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سوريا

توحيد «المعارضات» في الرياض برعاية روسية ـ مصرية
الجيش يقترب من عزل دير الزور عن حمص

ّ
هؤالء على أن تركيا بحاجة «بصورة
خاصة إلــى ذلــك ،بعدما ارتفع التوتر
بينها وب ــن واشـنـطــن بـشــأن املـســألــة
الكردية في سوريا».
وم ـ ـنـ ــذ نـ ـح ــو ع ـ ـ ـ ــام ،وألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ت ـب ــدأ
بــال ـت ـبــايــن م ــع واش ـن ـط ــن بـخـصــوص
«طــرق التعامل مع أكــراد ســوريــا» وال
تنتهي عند مفاعيل محاولة االنقالب
ال ـف ــاش ــل وارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـل ـه ـجــة ال ـغــرب ـيــة
امل ـن ـ ّـددة ب ــ«االس ـت ـبــداد ال ـتــركــي» ،بــات
ّ
واضحًا أن أردوغان يسعى إلى تثبيت
صــورتــه الـقــومـيــة فــي الــذهــن الـتــركــي.
ّ
ولعل لهجته املرتفعة ضد املستشارة
األمل ــانـ ـي ــة ان ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل ،ق ـب ــل أي ــام
قليلة ،تعكس ذلك بوضوح.
ويـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــث ال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــي س ــون ــر
ّ
ج ــاغ ــاي ـت ــاي أن «مـ ــا ن ـ ــراه ف ــي األزمـ ــة
القائمة بني تركيا واالتحاد األوروبي
والـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة األخـ ـ ــرى ،ب ـمــا فيها
الــواليــات املتحدة ،هــو تغير زلــزالــي»،
ما يدفع أردوغان إلى البحث عن ركائز
«شــرق ـيــة» لـسـيــاسـتــه ال ـخــارج ـيــة .وال
ّ
شك في أن الرئيس التركي يلقى دعمًا
داخليًا لتوجهاته الـجــديــدة ،إذ «منذ
االنـقــاب الفاشل ضــده ،بــرزت نظرية
ج ــدي ــدة ب ــن م ــؤي ــدي ــه أط ـل ـق ــوا عليها
اس ــم األردوغ ــانـ ـي ــة ،تـعـتـبــر أردوغ ـ ــان
شخصية تــاريـخـيــة ستجعل األت ــراك
عـظـمــاء وتـعـيــد الـفـخــر إل ــى املسلمني،
وأن ــه ال ب ـ ّـد مــن تــأيـيــده ودع ـم ــه ،ليس
ألنــه بحاجة إلــى تأييد شخصي ،بل
ألن هــذه هي الطريقة التي تدعم مثل
هذا املشروع التاريخي العظيم» ،يقول
ّ
جاغايتاي ،مضيفًا أن «األردوغانية»
ترتكز على «م ــزج اإلس ــام السياسي
والـ ـق ــومـ ـي ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة تـ ـح ــت شـخــص
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان( ...الـ ـ ـ ـ ــذي) ي ـح ـم ــي تــرك ـيــا
وال ـ ـعـ ــالـ ــم اإلس ـ ــام ـ ــي مـ ــن ال ـه ـج ـم ــات
ً
األجـنـبـيــة ،وه ــؤالء األجــانــب هــم عــادة
الغربيون».
وقـ ـ ـ ــد تـ ـتـ ـض ــح تـ ــوج ـ ـهـ ــات أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان
«الجديدة» في القضية الفلسطينية،
خاصة في خالل األحداث األخيرة التي
شهدها املسجد األقصى ومحيطه في
ّ
القدس املحتلة ،وذلك على الرغم من أن
عالقات أنقرة بتل أبيب ّ
جيدة في هذه
ّ
الفترة .ولعل أثناء زيارته أمس لألردن
ُ
ّ
ال ـت ــي تـ ـع ـ ُّـد وص ــي ــة ع ـل ــى «امل ـق ــدس ــات
اإلســامـيــة فــي ال ـقــدس» ،أراد الرئيس
التركي استعراض هذه التوجهات.
ّ
ومن املعروف أن اللهجة التركية تجاه
إســرائـيــل غالبًا مــا تـكــون مرتفعة في
ّ
العلن ،لكن توجه أردوغ ــان شخصيًا
إلــى ّ
عمان في زيــارة تتزامن والذكرى
الـ 70على إقامة العالقات الثنائية ،هو
أمر يحمل الكثير من الدالالت الرمزية.
ومــن العاصمة األردن ـيــة أعـلــن خالل
لـقــائــه امل ـلــك عـبــدالـلــه ال ـثــانــي« :أدرك
جـ ـيـ ـدًا ال ـح ـس ــاس ـي ــة الـ ـت ــي ي ـظ ـهــرهــا
أخـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز (امل ـ ـ ـلـ ـ ــك ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه)،
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ف ـل ـس ـط ــن،
وس ـ ـنـ ــواصـ ــل دع ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــدور األردنـ ـ ـ ــي
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـحـمــايـتـهــا لــأمــاكــن
املقدسة اإلسالمية ...وسوف نواصل
ال ـع ـمــل م ـعــا مل ـنــع ت ـك ــرار االعـ ـت ــداءات
وانتهاكات الحقوق التي وقعت في
الحرم الشريف الشهر املاضي» .وقال
ّ
أي ـضــا إن «ال ـعــالــم اإلس ــام ــي يعيش
أيامًا عصيبة ،ويجب أن نستمر في
تضامننا بمزيد من الدقة ...والطريق
ال ــوحـ ـي ــد ل ـت ـح ـق ـيــق ذل ـ ــك هـ ــو زي ـ ــادة
امل ـش ــاورات ،وتـعــزيــز آل ـيــات الـتـعــاون
في ما بيننا».

