
شهدت سورية في فترة الشهرين املاضيني تطورات 
مشجعة أوحت أن األزمة في طور االنتقال من املسار 

العسكري الى املسار السياسي، وأن ظروف احلل السياسي 
قد نضجت بعد قيام تفاهمات أميركية ـ روسية بقيادة 

الوزيرين جون كيري وسيرغي الڤروڤ متكئة على أول 
قرار دولي يصدر في شأن سورية )قرار مجلس األمن 

رقم 2254(. انطلقت مفاوضات »جنيڤ 3«، وأعلنت هدنة 
شاملة حتت عنوان وقف العمليات العسكرية وجرى تطبيق 

هذه الهدنة على نطاق واسع ومعقول وصمدت ألسابيع، 
ما أتاح إدخال مساعدات إنسانية الى بعض احملاضرين من 
جهة وتعزيز فرص العملية السياسية من جهة ثانية. ولكن 

هذا املنحى »اإليجابي« توقف وحل محله منحى معاكس 
ومقلق: املفاوضات في جنيڤ انهارت والوفد املعارض 

علق مشاركته. الهدنة انهارت أيضا بطريقة دراماتيكية في 
حلب وريفها. تركيا رفعت حجم ومستوى دعمها لفصائل 

املعارضة. إيران دفعت بتعزيزات الى امليدان السوري 
وتقدمت في اجتاه »املشاركة العسكرية القتالية« املباشرة 

عبر قواتها اخلاصة. أميركا شككت في نوايا فالدميير بوتني 
وما إذا كان يستخدم املفاوضات إلخفاء دعم عسكري جديد 

للنظام السوري، وروسيا ارتابت أيضا من باراك أوباما 
والتفاهم اجلانبي الذي أبرمه مع رجب طيب أردوغان.
فماذا حصل كي يحدث هذا التحول في األجواء ويتم 
»استئناف احلرب« في سورية؟! لم مير إقرار الهدنة 

من دون تباينات ظهرت داخل املعسكر احلليف للنظام 
السوري. فلم يكن اإليرانيون، ومعهم القيادة السورية 

وحزب اهلل، راضني عن هذا الوقف املفاجئ للعمليات 
العسكرية وفي عز تقدمها واقترابها من حتقيق األهداف 

األساسية التي حددت لها وهي تطويق حلب لتصبح بحكم 
الساقطة عسكريا، واستعادة أرياف حلب، وعزل املناطق 
احلدودية عن تركيا وقطع طرق اإلمداد والتواصل. ولكن 

الروس تقدمت لديهم احلسابات السياسية على »العسكرية«. 
فقد أعطوا أولوية للعملية السياسية في جنيڤ، معتبرين 

ان تدخلهم العسكري حقق ما يكفي على األرض من أوضاع 
داعمة لرؤيتهم وخطتهم للحل السياسي، وأنهم جنحوا 

في استقدام األميركيني الى »سقفهم السياسي«، وال بأس 
ان سايروهم في مطلبهم الداعي الى تهدئة اللعبة مع تركيا 

وعدم الوصول معها الى تصادم.
وهذا ما فرض عليهم حتويل مسرح العمليات من حلب 

الى تدمر حيث القتال ضد »داعش« ال يعد انتهاكا للهدنة 
ومتفق عليه مع األميركيني. لم يشكل سقوط تدمر 

تطورا استراتيجيا وإمنا كانت له قيمة رمزية ومعنوية.
أراد اجليش السوري مع حلفائه تثمير معركة تدمر 
ومواصلة الهجوم في اجتاه دير الزور القريبة من 

احلدود العراقية، ولكن الروس لم يجاروا هذا التوجه 
انسجاما مع توجه أميركي غير راغب في فتح ملف 

احلدود السورية العراقية في هذه املرحلة، وفي إعطاء 
النظام السوري مكاسب إضافية.

خبر .. و حتليل

سورية نحو صيف حار 
ومعقد جداً

األمم املتحدة تنتظر إذن النظام بالدخول إلى 35 منطقة محاصرة.. وتنتقد منع دخول األدوات اجلراحية

حلب في عني »الكارثة« وغارات تقتل العشرات وتستهدف مستشفى القدس

على احملك السيما مع تعرضهم 
للقتال والقصف واالصابة.

