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سوريا

ّ
ّ
مشهد سياسي «ال تغيير في موقف المملكة» .جملة تلخص زيارة وزير الخارجية السعودي لموسكو في ما يخص
الحرب السورية .موجة «التقارب» التي ّ
عمت المنطقة في األسابيع األخيرة دحضها عادل الجبير أمام مستضيفه
الروسي :ال دور لألسد في سوريا المستقبل

الجبير من موسكو :ال دور لألسد في مكافحة «داعش» ومستقبل سوريا

السعودية «تسحب» يدها من «مبادرة» بوتين؟
ال يوحي الحراك الدبلوماسي املكثف
حــة
ف ــي ال ـش ـهــر األخ ـي ــر ح ــول «مـكــافـ ّ
داعــش» وإنهاء الحرب السورية أنه
ّ
الحد األدنى.
أوصل إلى تفاهم
هـ ـ ـ ـ ــوة «سـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوريـ ـ ـ ـ ـ ــة» بـ ـ ـ ــن م ــوسـ ـك ــو
والرياض ،أظهر لقاء وزير الخارجية
سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف ونـ ـظـ ـي ــره عـ ــادل
ّ
ّ
بالنيات ...ال
الجبير أن ردمها ما زال
بصفقات السالح بني الطرفني.
ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ــروس ـ ــي ال ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــاول أن
يبتعد عن ذكر الرئيس بشار األسد
ّ
في «سوريا املستقبل» ،قــال إن على
الجيشني السوري والعراقي واألكراد
أن يـنـ ّـسـقــوا فــي قـتــال «داعـ ــش» .لكن
الـجـبـيــر أراد تــأك ـيــد بـ ــاده «ث ـب ــات»
مــوقـفـهــا م ــن األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة« :حــل
سلمي بموجب جنيف  ...1وال دور
لــأســد فــي مستقبل س ــوري ــا» .كــام
الجبير دعــا الفــروف إلــى التأكيد أن
«االختالفات مستمرة» بني الدولتني،
و«م ـص ـيــر الــرئ ـيــس االسـ ــد ج ــزء من
هذه الخالفات».
إذًا الـخــافــات العميقة حــول سوريا
ع ـلــى ح ــال ـه ــا ،رغـ ــم تــرت ـيــب مــوسـكــو
ل ـقــاء مـمـلــوك ـ ـ ب ــن سـلـمــان الـشـهـيــر،
وال ـل ـق ــاء ال ـثــاثــي ف ــي ال ــدوح ــة ال ــذي
جمع الفروف والجبير مع نظيرهما
األميركي جون كيري لوضع مكافحة
ّ
«داعش» على سلم األولويات.
ّ
ال ـج ـب ـيــر أكـ ـ ــد ف ــي م ــؤت ـم ــر صـحــافــي
مـشـتــرك م ــع الف ـ ــروف أن الـسـعــوديــة
«لن تتعاون مع النظام في دمشق»،
ّ
معتبرًا أن «موقف اململكة لم يتغير
وهو مبني على حل سلمي بموجب
إع ــان جنيف  ،1وأن ال دور لألسد
في مستقبل سوريا».
وش ـ ّـدد عـلــى أن الـحــديــث مــع الف ــروف
تركز أيضًا على «أهمية توحيد صف
امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة لـتـتـطـلــع بــرؤيــة
واح ــدة إل ــى مستقبل ســوريــا والـبــدء
بالعملية السلمية بموجب جنيف .»1
وردًا على س ــؤال حــول قـيــام «تحالف
ضـ ــد االرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ي ـش ـم ــل ال ـس ـع ــودي ــة
وتركيا والعراق وسوريا ،قال الجبير:
«هـ ــذا امل ــوض ــوع ل ــم ُي ـط ــرح والــرئـيــس
(ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر) بــوتــن يطالب
بمواجهة االره ــاب ونحن ندعمه في
ذلـ ــك ،وال ـت ـحــالــف ض ــد االرهـ ـ ــاب قــائــم
ضد داعش واململكة جزء منه».

دمشق :تصريح الجبير ّ
عرى الدور التدميري للمملكةالوهابية (أ ف ب)

ول ـفــت ،فــي ه ــذا الـسـيــاق ،إل ــى أن «أي
تــوقـعــات أو تصريحات أو تعليقات
في وسائل االعالم أو من قبل مصادر
مجهولة عن ّ
تغير في موقف اململكة
تـ ـج ــاه س ــوري ــا ال أسـ ـ ــاس ل ـه ــا وغ ـيــر
صحيحة».
بدوره ،قال الفروف إن «االمر ال يتعلق
بتشكيل تحالف تقليدي بقائد أعلى
وقوات مسلحة تطيعه» ،بل «بتنسيق
تحركات الذين يحاربون االرهابيني
ً
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا» ،أي الـ ـجـ ـيـ ـش ــن الـ ـ ـس ـ ــوري
والعراقي واألكراد «ليدركوا مهمتهم
االولـ ـ ـ ـ ـ ــى وهـ ـ ـ ــي مـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـتـ ـه ــدي ــد
االرهابي ( )...ويضعوا جانبًا تصفية
حساباتهم».
وت ــاب ــع ال ــوزي ــر ال ــروس ــي أنـ ــه خــافــا