نجح الجيش السوري في
تقطيع مناطق سيطرة
«داعش» في بادية حمص
الشرقية ،بشكل يتيح
له قضم تلك المناطق
المحاصرة تباعًا ،بينما يتابع
عملياته نحو دير الزور شرقًا.
وبالتوازي ،عقدت جولة
أولى من المحادثات في
الرياض بين أطياف المعارضة
برعاية كل من روسيا ومصر
والسعودية ،بغية الوصول
إلى وفد واحد يضم منصات
الرياض وموسكو والقاهرة
ت ـت ـك ـث ــف االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات وامل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاورات
ال ـخــاصــة بــامل ـلــف الـ ـس ــوري ،ت ــوازي ــا مع
استقرار تشهده الجبهات املشتركة بني
ال ـج ـيــش وال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة ،وتــرقــب
مل ـس ـت ـق ـبــل وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار امل ــراق ــب
روسـ ّـيــا فــي الـجـنــوب والـغــوطــة الشرقية
وريـ ــف حـمــص ال ـش ـمــالــي .وف ــي املـقــابــل،
ت ــدور امل ـع ــارك ض ــد «داع ـ ــش» ف ــي مـعــزل
عـ ــن املـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،وإن كـ ــانـ ــت قــد
تعززت ّ
بتفرغ الجيش السوري وحلفائه
للجبهة الشرقية على حساب الجبهات
ال ـ ـهـ ــادئـ ــة .وب ـي ـن ـم ــا يـ ـب ــدو ت ـك ـت ـيــك تـلــك
ً
القوات فعاال ضد التنظيم برغم طبيعة
البادية وجبالها القاسية ،تتحرك قوات
«ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» ب ـبــطء الف ــت داخ ــل
أحياء الرقة ،مكثفة من غاراتها الجوية
ع ـل ــى امل ــديـ ـن ــة ،والـ ـت ــي ت ـح ـصــد ع ـش ــرات
املدنيني هناك .وبينما يستكمل الجيش
وحلفاؤه املعارك الضرورية قبيل تركيز
الجهود نحو دير الزور ،والتي تتضمن
إن ـ ـهـ ــاء وجـ ـ ـ ــود «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ش ـ ـمـ ــال غ ــرب
السخنة ،يكثف «التحالف» مــن نشاطه
مع «املجالس املحلية» وشيوخ العشائر
املـنـتـشــرة ف ــي ال ــرق ــة ودي ــر ال ـ ــزور ،وذل ــك

