األربعاء  16آذار  2016العدد 2839

وعلى رأسها «الوصول إلى دستور
ّ
حقيقية
ج ــدي ــد ،وعـمـلـ ّـيــة سـيــاسـ ّـيــة
ُتفضي إلى انتخابات ّ
حرة ونزيهة».
ك ــذل ــك ق ـ ّـدم ــت ل ـلــراغ ـبــن ف ــي «رك ــوب
الـ ـقـ ـط ــار» وع ـ ـ ــودًا ب ـ ــإج ـ ــراءات كـســب
ثـقــةٍ  ،على رأسـهــا العمل على إطــاق
ُ
ُمعتقلني ،والحفاظ على «خط اتصال
ساخن مع قاعدة حميميم للبحث في
أي طلب» .كيف سيتعامل الروس مع
راف ـضــي ال ـعـ َـروض والــرســائــل؟ «لقد
ـواب سمعه ُ
جـ ّـربــوا نيراننا» ،جـ ٌ
أحد
اجتمعوا بمندوب
املعارضني الذين
ّ
ّ
الترهيبي
روسي قبل أسبوع .الشق
ّ
من الرسالة اشتمل على أن «الهدنة
ال يمكن أن تستمر إل ــى األب ــد مــا لم
ّ
تتوج باتفاق شامل ،وكل من يعرقل
ّ
هذا االتفاق سيجد نفسه مجددًا في
مــرمــى الـ ـن ــار» ،وف ـقــا لـلـمـصــدر ذات ــه.
ُ
هـ ــل سـ ـتـ ـك ــون ق ــائ ـم ــة «ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
َ
اإلرهــابـ ّـيــة» قد نضجت حينها على
ّ
الروسية األميركية
ُوقــع التقييمات
امل ـش ـتــركــة لـلـهــدنــة وامل ـل ـتــزمــن بـهــا؟
ي ـبــدو ه ــذا االح ـت ـمـ ُـال ُمـ ّ
ـرج ـحــا حتى
اآلن.

«جنيف» ...تفاؤل حذر

في مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي أول من أمس (أ ف ب)

ّ
ع ـل ـي ـهــا «األخـ ـ ـب ـ ــار» ب ـ ـ ــأن م ـن ــدوب ــن
روسـ ـ ّـيـ ــن ق ــد ج ــال ــوا ب ـك ـث ــاف ــةٍ خ ــال
األسـبــوعــن األخـيــريــن على عــدد من
املـ ــدن بـحـثــا ع ــن م ــزي ــد م ــن ال ـصــات
ُ
ـارض ــن مـحـلـ ّـيــن» بعيدين
م ــع «م ـع ـ ِ
ّ
عــن مـســاقــط ال ـض ــوء ،ومــمــن تتوافر
فيهم مواصفات ّ
معينةُ ،على رأسها
«ال ــوج ــاه ــة» و«ال ـق ـبــول املـجـتـمـعــي».
ّ
وحـ ّـمــل امل ـنــدوبــون ك ــل مــن اجتمعوا
َ
ب ــه رسـ ــائـ ــل وعـ ــروضـ ــا ل ـن ـقـ ِـل ـهــا إل ــى
ّ
«ع ـن ــاص ــر ّ
أي ف ـص ـيـ ٍـل م ـســلــح يمكن
للمعارضني تمرير الــرســائــل إلـيــه».

ّ
وح ـ َ
ـرص ــت الــرســائــل عـلــى تــأكـيــد أن
«الـ ــروس لــم يــأتــوا لـلــدفــاع عــن أحــد،
ّ
ّ
التاريخية» ،وأن
بل عن مصالحهم
ّ
«كــل من يقبل التعاون لوقف إطالق
ً
النار ،والبحث مستقبال في تسويات
ت ـض ـم ــن إرسـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـس ـ ــام والـ ـتـ ـف ــرغ
مل ــواجـ ـه ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة
اإلرهــابـيــة ،سيحظى بغطاء روسـ ّـي
مــع ضـمــانــات كــاف ـيــة» .االجـتـمــا ّعــات
املذكورة ّ
تطرقت إلى كثير من امللفات
ُ
ّ
ستقبلية» الـتــي اشتملت عليها
«امل
أساسًا التوافقات الدولية في فيينا،

