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سوريا

مشهد سياسي

اتفاق روسي ـ أميركي على هدنة جديدة في سوريا

«النصرة» مقابل حلب ووقف الطيران
أخيرًا ،رمت موسكو وواشنطن فجر
اليوم بسلة تفاهمات من شأنها أن تقود
إلى وقف األعمال القتالية في سوريا،
وإلى عمل بين الطرفين لضرب «داعش»
و{النصرة» ،أمام جميع المعنيين بالصراع
السوري ،وأولهم دمشق ،التي نقل عنها
سيرغي الفروف التزامها ما ّ
أقر .وفي
ّ
قراءة ّ
أولية ،يمكن القول إن االتفاق
الحالي يماثل هدنة شباط الماضي لناحية
ظروف إقراره التي تزامنت مع اندفاعة
ميدانية ضخمة لمحور دمشق .أما
فحوى االتفاق ،فقد تختصر باآلتي:
ّ
سلمت واشنطن لموسكو رأس «النصرة»،
في مقابل مكسبين :قبول روسي
بتثبيت الوضع الحالي في حلب إلى جانب
فتح معبر في شمال المدينة (الكاستيلو)
نحو األحياء الشرقية؛ وقبول روسي آخر
يقضي بتحييد سالح الجو السوري عن
المناطق التي سيعمل فيها
األميركيون والروس
مــرحـلــة جــديــدة مــن ال ـصــراع الـســوري
افـتـتـحـهــا ال ــوزي ــران سـيــرغــي الف ــروف
وجــون كـيــري ،فــي جنيف فجر اليوم،
بعد نـهــار طــويــل مــن املـبــاحـثــات التي
خلصت إلــى االتـفــاق على سلسلة من
اإلج ـ ــراءات مــن شــأنـهــا وقــف "األعـمــال
العدائية" في سوريا بدءًا من أول أيام
ّ
ع ـيــد األضـ ـح ــى .وأوض ـ ــح الف ـ ــروف أن
هذه املرحلة تمتد لـ 11يومًا ،تبدأ من
بعدها مرحلة ينسق فيها األميركيون
والـ ـ ـ ـ ــروس ل ـت ــوج ـي ــه ضـ ــربـ ــات ج ــوي ــة
ضد تنظيمي "داعــش" و"النصرة" في
ًّ
مناطق اتفق عليها وال يمكن لسالح
الـجــو ال ـســوري الـعـمــل ضمنها ،وهــي
سلسلة إجراءات أعلن الوزير الروسي
ّ
أن دم ـش ــق ع ـلــى ع ـلــم ب ـهــا ومـسـتـعــدة
لاللتزام.
وب ـعــد نـحــو س ــت س ــاع ــات م ــن انـتـهــاء

امل ـبــاح ـثــات ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي تخللتها
م ـ ـ ـشـ ـ ــاورات أج ـ ــراه ـ ــا كـ ـي ــري وال ــوف ــد
امل ــراف ــق ل ــه م ــع اإلدارة ف ــي واش ـن ـطــن،
أعـلــن وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ،في
مؤتمر صحافي مشترك مع الفــروف،
إيـ ـم ــان ال ـط ــرف ــن ب ــأن ــه "إذا م ــا ج ــرى
ت ـن ـف ـيــذ ال ـخ ـط ــة الـ ـت ــي ات ـف ـق ـنــا عـلـيـهــا
وال ـ ـتـ ــي ان ـت ـق ـل ـن ــا فـ ــي ص ـي ــاغ ـت ـه ــا مــن
ً
ال ـعــام وص ــوال إل ــى الـتـفــاصـيــل ،فإنها
سـتـمـهــد لتحقيق نـقـطــة فــاصـلــة (فــي
األزمـ ـ ــة) ،ول ــوق ــف امل ـعــانــاة اإلنـســانـيــة
فــي ســوريــا ،واملـسـتـمــرة منذ أكـثــر من
خ ـمــس سـ ـن ــوات" ،م ـش ــددًا ع ـلــى ال ــدور
املهم امللقى على جميع األطراف.
وأش ــار كـيــري إلــى أنــه "إذا مــا الحظنا
ان ـخ ـف ــاض درج ـ ـ ــات ال ـع ـن ــف ،وإذا مــا
حصل ذلك ،فحينها سنبدأ مع روسيا
الـ ـض ــرب ــات امل ـش ـت ــرك ــة ضـ ــد ال ـن ـص ــرة
وداعـ ـ ـ ــش" ،م ـض ـي ـفــا" :أ ّن ـ ــا ع ـلــى اط ــاع
على التقارير التي تفند نيتنا بشأن
ّ
النصرة ،لكني أؤكد أن الضربات التي
س ـتــوجــه ض ــده ــا وضـ ــد ال ـق ــاع ــدة مــن
مصلحتنا".
وشــدد الوزير األميركي خــال حديثه
عن املساعدات اإلنسانية ،التي يجب أن
تصل إلى مناطق النزاع ،على ضرورة
وصــول ـهــا إل ــى مــدي ـنــة ح ـلــب ب ـصــورة
خــاصــة .وق ــال إنــه "مــن املـهــم انسحاب
ج ـم ـي ــع األط ـ ـ ـ ــراف مـ ــن م ـح ـي ــط طــريــق
الكاستيلو ألنها الشريان البري إلى
قلب حلب .وفــي الــرامــوســة ،على قوى
املـعــارضــة والـنـظــام االلـتــزام بالسماح
بدخول املساعدات اإلنسانية".
مــن جهة أخ ــرى ،جــاء حــديــث سيرغي
الف ـ ــروف أك ـث ــر وض ــوح ــا ب ـش ــأن نـقــاط
الــوث ـي ـقــة امل ـك ــون ــة م ــن خ ـم ـســة مـلـفــات
وت ـت ـض ـم ــن "مـ ـعـ ـل ــوم ــات ح ـس ــاس ــة لــن
ّ
ت ـن ـش ــر كـ ــام ـ ـلـ ــة" .ف ـ ـقـ ــال إن عـ ـل ــى "ك ــل
األط ــراف تبنى هــذه اإلج ــراءات ،بداية
خ ـ ــال م ـه ـلــة  48سـ ــاعـ ــة ،تـ ـج ــدد ل ـ ــ48
س ــاع ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ثـ ــم ب ـع ــد ذل ـ ــك نـنـتـقــل
إلــى ال ـتــزام كــامــل يستمر لسبعة أيــام
تتخللها مــراقـبــة حـثـيـثــة ،وب ـعــد ذلــك
س ـن ـقــوم ب ــإن ـش ــاء ه ـي ـئــة م ـش ـتــركــة مع
األم ـي ــرك ـيــن لـلـفـصــل ال ـف ـيــزيــائــي بني
املـعــارضــة املـعـتــدلــة واإلرهــاب ـيــن كما
هو منصوص عليه في بنود الوثائق،
وسيجري االتفاق على الضربات ضد