بهدف حشد حلفاء محليني ألي معركة
مرتقبة ينوي خوضها على طول شرق
الفرات.
وعـ ـل ــى م ـق ـل ــب آخـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـحـ ــاول م ـن ـصــات
املعارضة املجتمعة في الرياض ،الخروج
بتوافقات رئيسية تمكنها من الحضور
بــوفــد واح ــد إلــى مـحــادثــات «جــديــة» مع
الجانب الحكومي ،وفق تعبير املبعوث
األم ـمــي سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا .وشهد
أم ــس جــولـتــن مــن االجـتـمــاعــات بــن كل
من «هيئة التفاوض العليا» ومنصتي
القاهرة وموسكو ،وركــزت في معظمها
على تفاصيل عملية االنتقال السياسي
وقـ ـضـ ـي ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــور .ونـ ـقـ ـل ــت مـ ـص ــادر
مـ ـع ــارض ــة أن إصـ ـ ـ ــرار م ـن ـصــة مــوس ـكــو
ّ
يخص مصير
على عدم ذكر أي تفصيل
الرئيس الـســوري بشار األســد ،هو أبرز
النقاط الخالفية بينها وبــن «الهيئة»
ومـنـصــة ال ـقــاهــرة ،الـلـتــن تــوافـقـتــا على
ضـ ـ ـ ــرورة ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود أي دور لــأســد
ف ــي املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة .ك ــذل ــك ،رفـضــت
مـنـصــة مــوسـكــو إصـ ــرار ال ـطــرف املـقــابــل
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة إن ـ ـجـ ــاز دس ـ ـتـ ــور ج ــدي ــد
للبالد خــال املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ،داعية
إلــى اعتماد دستور عــام  .2012وأشــارت
تـلــك امل ـص ــادر إل ــى أن «ال ـه ـي ـئــة» تـحــاول
تحصيل مكاسب سياسية من موسكو،
ل ـل ـق ـب ــول ب ـح ـل ــول وس ـط ـي ــة مـ ــع مـنـصــة
م ــوس ـك ــو ،وهـ ــو م ــا ع ـ ّـب ــر ع ـنــه امل ـت ـحــدث
باسم «الهيئة» يحيى العريضي ،بقوله
إن «الـهـيـئــة لــن تـقــدم ت ـنــازالت مجانية»
فــي لـقــاء الــريــاض .وأوضـحــت أن منصة

القاهرة تحاول مدفوعة بتوافق روسي
ـ ـ ـ م ـص ــري ،ل ـعــب دور وس ــاط ــة لحلحلة
الخالفات الرئيسة .وهو ما يتسق بنحو
كبير مع ما تحدث عنه وزير الخارجية
ال ــروس ــي سـيــرغــي الفـ ــروف أم ــس ،خــال
لقائه نظيره املصري سامح شكري في
مــوسـكــو .إذ أش ــار إل ــى أن ب ــاده ومصر
وبمشاركة السعودية تعمالن على دعم

أكدت «الهيئة»
أنها «لن تقدم
تنازالت مجانية»
في لقاء الرياض
تشكيل وفد موحد للمعارضة السورية،
مـ ــن أج ـ ــل إط ـ ــاق مـ ـف ــاوض ــات م ـب ــاش ــرة
م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة .وي ـب ــدو الـعـمــل
ً
ال ــروس ــي ـ ـ ـ املـ ـص ــري م ـك ـمــا لــات ـفــاقــات
األخـيــرة الـتــي احتضنتها الـقــاهــرة ،بني
ممثلي وزارة الدفاع الروسية وممثلني
عــن ع ــدد مــن الـفـصــائــل املـسـلـحــة ،والـتــي
أفضت إلى اتفاقي «تخفيف التصعيد»
ال ـخــاصــن بــال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة وبــريــف
حمص الشمالي.
وبينما تستضيف موسكو غـدًا ،رئيس

ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامني نتنياهو،
حيث يتوقع أن يطغى اتـفــاق «تخفيف
التصعيد» الخاص باملنطقة الجنوبية
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،عـ ـل ــى نـ ـق ــاش ــات ــه هـ ـن ــاك،
ً
استضافت ّ
عمان كال من الرئيس التركي
رجـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ووزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األمـ ـي ــرك ــي ج ــاي ـم ــس م ــاتـ ـي ــس .ورك ـ ــزت
نقاشات األخير مع امللك األردني عبدالله
الثاني ،على تطورات املنطقة ،وال سيما
امللفان الـســوري والـعــراقــي ومستجدات
ً
الحرب على «داعــش» ،فضال عن مناطق
«تخفيف التوتر» .ونقلت وكالة «بترا»
أن الطرفني أشارا إلى «االستقرار النسبي
الذي تشهده مناطق الجنوب السوري...
لغاية اآلن» .وفــي ضــوء الــزيــارة املرتقبة
ملــات ـيــس إل ــى أنـ ـق ــرة ،ب ــدت الف ـت ــة إش ــارة
أردوغ ــان إلــى احتمال «تعزيز التعاون»
مع إيــران في مجال «مكافحة اإلرهــاب»،
خــاصــة أنــه جــدد إدان ــة تـعــاون واشنطن
مــع األك ــراد فــي ســوريــا ،وخــاصــة دفعات
األسلحة التي تصل إليهم عبر العراق.
أم ــا ف ــي املـ ـي ــدان ،ف ـقــد اس ـت ـطــاع الـجـيــش
وح ـل ـف ــاؤه ت ـعــزيــز مــواق ـع ـهــم ف ــي محيط
السخنة الشمالي ،عبر سيطرتهم على
عــدد من التالل املحيطة بالبلدة من تلك
الـجـهــة ،فــي م ــوازاة تثبيت نـقــاط جديدة
فــي بـلــدة الطيبة والـجـبــال املحيطة بها
من الناحية الغربية والجنوبية .وعقب
الـتـقــدم األخ ـي ــر ،ف ــإن املـنـطـقــة املـحـصــورة
بني جبل الضاحك وقصر الحير الشرقي،
تبقى فاصلة بني القوات ،إلتمام الحصار
على «داعــش» في جيب آخر ضمن بادية
حمص الشرقية .كذلك ،تمكنت القوات في
محيط جبل الشاعر الجنوبي الغربي ،من
التقدم عبر منطقة تل الصوانة والسيطرة
على وادي حويسيس ،جنوب جبل أبو
ضهور .وبالتوازي ،قال رئيس العمليات
فـ ــي ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ـ ــان ال ــروسـ ـي ــة س ـيــرغــي
رودس ـكــوي ،إن الـقــوات السورية تمكنت
بدعم جوي روسي من التقدم في املنطقة
الــوسـطــى «بـمـعــدل  30إلــى  40كيلومترًا
يــومـيــا» .وأش ــار إلــى أن فــك الـحـصــار عن
مــديـنــة دي ــر الـ ــزور س ــوف «يـكـلــل هزيمة
القوات األساسية للتنظيم اإلرهابي على
األراضي السورية».
(األخبار)

معتقلو «تحرير حلب» في السعودية
« ...مكارثية فايسبوكية»
حلب ــ باسل ديوب
ب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ال ــد ّكـ ـت ــور امل ـه ـن ــدس أي ـمــن
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،يـ ــوضـ ــب ح ـق ــائ ـب ـ ُـه مـ ـ َغ ــادرًا
السعوديةُ ،ده ـ َـم ُّ
وق ــف في
مقر عمله وأ ِ
ُ
ال ــري ــاض ،وأح ـي ــل عـلــى مـحـكـمــة أمـنـيــة
بتهمة «تأييد النظام الـســوري» .وبعد
سرقة جميع وثائقه الرسمية ،تجاهلت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ت ـن ـف ـي ــذ أم ـ ــر م ـل ـك ــي قـضــى
بترحيله ج ـوًا إل ــى لـبـنــان .أم ــا الـقــرائــن
التي اعتمد عليها قــرار اإلدان ــة ،فكانت
ً
جمال شعرية تتغنى بسوريا ،تناقلتها
بعض صفحات الـتــواصــل االجتماعي.
واليوم ،تسعى عائلته التي تمكنت من
املـ ـغ ــادرة قـبــل تــوقـيـفــه ،إل ــى اسـتـصــدار
جواز سفر جديد له ،لتمكينه من مغادرة
األراضي السعودية قبل أن يصدر بحقه
حكم جائر ،أسوة بموقوفني آخرين.
ول ـ ــدى م ـح ــاول ــة «األخـ ـ ـب ـ ــار» ال ـت ــواص ــل
م ــع ع ـ ــدد م ــن الـ ـس ــوري ــن امل ـق ـي ـمــن فــي
السعودية ،رفــض أغلبهم الحديث عن
تـلــك الـتــوقـيـفــات ،فـيـمــا ت ـخــوف آخ ــرون
من ذكر أسمائهم خشية مصير مماثل،
مـ ــؤكـ ــديـ ــن أن ـ ـهـ ــم أغ ـ ـل ـ ـقـ ــوا ص ـف ـحــات ـهــم
عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
واشتراكاتهم في املجموعات اإلخبارية

