االثنين  10آب  2015العدد 2661

تقرير

ّ
ّ
«مجتهد» يؤكد :أقروا ببقاء األسد

ّ
ـية

السعودية محرجة
من زيارة مملوك
أحرج لقاء محمد بن
سلمان وعلي مملوك
الرياضّ .ردت برواية تبريرية
ّ
أقرت فيها بحصوله
لـ ّ«تعرية األسد»! فيما
أكد المغرد السعودي
«مجتهد» أن الزيارة جاءت
في سياق اتفاق إماراتي
مصري أردني عماني
على إعادة تأهيل النظام
السوري ومحاوالت إلقناع
السعودية بالموافقة
على األمر
وفيق قانصوه

أن تـحـيـكــوا ع ـلـ ّـي امل ــؤام ــرة والـحـقــد»،
ليقول أخيرًا« :الحمد لله الــذي أظهر
ال ـحــق ،وزه ــق ال ـبــاطــل ،فـبـعــدمــا تمت
تبرئتي من قبل أهل الشهيد ،العقيد
حـ ـس ــان الـ ـشـ ـي ــخ ،رحـ ـم ــه الـ ـل ــه ،وب ـعــد
التحقيق الذي أثبت براءتي من كل ما
نسب ّ
إلي في هذه الجريمة ،أقول لكم:
في ما مضى كانت هناك تصرفات ال
أرتضيها اآلن لنفسي ،وإنني أقـ ّـدس
البدلة العسكرية التي يرتديها رجال
الـ ـل ــه ،وأق ـ ـ ـ ّـدس ك ــل م ــن ح ـمــل ال ـســاح
دفــاعــا عــن ســوريــا ،ألنهم رفــاق سالح
مع أبي ،ورفاق دربه ،وال أسمح ألحد
باتهامي جــزافــا ،مــن دون أي علم أو
دلـ ـي ــل» ،لـيـبـقــى ال ـق ـلــق وال ـت ــوت ــر هما
الـسّــائــديــن ل ــدى أه ــل الــاذق ـيــة ،وســط
ّ
املعنية عن اإلدالء ّ
بأي
تحفظ الجهات
ّ
القضية إلى حني انتهاء
معلومة حول
التحقيقات.

بلدة مهني ( 12كلم عن القريتني).
غرب القريتني ،وعلى بعد  15كلم منها،
ت ـقــع ب ـل ــدة ص ـغ ـيــرة ت ـس ـمــى ح ــواري ــن،
يوجد فيها ٌ
عدد من املسلحني املحليني
الــذيــن بــايـعــوا «داع ــش» فــور سيطرته
على القريتني ،وتفاهموا معه بإبقاء
ح ــواري ــن ت ـحــت سـيـطــرتـهــم .وم ــع بــدء
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات فـ ــي م ـح ـي ــط حـ ــواريـ ــن،
أغ ـ ــار سـ ــاح ال ـج ــو ع ـلــى ن ـحــو عنيف
على نقاط مسلحي «داع ــش» ،مــا أدى
إلــى سقوط العديد مــن اإلصــابــات في

