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العالم

سوريا

إنجاز المرحلة األولى من «اتفاق البلدات األربع»:

خال من المسلحين
ريف دمشق الغربي ٍ

رغم التعقيدات التي رافقت
إعداد وتنفيذ اتفاق التسوية الخاص
بمدينة الزبداني وبلدات مضايا وسرغايا
وكفريا والفوعة ،وعلى رأسها تفجير
يوم السبت الماضي ،نجحت األطراف
الضامنة لالتفاق في إتمام مرحلته
ريف دمشق الغربي خاليًا
األولى ،ليصبح ّ
من الوجود المسلح ،في انتظار تنفيذ
مرحلته الثانية التي يفترض أن تخلي
البلدتين اإلدلبيتين بالكامل
اخ ـت ـت ـمــت أمـ ــس امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى من
«ات ـف ــاق ال ـب ـلــدات األرب ـ ــع» (الــزبــدانــي
وم ـ ـضـ ــايـ ــا وك ـ ـفـ ــريـ ــا والـ ـ ـف ـ ــوع ـ ــة) مــع
اس ـت ـك ـم ــال خـ ـ ــروج ال ــدف ـع ــة األخ ـي ــرة
مــن مسلحي مدينة الــزبــدانــي وبلدة
ســرغــايــا وم ـح ـي ـط ـهــا ،بــال ـتــزامــن مع
مـ ـ ـغ ـ ــادرة دفـ ـع ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن أه ــال ــي
كفريا والفوعة للبلدتني نحو مدينة
ح ـلــب م ــؤق ـت ــا .إن ـج ــاز االتـ ـف ــاق أنـهــى
ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ال ـ ــواج ـ ــود ال ـع ـس ـكــري
املسلح في ريف دمشق الغربي ،بعد
أعــوام طويلة من بقاء عــدد كبير من
بلداته خــارج سلطة الــدولــة ،تخللها

باريس :لدينا عناصر ستتيح
اإلثبات أن النظام السوري
استخدم السالح الكيميائي
تصعيد ومعارك متكررة ،ودفع مللف
حـصــار املنطقة إل ــى املـنــابــر الــدولـيــة
مل ــرات مـتـعــددة للضغط على دمشق
وح ـل ـف ــائ ـه ــا .وي ـش ـي ــر االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
املــرح ـلــة األول ـ ــى ،رغ ــم امل ـخــاطــر الـتــي
هددت نجاحها إثر التفجير اإلرهابي
الذي استهدف تجمع حافالت قادمة
مــن كفريا والـفــوعــة السبت املــاضــي،

