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العالم

سوريا

«هدنة» الجنوب القلقة:
مفتاح اتفاقات أستانا
تبدو األجواء المرافقة لجولة
«أستانا» الحالية مواتية لنجاح الجهود
الروسية ـ األردنية المشتركة ،الساعية إلى
صياغة اتفاق مصالحة ّ
يحيد العمل
العسكري في الجنوب السوري .ورغم
الخروقات السريعة للهدنة التي أعلنتها
دمشق في درعا ،والتي ّ
تعبر عن رفض
عدد من الفصائل النضواء محتمل في
مسار «أستانا» ،فإن معطيات الميدان
نفسها هي التي ّ
مهدت الطريق أمام
الحلول التفاوضية
فـ ــي خـ ـط ــوة الفـ ـت ــة أتـ ـ ــت ق ـب ـي ــل ي ــوم
واح ــد مــن ان ـطــاق الـجــولــة الـجــديــدة
من محادثات أستانا ،أعلن الجيش
الـســوري هــدنــة ملــدة أربـعــة أي ــام على
جـمـيــع جـبـهــات املـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة.
ورغ ـ ــم ح ـس ــاس ـي ــة امل ـ ـعـ ــارك الـ ــدائـ ــرة
ف ــي ك ــل م ــن درع ـ ــا وال ـق ـن ـي ـط ــرة ،فــإن
ال ـه ــدن ــة ال ـحــال ـيــة امل ـع ـل ـنــة م ــن طــرف
واح ـ ــد تـ ـك ـ ّـرس واقـ ـع ــا مـخـتـلـفــا على
تلك الجبهات ،يناقض ما كان خالل
جولة «أستانا» املاضية التي عقدت
فــي شـبــاط .حينها أطلقت الفصائل
املسلحة في الجنوب معركة «املــوت
وال املذلة» تحت إدارة «غرفة عمليات
ال ـب ـن ـيــان املـ ــرصـ ــوص» ،ع ـبــر هـجــوم
اسـ ـتـ ـه ــدف نـ ـق ــاط ال ـج ـي ــش فـ ــي حــي
امل ـن ـش ـي ــة .وظ ـ ـهـ ــرت «ه ـي ـئ ــة ت ـحــريــر
ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا رأس ح ــرب ــة
ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة ،ك ـم ــن ي ـح ــاول
إقفال الطريق أمام املشاركة األردنية
ـ ـ ـ األول ـ ـ ــى ح ـي ـن ـهــا ـ ـ ـ ف ــي اج ـت ـمــاعــات
أستانا .األردن الذي حضر بتنسيق
مــع روس ـيــا تـمـهـيـدًا النـضـمــامــه إلــى
مسار «أستانا» ،بحكم رعايته لتلك
الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـج ـن ــوب ـي ــة وم ـص ــال ـح ــه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي ض ـبــط حـ ــدوده
الشمالية ،بــدا فــي مواقفه الرسمية