«الروس يدركون معنى أن يبقى حزب
الله في سوريا ويثبت مواقعه هناك».
كـ ــذلـ ــك ت ـ ـنـ ــاولـ ــت ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة الـ ـع ــاش ــرة
ال ـ ـحـ ــدث ال ـ ــروس ـ ــي ب ــال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
أن م ـ ــا يـ ـه ــم إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أم ـ ـ ـ ـ ــران ،مــن
جـهــة أن ي ــؤدي ال ـق ــرار ال ــروس ــي الــى
ت ـعــزيــز قـ ــوة ايـ ـ ــران وح ـ ــزب ال ـل ــه في
ال ـســاحــة ال ـس ــوري ــة ،وتـسـلـيــح حــزب
ال ـلــه بــأسـلـحــة م ـت ـطــورة .وع ـلــى هــذه
الخلفية يوجد سلبيات وايجابيات
ل ــان ـس ـح ــاب الـ ـ ــروسـ ـ ــي .ال ـس ـل ـب ـيــات
بالنسبة إلسرائيل أن ال يكون هناك
عـنــوان فــي ســوريــا ،وبــالـتــالــي يمكن
لحزب الله وغيره أن يفعل ما يريد
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود م ــع ال ـ ـجـ ــوالن ،وه ــذا
الوضع ّ
سيئ إلسرائيل .أما بالنسبة
إلـ ــى االي ـج ــاب ـي ــات امل ـف ـت ــرض ــة ،ف ـ ــ«أن
يــؤدي تقليص القوات الروسية الى
تعزيز قوات املعارضة ،وبالتالي قد
تتضرر إيران وحزب الله وقدرتهما
عـلــى تنفيذ هـجـمــات ضــد إســرائـيــل
ستتقلص».
في املقابل ،رأى معلق شــؤون الشرق
االوس ـ ــط ف ــي ال ـق ـنــاة ال ـثــان ـيــة ،اي ـهــود
ي ـع ــري ،أن خ ـطــوة الــرئ ـيــس الــروســي
«ل ـيــس لـهــا س ــوى تـفـسـيــر واحـ ــد ،أنــه

يقول لاليرانيني وحزب الله إن سالح
الجو الروسي ليس في خدمتكم ،ولم
آت من أجل ضمان بقاء االسد رئيسًا
لسوريا طوال الوقت ،وبالتأكيد لم آت
لضمان السيطرة االيــرانـيــة بواسطة
حــزب الله على ســوريــا» .ورأى أن من
أفضل النتائج التي ينبغي تقديرها
من قبل اسرائيل هي أن بوتني «ليس
على وشك إرسال سالح الجو الروسي
لهزيمة املسلحني فــي جنوب سوريا
والـ ـسـ ـم ــاح لـ ـح ــزب الـ ـل ــه واالي ــرانـ ـي ــن
بالسيطرة على ال ـجــوالن ،والجنوب
بشكل عام».
لـكــن مـحـلــل ال ـش ــؤون الـعـسـكــريــة في
القناة نفسها ،روني دانيئيل ،رأى أن
التوقعات اإلسرائيلية مــن الخطوة
الروسية هي توقعات مقلقة جدًا ،أي
إن التطورات التي ال تريد إسرائيل
رؤيتها ،أنه من اللحظة التي تغادر
فيها روسيا املنطقة سيحصل فراغ،
ول ــن يـبـقــى ه ــذا ال ـف ــراغ عـلــى م ــا هو
عليه ،وإذا مألت إيران هذا الفراغ فإن
الــواقــع ،س ــواء فــي ال ـجــوالن أو باقي
املـنـطـقــة ،سـيـكــون واق ـعــا غـيــر مــريــح،
ومـ ــن غ ـي ــر امل ـع ـل ــوم ك ـي ــف سـتـتـطــور
األمور.