بوغدانوف :مستعدون الستضافة «موسكو »3
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ،ميخائيل بوغدانوف ،عن إعداد
اجتماع موسع جديد ملختلف القوى السياسية السورية من أجل
تسوية األزمة في سوريا .وقال بوغدانوف إن بالده ّ
أعدت قائمة
بأسماء املشاركني في هذا االجتماع ،مضيفًا أن «الجانب الروسي
ينوي تسليم هذه القائمة للواليات املتحدة
والسعودية».
وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو مستعدة
إلجراء مزيد من االتصاالت في موسكو أو
دمشق أو ًفي مكان آخر إذا اقتضت الضرورة
ذلك ،قائال« :روسيا مستعدة الستضافة
«موسكو .»3
من جهة أخرى ،أعلن عن إعداد لقاء بني وزير
الخارجية سيرغي الفروف ًورئيس «االئتالف»
املعارض خالد خوجة ،قائال «إنهم طلبوا عقد
مثل هذا اللقاء ،ونحن دعوناهم ،وسيحدد موعد هذا اللقاء ربما اليوم
أو غدًا» .وأضاف أن لقاء الفروف مع ممثلني عن املعارضة السورية قد
يجري هذا األسبوع.

لتنظيم الــدولــة االســامـيــة «ال يهدد
بـشــار االس ــد أي بلد م ـجــاور» ،داعيًا
«الجميع الــى املقارنة بني حجم هذه
التهديدات».
لكن الجبير عاد وأكد رفض التعاون
ً
م ــع الــرئ ـيــس الـ ـس ــوري ،ق ــائ ــا «نـحــن
ن ـع ـت ـق ــد أن ب ـ ـشـ ــار األسـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ــزء مــن
املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ول ـ ـيـ ــس ج ـ ـ ـ ــزءًا م ـ ــن الـ ـح ــل،
ونعتقد أن أحــد االس ـبــاب الرئيسية
في نمو داعــش في سوريا هو بشار
االسـ ــد ،ألن ــه فــي ال ـس ـنــوات االولـ ــى لم
يـ ّ
ـوج ــه س ــاح ــه ض ــد داعـ ــش ب ــل ضد
شعبه واملعارضة السورية املعتدلة،
مــا جـعــل داع ــش تسيطر عـلــى أج ــزاء
كبيرة من سوريا».
من جهته ،أعــاد الفــروف التأكيد على

أن ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري وحـ ـ ــده يـمـكـنــه
ّ
تقرير مصير االسد ،وأن «القرار حول
كافة قضايا التسوية ،ومن بينها ما
يتعلق بــإجــراءات املرحلة االنتقالية
واالصـ ــاحـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،ي ـجــب أن
يتخذه السوريون أنفسهم».
وأشــار الى أن «االختالفات مستمرة»
بـ ــن الـ ــدول ـ ـتـ ــن ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «م ـص ـيــر
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األس ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ــزء مـ ـ ـ ــن ه ـ ــذه
الخالفات».
فــي الـسـيــاق ،أدان ــت وزارة الخارجية
السورية املواقف الصادرة عن «وزير
خارجية نظام آل سعود» والتي ّ
عرت
بشكل كامل الدور التدميري للمملكة
الــوهــاب ـيــة «مـلـهـمــة ال ـف ـكــر الـتـفـكـيــري
الظالمي في العدوان على سوريا».

ّ
وأضـ ـ ــاف ب ـي ــان الـ ـ ـ ــوزارة أن «ال ـن ـظــام
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ال ـ ـ ـهـ ـ ــارب م ـ ــن الـ ـعـ ـص ــور
ال ــوس ـط ــى والـ ـ ــذي ال يـسـتـنــد إلـ ــى أي
ش ــرع ـي ــة دسـ ـت ــوري ــة وامل ـل ـط ـخ ــة ي ــداه
بدماء الشعبني السوري واليمني هو
آخر من يحق له التحدث عن الشرعية
واملـ ـش ــروعـ ـي ــة ،ألنـ ــه وب ـب ـســاطــة فــاقــد
يعطيه».
الشيء ال
ّ
وتابع البيان أنه «لم يعد خافيًا على
أحد أنتنظيم داعش االرهابي ولد من
رحم النظام الوهابي فكرًا وممارسة،
وهما يتشاركان معًا في عقلية ونهج
قطع الــرؤوس واأليــدي والجلد باسم
اإلســام ،واإلســام بتعاليمه السامية
السمحة من كل ذلك براء».
(األخبار)

