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مالمح أستانة تبدأ بالظهور:
وقف إطالق النار بضمانة «القبعات الزرق»؟

التنظيم أخ ـي ـرًا إل ــى نـقــاط اسـتـنــزاف
م ـف ـت ــوح ــة مـ ــع الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى تـثـبـيــت
خـ ـ ـط ـ ــوط ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس وعـ ـ ـ ـ ــدم خ ـ ـسـ ــارة
امل ــزي ــد م ــن ال ـن ـق ــاط ،ت ـم ـه ـي ـدًا ملــرحـلــة
الحقة يفترض ُ أن تشهد العمل على
ّ
اسـتـعــادة مــا خـ ِـســر .ويـتـطــلــب نجاح
مــرح ـلــة «تـثـبـيــت ال ـخ ـس ــارة» تكثيفًا
ّ
ّ
الجوية ،سواء على
إضافيًا للطلعات
م ـح ــاور ال ـق ـتــال ال ـقــري ـبــة ،أو خـطـ ّـوط
«داعـ ـ ــش» الـخـلـفـ ّـيــة ال ـتــي ل ــم تـتــوقــف
طـ ـ ــوال ال ـه ـج ــوم ع ــن الـ ـ ــزج ب ـمــوجــات
متالحقة من املهاجمني.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـ ـص ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ق ـ ـيـ ــادي
ّ
لــ«األخـبــار» إن «األم ــور على جبهات
دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ف ـ ــي ن ـ ـطـ ــاق الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة،
ُ
وم ـ ـع ـ ــارك مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال تـ ـحـ ـس ــم فــي
ّ
ساعات كما يظن البعض» .ويضيف:
«كـ ـس ــر زخـ ـ ــم الـ ـهـ ـج ــوم األول وعـ ــدم
االنـكـفــاء الـكـلـ ّـي لعبا دورًا كـبـيـرًا في
ت ــوازن الـقــوات على مختلف املـحــاور
وح ـف ــظ ال ـ ــروح ال ـق ـتــالـ ّـيــة ،ف ــي مـقــابــل
ِ
أثـ ـ ٍـر ع ـك ـسـ ّـي ع ـلــى اإلره ــاب ـ ّـي ــن الــذيــن
يـخـســرون فــي كــل ســاعــة أع ــدادًا أكبر
مــن الـســاعــة الـتــي سبقتها» .املـصــدر
ّ ّ
أكد أن «أبطال الجيش في دير الزور
الــذيــن خـبــروا إرهــابـيــي داع ــش طــوال
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ي ـع ــرف ــون تـمــامــا
كيف يديرون املعركة ويخوضونها،
والعبرة في الخواتيم».