أصـ ـ ـ ــداء ال ـ ـطـ ــائـ ــرات الـ ــروسـ ـ ّـيـ ــة ال ـتــي
َ
انعكست
غادرت قواعدها في سوريا،
ف ـ ــي جـ ـنـ ـي ــف وع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـع ــواص ــم
ً
ال ـعــاملـ ّـيــة «تـ ـف ــاؤال» مـشــوبــا بــالـحــذر.
وزير الخارجية األميركي جون كيري
س ــارع إل ــى اإلعـ ــان عــن زيـ ــارة ُيــزمــع
ال ـق ـي ــام ب ـهــا إلـ ــى مــوس ـكــو األس ـب ــوع
امل ـق ـب ــل «مل ـن ــاق ـش ــة األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة
م ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
ّ
ب ــوت ــن» .ك ـيــري الـ ــذي أكـ ــد «ضـ ــرورة
ً
االسـتـفــادة مــن اللحظة الــراهـنــة بــدال
مــن صــرفـهــا» ،رأى أن سحب الـقــوات
الــروس ـيــة «س ــاه ــم ف ــي ال ـتــوصــل إلــى
مرحلة مهمة جدًا في عملية تسوية
ّ
األزم ــة» .بــدوره ،أكــد املبعوث األممي
إل ــى س ــوري ــا سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا
ّ
أن «قــرار الرئيس الروسي فالديمير
بــوتــن سـيـســاعــد الـعـمـلـيــة السلمية
وي ـســاهــم ف ــي االن ـت ـق ــال ال ـس ـيــاســي».
ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا ّ
رح ـب ـت ــا أي ـضــا
ّ
ّ
(وكل على ِحدة) بالخطوة الروسية،
َ
آمــل ـتــن أن تـسـهــم ف ــي دف ــع العملية
ّ
ّ
السياسية ،فيما أكــد املتحدث باسم
«الهيئة العليا للمفاوضات» سالم
ّ
املـ ـسـ ـل ــط أن «املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة تـ ـج ــد فــي
االنـ ـسـ ـح ــاب الـ ـج ــزئ ــي ال ـ ــروس ـ ــي مــن
ال ـب ــاد خ ـطــوة ج ـيــدة تــرت ـبــط بـمــدى
ت ـط ـب ـي ـق ـهــا مـ ـي ــدانـ ـي ــا» .ك ــذل ــك ،أب ــدى
رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ــدولـ ـي ــة
الـخــاصــة فــي ســوريــا بــاولــو بينيرو
ت ـفــاؤلــه أم ــس «ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ،هـنــاك
أمل بالتوصل إلى نهاية النزاع» ،قال
بينيرو من جنيف.
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بوتين ّ
يحير األميركيين:
َ
هل انتصر وتركنا في المستنقع؟
صباح أيوب
ّ
التكهن بخطواته الــاحـقــة...
ال أحــد يـعــرف دواف ـعــه حتى اآلن ولــم يستطع أحــد
لكن «بوتني على حق» .ألول ّ
مرة منذ بدء األزمة السورية يعترف معظم اإلعالم
األميركي بأن الرئيس الروسي فالديمير بوتني ُمصيب في ما يقول وما يفعل.
ّ
ّ
مرة منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في سوريا ،ال ّ
ألول ّ
صحافيو النظام
يكرر
األميركي أن بوتني ّ
«يجر بالده اقتصاديًا وأمنيًا الى الهالك باتخاذه قرارًا مصيريًا
يتعلق بالشأن السوري».
ً
ّ
بوتني «على حق» حسب معظم الكتاب األميركيني ،أوال لناحية أنه «حقق أهدافه
ّ
املــرجـ ّـوة» ،وهــو بالفعل حسب هــؤالء «مكن النظام السوري من استرجاع قسم
ّ
كبير مــن املــواقــع االسـتــراتـيـجـيــة واألراضـ ــي الـتــي ك ــان خـســرهــا ،وق ــدم للجيش
السوري ولحلفائه دعمًا عسكريًا كانوا بحاجة ّ
ماسة إليه ،ووضع النظام في موقع
ّ
ّ
القوة على أي طاولة مفاوضات حول مستقبل البالد» .ثانيًا ،هو «على حق» بشأن
قراره سحب معظم القوات الروسية من األراضي السورية .ملاذا؟ يشرح املحللون
نتائج قرار بوتني «الصائب» على الصعيد الروسي والسوري والدولي ،منها:
ّ
ـ أن الرئيس بوتني ،وبطريقته املفاجئة واألحادية في اتخاذ قراراته (قرار التدخل
في  30أيلول  2015وقرار سحب القوات ّأول من أمس) ّ
عزز فكرة استقاللية القرار
الروسي في السياسة الخارجية ،ال ّ
سيما حول سورياّ ،
وثبت دورًا قياديًا لروسيا
في منطقة الشرق األوسط عمومًا.
ّ
ـ أنــه بدعمه العسكري املباشر للنظام الـســوري ،والــذي مكن األخير من تحقيق
مكاسب ميدانية وسياسية كبيرة ،يقول للغرب إنهم ليسوا وحــدهــم أصحاب
القرار في الشأن السوري.
ـ أنه احتفظ بإمكانية تنفيذ هجمات عسكرية في سوريا متى يشاء ،باإلبقاء على
مطار حميميم وقاعدة طرطوس.
ّ
ـ أنه جنب االقتصاد الروسي انهيارًا آخر كان من شأنه زيادة الخناق على الخزينة
وعلى معيشة املواطنني الروس.
ـ أنــه س ـ ّـوق لألسلحة الـجــديــدة الـتــي لفتت انتباه العالم بتقنياتها الحديثة ،مثل
َّ
صاروخ «كاليبر» املجنح واملقاتلة «إس يو  »34ودبابات «ت  ...»90والتي بات لها
ّ
زبائن كثر منذ اآلن ،حسب متحدثني روس.
ـ أنــه ،وبــذكــاء توقيت الـقـ ّـرار عشية بــدء مفاوضات جنيف ،بــات بإمكانه تحقيق
بأثمان أقل.
مكاسب كثيرة
ٍ
ّ
إذًا ،األكيد لدى املحللني األميركيني أن بوتني لن يتخلى عن سوريا ولن ينسحب
من املنطقة ،بل إن روسيا ستحتفظ بدور «شرطي املنطقة» الذي اكتسبته مجددًا
(الى جانب الشرطي األميركي)ّ .
لكن بعض هؤالء أشاروا الى أن الرئيس الروسي
كان منذ البداية قد «قرر دعم سوريا كبلد استراتيجي مهم للمصالح الروسية،
ّ
وليس دعم شخص رئيسها» .من هنا ،انطلق بعض الكتاب الصحافيني للقول
إن الرسالة التي ّ
وجهها بوتني للرئيس الـســوري من خــال الـقــرار األخير تقول
لألسد صراحة إنه «حان الوقت للتوقف عن املقاومة وإفساح املجال لعملية إحالل
السالم».
إذًا ،قرار سحب معظم القوات الروسية هو نابع من «حاجة عملية» بغية التقدم في
ّ
يصر آخرون على التذكير بـ«مهارة
املفاوضات حول سوريا ،يرى البعض ،فيما
بوتني ودهائه» ،إذ هو «ما زال يحتفظ حتى اآلن بأوراق اللعب جميعها بني يديه».
«نعم لقد أوقع بوتني (بالرئيس األميركي) باراك أوباما مجددًا وفاجأه مرة أخرى
بقرار استراتيجي مهم ال ِعلم له به مسبقًا» ،قال بعض املحللني.
ً
مهال ،لكن الحرب على «داعــش» وباقي املجموعات اإلرهابية لم تنته بعد ،وقرار
ّ
بوتني ال يحدد حجم االنسحاب وال مهلته الزمنية ،والتفاهم مع إيران على سوريا
ما زال قائمًا ،الحظ البعض وسألوا من جديد «ملاذا اتخذ بوتني قراره اآلن إذًا؟ ما
الذي سيحصل بعد ذلك؟».