ف ــي مـطـلــع ال ـش ـهــر ال ـج ــاري نـشــرت
«األخـ ـب ــار» خـبــر «ال ـل ـقــاء املـعـجــزة»
ب ــن رئ ـي ــس م ـك ـتــب األم ـ ــن ال ـقــومــي
الـســوري الـلــواء علي مملوك وولــي
ولي العهد السعودي األمير محمد
بــن سلمان ،فــي الــريــاض ،بوساطة
روس ـيــة .صـمــت ثقيل س ــاد قـبــل أن
ّ
تــؤكــد صحيفة «ص ــان ــداي تايمز»
البريطانية خبر اللقاء بعد يومني،
ً
نـ ـ ـق ـ ــا عـ ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــادر سـ ـ ــوريـ ـ ــة فــي
دمشق ،وتالها معهد «ستراتفور»
األم ـيــركــي ،فـيـمــا ال ـتــزمــت الــريــاض
الصمت حيال االع ــان عــن الــزيــارة
امل ـحــرجــة ،وتــركــت مهمة التشكيك
لحلفائها ووسائل اعالمهم.
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،كـتـبــت صحيفة
«الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء» الـ ـق ــريـ ـب ــة مـ ــن الـ ــريـ ــاض
عـ ــن «ح ـق ـي ـق ــة زيـ ـ ـ ــارة م ـم ـل ــوك إل ــى
ً
ج ـ ّـدة» نـقــا عــن «إعــامــي سـعــودي
موثوق» .ونقلت صحيفة «الحياة»
السعودية ،في اليوم التالي ،الرواية
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا عـ ـ ــن «م ـ ـ ـصـ ـ ــدر س ـ ـعـ ــودي
رف ـي ــع» .و«ط ـ ّـي ـب ــت» لـهـمــا صحيفة
ً
«املستقبل» ،فــي الـيــوم نفسه ،نقال
عــن «أوسـ ــاط ديـبـلــومــاسـيــة دولـيــة
وعّ ــربـ ـي ــة وم ـح ـل ـي ــة» ت ـح ــدث ــت عــن
«دقــة هذه املعلومات وشفافيتها».
بــدا واضحًا من ّ
النص نفسه الذي
نشرته «اللواء» و«الحياة» ،أن بيانًا
ِّ
مكتوبًا ُ ُوزع على الصحيفتني ،وأن
األوامـ ــر أعـطـيــت ال ــى السيمفونية
االعالمية التابعة للمملكة بتأكيد
ح ـصــول ال ــزي ــارة ،ول ـكــن مــع تقديم
رواية غير متماسكة حول ظروفها.
ّ
تضمنت
وللتأكيد على «الشفافية»
ال ــرواي ــة إش ـ ــارات ال ــى ت ـفــاص ـيــل ال

صفوفهم .في املقابل كانت املجموعات
امل ـس ـل ـحــة األخـ ـ ــرى ف ــي م ـه ــن ،املــدي ـنــة
القريبة من القريتني ،تراقب ما يجري
في حوارين ،ما اضطرها إلى التواصل
مع قيادة الجيش ،وإبرام تفاهم جديد،
ّ
يحيد مهني عن خطوط الـنــار ،ويعيد
الهدوء إليها.
وتـ ـ ـ ــرى امل ـ ـص ـ ــادر أن مـ ــا حـ ـ ــدث لـيــس
كـمــا ي ـ ّ
ـروج مــن تـمــدد لـ ــ«داع ــش» ،فهو
«م ـ ــوض ـ ـع ـ ــي» .وم ـ ـ ــا ه ـ ــو مـ ــؤكـ ــد ع ـنــد
ً
املصادر :استكمال عمليات تدمر أوال،

