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سوريا

مشهد سياسي

الفروف يؤكد شرعية األسد ويخلط أوراق «فيينا»

موسكو  :2016ال مكان لـ«جيش اإلسالم» و«أحرار الشام» في المفاوضات

على أبواب العام المقبل الذي سيشهد
شهره األول اللقاء التفاوضي بين طرفي
الحرب السورية ،وضع سيرغي الفروف
«فيتو» على مشاركة «جيش اإلسالم»
و«أحرار الشام» في المفاوضات ،وهما
التنظيمان اللذان رعتهما السعودية،
وخلفها تركيا ،لتدفع بهما نحو
المشروعية الدولية ،وبالتالي المشاركة
في صنع مستقبل سوريا بالتوازي مع
عملهما العسكري الضخم .تصريح
الوزير الروسي قد يدفع األمم المتحدة
إلى تأجيل إضافي لموعد اللقاء ،ليعود
االشتباك السياسي الدولي إلى المربع األول،
في وقت ينتظر فيه الجميع ّ
التغيرات في
الميدان ...حيث العين والمآل
اخ ـت ـصــر ال ــوزي ــر ال ــروس ــي سـيــرغــي
ّ
الفــروف كــل األدبـيــات والتصريحات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ف ــي سـنــة
 ،2015بمقابلة تلفزيونية .لــم يقف
عند حـ ّـد اتـهــام واشـنـطــن و«الـنــاتــو»

ب ـعــد ت ـج ـم ـيــد اتـ ـف ــاق إخ ـ ــراج مـسـلـحــي
تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» م ــن م ـخـ ّـيــم ال ـيــرمــوك
والحجر األســود ،جنوبي دمشق ،عقب
مـقـتــل قــائــد «ج ـيــش اإلسـ ـ ــام» زه ــران
َّ
ع ـلــوش ،سـ ُـيـنــفــذ ات ـفــاق اإلخـ ــاء خــال
األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة .وأدت االت ـ ـصـ ــاالت إلــى
تقديم اقتراح جديد يقضي بفتح طريق
جديد بديل للطريق السابق الــذي يمر
فــي مناطق سيطرة «جـيــش اإلس ــام».
وأفادت معلومات بأن «جبهة النصرة»،
هــي األخ ــرى تنتظر املــوافـقــة على طلب
إخـ ـ ــاء م ـس ـل ـح ـي ـهــا م ــن م ـن ـط ـقــة ري ــف
دمـشــق الـجـنــوبــي بــاتـجــاه مــديـنــة إدل ــب.
وتعمل مكاتب األمم املتحدة في دمشق
عـلــى التنسيق مــع الـجـهــات املعنية في
الحكومة السورية لتنفيذ هذا الطلب.