وأعرب عن مخاوفه من انهيار 
البرنامج االنساني الطبي الذي 
اعدته األمم املتحدة وحقق تقدما 
بطيئا منذ بداية العام بالوصول 
إلى قرابة 255 ألف نسمة مقارنة 
مع عشرة آالف فقط في مثل هذا 

الوقت من العام املاضي.
كما حذر من تهديد تتعرض 
له جهود تلقيح ماليني األطفال 
السوريني للوقاية من األمراض 
واألوبئة »اذا استمرت املعارك 

بهذه الضراوة ولم تتمكن األمم 
املتحدة من الوصول إلى املناطق 
الصعبة أو احملاصرة ما قد يؤدي 
إلى أمر كارثي«. ووصف ايغالند 
عدم ادخال املساعدات الطبية 
بأنها »ام الكوارث« في احلرب 
السورية السيما ان النظام مينع 
املع����دات اجلراحية واحلقائب 
الطبي����ة اخلاص����ة بالقابالت 
واألدوية األساسية. ودفع هذا 
التصعيد غير املسبوق اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، لتحذر 
من أن تصاعد العنف في حلب 

يدفع من يعيشون حتت نيران 
الغارات والتفجيرات إلى كارثة 

إنسانية.
وأضافت في بيان أمس أن 
املعارك الشرس����ة التي تندلع 
في حلب بني النظام الس����وري 
واجلماعات املسلحة املوالية له 
وبني مقاتلي املعارضة السورية 
أدت إلى تفاقم محنة عش����رات 
اآلالف من س����كان املدينة التي 
وصفتها اللجنة بأنها واحدة من 
أكثر املناطق تضررا من القتال في 

الصراع املندلع منذ 5 أعوام.

حم����ص«. وح����ذر ايغالند من 
عدم احراز تقدم في احلصول 
على تصاريح ادخال مساعدات 
انسانية وطبية الى السوريني.

وقال ان األمم املتحدة تترقب 
موافقة دمش����ق عل����ى ادخال 
مساعدات الى 35 منطقة محاصرة 

او يصعب الوصول اليها.
كما ندد املسؤول اإلنساني 
باغتيال آخر طبيب اطفال في 
مدينة حلب السورية امس األول، 
وتدهور احلالة الطبية ما يضع 
حياة مئات اآلالف من املدنيني 

وقال ي����ان إيغالند رئيس 
مجموعة العمل اإلنسانية التابعة 
لألمم املتحدة للصحافيني بعد 
اجتماع أسبوعي للقوى الكبرى 
واإلقليمية األعضاء في املجموعة 
الدولية لدعم سورية »ال ميكنني 
التعبير عن مدى فداحة الوضع 
في الساعات أو األيام املقبلة«.

وأض����اف »مت إبالغ أعضاء 
املجموعة الدولية لدعم سورية 
مباشرة بالتدهور الكارثي في 
حلب خالل اليومني األخيرين.. 
وكذلك في أج����زاء من منطقة 

9 أش����خاص قتلوا في قصف 
املعارضني ملناطق سكنية واقعة 
حتت سيطرة النظام في غرب 

حلب أمس.
وما ب����ني الغ����ارات الدامية 
التي شهدتها حلب أمس األول 
وتلك التي ارتكبت أمس والتي 
جتاوزت حصيلتها اكثر من 80 
قتيال وعشرات اجلرحى، وصفت 
األمم املتحدة الوضع  في حلب 
ب� »الكارثي«. وحذرت من خطر  
توقف شريان املساعدات الذي 

يوصلها ملاليني السوريني.

عواصم - وكاالت: أوقعت 
ضربات جوية على مستشفى 
القدس في حي السكري الواقع 
حتت سيطرة املعارضة السورية 
في مدينة حل����ب أمس األول، 
عشرات القتلى بينهم 3 أطفال، 
قبل ان تتج����دد الغارات أمس 
لتشمل عدة أحياء منها الكالسة 

وبستان القصر.
وقالت منظم����ة »أطباء بال 
حدود« في أحد حساباتها على 
موقع تويتر ان »املستش����فى 
املدمر ال����ذي كانت تدعمه كان 
معروفا على املس����توى احمللي 
وأصيب بضربة جوية مباشرة. 