مع بــدء العد التنازلي ملوعد محادثات
أستانة املرتقبة فــي الثالث والعشرين
م ـ ــن الـ ـشـ ـه ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،ب ـ ـ ـ ــدأت م ــام ــح
املـحــادثــات بالظهور بشكل أوض ــح من
نــاح ـيــة ال ـخ ـط ــوط ال ـعــري ـضــة ل ــأط ــراف
ال ـت ــي سـتـحـضــر االج ـت ـم ــاع ،ومـسـتــوى
التمثيل املنتظر ،رغــم الضبابية حول
تفاصيل األجندة التي ستناقش خالله،
وإن كان األكيد والثابت فيها هو العمل
على تثبيت وقف إطالق النار وصياغة
آلية واضحة لضمانه.
وت ـع ـك ــس ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـت ــي رش ـحــت
عـ ــن الـ ـط ــرف ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ال ـح ـك ــوم ــي
واملعارض ،نوعًا من التباين في وجهات
الـنـظــر ح ــول أه ـ ــداف االج ـت ـم ــاع؛ ففيما
ت ـص ـ ّـر ال ـف ـصــائــل امل ـع ــارض ــة ع ـلــى أنـهــا
معنية بــالـتــوصــل إل ــى صـيـغــة لتثبيت
وقــف إطــاق الـنــار مــن دون الــدخــول في
أي مفاوضات سياسية ،تشير املعطيات
م ــن ال ـجــانــب ال ـح ـكــومــي إل ــى أن دمـشــق
معنية بإقرار اتفاق إطالق نار من شأنه
دفع املسار السياسي ،ال أن يكون فرصة
إلعادة هيكلة الفصائل املسلحة.
ومـ ـ ـ ــع مـ ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو أنـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ــاف عـ ـل ــى مــا
سـيـلــي ات ـف ــاق ال ـه ــدن ــة ،كـشـفــت م ـصــادر
ّ
ديـ ـبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة م ــط ـل ـع ــة لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار»
أن مـ ــا س ـي ـج ــري ن ـق ــاش ــه فـ ــي أس ـت ــان ــة
يتضمن اتـفــاقــا لــوقــف إط ــاق ال ـنــار مع
آل ـي ــة واضـ ـح ــة تـتـضـمــن ن ـشــر مــراق ـبــن
(القبعات ال ــزرق) لــإشــراف على حسن
تـنـفـيــذه وتــوثـيــق االن ـت ـهــاكــات فــي حــال
حــدثــت .وتـشـيــر امل ـص ــادر إل ــى أن هوية
املراقبني ستكون نقطة أساسية في آلية
ض ـمــان تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ،ل ــوج ــود اتـفــاق
ع ـلــى أن ي ـكــون هـ ــؤالء تــاب ـعــن ألط ــراف
ّ
معنية برعاية وضمان الهدنة في حال
تــوقـيـعـهــا ،وتـمـلــك آل ـيــات للضغط على
ّ
األطراف ،تمكنها من معالجة الخروقات
بشكل جيد.
و ّي ـت ـقــاطــع م ــا س ـبــق م ــع الـصـيـغــة الـتــي
ّ
وقعتها كــل من روسيا وتركيا وإيــران،
وال ـ ـتـ ــي ت ــؤك ــد اسـ ـتـ ـع ــداد الـ ـبـ ـل ــدان ألن
«تـ ـك ــون ض ــام ـن ــة» ألي اتـ ـف ــاق ي ـتــوافــق
عـلـيــه ال ـط ــرف ــان الـ ـس ــوري ــان ،الـحـكــومــي
واملعارض ،كما قد ّ
يفسر ذلك الترحيب
املفاجئ باملحادثات
الغربي واألوروبي ّ
فــي أس ـتــانــة ،بـعــد تـعــنــت وإصـ ــرار على
أن مسار الحل واملحادثات الــذي تم في
ً
جنيف قبال هو الوحيد املؤهل لدعمها.
ومن الالفت مع اقتراب موعد املحادثات،

أعلنت طهران
معارضتها دعوة
واشنطن إلى أستانة

وال ـك ـشــف ع ــن دعـ ــوة اإلدارة األمـيــركـيــة
الـجــديــدة إل ــى حـضــورهــا ،املــوقــف الــذي
خرج من طهران أمس ،على لسان وزير
الخارجية محمد جواد ظريف ،إذ أوضح
أن ب ـ ــاده تـ ـع ــارض م ـش ــارك ــة ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية فــي املـحــادثــات «ولــم
ّ
توجه دعوة إليها» ،وفق ما نقلت وكالة
«تسنيم» اإليرانية.
وف ــي امل ـق ــاب ــل ،أشـ ــار الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي
حـســن روح ــان ــي إل ــى أن ب ــاده «تسعى
ف ــي م ـب ــاح ـث ــات أس ـت ــان ــة إلـ ــى اس ـت ـم ــرار
املـبــاحـثــات الـســوريــة ـ ـ ال ـســوريــة» ،الفتًا
إلــى أن طـهــران «م ـســرورة لــوقــف إطــاق
الـ ـن ــار ،وت ـع ـت ـبــره خ ـط ــوة إي ـجــاب ـيــة بني
الحكومة السورية وبعض املجموعات
وليس كلها ،باستثناء (داعش) و(جبهة
النصرة)» .ورأى أن «الجميع يسعى إلى
أن ال تكون الخطوة األولــى في أستانة
هي األخيرة» ،مشددًا على أنه «ال يحق
ً
ألحـ ــد اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ب ـ ــدال م ــن الـشـعــب
ّ
ال ـس ــوري ،وعـلـيـنــا تــوفـيــر ج ــو مناسب
النتخابات حرة ونزيهة في سوريا».
وخــافــا ملــوقــف ط ـه ــران ،أب ــدت موسكو
اهـ ـتـ ـم ــام ــا ب ــاملـ ـش ــارك ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات املـ ــرت ـ ـق ـ ـبـ ــة ،إذ أك ـ ـ ــد وزي ـ ــر
الخارجية الروسي سيرغي الفــروف أن
بالده «تأمل أن تتمكن اإلدارة األميركية
ال ـج ــدي ــدة م ــن ق ـبــول ه ــذه ال ــدع ــوة ،وأن
يكون لخبرائها تمثيل على أي مستوى
مناسب بالنسبة إليهم» .وفي السياق،
أعـلــن الف ــروف ،فــي مؤتمر صحافي ،أن
«أح ــد أهـ ــداف ل ـقــاء أسـتــانــة هــو تثبيت
وقف إطالق النار» ،مضيفًا أنه سيكون
فــرصــة لـ ــ«إش ــراك ق ــادة للمقاتلني على
األرض فــي العملية الـسـيــاسـيــة» .وقــال
«حصر الئحة الحاضرين
إنه يجب عدم
ّ
باملجموعات التي وقعت في  29كانون
االول ،بل يجب أن يتمكن الراغبون في