بــازدواج ـيــة املـعــايـيــر والتقصير في
ّ
حـ ــل ال ـع ــدي ــد م ــن األزم ـ ـ ــات ال ــدول ـي ــة،
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي س ــوري ــا
وأوكرانيا ومكافحة اإلرهاب ،بل ّ
كرر
بنحو قاطع موقف بالده من مسائل
خالفية ،أهمها مصير الرئيس بشار
األســد .كذلك ،بدا رأس الدبلوماسية
الــروســي كمن يطيح لقاء «فيينا »3
املرتقب أواخر الشهر املقبل بني وفد
ح ـكــومــي سـ ــوري وال ــوف ــد امل ـع ــارض.
ّ
الف ـ ـ ـ ـ ــروف رأى أن «حـ ـ ــركـ ـ ــة أحـ ـ ـ ــرار
الـشــام» و«جيش اإلس ــام» تنظيمان
إرهــابـيــان ال مـكــان لهما على طاولة
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ،وه ـ ــات ـ ــان امل ـن ـظ ـم ـتــان
ت ـش ـك ــان رأس الـ ـح ــرب ــة ال ـع ـس ـكــري
لرعاة املعارضة السورية اإلقليميني،
وعلى رأسهم السعودية وتركيا.
فالرياض التي اعتبرت أنها نجحت
ف ــي «تـ ـص ــدي ــر» وف ـ ــد مـ ـف ــاوض عـلــى
ق ـيــاس ـهــا ت ـق ــف الـ ـي ــوم  -إل ـ ــى جــانــب
حـلـفــائ ـهــا اإلق ـل ـي ـم ـيــن وال ـغ ــرب ـي ــن -
ّ
أمــام معضلة تتخطى توسعة الوفد
امل ـ ـعـ ــارض ل ـي ـش ـمــل «حـ ـ ــزب االتـ ـح ــاد
الــديـمـقــراطــي» ال ـك ــردي وامل ـعــارضـ ْـن
هـيـثــم م ـنــاع وقـ ــدري جـمـيــل ،ب ــل هي
اليوم أمــام «نسف» روســي ملؤتمرها
األخير للمعارضة السورية.
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ،فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث بـ ـثـ ـتّ ــه ق ـن ــاة
ً
«زف ـي ــزدا» الــروس ـيــة أم ــس ،أن ــه «أوال
ن ــري ــد انـ ـط ــاق ال ـع ـم ـل ـيــة الـسـيــاسـيــة
ح ــول س ــوري ــا الـشـهــر امل ـق ـبــل ،ونــريــد
ثــانـيــا أن تنتقي األم ــم املـتـحــدة وفــد
امل ـعــارضــة ال ـســوريــة بـمــا ال يقتصر
على فــريــق مـحــدد بعينه ،بــل يشمل
املـشــاركــن فــي جميع الـلـقــاءات التي
عقدت في غضون العامني األخيرين،
بما فيها لـقــاءات موسكو والقاهرة
وآخرها الرياض».
ّ
ول ـف ــت إلـ ــى أن ن ــص ال ـ ـقـ ــرار األم ـم ــي
«ي ـ ـ ـحـ ـ ــدد بـ ـشـ ـك ــل ال ل ـ ـبـ ــس ف ـ ـيـ ــه أنـ ــه
ال مـ ـك ــان ل ــإره ــابـ ـي ــن وراء ط ــاول ــة
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،ف ـي ـم ــا ن ـح ــن ن ـت ـس ــاءل
عـ ــن ب ـع ــض املـ ـش ــارك ــن فـ ــي ال ـج ــول ــة
األخ ـيــرة مــن االجـتـمــاعــات ،نـظـرًا إلى
أنـهــم يـمـثـلــون جـمــاعـتــن نعتبرهما
إرهــابـيـتــن .هــاتــان الـجـمــاعـتــان هما
جيش اإلسالم الذي يستهدف دمشق
ب ـقــذائــف الـ ـه ــاون ،واس ـت ـهــدف مبنى
س ـفــارت ـنــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة،
وثانيتهما أحرار الشام التي تفرعت
مباشرة عن تنظيم القاعدة».
وبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال ت ـ ـب ـ ــدل املـ ــوقـ ــف
األم ـيــركــي ح ـيــال سـبــل الـتـســويــة في
ســوريــا بعد االنـتـخــابــات املقبلة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أك ــد أن ــه ال يمكن
التكهن بمسار السياسة الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألزم ــة
السورية ،وبأوضاع املنطقة عمومًا،
معيدًا إلى الذاكرة الكثير من األمثلة
التي عجز فيها الرؤساء األميركيون
ع ــن تـنـفـيــذ وع ــوده ــم بـعــد ال ـف ــوز في
االنتخابات ودخول البيت األبيض.

الفروف :لوال استكبار التحالف الدولي لما تصرفت تركيا بهذا القدر من الفظاظة الصريحة (أ ف ب)

ّ
ولفت إلى أنه «رغم ذلك صار يتبلور
لــدى اإلدارة األمـيــركـيــة الحالية فهم
ّ
م ـق ـت ـض ــاه أن اإلره ـ ـ ـ ــاب فـ ــي س ــوري ــا
وال ـش ــرق األوس ـ ــط أخ ـطــر بـكـثـيــر من
بـشــار األس ــد ومـمــا ك ــان عليه صــدام
حسني ومعمر القذافي».

