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سوريا

«المؤجل»
املرشحني ،أمس ،إلى «احترام» خيار
اإليرانيني بغض النظر عن النتيجة.
ووفقًا لوكالة «فارس» شبه الرسمية،
فقد قال رئيسي بعد اإلدالء بصوته:
«أح ـ ـتـ ــرم ن ـت ـي ـجــة ت ـص ــوي ــت ال ـش ـعــب،
وستلقى النتيجة احترامًا مني ومن
ال ـن ــاس» .كــذلــك ،نقلت وكــالــة األنـبــاء
اإليرانية الرسمية عن روحاني قوله:
«أيًا كان من سيفوز في االنتخابات،
ينبغي أن نـســاعــده عـلــى تنفيذ هــذا
الـ ــواجـ ــب امل ـه ــم والـ ـ ـج ـ ــدي» .وأضـ ــاف
أن «املـشــاركــة الحماسية لإليرانيني
ّ
فــي االنـتـخــابــات ت ـعــزز ال ـقــوة واألم ــن
الوطني».
بدورهّ ،
شدد رئيس مجلس الشورى
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي عـ ـل ــي الري ـ ـجـ ــانـ ــي ع ـلــى
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة قـ ـ ـب ـ ــول جـ ـمـ ـي ــع م ــرش ـح ــي
الـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة اإليـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـنـ ـت ــائ ــج
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات .وقـ ـ ـ ــال ف ـ ــي ت ـصــريــح
أث ـن ــاء زي ــارت ــه ملـقــر الـلـجـنــة املــركــزيــة
مل ــراقـ ـب ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات إن ـ ــه «ع ـنــدمــا
ت ـ ـقـ ــام االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ب ـ ـهـ ــذا ال ـح ـج ــم
م ــن امل ــراق ـب ــة وال ـت ـن ـظ ـيــم ،ي ـجــب على
الجميع القبول بنتائجها» ،مؤكدًا
أن االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي إيـ ـ ــران «عـمـلـيــة
واضـ ـ ـح ـ ــة» .وأوض ـ ـ ــح أن املــرش ـحــن
ّ
يتمتعون «بفهم سياسي» ،مضيفًا
ّ
أن ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي يـتـمــتــع أيـضــا
«بيقظة سياسية جيدة».
وقـ ـب ــل إغ ـ ـ ــاق صـ ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع،
ن ـ ّـدد معسكر رئيسي بـ«مخالفات»،
مطالبًا باتخاذ إجــراءات فورية ضد
«األعمال الدعائية لبعض املسؤولني
وأنصار الحكومة» ملصلحة الرئيس
الحالي .وفي هذا اإلطار ،أكد املتحدث
بـ ــاسـ ــم م ـج ـل ــس صـ ـي ــان ــة ال ــدسـ ـت ــور
عباس علي كدخدائي وجود تقارير
كـثـيــرة تشير إلــى ح ــدوث «خــروقــات
قانونية» خالل عملية االقتراع .وقال
إن املجلس يــدرس في الوقت الراهن
م ـ ــدى ت ــأث ـي ــر ه ـ ــذه الـ ـخ ــروق ــات عـلــى
م ـس ــار عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت .وأوضـ ــح
املسؤول اإليراني أن مجلس صيانة
ّ
سينسق مع وزارة الداخلية
الدستور
م ــن أجـ ــل م ـنــاق ـشــة هـ ــذه ال ـخ ــروق ــات
وامل ـخــال ـفــات ال ـتــي ق ــد ت ـكــون حــدثــت
خالل عملية االقتراع.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ّ
«غارة التنف» تصعد مشهد البادية:
معركة السيناريوات المفتوحة
تشير المعطيات التي خرجت،
عقب الغارة األميركية ضد
القوات السورية على طريق
التنف ،إلى أن معارك الشرق
السوري قد تتطور إلى سيناريوات
غير مرتقبة ،في حال فشل
التوصل إلى «تفاهم» مسبق
يحدد مناطق السيطرة والنفوذ،
على غرار ما شهدته المناطق
المحاذية للحدود ّالشمالية.
ويأتي ذلك في ظل ّ
توجه
دمشق وحلفائها إلى حسم
«أحقية» ّ
ّ
توجهها نحو الحدود
حملت الغارة األميركية األخيرة على
نقطة للجيش السوري وحلفائه على
ـرة تـضــاف
ط ــري ــق ال ـت ـنــف أس ـئ ـلــة ك ـث ـيـ ّ
إل ــى «ع ــدم ال ـي ـقــن» ال ــذي ي ـلــف مشهد
الشرق الـســوري .الـتــردد األميركي في
استهداف القوات املتقدمة نحو قواعد
فصائلها الـتــي تــراهــن عـلــى خالفتها
لتنظيم «داعش» على طول الحدود مع
العراق ،يشير إلى أن واشنطن حريصة
على عدم خسارة التنسيق مع موسكو
كحرصها على ضمان نفوذها هناك.
ومــع تكرار واشنطن لطبيعة الضربة
«الــدفــاعـيــة» ،جــاء مــا نقلته قناة «سي
أن أن» األمـيــركـيــة عــن قــائــد «مـغــاويــر
ّ
الـ ـث ــورة» ،مـهـنــد الـ ـط ــاع ،ح ــول «طـلــب
أمـيـ ّـركــي بتغيير مواقعهم فــي التنف
تجنبًا للنزاع مع القوات الحكومية»،
ل ـي ـك ـ ّـرس ذل ـ ــك ال ـ ـحـ ــرص .وف ـ ــي مـقــابــل
االستنكار الــذي أبــدتــه موسكو حيال
الغارة ،جاء تأكيد رئيس هيئة األركان
املـشـتــركــة األمـيــركـيــة ج ــوزف دان ـفــورد
أن بــاده «لــن تكرر الـغــارة فــي حــال لم
يتم تهديد قواتها» مترافقًا مع إعرابه
ع ــن أمـ ــل ب ـ ــاده بـ ــأن «ت ـع ـمــل مــوسـكــو
مع النظام السوري ملنع التصادم في
عملياتنا».
«التنسيق» الروسي ـ األميركي لوجود