االنضمام من القيام بذلك» .وأشــار إلى
أن املبادرة «فتحت الطريق أمام توقيع
الـحـكــومــة ال ـســوريــة عـلــى اتـفــاقـيــات مع
ال ـق ــادة املـيــدانـيــن لـلـجــزء الــرئـيـســي من
ّ
املـعــارضــة املسلحة ،وهــو مــا مكننا من
الـتـقــدم خـطــوة مهمة ج ـدًا إل ــى األم ــام»،
وذلك رغم أنه قال إن لدى بالده معلومات
تفيد ب ــأن «بـعــض ال ــدول الـغــربـيــة التي
تشعر بأنها ّ
مهمشة ،ستحاول زعزعة
هذه االتفاقات».
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة «ري ــا
ن ــوف ــوسـ ـت ــي» الـ ــروس ـ ـيـ ــة عـ ــن املـ ـن ــدوب
الدائم لسوريا في األمــم املتحدة ،بشار
الـجـعـفــري ،تــأكـيـدًا بــأنــه سـيــرأس الــوفــد
الحكومي إلــى املـحــادثــات ،فيما أفــادت
ّ
مـصــادر ســوريــة مطلعة بأنه «يتضمن
شخصيات عسكرية وقــانــونـيــة» .وأكــد
مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة
في جنيف ،أليكسي بوردافكني ،أن وفد
ب ــاده ّ
وج ــه دع ــوة لـحـضــور املـبــاحـثــات
إلى مكتب املبعوث األممي ستيفان دي

ميستورا ،وتــم اتـخــاذ قــرار بــأن يشارك
نــائـبــه رمـ ــزي ع ــز ال ــدي ــن رم ـ ــزي ،عــوضــا
عنه.
وف ــي امل ـقــابــل ،أوض ــح عـضــو «االئ ـتــاف
الـ ـ ـس ـ ــوري» امل ـ ـعـ ــارض أحـ ـم ــد رمـ ـض ــان،
لوكالة «فــرانــس بــرس» ،أن القيادي في
«جيش اإلسالم» محمد علوش سيرأس
وف ــد ال ـف ـصــائــل امل ـس ـل ـحــة إل ــى أس ـتــانــة،
مضيفًا أن الوفد «سيضم قرابة عشرين
ش ـخ ـص ــا» .وقـ ـ ــال إن «ج ـ ـ ــدول األعـ ـم ــال
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـيـ ـن ــا يـتـضـمــن
تثبيت وقف إطالق النار ،وقف التهجير
القسري ،وإدخال املساعدات إلى املناطق
املحاصرة».
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أوض ـ ـ ــح مـ ـص ــدر فـ ــي وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ـي ــة لــوكــالــة «ف ــران ــس
ب ــرس» أن املـحــادثــات املرتقبة لــن تضم
وزراء خــارج ـيــة ال ـ ــدول امل ـش ــارك ــة ،وقــد
تستمر أيــامــا ع ــدة ،مــن دون أن يكشف
عن مزيد من التفاصيل.