املستشفيات ليست هدفا«.
وأكدت انه دمر بعد أن أصابته 
بضربة جوية مباشرة أسفرت 
عن مقت����ل 3 أطباء على األقل، 
بينهم آخ����ر طبيب أطفال بقي 

باملدينة.
وذكر رئيس الدفاع املدني 
املعروفني ب� »أصحاب القبعات 
البيض« أن عدد القتلى 50 على 
األقل وان معظم القتلى كانوا في 

مبنى مجاور.
وأكد بيبرس ميشال من الدفاع 
املدني في حلب ل� »رويترز« ان 
40 شخصا قتلوا في مبنى مؤلف 
من 5 طوابق قرب املستشفى، 
اضافة الى مقتل واصابة العديد 
من املرض����ى واجلرحى داخل 

املستشفى.
وقال����ت فران����س ب����رس: 
»هناك الكثير من االش����خاص 
حتت االنق����اض، وفرق الدفاع 
املدني تعبت كثيرا خالل االيام 

املاضية«.
وفيما اتهمت املعارضة النظام 
السوري بتنفيذ »املجزرة«، قال 
مصدر عسكري ان طائرات اجليش 
لم تنفذ عمليات في املنطقة، بل 
كانت ترد على هجمات نفذها 

مقاتلو املعارضة.
بدورها، قالت الوكالة العربية 
الس����ورية لألنباء الرسمية إن 

مسعفون يحملون جثة طفل انتشلت من حتت االنقاض بعد غارة لقوات النظام على حي الكالسة في حلب امس                                                                                                     )ا.ف.پ( 

دميستورا يستنجد بواشنطن وموسكو إلنعاش الهدنة: 
سوري يُقتل كل 25 دقيقة وآخر يصاب كل ربع ساعة

عواصم � رويترز � أ.ف.پ: 
استنجد مبعوث األمم املتحدة 
إلى سورية ستافان دميستورا، 
بروس����يا والواليات املتحدة 
للعمل على إنقاذ وقف األعمال 
القتالية في سورية وتنشيط 

عملية السالم املتهاوية.
ورغم املجازر التي تشهدها 
حلب وسقوط نحو 200 قتيل 
خالل األسبوع األخير رفض 
الهدنة  ان  دميستورا اعتبار 
انهارت، واكتفى بالتعبير عن 
قلقه العميق حيال هشاش����ة 
االتفاق في حلب وفي ثالث بؤر 

ساخنة أخرى على األقل.
وقال في مؤمتر صحافي 
»ستجرى اجلوالت القادمة من 
احملادثات ألننا نحتاج ونريد 
أن نحاف����ظ على الزخم. لكن 
لنكن صرحاء.. ستكون ذات 
مغزى فقط ف����ي حالة عودة 
وق����ف األعم����ال القتالية إلى 
الذي ش����هدناه في  املستوى 
أدعو  فبراير وم����ارس. لهذا 
إلى مبادرة أميركية-روسية 
عاجلة على أعلى املستويات 
ألن مي����راث الرئي����س باراك 

أوباما والرئي����س فالدميير 
بوتني كليهما مرتبط بنجاح 
مبادرة فريدة بدأت بصورة 
جيدة للغاي����ة وهي بحاجة 
ألن تنته����ي بص����ورة جيدة 

للغاية«.
وق����ال إن عل����ى الواليات 
املتحدة وروس����يا أن تعقدا 
للق����وى  اجتماع����ا وزاري����ا 
التي  الكب����رى واإلقليمي����ة 
تشكل املجموعة الدولية لدعم 

سورية.
إلى  وحتدث دميس����تورا 
الصحافيني في جنيڤ بعدما 
أطلع مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة أمس األول، على نتائج 
اجلولة األخيرة من احملادثات 
السورية التي انسحبت منها 
املعارضة احتجاجا على تصعيد 
النظام في حلب خاصة ومنعه 
تسليم املساعدات اإلنسانية. 
ومشيرا إلى روسيا والواليات 
املتحدة، قال دميس����تورا »ال 
يوجد س����بب ألن تعجزا عن 
انعاش ما أوجدت����اه والذي 
اليزال بالكاد على قيد احلياة«. 