وتحرك القوات البرية ّ
تطور في أعقاب
مـ ــا ج ـ ــرى فـ ــي م ـح ـي ــط م ــدي ـن ــة م ـن ـبــج،
وتــم تأطيره خــال «اجتماع أنطاليا»
الثالثي بني رؤســاء األركــان ،األميركي
والروسي والتركي ،مطلع آذار املاضي.
ّ
ورغ ـ ـ ــم عـ ـ ــدم ص ـ ـ ــدور م ـ ــذك ـ ــرة رس ـم ـيــة
علنية عن االجتماع حينها ،فقد أكدت
جميع امل ـصــادر املطلعة أن مخرجاته
ك ــان ــت ت ـت ـض ـمــن «قـ ــواعـ ــد فـ ـص ــل» بــن
ال ـقــوات على األرض الـســوريــة ،ظهرت
م ـف ــاع ـي ـل ـه ــا فـ ــي «اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار» م ـنــاطــق
الـ ـشـ ـم ــال ال ـن ـس ـب ــي ،ع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع.
حينها ،خرجت تصريحات عن حلفاء
دم ـشــق امل ـيــدان ـيــن ـ ـ ب ـعــد ي ــوم واحـ ــد ـ
تؤكد مشاركتهم لدمشق في معاركها
على كامل األرض السورية ،مخصصة
منطقة ال ـح ــدود ال ـســوريــة ـ ـ الـعــراقـيــة.
وقــد يتقاطع ما سبق مع إشــارة بيان
«ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» إلـ ــى أن ال ـت ـقــدم
ال ـس ــوري األخ ـي ــر ص ــوب الـتـنــف «ج ــاء
رغ ــم م ـح ــاوالت مــوسـكــو لثني الـقــوات
امل ــوال ـي ــة ل ـل ـن ـظ ــام» .وه ـن ــا ي ـب ــدو الفـتــا
م ــا ذكـ ـ ــره وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
سيرغي الفروف ،أمس ،عن عدم وجود
معلومات لديه بوجود تواصل أميركي
مسبق مع موسكو قبيل تنفيذ الغارة.
وبينما يتكرس الهاجس األميركي في
فصل سوريا عن العراق بقوات موالية
له ،للضغط على تحالف دمشق وإيران
ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي ،ي ـص ـ ّـب ت ــرك ـي ــز ب ـيــان
«التحالف» على مخالفة القوات التي
اسـتـهــدفـتـهــا ال ـغ ــارة لـطـلـبــات روسـيــة
بعدم التوجه شرقًا على الهدف ذاتــه،
ب ــال ـت ــوازي م ــع امل ــذك ــرة األخـ ـي ــرة الـتــي
وافق عليها مجلس النواب األميركي،
التي تتيح فرض عقوبات على جميع
الكيانات واألشخاص ،ممن يتعاملون
مع الحكومة السورية .التوقيع األخير
ّ
روسيًا مباشرًا ،إذ
لقي بدوره اعتراضًا
رأى الفــروف أنــه «يصرف التركيز عن
الهدف الرئيسي للتسوية في سوريا،
ّ
املتمثل فــي منع تمدد اإلرهــابـيــن في
املنطقة» .كذلك قال إن الغارة األميركية
«تــؤكــد ع ــزم واشـنـطــن عـلــى اسـتـخــدام
(جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة) فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ضــد
الـحـكــومــة الـشــرعـيــة» ،م ـشــددًا عـلــى أن
«ال ـغ ــارة غـيــر شــرعـيــة وغـيــر قانونية،