الحدث األهم

ّ
ورأى الف ـ ـ ـ ــروف أن نـ ـ ــزع األس ـل ـح ــة
الـكـيـمـيــائـيــة ال ـس ــوري ــة كـ ــان ال ـحــدث
األعقد واألهــم في هــذه السنة .ولفت
الـ ـنـ ـظ ــر إل ـ ـ ــى أن بـ ـع ــض املـ ـح ــادث ــن
الغربيني ،يــؤكــدون أنهم لــن يدعموا
التسوية فــي ســوريــا إال بعد ضمان
انعدام أي دور في العملية السياسية،
ّ
وأي وجــود في أجهزة الدولة املقبلة
للرئيس السوري بشار األســد ،نظرًا
«إلى انعدام شرعيته».
وأع ـ ـ ــاد إلـ ــى األذه ـ ـ ـ ــان ،أن «ال ــرئ ـي ــس
ب ـش ــار األس ـ ــد كـ ــان شــرع ـيــا بــاملـطـلــق
بالنسبة إلى هؤالء عندما كان األمر
يتطلب إخ ــراج األسلحة الكيميائية
مــن ســوريــا وإتــاف ـهــا ،كــذلــك صــدرت
ق ـ ــرارات الـتــرحـيــب بــذلــك عــن مجلس
األم ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي والـ ــوكـ ــالـ ــة ال ــدول ـي ــة
لحظر األسلحة الكيميائية ،وبقرار
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة االن ـض ـم ــام إلــى
ات ـفــاق ـيــة ح ـظــر ه ــذه األس ـل ـح ــة ،دون

ب ـ ـ ـ ــروز أي تـ ـحـ ـفـ ـظ ــات مـ ـ ــن ش ــرع ـي ــة
الشريك (السوري)».
وفــي تفسير السبب مــن وراء العجز
ال ـ ـغـ ــربـ ــي هـ ـ ـ ــذا ،أعـ ـ ـ ــاد الفـ ـ ـ ـ ــروف إل ــى
األذه ــان «تعاظم التبعية األوروبـيــة
ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ب ـن ـحــو حـ ــاد في
اآلون ــة األخ ـي ــرة» ،معتبرًا أن ذل ــك لم
ّ
يتجل في أوكرانيا وحدها ،بل يبرز
ع ـلــى ال ـك ـث ـيــر م ــن ح ـل ـبــات الـسـيــاســة
العاملية.
وت ــاب ــع« :ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ــاراك
أوباما ووزير خارجيته جون كيري،
طــامل ــا ي ــؤك ــدان تـمـسـكـهـمــا ب ـضــرورة
الـ ـتـ ـس ــوي ــة فـ ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا وال ـت ـق ـي ــد
ال ـ ـتـ ــام ب ـت ـط ـب ـيــق اتـ ـف ــاق ــات م ـي ـن ـســك.
ليس بوسعي التشكيك فــي صدقية
الرئيس األميركي ،وهو يؤكد لنظيره
الروسي وجهًا لوجه استعداد بالده

القرضاوي ينقل عبر
قناة «الجزيرة» دعوات
متطرفة مقززة

ال ـت ــام ل ـل ـم ـســاعــدة ع ـلــى ه ــذا امل ـس ــار،
ف ـي ـمــا ل ــم تـ ـح ــرز لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة
واألوروب ـيــون أي تقدم ملحوظ على
هذا املسار حتى اآلن».

بكتيريا «التحالف السعودي»