تقرير

ُ
«المنطقة اآلمنة» :واشنطن تناقض
صهيب عنجريني
ت ـج ـ ّـدد ال ـ ّـس ـج ــال األم ـي ــرك ــي الـتــركــي
أم ـ ــس فـ ــي ش ـ ــأن «امل ـن ـط ـق ــة اآلمـ ـن ــة»
بـيـنـمــا ك ــان ــت «ح ـ ُّـرك ــة أح ـ ــرار ال ـشــام
اإلسـ ــامـ ـ ّـيـ ــة» ت ـ ـ ـ ّـدق إس ـف ـي ـنــا بـيـنـهــا
وب ـ ــن «جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» وت ـم ـ ّـه ــد
الستغالل فوضى الشمال لتكريس
ن ـفــوذهــا .وك ـ ـ ّـررت وزارة الـخــارجـ ّـيــة
ّ
األم ـيــركـ ّـيــة تــأكـيــدهــا أن االتـفــاقـيــات
بني الواليات املتحدة وتركيا تنص
ع ـلــى «اس ـت ـخ ــدام ق ــاع ــدة أن ـجــرل ـيــك،
لكنها ال تمس مسألة إنشاء منطقة
عـ ــازلـ ــة فـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا» .م ــوق ــف ج ــاء
بعد ســاعــات مــن تأكيد وكيل وزارة
الخارجية التركي فريدون سينيرلي
ّ
أوغ ـل ــو وجـ ــود ات ـف ــاق ب ــن الــطــرفــن
ّ
حــول إنشاء «املنطقة» بغطاء جوي

ّ
أمـيــركــي .ويفتح التناقض املستمر
بـ ــن ت ـص ــري ـح ــات الـ ـط ــرف ــن أس ـئ ـلــة
ك ـث ـي ــرة حـ ــول مـ ــدى ج ـ ّ
ـدي ــة م ـش ــروع
ّ
«املنطقة اآلمـنــة» وإمكانية تطبيقه
عـلــى األرض ،أو كــونــه م ـجـ ّـرد ورقــة
يحاول حزب العدالة والتنمية لعبها
على طاولة انتخابات مبكرة .ووسط
اخ ـتــاط األوراق تــزايــدت املــؤشــرات
ـاع تـبــذلـهــا «ح ــرك ــة أح ــرار
ع ـلــى م ـس ـ ٍ
الـشــام» الستغالل غـيــاب «النصرة»
ع ــن األجـ ـ ــواء ،و«الـ ـتـ ـم ـ ّـدد» ف ــي ريــف
حلب الشمالي« .الـحــركــة» كــانــت قد
أعلنت موقفها من «املنطقة اآلمنة»
الباب أمام فرز جديد
عبر بيان يفتح ّ
للمجموعات املـســلـحــة فــي ســوريــا،
ويـضــع َ«أح ــرار ال ـشــام» و«الـنـصــرة»
على طــرفــي نقيض بـصــورة معلنة.
ّأول ما ينبغي التوقف عنده في هذا

ال ـس ـيــاق ه ــو تــأخـيــر صـ ــدور الـبـيــان
إلـ ــى م ــا ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب «ال ـن ـص ــرة»
م ــن أبـ ــرز ن ـق ــاط ت ـمــركــزهــا ف ــي ريــف
حـلــب ال ـش ـمــالــي ،وإعــان ـهــا ذل ــك في
بيان اشتمل على تحريم «شرعي»
ل ــانـ ـخ ــراط فـ ــي املـ ـ ـش ـ ــروع ال ـت ــرك ــي.
ّ
ويــرى مصدر «جـهـ ّ
ـادي» مطلع على
ّ
كواليس املجموعات في الشمال أن
«ب ـيــان أح ــرار ال ـشــام ُيـمـ ّـهــد لخديعة
ّ
تتعرض لها جبهة النصرة» .املصدر
«النصرة» مع
محادثات
واكب
الذي
ّ
باقي مجموعات ريف حلب الشمالي
ّ
(راجــع «األخ ـبــار» ،العدد ّ )2658أكد
ّ
لـ«األخبار» أن «النصرة تلقت وعودًا
بعدم استغالل أحرار الشام مشروعَ
امل ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة لـتـنـمـيــة ن ـف ــوذه ــا».
ّ
ـإن «اإلخـ ـ ــوة َ في
ووف ـق ــا ل ـل ـم ـصــدر ،فـ ـ ّ
ج ـب ـهــة الـ ـنـ ـص ــرة ت ـح ــف ـظ ــوا حـيــنـهــا