إل ــى إصـ ــرار الـجـهــات الـضــامـنــة على
إنهاء ملف البلدات العالق منذ أعوام.
وهــو ما عكسته التشديدات األمنية
امل ـض ــاع ـف ــة الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا مـنـطـقــة
الـتـجـمــع فــي الــراشــديــن عـلــى أط ــراف
ّ
ح ـلــب ،ع ـقــب وصـ ــول  45حــاف ـلــة تـقــل
املئات من أهالي كفريا والفوعة إلى
املـكــان ،في انتظار وصــول  11حافلة
خرجت من منطقة الزبداني ،وتنقل
عددًا من املسلحني وعائالتهم.
ون ـق ـلــت م ـص ــادر ف ــي ال ـه ــال األح ـمــر
السوري ،الذي يواكب عملية اإلجالء
في البلدات ،أن الحافالت نقلت قرابة
 3000شخص من البلدتني اإلدلبيتني،
مقابل خــروج حوالى  300مسلح من
الزبداني إلى جانب عائالتهم ،فيما
أش ــارت م ـصــادر محلية ع ــدة إل ــى أن
عشرات املسلحني من أهالي الزبداني
ق ـ ــرروا ال ـب ـقــاء و«ت ـســويــة وضـعـهــم».
ويــأتــي إتـمــام هــذه الدفعة بعد دفعة
م ـشــاب ـهــة ال ـج ـم ـعــة املـ ــاضـ ــي ،ضـمــت
ق ــراب ــة  5000ش ـخ ــص ،بـيـنـهــم 1300
مـقــاتــل م ــن كـفــريــا وال ـف ــوع ــة ،و2200
ش ـخــص ،ضـمـنـهــم نـحــو  400مسلح
من بلدتي مضايا والزبداني .وأفادت
وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس» ب ــأن منطقة
ال ــراش ــدي ــن ش ـه ــدت إج ـ ـ ــراءات أمـنـيــة
مـشــددة مــن قبل عناصر الجماعات
املسلحة ،تخللها «تفتيش لسيارات
الـصـحــافـيــن» امل ــوج ــودة ف ــي امل ـكــان.
وأظهرت عدة صور من املكان وجودًا
لعدد من مقاتلي كفريا والفوعة في
ّ
محيط الحافالت التي تقل األهالي.
وبـ ّـيـنــت أنــه تــم إغ ــاق مــداخــل إحــدى
الـســاحــات بــالـحــافــات نفسها ،فيما
ي ـ ـبـ ــدو أنـ ـ ــه إج ـ ـ ـ ــراء ملـ ـن ــع دخـ ـ ـ ــول ّ
أي
س ـ ـيـ ــارات إلـ ــى امل ـ ـكـ ــان .وشـ ـه ــد أم ــس
أيـ ـض ــا دخ ـ ـ ــول  11س ـ ـيـ ــارة إس ـع ــاف
تــاب ـعــة ل ـل ـهــال األح ـم ــر و 3حــافــات
إلى منطقة الراشدين ،لنقل جثامني
الضحايا والجرحى من أهالي كفريا
وال ـف ــوع ــة ،ال ــذي ــن ق ـضــوا أو أصـيـبــوا
ج ــراء التفجير الـسـبــت املــاضــي ،إلــى
م ـشــافــي ال ـح ـكــومــة ف ــي مــدي ـنــة حلب

تم نقل عشرات الجرحى والشهداء من مناطق سيطرة المسلحين إلى المشافي الحكومية (أ ف ب)

ً
بدال من املشافي التي تم نقلهم إليها
في مناطق املسلحني حينها.
كــذلــك ،ب ــدأ الـجـيــش تفكيك الـعـبــوات
الـنــاسـفــة مــن املـنـطـقــة املـمـتــدة شمال
ً
شــرق بلدة بـلــودان وص ــوال إلــى برج
الـبـلــدة بـعــد خ ــروج املـسـلـحــن .وأكــد
مـحــافــظ ري ــف دم ـشــق ع ــاء إبــراهـيــم

أن امل ـحــاف ـظــة «سـتـعـمــل ع ـلــى إع ــادة
جميع الـخــدمــات إلــى مضايا بشكل
تدريجي» ،مضيفًا أنه «خالل اليومني
املـقـبـلــن سـيـتــم ال ــدخ ــول إل ــى مدينة
الــزبــدانــي بعد تطهيرها مــن األلـغــام
من أجــل عــودة أهاليها إلــى منازلهم
بأسرع وقــت» .ومن املنتظر أن يعلن

ع ــن جـ ــدول زم ـنــي لـلـمــرحـلــة الـثــانـيــة
االتفاق ،والتي سيخرج ضمنها
من ّ
مــا تبقى مــن أهــالــي ومقاتلي كفريا
والفوعة ،مقابل إجــاء املسلحني من
مناطق جنوبي دمشق.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـف ــرنـ ـس ــي جـ ـ ــان مـ ــارك