ّ
تغير شيئًا فــي جــوهــر األم ــر ،مثل
القول إن اللقاء عقد «في جدة وليس
الرياض» ،وإن مملوك لم يصل مع
الوفد الروسي على الطائرة نفسها،
مــع ل ــوم واض ــح لــدمـشــق واتهامها
بـتـســريــب خـبــر الـلـقــاء امل ـح ــرج .أمــا
مضمون الرواية الضعيفة فهو أن
ال ــزي ــارة ج ــاءت ب ـنــاء عـلــى م ـبــادرة
س ـعــوديــة ،ول ـيــس روس ـي ــة ،إلثـبــات
ح ـس ــن ال ـن ـي ــة و«تـ ـع ــري ــة (ال ــرئ ـي ــس
بشار) األســد أمــام ال ــروس ،وكشف
ْ
ح ـق ـي ـق ــة َمـ ـ ـ ــن يـ ــدعـ ــم اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب فــي
سوريا» ،وأن السعوديني اقترحوا
التالي« :نوقف دعمنا للمعارضة،
ُ
ف ــي امل ـق ــاب ــل تـ ـخ ـ ِـرج ــون حـ ــزب الـلــه
وإيـ ـ ـ ـ ــران وامل ـي ـل ـي ـش ـي ــات ال ـش ـي ـع ـيــة
املحسوبة عليها من سوريا ،وبذلك
ي ـكــون ال ـص ــراع أو ال ـحــل س ــوري ــا ـ ـ
ّ
سوريًا ،ونبارك ما تتفقون عليه»،
ً
ل ـ ـيـ ـ ّ
ـرد مـ ـمـ ـل ــوك مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :ك ـي ــف
ّ
ن ـت ـصــرف م ــع ح ــزب ال ـل ــه؟ أعـطــونــا
فرصة نفكر»!
ال ـ ّ
ـرد األول ــي جــاء مــن داخ ــل اململكة
ع ـبــر ت ـغ ــري ــدات املـ ـغ ــرد ال ـس ـعــودي
ال ـش ـه ـي ــر «م ـج ـت ـه ــد» ال ـ ـ ــذي كـشــف
«ات ـ ـفـ ــاق إم ـ ــارات ـ ــي مـ ـص ــري أردن ـ ــي
عـمــانــي عـلــى إع ــادة تــأهـيــل النظام
السوري ،ومحاوالت حثيثة إلقناع
السعودية باملوافقة على الخطة».
وق ـ ـ ـ ــال «مـ ـجـ ـتـ ـه ــد» ف ـ ــي تـ ـغ ــري ــدات
ن ـشــرهــا م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة إن الـ ــدول
األربـ ــع تـفــاهـمــت عـلــى أن «صــاحــب
القرار الذي يمكن الحديث معه في
ال ـس ـعــوديــة هــو مـحـمــد بــن سلمان
وق ـ ــد ب ـ ــذل م ـح ـمــد ب ــن زايـ ـ ــد ج ـهــدا
حثيثًا إلقناعه» .وأضــاف أن «لقاء
بن سلمان مع علي مملوك جزء من
ه ــذا ال ـتــرت ـيــب ،وق ــد طـلــب ب ــن زاي ــد
م ــن م ـم ـلــوك أن ي ـك ــون لـطـيـفــا معه
إلــى أبعد حــد» .وأكــد «مجتهد» أن
ولـ ــي ولـ ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي وعــد
بأن اململكة لن تعترض على إعادة
ت ــأه ـي ــل ل ـل ـن ـظــام ال ـ ـسـ ــوري وعـ ــودة
سـفــراء أي دولــة الــى دمشق «شــرط
أن تــؤجــل مـشــاركــة الـسـعــوديــة في
هذا الترتيب» .وتابع أن «بن سلمان
لـيــس عـنــده تـحـفــظ ،وسـبــب ت ــردده
هـ ــو أن تـ ـق ــدي ــرات االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
األميركية والتركية تفيد بأن األسد
ً
ل ــن ي ـ ــدوم ط ــوي ــا وامل ــراهـ ـن ــة عليه
خاطئة».
مصادر مطلعة على فحوى الحراك
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي املـ ـكـ ـث ــف ال ـ ـجـ ــاري
ف ــي املـنـطـقــة قــالــت لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن
«الرياض التي أحرجت من تسريب
خ ـبــر ال ـل ـقــاء ك ــان ــت ف ــي ح ــاج ــة الــى
تقديم تبرير له ،لجمهورها املحلي
وال ـســوري واللبناني ،ولــو بــروايــة
سخيفة ال تنطلي عـلــى األط ـفــال».

وعدم السماح لـ«داعش» باالقتراب من
أوتــوس ـتــراد دمـشــق ـ ـ حـمــص الــدولــي،
فهو «خط أحمر» .وتشير املصادر إلى
أن الجيش أعــاد بناء خطوط دفاعاته
من جديد شرقي األوتوستراد ،راسمًا
حـ ــدود «داع ـ ــش» عـنــد الـقــريـتــن فـقــط.
وتـلـفــت امل ـص ــادر إل ــى أن «داعـ ــش» في
إعــامــه يـبــالــغ فــي إمـكــانـيــة فـتــح ثغرة
مــن الـقــريـتــن بــاتـجــاه مجموعاته في
القلمون.
هناك ،وتحديدًا في القلمون الشرقي،
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متفرقات
عملية خاطفة للجيش
تنعش آمال الحلبيين بالمياه