الجيش يبادر في دير الزور:
قطع جزء من خطوط إمداد «داعش»
أيهم مرعي
نـ ـج ــح الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وال ـ ـق ـ ــوات
الرديفة ،في استعادة زمام املبادرة في
ناجح في املدينة.
هجوم
دير الزور ،بعد
ٍ
ٍ
ّ
وتقدمت مجموعات املشاة على طريق
ـات
حـقــل الـتـيــم الـنـفـطــي ،عـقــب اشـتـبــاكـ ٍ
عنيفة مع مسلحي «داعش» ،في محيط
الحقل.
وانطلقت املجموعات مــن نقطة قريبة
على طريق دير الزور ـ امليادين الجديد،
بــاتـجــاه الـحـقــل ،فــي خ ـطــو ٍة هــدفــت إلــى
قـطــع ج ــزء مــن خ ـطــوط إمـ ــداد التنظيم
الـقــادمــة مــن الـبــاديــة والــريــف الـشــرقــي،
نــاريــا ،وتــأمــن إضــافــي لـنـقــاط الجيش
في محيط «اللواء .»137
ّ
ّ
وأكـ ــد م ـصــدر عـسـكــري ل ــ«األخ ـب ــار» أن
وحدات الجيش ،بمساندة سالح الجو،
ّ
تمكنت من التقدم ملسافة  4كيلومترات
ّ
بــاتـجـ ًـاه مــركــز حـقــل الـتـيــم ،ال ــذي طــوق،
ّ
إضافة إلى محطة الغاز واملعهد التقني،
ب ـع ــد اش ـت ـب ــاك ــات ع ـن ـي ـفــة م ــع مـسـلـحــي
التنظيم.
ّ
وكشف املـصــدر أن «الجيش سيواصل