العراق

رئاسة «التحالف الوطني» :تمديد للحكيم أو عودة المالكي؟
ّ
ُيتوقع في شهر تموز أن ُيحسم
الجدل حول رئاسة «التحالف الوطني»،
حديث عن إمكانية التمديد
وسط
ٍ
للرئيس الحالي عمار الحكيم ،أو إسناد
المهمة إلى نوري المالكي ،على أن
تبدأ الوالية التالية في شهر أيلول حتى
نيسان  2018موعد إجراء االنتخابات
النيابية المقبلة

قد يشهد شهر أيلول املقبل «تمديدًا»
ل ــرئ ـي ــس امل ـج ـل ــس اإلسـ ــامـ ــي األع ـل ــى
ع ـم ــار ال ـح ـك ـيــم ،ف ــي مــوق ـعــه بــرئــاســة
«ال ـت ـح ــال ــف ال ــوطـ ـن ــي» ،وامل ـ ـ ّكـ ـ ّـون مــن
أغلب الكتل النيابية التي تمثل ّ
املكون
الشيعي فــي الـبــرملــان ال ـعــراقــي ،فيما
ي ـ ُـر ّج ــح أي ـض ــا ع ـ ــودة رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
الـســابــق ن ــوري املــالـكــي ،إلــى األض ــواء
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـددًا بـ ـمـ ـنـ ـص ـ ٍـب ج ـ ــدي ـ ــد ر ُئ ـي ـس ــا
ل ــ«ال ـت ـحــالــف ال ــوط ـن ــي» ،ي ـض ــاف إلــى
منصبه الـحــالــي كـنــائــب ّأول لرئيس

الجمهورية.
«ال ـت ـح ــال ــف ال ــوطـ ـن ــي» س ـي ـخ ـتــار فــي
األول من شهر تموز املقبل شخصية
ُ
جــديــدة تخلف الحكيم ،حيث تعتبر

ال ــرئ ــاس ــة دوري ـ ـ ــة ت ـش ـمــل ك ــل رؤسـ ــاء
ال ـك ـت ــل امل ـن ـض ــوي ــة فـ ــي «الـ ـتـ ـح ــال ــف».
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ق ـ ــد دع ـ ـ ــا األس ـ ـبـ ــوع
املــاضــي كتل «الـتـحــالــف» إلــى البحث
عــن شخصية توافقية جــديــدة لشغل
منصب الرئيس ،داعيًا قادة الكتل إلى
ً
جعل الحدث «قــدوة في عملية تبادل
امل ــواق ــع ،وتـ ـن ــاوب ال ــرئ ــاس ــة م ــن دون
تأخير».
الـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اخـ ـ ـت ـ ـي ـ ــر رئـ ـيـ ـس ــا
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،مـطـلــع أي ـل ــول املــاضــي
لـ ـ ـ ـ ــدورة واحـ ـ ـ ـ ــدة وملـ ـ ـ ــدة س ـ ـنـ ــة ،خ ـل ـفــا
إلبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ال ـ ـ ـ ــذي ت ــول ــى
املـ ـنـ ـص ــب مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،2010وص ــف
«التحالف» (فــي خــال فترة رئاسته)
ّ
بأنه قد «تمكن في اآلونة األخيرة من
أداء واجبه رغم الكثير من املنغصات
والتشويهات إلخراج سفينة التحالف
م ــن ح ــال ــة ال ــرك ــود وتــوج ـي ـه ـهــا نحو
ٌ ّ
أمر شكل دافعًا
ملسار الصحيح» ،وهو
أساسيًا بالدعوة إلى التمديد للحكيم
بـعــد أن اس ـت ـطــاع «إح ـي ــاء الـ ــروح في
الـتـحــالــف» ،وفــق مــؤيــدي هــذا الـطــرح.
فقد أصيب «التحالف» ،سابقًا ،بحالة
م ــن الـ ــركـ ــود ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـخ ــاف ــات
ال ـحـ ّ
ـادة بــن زعـيــم «الـتـيــار الـصــدري»
مـقـتــدى ال ـصــدر ،واملــال ـكــي ،ومقاطعة
ّ
األول لجلسات «التحالف» والذهاب
بوصفه «تخالف».