ّ
وشدد في ما يتعلق بجبهة مكافحة
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ع ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام ب ـق ـضــايــا
التعليم في الدول الفقيرة ،بما يمنع
األطـ ـف ــال م ــن ال ـت ـس ـكــع ف ــي الـ ـش ــوارع
ومـ ـ ــن وق ــوعـ ـه ــم فـ ــي أي ـ ـ ــدي ع ـنــاصــر
تنظيم «داع ــش» ،و«جبهة النصرة»
وســواهـمــا مــن املـنـظـمــات اإلرهــابـيــة،
وع ـلــى أهـمـيــة تــركـيــز االه ـت ـمــام على
طبيعة اإلســام الــذي يجري تعليمه
فــي املساجد ،حيث هناك الكثير من
األم ـث ـل ــة ع ـلــى ب ـ ــروز أئ ـم ــة مـتـطــرفــن
يتقنون نشر الفكر املتطرف واملتشدد
ً
فــي ال ـجــوامــع .وس ــاق م ـثــاال فــي هــذه
املناسبة ،الشيخ يوسف القرضاوي
«الذي ينقل عبر قناة الجزيرة دوريًا
إلـ ــى امل ـس ـل ـمــن ف ــي م ـص ــر وامل ـن ـط ـقــة
والعالم دعوات متطرفة مقززة».
وعــن التحالف الــدولــي ال ــذي شكلته
واشـنـطــن ملـحــاربــة اإلرهـ ــاب ،وبينها
بلدان أوروبـيــة أعضاء في «الناتو»،
ّ
رأى أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة قــالــت «ال.
الرئيس السوري ليس شرعيًا ،وهذا

مشهد ميداني

ّ
الجيش يوسع عملياته في درعا ...ويتابع تقدمه في ريف

سائر اسليم
فـ ـت ــح الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ج ـب ـهــة
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة داخـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة درع ـ ـ ــا
بــال ـتــزامــن م ــع اس ـت ـم ــرار الـعـمـلـيــة
ال ـع ـس ـكــريــة داخـ ــل مــدي ـنــة الـشـيــخ
ً
مسكني شـمــاال ،فــي وقــت مــا زالــت
ف ـي ــه االشـ ـتـ ـب ــاك ــات م ـس ـت ـم ــرة فــي

ريف الالذقية الشمالي من محور
جـ ـب ــل الـ ـقـ ـص ــب بـ ــات ـ ـجـ ــاه الـ ـت ــال
املؤدية إلى خان الجوز.
واقـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة
عـسـكــريــة حـ ّـي املـنـشـيــة فــي مدينة
درع ـ ــا ،س ـي ـطــر خــال ـهــا ع ـلــى عــدة
ً
ن ـق ــاط داخ ـ ــل الـ ـح ـ ّـي وصـ ـ ــوال إل ــى
أب ـن ـي ــة ع ـ ــواد الـ ـه ــال ح ـي ــث دارت

م ـ ـ ـعـ ـ ــارك عـ ـنـ ـيـ ـف ــة مـ ـ ــع الـ ـفـ ـص ــائ ــل
املـسـلـحــة اس ـت ـمــرت ع ــدة ســاعــات،
أدت إل ـ ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوط قـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــى ف ــي
ص ـف ــوف ـه ــا .وذلـ ـ ــك ب ــالـ ـت ــوازي مــع
الـعـمـلـيــة امل ـس ـت ـمــرة داخـ ــل مــديـنــة
الشيخ مسكني ،شمال درعا ،التي
سيطر فيها على مساحة واسعة
من املدينة.

ّ
وقــال مصدر عسكري إن الجيش
س ـي ـط ــر عـ ـل ــى «الـ ـجـ ـه ــة ال ـش ــرق ـي ــة
م ــن املــدي ـنــة وشـ ــارع الـصـيــدلـيــات
ومبنى السرياتيل ومجمع زايــد
وامل ــدرس ــة الـحـكــومـيــة الـتــاسـعـ ّـة»،
ّ
م ـش ـيــرًا إلـ ــى أن امل ـس ـل ـحــن شــنــوا
هـجــومــا مـعــاكـســا بــاتـجــاه املــواقــع
الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـيـ ـط ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـجـ ـي ــش

ال ـ ـسـ ــوري ،بـ ــاء ب ــال ـف ـش ــل .وذكـ ــرت
ّ
«ت ـ ـن ـ ـس ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــات» امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة أن
مـجـمــوعــة تــاب ـعــة لـ ـ «أل ــوي ــة سيف
ال ـشــام» ،حــاصــرهــا الجيش داخــل
ً
املدينة ،ما زال مصيرها مجهوال،
ّ
الف ـتــة إل ــى أن الـفـصــائــل املـسـلـحــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادت عـ ـ ـ ــدة نـ ـ ـق ـ ــاط س ـي ـط ــر
ع ـل ـي ـهــا ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ،األم ــر