بـصــرف النظر عــن سببها» .وب ــدوره،
رأى نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة ،غينادي
غــاتـيـلــوف ،أن ال ـغــارة «تشكل انتهاكًا
ً
للسيادة السورية ،فضال عن تناقضها
م ــع ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .إلـ ــى ذل ــك،
شــدد نائب وزيــر الخارجية الــروســي،
س ـيــرغــي ري ــاب ـك ــوف ،ع ـلــى أن «بـعــض
الـ ـس ــاس ــة فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن م ـس ـت ـع ــدون،
بـهــدف الـضـغــط عـلــى دم ـشــق ،لتدمير
آف ــاق الـتـســويــة وات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات في
مصلحة اإلرهابيني».
وف ــي أول تعليق رسـمــي س ــوري أمــس

قال معارضون
إن الجيش وصل على
بعد  16كيلومترًا
من التنف
أكد البنتاغون أن الغارة لن ّتتكرر إذا لم
مهددة (أ ف ب)
تكن القوات األميركية

ع ـل ــى الـ ـح ــادث ــة ،قـ ــال م ـص ــدر عـسـكــري
إن «اع ـتــداء (الـتـحــالــف ال ــدول ــي) ...على
إح ــدى نـقــاطـنــا الـعـسـكــريــة عـلــى طريق
التنف ،أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء
باإلضافة إلى بعض الخسائر املادية».
ول ـفــت إل ــى أن «االعـ ـت ــداء يـفـضــح زيــف
ادع ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات (ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف) ف ـ ــي م ـح ــارب ــة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن «الـ ـجـ ـي ــش
ال ـس ــوري ي ـحــارب اإلرهـ ــاب عـلــى أرضــه
وال يحق ألي جهة أيــا كــانــت أن تحدد
مسار ووجهة عملياته ضد التنظيمات
اإلرهابية» .ونقلت «سي أن أن» عن قائد
«جيش أسود الشرقية» ،طالس سالمة،
قوله إن «النظام يقصفنا بني  25إلى 30
غــارة يوميًا .كذلك استهدفتنا روسيا
مرة أو مرتني» .وأضاف أن قواته كانت
لــدي ـهــا «ن ـق ـطــة ع ـلــى م ـف ــرق ك ـب ــد ،على
ال ـطــريــق ال ـســريــع بــن دم ـشــق وب ـغــداد،
واآلن تسيطر عليها ميليشيات حزب
ال ـل ــه اإلي ــرانـ ـي ــة» .وت ـب ـعــد ه ــذه الـنـقـطــة
حــوالــى  16كيلومترًا عــن التنف ،وهي
ت ـع ـ ّـد نـقـطــة مـتـقــدمــة ن ـحــو ال ـش ــرق عن
امل ــوق ــع امل ـف ـت ــرض ل ـل ـغ ــارة األم ـي ــرك ـي ــة.
وق ــال إن «املـيـلـيـشـيــات اإليــران ـيــة التي
ت ــم تـشـكـيـلـهــا م ــؤخـ ـرًا ،س ـي ـط ــرت عـلــى
األراضـ ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـح ـ ــررة مـ ــن (داعـ ـ ـ ـ ــش) مــن
قبل (الـتـحــالــف)» .وأك ــد الـطــاع بــدوره
أن «الـ ـ ـ ــروس واإلي ــرانـ ـي ــن والـ ـنـ ـظ ــام...
ي ـح ــاول ــون ف ـتــح ال ـط ــري ــق ال ـس ــري ــع من
بـ ـغ ــداد الـ ــى دمـ ـش ــق ،وب ـك ـل ـمــات أخ ــرى
من طهران إلــى بـيــروت .وهــم يتقدمون
نحونا منذ أسبوعني» .وبالتوازي ،قال
وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس
إن الرئيس دونــالــد تــرامــب أمــر بإجراء
تـغـيـيــر ف ــي االسـتــراتـيـجـيــة الـعـسـكــريــة
ضد «داعش» ،والبدء بحملة تهدف إلى
«إنهاء» التنظيم .وأوضح أن هذا القرار
جاء بعد أن أجــرى البنتاغون مراجعة
شــام ـلــة لــاسـتــراتـيـجـيــة ال ـت ــي أرس ـلــت
إلــى ترامب ،وأمــر ً
بناء عليها «بعملية
م ـت ـس ــارع ــة» ض ــد «داعـ ـ ـ ـ ــش» .وأض ـ ــاف
ً
أن الــرئ ـيــس «قـ ــام أوال بـمـنــح السلطة
لـلـجـهــة الـصـحـيـحــة م ــن أجـ ــل ال ـت ـحــرك
بقوة وفــي الوقت املناسب ،وثانيًا أمر
بتحول تكتيكي من طــرد التنظيم إلى
محاصرته في معاقله حتى إبادته».
(األخبار)