سيرأس بشار الجعفري الوفد الحكومي السوري إلى أستانة (أ ف ب)

مصر

تيران وصنافير ...الصمت السعودي مستمر
التزمت الحكومة السعودية الصمت ،حتى اآلن،
تجاه الحكم الذي أصدرته املحكمة اإلدارية العليا
في مصر ببطالن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية،
وتثبيت ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
واكتفت املصادر الديبلوماسية السعودية ،وفق ما
أوردت فضائيات خليجية ،بموقف موحد أشارت
فيه إلى أن الرياض تنتظر توضيحًا رسميًا من
الـقــاهــرة بـشــأن مصير االتفاقية الـحــدوديــة التي
جرى التوقيع عليها في نيسان عام  ،2016غداة
الزيارة التي قام بها امللك سلمان ملصر.
املوقف شبه الرسمي الوحيد الصادر عن السعودية
جاء على لسان «رئيس مركز الدراسات في جدة»،
عضو مجلس الـشــورى الـسـعــودي السابق أنــور
عشقي ،الــذي أكــد في تصريحات لقناة «روسيا
اليوم» أن «اململكة العربية السعودية لن تلجأ إلى
واملحكمة الدولية بأي أمور تتعلق
القضاء الدولي
ّ
باألصدقاء ،إال إذا تعثر األمر كثيرًا» ،مشيرًا إلى

أن «اململكة تلتزم الصمت في تلك القضية» ،وأنها
تعتبر الـحـكــم الـقـضــائــي ال ـص ــادر أول مــن أمــس
«قضية داخلية مصرية ...والسعودية ال تحب أن
تتدخل في األمــور الداخلية» .وأوضــح أن «األمــور
لم تتعقد بالنسبة ملصر والسعودية ،فاألمر معقد
بني الحكومة املصرية وبعض الجهات القضائية».
ورغم حالة الجدل املسيطرة على الداخل املصري،
إال أن الصحف السعودية ،التي صدرت يوم أمس،
تجاهلت الحكم القضائي املـصــري .ولــم تتطرق
صحيفة «الرياض» إلى موضوع تيران وصنافير،
ولم تشر إلى قرار املحكمة اإلداريــة العليا من أي
زاوية ،بل تجاهلته وكأنه لم يصدر .ولم تنشر عن
مصر سوى خبر عن العملية اإلرهابية التي وقعت
مساء أول من أمس ،واستهدفت كمني النقب في
محافظة ال ــوادي الـجــديــد ،مــا أدى إلــى استشهاد
ثمانية من رجال األمن وإصابة أربعة آخرين.
بدورها ،لم تورد صحيفة «الوطن» السعودية أي

خـبــر عــن الـحـكــم الـقـضــائــي فــي عــددهــا الـصــادر
أمس ،واهتمت فقط بتغطية أخبار املنتخب الوطني
املصري لكرة القدم ،الذي يبدأ أولى مبارياته في
بطولة كأس أمم أفريقيا .2017
أما صحيفة «الجزيرة» فلم تنشر أي أخبار مهمة
عــن مـصــر ،مــا عــدا الـبـيــان ال ــذي أص ــدره السفير
السعودي في القاهرة بخصوص قضية تجارة
األعـضــاء البشرية التي ضبطت في مصر بداية
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،وكـ ــان م ــن ب ــن امل ـتـه ـمــن فيها
جنسيات مختلفة ،بينهم شخصان سعوديان.
صـحـيـفــة «ع ـك ــاظ» كــانــت الـصـحـيـفــة الـسـعــوديــة
الــوحـيــدة الـتــي تـنــاولــت مـســألــة تـيــران وصنافير،
لكنها اتـخــذت موقفًا يـحــاول التقليل مــن أهمية
الـحـكــم ال ـق ـضــائــي ،واس ـت ـعــانــت ب ـخ ـبــراء قــانــونــن
مصريني قالوا إن الحكم ليس نهاية املطاف ،وإن
هناك جوالت أخرى.
(األخبار)

