وم ــن الــواضــح أن
ال ـخــاف الــروســي ـ ـ األمـيــركــي ال يــزال
م ـت ـم ـحــورًا ،ف ــي ش ـقــه امل ـي ــدان ــي ،حــول
نقطة أساسية ،وهي فصل املسلحني
«امل ـع ـتــدلــن» ع ــن «اإلره ــابـ ـي ــن» ،ومــا
يترتب عليها.
بــدوره ،أعلن الرئيس األميركي باراك
أوباما أن بالده وروسيا تعمالن على
وض ــع الـلـمـســات األخ ـي ــرة عـلــى اتـفــاق
لوقف إطالق النار في سوريا ،مشيرًا
إل ــى أن ال ـجــان ـبــن ات ـف ـقــا ع ـلــى الـلـقــاء
مــرة أخــرى الـيــوم .وقــال خــال مؤتمر
صـحــافــي عـلــى هــامــش قـمــة مجموعة
العشرين« :لدينا خــافــات كبيرة مع
الروس في ما يتعلق بالطرفني اللذين
ن ــدع ـم ـه ـم ــا ،وأيـ ـض ــا بـ ـش ــأن الـعـمـلـيــة
الــازمــة إلح ــال ال ـســام فــي ســوريــا»،
الفتًا إلى أنه «في حال لم نحصل على
مــواف ـقــة ال ـ ــروس ع ـلــى خ ـفــض الـعـنــف
وتخفيف األزمــة اإلنسانية ،فسيكون
م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب تـ ــوقـ ــع كـ ـي ــف ي ـم ـك ـن ـنــا
الدخول إلى املرحلة التالية».
وكـتــأكـيــد عـلــى احـتـمــال ح ــدوث خــرق
في املفاوضات اليوم ،أعلن نائب وزير
الخارجية الروسي ،سيرغي ريابكوف،
أن بــاده والــواليــات املتحدة تقتربان
مــن الـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ،مــن دون أن
يوضح موعد اإلعالن عنه .وأشار إلى
أن «ف ــن الــديـبـلــومــاسـيــة يتطلب وقتًا
للتنفيذ» .وأعرب عن اعتقاده بأنه «ما
من سبب يدعونا إلى أن نتوقع انهيار
امل ـحــادثــات ...نتحدث عــن أهــم األمــور
املتعلقة بتطبيق وقــف إلطــاق النار،
واملحادثات املكثفة مستمرة» .وأشار
إلــى أنــه «ال يمكن اإلعــان عن تحقيق
نتائج ...حتى نضع اللبنة األخيرة من
تفاصيل االتفاق».
(األخبار)
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