تقرير

«جنيف  »6ينتهي بلجان «دستورية» ...تمهيدًا لمفاوضات مباشرة
الـ ـت ــي ك ـ ــان يـ ـج ــري ف ـي ـه ــا ال ـت ـعــامــل
بشكل آخــر أكـثــر احـتــرامــا وضمانًا
ملكانتهم الدبلوماسية.
ومن بني ما يتداوله هؤالء في بعض
ّ
الدوائر ،أن شكري فضل التكتم على
القضية وتـقــديــم الـتـنــازالت حفاظًا
عـلــى مـكــانــة ال ـخــارج ـيــة وصــورتـهــا
أم ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ،وحـ ـص ــل عـلــى
ضمانات بهذا األمر ،لكن التنازالت
الـتــي يتحدثون عنها تشمل توغل
مستشارين للرئيس في صالحياته
بنحو كبير ،بــاإلضــافــة إلــى خفض
م ـيــزان ـيــة الـ ـ ــوزارة وتـقـلـيــل ال ـبــدالت
املالية وانتزاع مزايا عديدة يحصل
عليها الدبلوماسيون بالفعل.
ويـ ـخ ــال ــف ع ـ ــدد غ ـي ــر ق ـل ـي ــل وج ـه ــة
نظر الوزير في التعامل مع األزمــة،
ورفـ ـ ـض ـ ــه ال ـ ـكـ ــامـ ــل لـ ـس ــرع ــة إع ـ ـ ــادة
عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــاطـ ــي م ـ ــن بـ ــرلـ ــن ب ـه ــدف
عـ ـ ــدم ت ـص ـع ـي ــد املـ ــوقـ ــف واالكـ ـتـ ـف ــاء
بــاملــواء مــات الـتــي تـ ّ
ـوصــل إلـيـهــا مع
الــرقــابــة اإلداريـ ـ ــة وج ـه ــات سـيــاديــة
ت ـض ـمــن عـ ــدم م ـســاء ل ـتــه ح ـتــى بـعــد
عودته ،ويفترض أن يقدم استقالته
مــن منصبه «ألس ـبــاب صـحـيــة» ،أو
قــد يـتـعــرض للتهميش ويـعـمــل في
ديوان الوزارة في وظيفة إدارية.

اخ ـت ـت ـمــت ج ــول ــة مـ ـح ــادث ــات ج ـن ـيــف أمـ ـ ــس ،مـكـتـفـيــة
بنجاحها الخجول في عقد اجتماعات تقنية تناقش
«قضايا دستورية» بني خبراء من الوفدين الحكومي
وامل ـع ــارض ون ـظ ــراء لـهــم مــن مـكـتــب امل ـب ـعــوث األمـمــي
ستيفان دي ميستورا .الجولة التي شهدت أقل معدل
من التصعيد في خطابات الوفدين السوريني ،مقارنة
ّ
مع سابقاتها ،لم تكن أكثر من محطة للحفاظ على
ّ
مـســار جنيف ومـنــع انـهـيــار التسوية املـغــطــاة ّ
أمميًا.
وب ــدا الفـتــا بــالـتــوازي مــع تهميش بــاقــي «س ــال» دي
م ـي ـس ـت ــورا ،ت ــرح ـي ــب م ــوس ـك ــو ب ـم ـنــاق ـشــة تـفــاصـيــل
مشروع دستور جديد ،لكونها «قد تفتح أفقًا لتفاوض
م ـبــاشــر» ،وتــأكـيــدهــا أن «ع ــدم ق ــدرة امل ـعــارضــة على
التوحد سيكون عقبة» أمام ذلك.
الخالف الداخلي في الجانب املعارض ّ
تكرس مجددًا
فــي ه ــذه الـجــولــة املـنـتـهـيــة ،إذ ش ـهــدت «الـهـيـئــة العليا
ّ
للمفاوضات» املعارضة انقسامًا بني أعضائها ،تمثل
فــي انـسـحــاب ممثلي ع ــدد مــن الـفـصــائــل العسكرية
املـعــارضــة ،ليل أول مــن أم ــس ،مــن الــوفــد التفاوضي.
وأب ــدى ه ــؤالء اعـتــراضــا عـلــى «طـبـيـعــة عـمــل الـهـيـئــة»،
مــوض ـحــن أن ان ـس ـحــاب ـهــم ي ـع ــود إلـ ــى «ع ـ ــدم وج ــود
مــرجـعـيــة والـتـخـبــط فــي ات ـخــاذ ال ـق ــرار ،وال ـعــاقــة بني

(ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـم ـف ــاوض ــات) وال ــوف ــد ال ـت ـفــاوضــي
ّ
تصب في مصلحة الثورة» .ونقلت مصادر
(التي) ال
معارضة أن الخالف بني أعضاء «الهيئة» وصــل إلى
حد االشتباك باأليدي في مقر إقامتهم في جنيف ،في
وقت أكدت فيه «الهيئة» مشاركة كامل أعضاء وفدها
التفاوضي في االجتماع مع دي ميستورا ،أمس.
من جانبه ،رأى دي ميستورا ،عقب إعالنه انتهاء جولة
املحادثات ،أن هذه الجولة نجحت في تعزيز التركيز
عـلــى العملية الـسـيــاسـيــة بــال ـتــوازي مــع الـحـفــاظ على
«السالل األربع» ،الفتًا إلى أن اجتماعات الخبراء التقنية
وجدت «لتسهيل االنتقال نحو مفاوضات مباشرة».
وأشار إلى أنه عقد لقاءات خالل الجولة مع ممثلني عن
الواليات املتحدة وروسيا ،لبحث مستجدات املحادثات.
وفــي ختام اجتماعات الــوفــد الحكومي مــع املبعوث
األممي ،قال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري
إن «اج ـت ـمــاعــا واحـ ـ ـدًا ج ــرى ب ــن خ ـبــرائ ـنــا وخ ـبــراء
املـبـعــوث األم ـمــي ،وه ــذه هــي النتيجة الــوحـيــدة التي
خرجنا بها في هــذه الجولة» ،موضحًا أن «االتفاق
هو أن تجري هذه االجتماعات الفنية خالل الجوالت
وليس بينها أو بـعــدهــا» .ولفت فــي سياق آخــر إلى
أن آلـيــات تنفيذ «ات ـفــاق أسـتــانــا» األخـيــر لــم توضع

بعد ،مضيفًا أن دمشق «تنتظر األصدقاء والحلفاء
الــروس واإليرانيني لكي يأتوا ونتدارس معهم آليات
تطبيقه».
وف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ش ـ ــدد رئـ ـي ــس وف ـ ــد «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» ،نـصــر
ّ
ال ـح ــري ــري ،ع ـلــى أن وف ـ ــده رك ـ ــز خـ ــال ال ـج ــول ــة على
االنتقال السياسي ،إلى جانب استكمال االجتماعات
الـتـقـنـيــة ح ــول الــدس ـتــور ،كــذلــك ق ـ ّـدم مــذكــرة إل ــى دي
ميستورا حول «الخطر اإليراني في سوريا» .ورأى أن
الوفد الحكومي «ليس جــادًا في الوصول إلــى تسوية
سياسية» ،منتقدًا غياب «ضغط دولــي حقيقي على
النظام السوري ورعاته في موسكو وطهران».
بــدوره ،شدد نائب وزيــر الخارجية الروسي ،غينادي
غاتيلوف ،الــذي حضر على هامش االجتماعات في
جـنـيــف ،عـلــى أن ب ــاده ال تسعى إل ــى ف ــرض مقترح
ملـشــروع دسـتــور ســوري جديد على أي مــن األطــراف
ال ـس ــوري ــة .وأكـ ــد أن وف ــد «ال ـه ـي ـئــة» ي ـب ــدي «اه ـت ـمــامــا
بمواصلة االت ـصــاالت مــع الـجــانــب ال ــروس ــي» ،مشيرًا
إلى أن «موسكو ستعمل لدفع املعارضني نحو التحلي
بالواقعية السياسية واملشاركة في املناقشات مع دي
ميستورا».
(األخبار)

