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تقرير

الفروف :واشنطن تعمل على موجة
أخرى وأسلحتها في أيدي اإلرهابيين
موسكو ــ أحمد الحاج علي

األه ــال ــي م ـنــع دخ ـ ــول آلـ ـي ــات الـحـفــر
والجرافات ،ما دفع العناصر التركية
إلــى إط ــاق الـنــار لتفريق املحتجني
والبدء بعمليات الحفر.

مقتل ضابط سعودي في
معركة الفوعة األخيرة
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ــواقـ ــع
«جهادية» مقتل املــازم أول السابق
فـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،ص ـخــر
الـ ـسـ ـلـ ـم ــي ،مـ ـت ــأثـ ـرًا بـ ـج ــراح ــه ال ـت ــي
أصيب خالل معركة الفوعة األخيرة.
وأشارت هذه املواقع إلى أن السلمي
ه ــو م ــن س ــاع ــد ع ـبــدال ـلــه املحيسني
(«ال ـقــاضــي ال ـعــام فــي جـيــش الفتح»
ح ــالـ ـي ــا) فـ ــي ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى س ــوري ــا
واستقبله والزمــه ،مضيفة أنه «كان
من بني املحاصرين في أحياء حمص
ال ـق ــدي ـم ــة ،وخـ ـ ــرج خ ـ ــال ال ـت ـســويــة،
ّ
وتوجه بعدها إلى ريف إدلب».

الطرق دون تدقيق على ّ
تغير خطه.
ي ـقــول« :أح ـيــانــا ي ـكــون خــط ك ـســوة ـ
ً
كــراجــات طويال ومليئًا بالحواجز،
ف ـ ـ ــأح ـ ـ ـ ّـول خ ـ ـطـ ــي ع ـ ـلـ ــى ج ـ ــرم ـ ــان ـ ــا ـ ـ
ك ـ ـ ــراج ـ ـ ــات ،وأح ـ ـيـ ــانـ ــا أب ـ ـقـ ــى ض ـمــن
ّ
منطقة صحنايا أقــل ركابها ضمن
ضواحيها فقط.
ي ـم ـل ــك ن ــاج ــي ث ــاث ــة بـ ــاصـ ــات ن ــوع
«س ـكــان ـيــا» ،الـكـبـيــر مـنـهــا يـعـمــل مع
أحد مؤسسات الدولة لنقل املوظفني،
ّأمـ ـ ــا اإلث ـ ـنـ ــان الـ ـب ــاقـ ـي ــان ،فــأحــده ـمــا
يعمل على خــط نقل جسر الرئيس