وي ــأم ــل م ــري ــدو الـحـكـيــم ف ــي الـتـمــديــد
لــزعـيـمـهـ ّـم ،عـلــى خلفية «اإلن ـج ــازات»
ال ـ ـتـ ــي ح ــقـ ـقـ ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا ل ـط ــرح ــه
م ـ ـش ـ ــروع «ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة»
ون ـ ـجـ ــاحـ ــه ف ـ ــي تـ ـس ــويـ ـق ــه إق ـل ـي ـم ـي ــا،
وح ــراك ــه امل ـس ـت ـمــر ع ـلــى الـصـعـيــديــن
امل ـح ـلــي واإلق ـل ـي ـم ــي ،وم ـح ــاول ــة بـنــاء
جسور تــواصــل مــع مختلف األطــراف

في الـعــراق ومحيطه ،من أجــل إخــراج
الـ ـب ــاد م ــن س ـي ــاس ــة «االص ـط ـف ــاف ــات
واملـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاور» .وي ـس ـت ـم ــر ال ـح ـك ـي ــم فــي
حراكه ،على الرغم من أنه على أبواب
«م ـ ـغـ ــادرة» ال ــرئ ــاس ــة .وق ــد ك ــان الفـتــا
إعالنه أمس ،عن «مبادرة عراقية لعقد
اجتماع إقليمي يضم مصر ،والعراق،
وإي ــران ،وتركيا ،والسعودية ،للعمل

ّ
خالل تفقد رئيس الوزراء حيدر العبادي القطعات العسكرية غربي الموصل

على حل أزمات املنطقة عبر الحوار».
وتسري معلومات أيضًا عن أن مسألة
رئ ــاس ــة «ال ـت ـح ــال ــف» مـ ـ ّ
ـردهـ ــا وج ــود
منظرين للتمديد للحكيم ،بوصفها
ٌ
دعوة يسعى من ورائها فريق الحكيم
إلعادة املفاوضات مع حزب «الدعوة»
لبقاء زعيمهم لوالية ثانية.
وعلى املقلب اآلخر ،فإن في «الدعوة»،
وال ــذي يتزعمه ن ــوري املــالـكــي ،رأي ــان
م ـت ـنــاق ـضــان ،األول ي ــؤك ــد أن املــالـكــي
ال ي ــرغ ــب ف ــي ال ـت ــرش ــح إل ــى املـنـصــب،
ـث عــن ق ـبــول أح ــد أجنحة
وس ــط حــديـ ٍ
«الـ ــدعـ ــوة» ب ـف ـكــرة ال ـت ـمــديــد لـلـحـكـيــم،
باعتبار أن «غالبية الـشــارع الشيعي
غ ـيــر مـقـتـنـعــة ب ـ ــأداء ال ـت ـحــالــف» ،ألنــه
«لــن يـكــون مــوجــودًا بعد االنتخابات
النيابية املقبلة ،ألن الواقع يفرض أن
ال تكون التحالفات طائفية أو مذهبية
فــي املرحلة املقبلة ،فــي ظــل قناعة قد
ت ــول ــدت ل ــدى ال ـس ـيــاس ـيــن بــاملـطــالـبــة
بـ ــاألغ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة بـ ـشـ ـقـ ـيـ ـه ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــي
والوطني».
أما الرأي الثاني في «الدعوة» ،أيضًا،
فيدور حول شخصية املالكي وضرورة
تــرؤســه لـ«التحالف» ،بوصفه رئيس
«ائتالف دولة القانون» ،الكتلة األكبر
ف ــي «ال ـت ـح ــال ــف» ،إلـ ــى ج ــان ــب وج ــود
اتفاق يدعو إلى أن تكون الرئاسة من
نصيب الكتلة األكـبــر .ويستند أيضًا