احلكومة احلالية واملعارضة 
ومستقلني وآخرين«.

وقال دميس����تورا إن هذه 
اجلولة من احملادثات »غطى 
عليها تده����ور كبير ومزعج 
لوق����ف األعم����ال القتالي����ة. 
واالعتقاد الس����ائد هو أنه قد 
ينهار في أي وقت«. وأضاف 
انه في الساعات املاضية قتل 
س����وري واحد في املتوسط 
كل 25 دقيقة وأصيب سوري 
كل 13 دقيقة. طبيب األطفال 
الوحيد في حلب قتل في قصف 

حصل مساء األربعاء.
وللمرة االولى نشر املبعوث 
الدولي ايضا أمس، وثيقة من 
سبع صفحات تتضمن ملخصا 
لالجتماعات التي جرت خالل 
اجلولة األخيرة من املفاوضات 
والتي تركزت عل����ى عملية 
االنتقال السياسي في سورية 
انتقالي  وتشكيل هيئة حكم 
تضم ممثلني ع����ن احلكومة 

واملعارضة.
وقال دميستورا بهذا الصدد 
»ال احد يشك بعد اليوم في ان 
هناك حاجة ملحة الى انتقال 

وتابع: »كيف ميكن أن يكون 
لديك محادثات جوهرية بينما 
لديك فقط أنباء عن قصف من 
اجلو وقص����ف على األرض؟ 
إنه ش����يء حتى أنا أرى أنه 
صعب.. هل ميكنك أن تتخيل 
السوريني؟« مضيفا أنه يهدف 
إلى اس����تئناف احملادثات في 
مايو املقبل رغم أنه لم يذكر 
موعدا محددا. وسئل دميستورا 
عما إذا كان����ت احملادثات قد 
تناولت مستقبل األسد، فأجاب 
إلى أسماء  قائال »لم نتطرق 
أشخاص.. لكننا ناقشنا كيفية 
تغيير اإلدارة احلالية. ويجب 
علي أن أقول إن مفهوم حكومة 
جديدة وانتقال سياس����ي مع 
دس����تور جديد ميثل بالفعل 
الكثير من حيث التحضير ملا 
قد يكون اخلطوات القادمة«.

وأص����در مبع����وث األمم 
املتحدة وثيقة تقول إن خالفات 
كبيرة تبقى بني اجلانبني في 
رؤيتهما النتقال سياسي لكنهما 
يتشاركان »قواسم مشتركة« 
مبا في ذلك الرأي بأن »اإلدارة 
االنتقالية قد تشمل أعضاء من 

سياسي حقيقي وموثوق به 
حتت اشراف حكومة انتقالية 
جديدة وشاملة حتل محل احلكم 
احلالي«. لكنه اقر باستمرار 
وجود ثغرات »جوهرية« فيما 
يتعلق بصيغة هذه العملية 
االنتقالي����ة، عارض����ا قائمة 
باملش����اكل »األساسية« التي 
يجب حلها كي تكون عملية 
االنتقال السياسي في سورية 

»قابلة للحياة«.
وحول آلية إعادة املعارضة 
السورية إلى طاولة املفاوضات، 
قال: إن عودة جميع األطراف 
إلى طاولة املفاوضات لن تكون 
صعبة، في ح����ال عاد اتفاق 
وقف إطالق النار إلى احلياة، 
متسائال: كيف ميكنكم انتظار 
استمرار املفاوضات، في الوقت 

الذي يستمر فيه القصف؟.
وردا على س����ؤال عما إذا 
كانت املفاوضات ناقشت أي 
دور لبشار األسد في الفترة 
االنتقالية؟ أجاب املس����ؤول 
األممي بأن املفاوضات تناولت 
تغيي����ر اإلدارة، ولم تبحث 

أسماء بعينها.