ب ـع ـي ـدًا ع ــن دعـ ــم ال ـف ـصــائــل ف ــي تلك
املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ،وم ـ ـن ـ ـخـ ــرطـ ــا فـ ـ ــي جـ ـه ــود
الـتـعــاون الــروســي .غير أن معطيات
املـ ـي ــدان تـشـيــر إل ــى خ ــاف ذلـ ــك .أمــا
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ف ــامل ـش ـه ــد مـ ـعـ ـك ــوس ،إذ إن
الجيش السوري وحلفاؤه أصبحوا
مبادرين في التحرك العسكري على
كــامــل جبهات املــديـنــة ،فيما وصلت
غـ ـ ــارات سـ ــاح ال ـج ــو م ـع ـبــر نصيب
ومواقع أردنية على جانبه املقابل.
وبــدا الفتًا أنــه بعد أقــل مــن  24ساعة
عـلــى ب ــدء ســريــان وق ــف إط ــاق الـنــار،
ع ــاد ال ـق ـصــف امل ـت ـب ــادل إل ــى ع ــدد من
أحـ ـي ــاء امل ــدي ـن ــة ،ب ـعــد خ ــرق ــه م ــن قبل
ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة ه ـن ــاك ،الــراف ـضــة
مل ـســار م ـحــادثــات أس ـتــانــا وم ــا حمله
مــن تـهــدئــة نسبية .وفـيـمــا ينتظر ما
ستؤول إليه تلك الخروقات ،فإن هذه
الهدنة التي ســرت منذ نهاية الثاني
مـ ــن تـ ـم ــوز ال ـ ـجـ ــاري وت ـس ـت ـم ــر حـتــى
ّ
الـســادس منه ،تــذكــر بالهدنة املؤقتة
األخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي تـخـلـلـتـهــا م ـح ــادث ــات
غ ـي ــر م ـع ـل ـنــة ح ـ ــول م ـ ـسـ ــودة «اتـ ـف ــاق
مصالحة» روســي ـ أردنــي ،خاصة أن
بيان الجيش أشار بوضوح إلى أنها
تــأتــي «بـهــدف دعــم العملية السلمية
واملصالحات الوطنية».
وضـ ـم ــن ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ي ــؤك ــد م ـصــدر
عـ ـسـ ـك ــري مـ ـي ــدان ــي ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخبار» أن «الفصائل الجنوبية لم
ّ
تعد ق ــادرة على شــن هجمات كبيرة
ّوواسعة ،والهجمات األخيرة الفاشلة
أث ـ ـ ــرت ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـل ــى م ـع ـنــويــات
ً
امل ـقــات ـلــن ،ف ـض ــا ع ــن تــأث ـيــرهــا على
َ
القدرات العسكرية املنهكة للفصائل».
ولفت إلى أن «من املمكن اعتبار هذه
الـتـهــدئــة بـ ــادرة خـيــر إلف ـســاح املـجــال
ل ـل ـت ـف ــاوض وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ت ـســويــة
س ـي ــاس ـي ــة ت ـن ـه ــي مـ ـ ـع ـ ــارك ال ـج ـن ــوب
ت ـحــدي ـدًا ،فـلــم يـعــد م ــن مـصـلـحــة أحــد
(الـ ـجـ ـي ــش أو الـ ـفـ ـص ــائ ــل) اسـ ـتـ ـم ــرار
الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب».
ويـتـقــاطــع ذل ــك مــع مـعـلــومــات أش ــارت
إلـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود تـ ـ ّ
ـوجـ ــه روسـ ـ ـ ــي واضـ ــح
لعقد تسوية تنهي العمل العسكري،

كـ ّـرس ـتــه ل ـق ــاءات جـمـعــت ضـبــاطــا من
الجيش الــروســي بقادة من الفصائل
الـجـنــوبـيــة ،ج ــرى ال ـحــديــث فـيـهــا عن
مــرح ـلــة «مـ ــا ب ـعــد ال ـت ـس ــوي ــة» .وعـلــى
ّ
املقلب اآلخر في جبهة القنيطرة ،عزز
الجيش السوري من تقدمه على الرغم
من الدعم اإلسرائيلي الجوي املتكرر
للفصائل املسلحة على ذلــك املـحــور،
ّ
ّ
وتمكن من شن هجوم مضاد استعاد
ف ـي ــه ج ـم ـي ــع الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي خ ـســرهــا
م ــؤخ ـرًا ،ووص ـل ــت ق ــوات ــه إل ــى أط ــراف
بـ ـل ــدة ال ـح ـم ـي ــدي ــة ،ع ـل ــى ب ـع ــد ق ــراب ــة
ك ـي ـلــوم ـتــر واح ـ ــد ع ــن م ــواق ــع ال ـق ــوات
اإلســرائـيـلـيــة فــي الـجــانــب املـحـتــل من
الجوالن.
وبينما ينتظر ما سيخرج عن جولة
«أستانا» الجارية ،وخاصة في مجال
إقــرار ّ
أي تفاصيل عن خرائط أو آلية
إدارة تلك املناطق املفترضة ،ال يبدو
ّ
املشرفون على امليدان متكلني بالكامل
على هذا الحل ،إذ نقلت مصادر ّ
مقربة
من كل من الطرفني املتحاربني أنه منذ
الساعات األولى للهدنة ،بدأت عملية
واس ـ ـعـ ــة إلع ـ ـ ـ ــادة ت ـن ـس ـي ــق ال ـخ ـط ــوط
األم ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـ ـحـ ـ ــاربـ ـ ــة ،واسـ ـتـ ـج ــاب
تـعــزيــزات مــن شأنها االسـتـعــداد ّ
ألي
انهيار محتمل للهدنة ،قبل انقضاء
جولة املحادثات أو بعدها.
وف ــي م ـ ـ ــوازاة م ــا ي ـج ــري ف ــي امل ـي ــدان،
أعـلـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الـكــازاخـيــة
أم ــس ب ــدء وصـ ــول ال ــوف ــود امل ـشــاركــة
في املحادثات إلــى العاصمة أستانا،
مـشـيــرة إلــى أن وف ــود روسـيــا وإي ــران
ووفــد الحكومة السورية وصلوا إلى
مقر عقد املحادثات أمس ،فيما وصل
قسم من الوفد التركي ،على أن يصل
مساء أمــس ـ ـ وفــق املخطط ـ ـ املبعوث
األمـمــي ستيفان دي مـيـسـتــورا .وأمــا
ال ـج ــان ــب امل ـ ـعـ ــارض ،فـسـيـحـضــر وفــد
ي ـم ـثــل ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة لـحـضــور
االجتماع ،على الرغم من إعالن مسبق
ل ـعــدد م ــن الـفـصــائــل (بـيـنـهــا فـصــائــل
الجنوب) مقاطعتها للمحادثات.
وع ـق ــب ج ــول ــة امل ـبــاح ـثــات الـعـسـكــريــة
الــروسـيــة فــي كــل مــن أن ـقــرة وط ـهــران،