الفروف :ما توصلنا إليه
هو ثمرة اتفاق رئيسي
بلدينا على عملنا

داع ــش وال ـن ـصــرة" .وأوض ــح أنــه جرى
االت ـف ــاق ع ـلــى امل ـنــاطــق ال ـتــي سيعمل
ف ـي ـه ــا الـ ـ ـ ــروس واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون ،وه ــي
مناطق سيعمل السوريون "خارجها"،
الفتًا إلى أنه جرى االتفاق كذلك على
آل ـيــات ال ــرد "عـلــى انـتـهــاك نـظــام وقــف
األعمال القتالية".
ّ
وفــي مــوقــف واض ــح ،أعـلــن الف ــروف أن
"الحكومة السورية على معرفة بهذه
االت ـفــاقــات ،وه ــي مـسـتـعــدة لــال ـتــزام"،

يدخل االتفاق حيز التنفيذ مع أول أيام عيد األضحى (أ ف ب)

ّ
الجيش يتقدم في ريف الالذقية الشمالي
واص ـل ــت وح ـ ــدات ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
تـ ـع ــزي ــز نـ ـق ــاطـ ـه ــا ،وت ــوسـ ـي ــع رق ـع ــة
سيطرتها في ريف الالذقية الشمالي
وغــوطــة دمشق الشرقية .وسيطرت
وحـ ـ ــدات ال ـج ـي ــش ،أم ـ ــس ،ع ـلــى قــرى
عـ ــن ال ـق ـن ـط ــرة ون ـح ـش ـب ــا ورويـ ـس ــة
ال ـك ـتــف ،وتـلـتــي رش ــا ،وال ـع ــوي ــزرات،
وضهرة أبو أسعد ،في ريف الالذقية
ال ـش ـم ــال ــي ،ع ـقــب م ــواج ـه ــات عنيفة
م ــع امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ،م ــا ّأدى
ُ
إلى تطويق قرية كبانة من الجهات
الثالث ،و«اقتراب سقوطها» ،بحسب
«تنسيقيات» املسلحني.
ع ـلــى ص ـع ـيـ ٍـد آخـ ــر ،اس ـت ـمــر الـجـيــش
السوري في توسيع رقعة السيطرة
ف ـ ــي غـ ــوطـ ــة دم ـ ـشـ ــق الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،فــي
محيط مزارع الريحان ،وعلى طريق
املعامل ،بعد مواجهات مع مسلحي
«جـ ـي ــش اإلسـ ـ ـ ـ ــام» ،ب ـح ـس ــب وك ــال ــة
وقت سقطت فيه قذيفتا
«سانا» ،في
ٍ
ه ـ ـ ـ ـ ــاون ،مـ ـص ــدرهـ ـم ــا املـ ـجـ ـم ــوع ــات
املـسـلـحــة ،عـلــى منطقتي امل ــزة جبل