حلب ــ باسل ديوب

ولـفـتــت ال ــى أن «ال ـن ـقــاش فــي أصــل
اللقاء بدأ على قاعدة بقاء األسد في
الحكم ،وعلى قاعدة التأكيد العلني
للرئيس الــروســي فالديمير بوتني
التزامه نحو سوريا شعبًا وقيادة،
أثناء لقائه وزير الخارجية السوري
وليد املعلم نهاية حزيران املاضي.
وإال ل ــم ت ـكــن ه ـنــاك حــاجــة لــذهــاب
م ـم ـل ــوك ال ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة لـيـسـمــع
امل ــوق ــف الـ ـ ــذي ت ـع ـل ـنــه ع ـل ــى املـ ــأ».
ورأت أن «م ــن املـنـطـقــي أن نسمع
تبريرات غير منطقية وحديثًا عن
أوامــر وطلبات سعودية ،ملا ّ
سببه
التسريب من إحراج للرياض .إذ أن
التفاوض ال يزال في مراحله األولى
ّ
وال حــل ناضجًا بـعــد» .ولفتت الى
أن التصعيد فــي الـلـهـجــة لتغطية
اللقاء «أمــر مفهوم» ،خصوصًا أنه
تــرافــق مــع انــدفــاعــة سـعــوديــة قوية
فــي الـيـمــن« ،وألن كــل ال ـحــراك الــذي
ي ـجــري ف ــي املـنـطـقــة اآلن ال يــوحــي
ّ
يتغير شيء.
ببوادر حلول بعد .لم
لعبة األرض ال تزال هي األساسية،
واألولــويــة تبقى للوقائع امليدانية
حتى إشعار آخر».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن «األم ـ ـ ــر
األساسي أن الكل بات مقتنعًا بأن
أحدًا غير قادر على إلغاء أحد .لكن
ب ــازار الحلول لــن يركب إال بعد أن
ي ــرس ــخ االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي االي ــران ــي
عـنــد األمـيــركـيــن فــي تـشــريــن األول
املقبل .عندها سيكون مطلوبًا من
اي ــران املـشــاركــة فــي مللمة األوض ــاع
ب ــرع ــاي ــة أم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ روس ـ ـيـ ــة ،مــن
مـقـ ّـدمــاتـهــا ال ـن ـشــاط الــدبـلــومــاســي
الـ ـ ــزائـ ـ ــد ملـ ــوسـ ـكـ ــو ،ب ـت ـف ــوي ــض مــن
واشـ ـنـ ـط ــن ،ل ـج ـم ــع امل ـع ـط ـي ــات فــي
انتظار الساعة الصفر األميركية.
ّ
ستتحدد اليد العليا لكل
وعندها
دول ــة اقـلـيـمـيــة فــي كــل مــن املـلـفــات،
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري وال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي وال ـ ـعـ ــراقـ ــي
واللبناني».
أم ــا م ـحــاولــة ال ــري ــاض ،ف ــي سـيــاق
رواي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،إشـ ــاعـ ــة أجـ ـ ـ ــواء عـ ــن أن
«ال ـ ــروس ب ــات ــوا ي ـنــاق ـشــون مــرحـلــة
مــا بـعــد األسـ ــد» ،وأن «املـفــاوضــات
م ـ ــع ح ـل ـي ـف ـي ــه م ــوسـ ـك ــو وط ـ ـهـ ــران
ْ
وص ـل ــت ح ــد ال ـت ـس ــاؤل ع ـم ــن يقبل
اس ـت ـضــاف ـتــه» ،ف ـتــدرج ـهــا امل ـصــادر
ف ــي «خ ــان ــة ال ـح ــرب الـنـفـسـيــة الـتــي
ت ـس ـت ـخ ــدم ف ـي ـه ــا ك ـ ــل األسـ ـلـ ـح ــة».
وت ـض ـيــف« :امل ــوق ــف ال ــروس ــي عـ ّـبــر
عنه الرئيس بوتني بالتزامه نحو
س ــوري ــا ش ـع ـبــا وق ـ ـيـ ــادة ،وامل ــوق ــف
االي ــران ــي عـ ّـبــر عـنــه املــرجــع األعـلــى
للجمهورية االسالمية بالتأكيد أن
ّ
إيران لن تتخلى على حلفائها .وأي
موقف يصدر عن أي جهة دون ذلك
ال ُي ّ
عول عليه».

تــوجــد مـجـمــوعــات «ج ـيــش اإلسـ ــام»،
وي ــؤك ــد امل ـت ـحــدث ال ـع ـس ـكــري بــاسـمــه،
إس ــام عـلــوش ،أن «ال ـحــرب مــع داعــش
مـسـتـمــرة وه ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ،وهــو
في وضــع «حماية مناطقه من تهديد
التنظيم» .ويلفت عـلــوش ،فــي حديثه
إلــى «األخ ـبــار» ،إلــى أن تمدد «داعــش»
هو في معظمه ناتج من «اتفاقات بني
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وال ـت ـن ـظ ـيــم» ،وهــي
ت ــأت ــي ف ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة ال ـج ـيــش،
وعلى حسابه ،لـ«ضرب الثوار».