تـقــدمــه ف ــي دي ــر ال ـ ــزور ،ب ـهــدف توسيع
طوق األمان في محيط املدينة ،واملطار
ً
العسكري ،وصوال إلى فك الحصار عن
املدنيني ،بالتعاون الوثيق مع الحلفاء
الروس».
فــي امل ـقــابــل ،ح ــاول الـتـنـظـيــم الـ ـ ّـرد على
ِّ
ع ـم ـل ـيــة ال ـج ـي ــش بـ ـش ــن ه ـج ـم ــات عـلــى
م ــواق ـع ــه ف ــي م ـح ـيــط املـ ـط ــار وال ـج ـف ــرة
ّ
وحيي الصناعة والحويقة ،من دون أن
ّ
يحقق أي تقدم.
كــذلــك أدى هـجــوم التنظيم عـلــى نقاط
الـ ـجـ ـي ــش عـ ـل ــى تـ ـل ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــم ،ف ـ ــي ري ــف
املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،إلـ ـ ــى سـ ـق ــوط مـ ــا ال يـ ـق ــل عــن
ـت تتواتر فيه
ثمانية مسلحني ،فــي وقـ ٍ
املعلومات عــن تعزيزات ل ــ«داعــش» في
محيط مطار دير الــزور وبلدتي عياش
والبغيلية ،مع إخالء التنظيم منطقتي
الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـج ـ ـن ـ ـي ـ ـنـ ــة ،ع ـ ـلـ ـ ُـى ن ـهــر
الـفــرات ،من سكانها ،في خطوة ف ّسرت
ّ
بتحضيرات لشن هجمات على مواقع
الجيش في املدينة.
ّ
ورد ال ـج ـيــش ع ـلــى إج ـ ـ ــراءات التنظيم
ّ
باستقدام تعزيزات إضافية ،من مطاري
ال ـقــام ـش ـلــي وح ـ ـمـ ــاة ،ل ـت ـعــزيــز مــواق ـعــه

فـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة .ولـ ـف ــت مـ ـص ــدر م ـي ــدان ــي
ل ــ«األخ ـب ــار» إل ــى أن «داعـ ــش سـيـحــاول
تكثيف هـجـمــاتــه عـلــى مــواقــع الجيش
فــي املدينة وريـفـهــا ،فــي محاولة لقطع
الطريق على وح ــدات الجيش املتقدمة
في تدمر ،والتي يمكن أن تكون وجهتها
دير الزور» .وأضاف املصدر أن «وحدات
الجيش تمتلك ال ـقــدرة الكافية للدفاع
عن مواقعها في املدينةّ ،
وربما االنتقال
لتوسيع العمليات الهجومية».
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـغ ــل «داعـ ـ ـ ــش»
الـعــاصـفــة الـغـبــاريــة الـتــي تـضــرب ريــف
ّ
ال ـح ـس ـكــة ال ـج ـن ــوب ــي ،ل ـي ـش ــن ه ـج ـمــات
م ـعــاك ـســة ع ـلــى م ــواق ــع «قـ ـ ــوات ســوريــا
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة (ق ـ ـ ـسـ ـ ــد)» ،فـ ــي مـحـيــط
ب ـلــدة م ــرك ــدة ،وبــات ـجــاه ق ــرى أب ــو فــأس
ّ
والعزاوي ،من دون أن يتمكن من إحراز
أي تقدم.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ق ـص ـفــت امل ــدف ـع ـي ــة ال ـتــرك ـيــة
م ــوقـ ـع ــا لـ ـ ـ ــ«ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» ال ـ ـكـ ــرديـ ــة فــي
مـحـيــط مــدي ـنــة ع ــام ــودا ،ك ــذل ــك أصـيــب
عنصران من «الوحدات» بانفجار عبوة
ناسفة استهدفت دوريـتـهــم فــي مدينة
القحطانية ،في ريف الحسكة.