يؤكد مصدر ميداني أن ال مصلحة للطرفين في استمرار الوضع الحالي في الجنوب (أ ف ب)

بحث الرئيس فالديمير بوتني امللف
الـ ـس ــوري م ــع أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األم ــن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع مـ ــا نـقـلـتــه
وس ــائ ــل إعـ ـ ــام روسـ ـي ــة ع ــن أن ل ـقــاء
ب ــوت ــن ب ـن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
تــرامــب ،على هامش «قمة العشرين»
ّ
في مدينة هامبورغ األملانية ،سيركز
على ملف «مكافحة اإلرهاب».
ويـ ـب ــرز ف ــي ضـ ــوء ال ـح ــدي ــث ع ــن قــرب
عودة الحوار الديبلوماسي على أعلى
م ـس ـت ــوى بـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن وم ــوس ـك ــو،
م ــا ن ـق ـلــه م ــوق ــع «فـ ــوريـ ــن بــول ـي ـســي»
عـ ــن م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،ح ـ ــول حــديــث
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ري ـكــس
ت ـي ـل ــرس ــون مـ ــع األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لــأمــم
املـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــس ،خــال
جلسة خــاصــة فــي وزارة الـخــارجـيــة،
عـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة ش ـغ ــل روس ـ ـيـ ــا «م ـق ـعــد
الـ ـس ــائ ــق» بـ ـش ــأن م ـس ـت ـق ـبــل س ــوري ــا.
وأض ــاف املــوقــع أن تيلرسون رأى أن
مصير الرئيس السوري بشار األسد
هــو اآلن فــي يــد روس ـي ــا ،وأن أولــويــة
إدارة ت ــرام ــب ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى هــزيـمــة
«داعش» .وخلص التقرير إلى أن هذه
ال ـت ـصــري ـحــات تـشـيــر إل ــى أن «الـعـمــل

رأى تيلرسون
أن مصير األسد هو اآلن
في يد روسيا

العسكري األميركي ضد قــوات األسد
ف ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ي ـق ـص ــد م ـنــه
تـحـقـيــق أهـ ــداف تكتيكية م ـح ــدودة ـ
ردع ه ـج ـمــات األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة
وحماية القوات املدعومة من الواليات
املتحدة التي تقاتل (داعــش) ـ وليس
إض ـ ـعـ ــاف ح ـك ــوم ــة األس ـ ــد أو ت ـقــويــة
موقف املعارضة» .ولفت إلى أنه يدلل
على «تراجع جديد عن (بيان جنيف)
الــذي تم التوصل إليه بوساطة األمم
املـ ـتـ ـح ــدة ع ـ ــام  ،2012وال ـ ــداع ـ ــي إل ــى
إقامة حكومة انتقالية مع أعضاء من
النظام واملعارضة» .وهو ما استبعده