ّ
وظ ـ ـ ـفـ ـ ــت روس ـ ـ ـيـ ـ ــا «إن ـ ـجـ ــازات ـ ـهـ ــا
ّ
املـيــدانـيــة» ســوريــا فــي السياسة،
ُم ـ ـكـ ــررة دع ــوتـ ـه ــا ال ـ ــى واش ـن ـطــن
وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـش ـج ـيــع
األطـ ـ ــراف ال ـس ــوري ــة ع ـلــى ال ـحــوار
بـ ـغـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إل ـ ـ ـ ــى ت ـس ــوي ــة
سياسية.
فكما ح ـ ّـددت الـطــائــرات الروسية
بالتنسيق مــع الـجـيــش الـســوري
وأطـ ــراف «م ـحــور امل ـقــاومــة» على
األرض مـسـتـقـبــل خ ــارط ــة األم ــن
ّ
الدبلوماسية
الجغرافي ،رسمت
الــروسـ ّـيــة خـطــوطـهــا الـحـمــر على
خارطة مسار التسوية السياسية
امل ـتــزام ـنــة م ــع «اإلنـ ـج ــاز» املنسق
على الجبهات.
وف ــي ه ــذا االط ـ ــار ،ت ـن ــدرج زي ــارة
ولي ولي العهد السعودي محمد
بن سلمان الى سوتشي ،إذ تشير
ّ
مصادر مطلعة على الزيارة الى أن
«اململكة» باتت تبحث عن مخارج
لـ«تورطها في الـصــراع اليمني».
ّ
وت ـض ـي ــف أن بـ ــن س ـل ـم ــان وافـ ــق
على خطة الوساطة الروسية في
الـيـمــن «شـ ــرط ال ـح ـفــاظ عـلــى مــاء
وج ــه املـمـلـكــة» .أم ــا بالنسبة الــى
ّ
سوريا ،فقد تبدل موقف الرياض
مـ ــن رف ـ ــض مـ ـش ــارك ــة ال ـح ـك ــم مــع
الرئيس السوري بشار األسد ،إلى
«رف ــض مـشــاركـتــه فــي مــرحـلــة ما
بعد الحكومة االنتقالية».
زيـ ــارة املـب ـعــوث األم ـمــي ستيفان
دي مـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــورا إلـ ـ ـ ـ ــى روسـ ـ ـي ـ ــا
ولـقــاؤه وزيــر الخارجية الروسي
س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف ،أمـ ـ ــس ،حـمــا
أي ـض ــا «دالالت إي ـج ــاب ـي ــة ت ـصـ ّـب
ف ــي م ـص ـل ـحــة املـ ـس ــار ال ـس ـيــاســي
الــروســي» ،وذلــك على العكس من
ُ
االنتقادات التي تسجلها وسائل
االع ـ ـ ــام امل ـع ـت ــرض ــة ع ـل ــى تـعــزيــز
النشاط الروسي ودخول موسكو
«قلب املعركة» من خالل ضرباتها
الجوية التي «أسهمت في تسريع
عـجـلــة ال ـحــل س ـيــاســي» ،اسـتـنــادًا
الى املراقبني.
وشدد دي ميستورا ،عقب لقائه
الفــروف ،على «استحالة تسوية
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزاع فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا وإطـ ـ ـ ــاق
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ع ــن طــريــق
الـتــدخــل الـعـسـكــري» ،كــاشـفــا أنــه
ُيـخـطــط «لـلـتــوجــه إل ــى واشنطن
ّ
لـ ـح ــث ال ـج ــان ــب األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
االن ـض ـم ــام إل ــى ه ــذه ال ـج ـهــود».
أم ـ ــا عـ ــن مـ ـح ــادث ــات ــه فـ ــي وزارة
الخارجية ،فتركزت «على سبل
إعـ ـط ــاء دف ـع ــة ج ــدي ــدة لـلـعـمـلـيــة

– كراجات السومرية وأحيانًا يمتد
إل ــى جــديــدة عــرطــوز .واآلخ ــر يـقــوده
ً
بنفسه ،وه ــو األك ـثــر حـظــوة ودخ ــا
لـت ـنــوع خ ـطــوط س ـيــره ب ــن املـنــاطــق
املحيطة بالعاصمة.
ً
ال يقبل أحد من هؤالء السائقني دخال
أق ــل مــن «ع ـشــريــن أل ــف ل ـيــرة ســوريــة
يــومـيــا» ،بمعدل ســاعــات عمل يصل
الثنتي عشر ساعة يوميًا .وتزدحم
مــراكـبـهــم املـتــوسـطــة ذات  18مقعدًا
لتستوعب نحو خمسة وثالثني راكبًا.
وأجرة الركوب تبدأ من خمسني ليرة