ّ
تمكن الجيش السوري ،إثر ّعملية خاطفة ،من
السيطرة على كتل أبنية مطلة على مؤسسة
م ـيــاه حـلــب ال ـتــي تـضــم مـحـطــة ال ـضــخ املـغــذيــة
للمدينة والـتــي يتحكم املسلحون مــن خاللها
في تزويد املدينة بمياه الشرب .وقــال مصدر
عسكري ّإن «وحــدات من الجيش تمكنت من
تحرير عدد من كتل األبنية في حي سليمان
ال ـح ـل ـبــي تـعـتـبــر ن ـقــاطــا حــاك ـمــة وذات أهـمـيــة
بإشرافها على محطة ضخ املياه».
وأنعشت العملية ،التي أتــت بعد نحو سنتني
م ــن ال ـج ـمــود عـلــى تـلــك الـجـبـهــة ،آمـ ــال سـكــان
املدينة باستعادة السيطرة على محطة ضخ
املياه ووضع ّ
حد لتحكم الجماعات التكفيرية
في تزويد املدينة باملياه .وبتقدم الجيش ،باتت
كامل املنطقة املمتدة من دوار الصاخور حتى
مفرق املخفر في حي امليدان بيده ،وهذا يجعله
مشرفًا على مباني وســاحــات مؤسسة املياه
الــواق ـعــة بــن سـلـيـمــان الـحـلـبــي وح ـيــي الشيخ
خضر وبستان الجانكية إلى الشمال من حي
امليدان.
وتسيطر الـجـمــاعــات التكفيرية عـلــى املحطة
منذ أكثر من سنتني ونصف السنة ،إذ قامت
خاللها بحرمان سكان املدينة من املياه لفترات
متفاوتة ،باألخص خالل فصول الصيف.
الفروف :األسد شريك في مكافحة االرهاب
ج ـ ـ ّـدد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي س ـيــرغــي
الفــروف إصــرار بــاده على ضــرورة «التخلي
عن ازدواجية املعايير من أجل املكافحة الفعالة
لتنظيم داعش اإلرهابي واعتبار الرئيس بشار
األسد كشريك في ذلك».
وف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع الـقـنــاة
ال ــروسـ ـي ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،ق ــال
الف ـ ـ ـ ــروف «إن امل ـ ـبـ ــادرة
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة (املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بتشكيل جبهة مــوحــدة
مل ـح ــارب ــة داع ـ ـ ــش) الق ــت
اهـ ـتـ ـم ــام ــا واس ـ ـعـ ــا عـلــى
الساحة الــدولـيــة» ،مؤكدًا
أن «ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
م ـس ـت ـعــدة ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـج ـه ــود ال ــدول ـي ــة
ملكافحة داعش» .ولفت إلى ّأن روسيا اقترحت
على واشنطن وغيرها من الشركاء مكافحة
«داعش» بإنشاء تحالف ودعم الحل السياسي
في سوريا في آن واحد.
وقال الفروف« :إذا كان لدينا عدو واحد ،ينبغي
توحيد جميع القوى ضده .أما اآلن فنحن نرى
أن شــركــاءنــا ال يــزالــون يميلون كالسابق إلى
االن ـخ ــراط فــي لـعـبــة اس ـت ـخــدام املـسـلـحــن بما
يخدم مصالح إحراز أهداف سياسية».
(األخبار)
المفتي حسون يواصل
لقاءاته في الجزائر
تابع مفتي ســوريــا ،أحمد بــدر الدين حسون،
سلسلة لـقــاءاتــه فــي العاصمة الجزائرية التي
كــان قــد وصلها منتصف األس ـبــوع املــاضــي،
حـيــث الـتـقــى أم ــس رئـيــس مـجـلــس األمـ ــة ،عبد
القادر بن صالح.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـج ـل ــس األم ـ ــة
الـجــزائــري أن بــن صــالــح تـطــرق واملـفـتــي العام
لـلـجـمـهــوريــة الـعــربـيــة ال ـســوريــة إل ــى «مـخــاطــر
التطرف الديني ومــا ينجر عنه مــن انــزالقــات
نحو اإلرهاب املهدد ألمن الشعوب ومقدراتها
االقتصادية» .وأشــار البيان إلى ّأن املحادثات
رك ــزت أيـضــا عـلــى «ضـ ــرورة تـصــدي العلماء
واألئ ـمــة والـشـيــوخ للفكر التكفيري املتطرف
ب ـت ـقــديــم اإلسـ ـ ــام ع ـلــى ص ــورت ــه ال ـح ـضــاريــة
الصحيحة» ،الفتًا إلــى التطرق إلــى «األوضــاع
الـســائــدة فــي ســوريــا ومــا يعانيه شعبها من
صعوبات أمنية واقتصادية».
(األخبار)