العراق

المهندس يهاجم العبادي :عين واشنطن على الحدود
نتائج تحقيقات «انفجار الكرادة»
تداولت مواقع عراقية ،أمس ،نتائج التحقيق البرملاني الخاص بتفجير الكرادة
( 3تموز  ،)2016والذي أدى الى مقتل وإصابة حوالى  500شخص ،حيث
كشفت عن «تقصير حكومي وأمني في أحد أبرز أحياء العاصمة» .وخلص
التقرير إلى عدد من النتائج والتوصيات ،من بينها:
ّ
«تلقي الجهات املسؤولة رسائل تحذيرية ّ
عدة ،إال
ً
أنها لم ّ
تعمم إال رسالة واحدة فقط» ،إضافة إلى أن
«أعدادًا كبيرة من الكوادر البشرية العاملة في مجال
االستخبارات غير حائزة شهادات تؤهلهم للعمل ،عدا
عن املناصب العليا التي ال تتمتع بالخبرة الكافية».
وبحسب التحقيقات ،فإن «العجلة املفخخة قطعت
ومرت على نقاط تفتيش ّ
مسافة  80كلمّ ،
عدة ،وقد
استخدم تنظيم داعش في التفجير نترات األمونيوم ،وبرادة األملنيوم ،وسي
ّ
وتسببت «خراطيم مياه
فور ،ومادة كاربيد الكالسيوم املسؤولة عن االختناق».
ّ
اإلطفاء املثقوبة في ّ
وقت لم تكن فيه
في
بسرعة»،
تسرب مياه اإلطفاء وتبخرها
ٍ
سيارات اإلسعاف كافية لنقل الجرحى واملصابني إلى املستشفيات.
(األخبار)

ّ
ٌ
هجوم عنيف شنه أبو
مهدي المهندس أمس
على حيدر العبادي ،من
ُمدينة مشهد اإليرانية.
ف ّسرت مواقف المهندس
بأنها رسائل من إيران
و«تصعيد خطير» ،لكنها
تبقى في إطار وجهة
نظر «صريحة» عبر «أبرز
وجوه إيران في العراق»
ّ
شـ ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس ه ـي ـئــة «ال ـح ـشــد
الشعبي» أبو مهدي املهندس ،أمس،
هجومًا عنيفًا على رئـيــس ال ــوزراء
ّ
ال ـع ــراق ــي ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،مــتـهـمــا
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـ ـ «مـ ـح ــاول ــة
ّ
ـور مــع الـحـكــومــة تتعلق
تــرتـيــب أمـ ـ ٍ

باللوائح االنتخابية».
وفـ ـ ـ ـ ّـسـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ع ـ ــراق ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـ ّـدة
ـرب على
كـ ــام امل ـه ـن ــدس ب ــإع ــان «حـ ـ ـ ٍ
التصريح
العبادي» ،نظرًا إلى توقيت
ٌ
ومـكــانــه ،وال ــذي يــوحــي بــأنــه «رســالــة
ّ
موجهة إلــى رئيس ال ــوزراء»،
إيرانية

بوصف املهندس «أبرز أذرع إيران في
العراق».
وأض ــاف املهندس ،فــي كلمةٍ لــه خالل
اج ـت ـمــاع «ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـعــامــة الت ـحــاد
اإلذاع ــات والتلفزيونات اإلسالمية»،
امل ـن ـع ـق ــد فـ ــي م ــديـ ـن ــة م ـش ـه ــد ش ـم ــال
ش ــرق إيـ ـ ــران ،أن «ال ـح ـشــد كـمــؤسـســة
ل ــن ي ــدخ ــل إل ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ...إال أن
أحزابًا سياسية مشتركة في الحشد
ً
موجودة فعال في العملية ،وستشارك
في االنتخابات املقبلة».
ّ
وأك ــدت مـصــادر مـقـ ّـربــة مــن املهندس،
في حديثها إلى «األخبار» ،أن مواقف
ال ــرج ــل ـ ـ ـ ت ـج ــاه ال ـع ـب ــادي ـ ـ ـ ت ـعـ ّـبــر عن
ً
«وجـهــة نظر شخصية» ،مشيرة إلى
أن ّ بعض التصريحات الـتــي خرجت
ملفقة ،خصوصًا «تهديدات املهندس

ّ
ملن يريد حــل الحشد ،ورفضه سلطة
الحكومة على الحشد».
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أص ـ ـ ـ ــدرت «ه ـي ـئ ــة ال ـح ـشــد
ال ـش ـع ـب ــي» ،أمـ ـ ــسّ ،تــوض ـي ـحــا ب ـشــأن
«ب ـعــض األن ـب ــاء املـلــفـقــة ال ـتــي نقلتها
وك ــاالت ومــواقــع تـحــاول اإلس ــاءة إلى
الحشد وقيادته ،وتحريف الحقائق»،
ً
الف ـت ــة إل ــى أن امل ـه ـنــدس يــؤكــد دائ ـمــا
ع ـل ــى «عـ ـم ــق ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـح ـكــومــة
وال ـه ـي ـئ ــة الـ ـت ــي هـ ــي ج ـ ــزء ال ي ـت ـجــزأ

ربط حزب جالل
طالباني إجراء
«االستفتاء» بتفعيل
برلمان إقليم كردستان