ال ـتــي تـنـقــل أخ ـب ــار ال ـج ـيــش وعـمـلـيــاتــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة .وق ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــادي ،املـ ـقـ ـي ــم فــي
الـسـعــوديــة ،فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار»:
«أرجــو ّ
تفهم ظروفنا .نحن مع وطننا،
ونعمل إلعالة أهلنا الصامدين هناك،
ولكنهم تمكنوا مــن إشــاعــة جــو الرعب
بيننا .وأنا ّ
أحمل السوريني املعارضني
املسؤولية ّقبل السلطات السعودية».
«ال ـل ـه ــم أع ــن ــي ع ـل ــى ال ُـص ـي ــام وال ـق ـي ــام
ٌ َ
ودعم النظام» ،عبارة ذ ِّيلت بها صورة
ل ـل ــرئ ـي ــس بـ ـش ــار األس ـ ـ ـ ــد ،عـ ـل ــى إحـ ــدى
ص ـف ـح ــات «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» ،ك ــان ــت كـفـيـلــة
بتوقيف املهندس محمد فــراس عبارة،
املقيم فــي اململكة منذ سـنــوات طويلة.
وفــراس واحــد من ضحايا هــذه الحملة
«املكارثية» ،لكن املثير في األمر أنه حكم
بالسجن لسبع س ـنــوات ،منها اثنتان
ألن ـ ــه أدي ـ ــن بـ ــ«الـ ـح ــدي ــث مـ ــع (ال ـج ـن ــس
اآلخـ ـ ــر) ع ـبــر (واتـ ـ ــس أب)» إل ــى جــانــب
تهمة «م ــواالة اإلره ــاب» ،لكونه «وضع
ص ـ ــورة ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األس ـ ــد وال ـع ـلــم
الـ ـس ــوري ف ــي م ـكـتـبــه ،وص ـ ــورة لــأمــن
ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن نصر
ال ـلــه مـكـتــوبــا عـلـيـهــا (امل ـ ــوت إلســرائـيــل
وأذن ــاب ـه ــا)» .ورأت والـ ــدة فـ ــراس ،منى
اإلدريسي ،في حديث إلى «األخبار» أن

«الحكم كــان مفاجأة لنا .لــم يقم فــراس
بــأي تعرض للسعودية وحكامها .هو
شــاب يحب وطنه ،ويريد التخلص من
اإلره ــاب ال ــذي تدينه الـسـعــوديــة ،وهو
يعادي إسرائيل .كنا نتوقع الترحيل ،ال
هذا الحكم الظالم».
وك ــان عــدد مــن الـســوريــن ،أطـلـقــوا على
أنفسهم اسم «صقور بن نايف» (نسبة
إل ــى مـحـمــد ب ــن ن ــاي ــف ،وزي ــر الــداخـلـيــة
ّ
ال ـس ـعــودي ال ـســابــق) ،قــد نــظـمــوا حملة
على وسائل التواصل االجتماعي عبر
وسـ ــم «شـ ّـب ـي ـحــة ب ـش ــار بــال ـس ـعــوديــة»،
بهدف «التبليغ عن السوريني املؤيدين»
للدولة ،ونشر صورهم وعناوينهم ،مع
عـنــوان بــريــد إلـكـتــرونــي خــاص بتبليغ

أطلق بعض السوريين
حملة بهدف «التبليغ
عن المؤيدين»

املباحث العامة السعودية .وخلقت هذه
الحملة جوًا من الرعب لدى البعض ،ما
دفــع بعضهم إلــى تغيير عنوان سكنه،
وإغـ ــاق حـســابــه عـلــى «فــاي ـس ـبــوك» ،أو
حتى مغادرة األراضي السعودية.
واس ـت ـغ ــل ب ـعــض هـ ـ ــؤالء ،صــداق ـت ـهــم أو
قــرابـتـهــم مــع ســوريــن مــؤيــديــن لـلــدولــة،
ل ـن ـش ــر صـ ــورهـ ــم وأسـ ـم ــائـ ـه ــم ال ـثــاث ـيــة
وعناوين سكنهم وعملهم ،بغية إشاعة
جــو مــن اإلره ــاب النفسي ،بــالـتــوازي مع
قيام املباحث السعودية بحملة اعتقاالت
واسـ ـع ــة ط ــاول ــت عـ ـ ــددًا م ــن األشـ ـخ ــاص
امل ـن ـش ــورة أس ـم ــاؤه ــم .وح ـف ـلــت الـحـمـلــة
بالسباب البذيء والتحريض العنصري
والطائفي باستخدام ألفاظ نابية.
وق ــال رام ــي ،وهــو أحــد الـســوريــن الذين
كــانــوا يعلنون تــأيـيــدهــم عـلــى صفحات
التواصل االجتماعي وغادروا السعودية
بعد حملة االعـتـقــاالت ،إن «السعوديني
لم يتعرضوا لنا بــأي شــيء قبل تحرير
حـلــب .ولـكــن تحريض بعض السوريني
َ
السعودي إلى شن حملة
أثمر دفع األمن ّ
االعتقاالت» .وتحفظ رامي عن ذكر اسمه
الكامل ،خشية مضايقة ذويه ممن بقوا
ً
في السعودية ،محمال بعض السوريني
مسؤولية التحريض األولى.