واملزة  ،86في مدينة دمشق ،من دون
أن يؤدي ذلك الى وقوع إصابات.
أمـ ــا ف ــي ال ـق ـل ـم ــون الـ ـش ــرق ــي ،فـ ــدارت
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات ع ـن ـي ـف ــة ب ـ ــن مـسـلـحــي
«الـجـيــش ال ـحــر» وتنظيم «داع ــش»،
عـ ـل ــى مـ ـ ـح ـ ــاور عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ك ـ ـ ــان أع ـن ـف ـهــا
ف ــي مـنـطـقــة ال ـغ ـل ـي ـظــة ،ح ـيــث ح ــاول
مسلحو التنظيم التسلل والتقدم في
املنطقة .كما وقعت مواجهات مماثلة
في جبل البترا وجبل األفــاعــيّ ،أدت
ـدد مــن مسلحي
إل ــى مقتل وج ــرح ع ـ ٍ
الطرفني.
بــال ـتــوازي ،واص ـلــت وحـ ــدات الجيش
الـ ـس ــوري وح ـل ـف ــاؤه ــا ،ت ــأم ــن طــريــق
الراموسة ،وامل ـ ّ
ـؤدي إلــى مدينة حلب،
لتعود إلــى فتحه أم ــام املــدنـيــن ،بعد
إزالــة األلغام والعبوات الناسفة التي
كانت املجموعات املسلحة قد زرعتها
في املنطقة.
إلى ذلك ،نعت «جبهة النصرة» أميرها
ال ـع ـس ـكـ ًـري الـ ـع ــام ،أب ــو ع ـمــر س ــراق ــب،
م ـت ـه ـم ــة «ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» الـ ــذي

ّ
وسع الجيش
سيطرته في محيط
مزارع الريحان في
الغوطة الشرقية

تـقــوده واشنطن باغتياله فــي الغارة
ال ـتــي اسـتـهــدفــت «غ ــرف ــة عـمـلـيــات فك
الحصار عن حلب» ،في بلدة كفرناها
في ريف حلب الجنوبي .إال ان وزارة
الــدفــاع االميركية نفت ان تكون غارة
أميركية قد أودت بالقيادي القاعدي.
بدوره ،أغار سالح الجو السوري على
مواقع مسلحي «جبهة النصرة» في
مدينة الــرســن ،وقرية الزعفرانة ،في

ريف حمص الشمالي ،موقعًا عددًا من
القتلى والجرحى في صفوفهم.
أمـ ــا ف ــي ال ـج ـب ـهــة ال ـش ــرق ـي ــة ،ف ـص ـ ّـدت
وح ـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـجـ ـي ــش هـ ـج ــوم ــا ع ـن ـي ـفــا
ملسلحي تنظيم «داعــش» ،أمــس ،على
مواقعها فــي محيط املـطــار ،و«الـلــواء
 ،»137وت ـلــة ب ـ ــروك ،ج ـنــوبــي وغــربــي
مدينة دي ــرال ــزور .ونـجــح الجيش في
تدمير سيارة مفخخة قبل وصولها
إلى إحدى نقاطه في محيط «اللواء»،
ف ــي وقـ ــت ق ـضــى  3مــدن ـيــن وأص ـيــب
آخ ــرون بـقــذائــف «داعـ ــش» عـلــى حيي
القصور والجورة .وفي السياق ،ألقت
ط ــائ ــرات الـشـحــن الــروس ـيــة  18مظلة
تحوي مساعدات غذائية وانسانية،
فــوق األحـيــاء السكنية املحاصرة في
وقت تــداول فيه ناشطون
املدينة ،في
ٍ
ّ
مقربون من تنظيم «داعش» خبر مقتل
«وزي ـ ــر إعـ ــام ال ـت ـن ـظ ـيــم» ،أب ــو محمد
فرقان ،بغارة ّ
جوية لـ«التحالف» على
مدينة الرقة ،األربعاء املاضي.
(األخبار)

وهي النقطة التي جعلت كيري يتوجه
إل ـ ــى ن ـظ ـي ــره ب ــالـ ـق ــول ق ـب ـي ــل اخ ـت ـت ــام
امل ــؤت ـم ــر" :أشـ ـك ــرك ج ـ ـدًا وأشـ ـ ــدد على
تأكيدك أن روسيا قد تحدثت بالفعل
مع الحكومة السورية".
وبـخـصــوص املـســاعــدات اإلنسانية،
لـ ـف ــت الف ـ ـ ـ ــروف إلـ ـ ــى "االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـلــى
آل ـي ــة إليـ ـص ــال ال ـح ـم ــات ال ـت ـجــاريــة
واإلنسانية في إطــار الهالل األحمر
ال ـســوري ،وخــاصــة إلــى شــرق وغــرب