اقتصاد

الذهب يالمس الـ 20 ألف ليرة للغرام.. والدوالر يواصل التحليق عالياً
وكاالت: واصلت الليرة انهيارها أمام الدوالر في مختلف املناطق 

السورية بعدما وصلت إلى حدود 530 ليرة للدوالر الواحد، 
في دمشق، بينما قفزت اسعار الذهب الى اعلى مستوياتها 

في تاريخ سورية وباتت تالمس ال� 20 الف ليرة للغرام 
الواحد وهو ما يساوي متوسط دخل الفرد في سورية 

بحسب تقديرات العام 2015.
فقد حلق سعر الذهب عاليا جدا بعيدا عن مقدرة 
معظم السوريني على شرائه، وسجل الغرام الواحد 
من »عيار 21« 19 ألف ليرة ألول مرة، بينما س���جل 
»عيار 18« 16286 ليرة للغرام الواحد، بحسب موقع 

»سيريا ستوكس«.
وارجعت اجلمعية احلرفية للصياغة وصنع املجوهرات 

في دمشق، أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع سعر 
األونصة عامليا، إضافة إلى ارتفاع سعر الدوالر محليا.

والقت هذه التبريرات موجة غضب وس���خرية من متتبعي مواقع 
التواصل االجتماعي، فكتب عالء أبو حمدة »تبريرات س���خيفة، 
حاج تكذبو علينا بس مضطرين نسدق بالصرماية«، في حني 
دعت صفا صافي إلى هجران الذهب السوري ولبس الذهب 

الروسي أو الهندي.
وبالعودة الى الدوالر سجل سعر صرفه في العاصمة 
الس���ورية دمشق أمس 534 للمبيع، و527 للشراء، فيما 

سجل في درعا 532 للشراء و534 للمبيع.
وفي حلب سجل 542 ليرة للشراء و544 ليرة للمبيع، 
بينما بلغ س���عر الدوالر الواحد في حمص 440 للشراء 

و443 للمبيع.
يذك���ر أن آخ���ر زيادة ف���ي الرواتب كانت مطل���ع العام 
 املاض���ي، علم���ا ان أج���ور موظفي القط���اع الع���ام تتراوح 

بني 25 الفا و40 الفا.
التحليل كامال على موقع »األنباء«:
www.alanba.com.kw 

»ال أحد يشك في 
احلاجة إلى انتقال 

سياسي حقيقي 
حتت إشراف 

حكومة انتقالية 
شاملة حتل محل 

احلكم احلالي

»سانا«: قتلى 
وجرحى في قصف 
املعارضة في غرب 

حلب
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من قلب الكويت إلى السوريين في كل العالمسورية
 صفحة خاصة تعنى بأخبار سورية األم وهموم وقضايا

أبنائها المقيمين على أرض الخير والعطاء

syrianews@alanba.com.kw

صحيفة مقربة من النظام: معركة حلب لن يطول حسمها
أ.ف.پ: ذكرت صحيفة »الوطن« املقربة من النظام السوري 

أمس، ان اجليش السوري »حشد واستعد« لـ »معركة حاسمة« 
لن تكون طويلة، في منطقة حلب لطرد الفصائل للمعارضة منها. 

وكتبت »الوطن« في افتتاحيتها »آن أوان انطالق معركة حترير 
حلب كاملة من رجس اإلرهاب«، مضيفة: »ال يخفى على أحد 
أن اجليش العربي السوري حشد واستعد مع حلفائه للمعركة 

احلاسمة التي لن يطول زمن مباشرتها وال زمن حسمها«. 
واعتبرت الصحيفة ان »القيادة السياسية والعسكرية أعطت 

فرصة للهدنة حلقن الدماء ومنحت التسوية السياسية فرصة 
سانحة في جنيڤ استجابة لطلب األصدقاء الروس مع أن 

العمليات العسكرية قبل وقف القتال كانت تسير باجتاه حسم 
الصراع في حلب«.

حلب ـ األناضول: حذر »أبوعمار« القيادي الثاني في حركة 
أحرار الشام، من استمرار روسيا وإيران في تصعيد دعمهما 

للنظام السوري، مبينا ان احلركة بدأت باستعادة بعض املواقع 
التي خسرتها خالل الفترة املاضية.

وأوضح أبوعمار لـ »األناضول«، أنهم أعاقوا حتقيق أهداف 
موسكو في سورية، التي كانت تتمثل في استعادة كل األراضي 

الواقعة حتت سيطرة املعارضة، لصالح النظام، مفصحا عن 
وجود خطط جديدة لشن عمليات عسكرية خالل األيام املقبلة.

»أحرار الشام«: تصاعد الدعم الروسي ـ اإليراني للنظام