السياسية على املسار السوري».
ّ
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ـ ـ ّـد الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروف أن
«إط ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
ال ــروسـ ـي ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا ال يـعـنــي
الـتـخـلــي عــن الـعـمـلـيــة السياسية
لـتـســويــة الـ ـن ــزاع ...دع ــم جـهــودكــم
(األمــم املتحدة) ُيصبح أمـرًا أكثر
إلحاحًا» .وأعرب عن قلق موسكو
م ــن «م ـ ـحـ ــاوالت ب ـعــض األط ـ ــراف
ع ــرق ـل ــة ت ـش ـك ـيــل ج ـب ـه ــة م ــوح ــدة
اإلرهاب» ،خاصة أن هذه
ملكافحة ّ
املرحلة تتطلب «توحيد الجهود
من أجل مكافحة تنظيمي الدولة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة وجـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة،
واآلخــريــن» .كــذلــك ،اتـهــم األطــراف
امل ـعــرق ـلــة ل ـج ـهــود تـشـكـيــل جبهة
ملكافحة اإلره ــاب بأنها «تستغل
ف ـ ــي ج ـ ـهـ ــودهـ ــا هـ ـ ـ ــذه بـ ـعـ ـث ــة دي
ميستورا».
وفي تصريحات لوسائل إعالمية
روسـيــة ،تناول الفــروف موضوع
ت ـس ـل ـي ــح واشـ ـنـ ـط ــن ل ـل ـم ـعــارضــة
السورية ،معتبرًا أن بــاده «تشك
ّ
اإلرهابيي»،
في أنها تقع في أيدي
ّ
وم ّ
ُ
رجحًا أن يكون هدف عمليات
التحالف الدولي بقيادة واشنطن
«إضعاف الجيش السوري» .كذلك
ط ــرح تـ ـس ــاؤالت ح ــول الـبــرنــامــج
األميركي الجديد لدعم املعارضة
ً
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،ق ـ ــائ ـ ــا« :ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة ق ــررت إس ـق ــاط الــذخـيــرة
ً
لهم (املعارضة) بدال من تدريبهم.
ل ـكــن إلـ ــى أيـ ــن س ـتــذهــب ك ــل هــذه
الــذخـيــرة؟ ألــن تلحق بالسيارات
ال ـتــي وق ـعــت ف ــي أيـ ــدي داعـ ــش؟».
وقـ ــد أع ـ ــرب ع ــن خـيـبــة ب ـ ــاده من
«عـجــز األمـيــركـيــن حـتــى اآلن عن
توحيد جميع األط ــراف السورية
امل ـع ـن ـيــة ف ــي م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب...
نحن نطلب من شركائنا الغربيني
املساعدة فــي فتح قـنــوات اتصال
ب ــامل ـع ــارض ــة ال ـس ّــوري ــة امل ـع ـتــدلــة،
ل ـك ـن ـن ــا لـ ــم نـ ـتـ ـل ــق حـ ـت ــى اآلن أي
مـعـلــومــات دق ـي ـقــة» .أم ــا بالنسبة
إلى ما ُيثار حول تشكيل تحالف
«ق ـ ــوى سـ ــوريـ ــا ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»،
فكشف أن موسكو درســت قائمة
املـشــاركــن فيه «والحـظـنــا وجــود
تـنـظـيـمــات سـبــق أن تـعــاونــت مع
داعش» .وزير الخارجية الروسي
أك ـ ـ ـ ــد «ان ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاح مـ ــوس ـ ـكـ ــو ع ـل ــى
التعاون مع واشنطن والتنسيق
ّ
الدولية في املجالني
مع الجهات
العسكري واالنساني».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،أعـ ـل ــن وزي ـ ــرا
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ع ـ ــادل
ال ـ ـج ـ ـب ـ ـيـ ــر والـ ـ ـف ـ ــرن ـ ـس ـ ــي لـ ـ ـ ـ ــوران
فــابـيــوس« ،تــوافــق بلديهما على

حتى املئة ليرة بحسب طــول الخط،
وندرة وجود «امليكروباصات» عليه
ح ـت ــى س ــاع ــات م ـت ـق ــدم ــة م ــن ال ـل ـيــل.
ت ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة
ك ــأنـ ـه ــا «م ـ ـي ـ ـكـ ــروبـ ــاصـ ــات» ذات 14
راكبًا ،وتكتفي بمخالفتها شكليًا اذا
ّ
لعدد
«حملت» أكثر من املسموح به ُ ّ
الــركــاب ،لكن ذلــك سريعًا مــا «يغض
عنه البصر بوجود اإلكرامية للدورية
املناوبة» ،بحسب أحد السائقني.
على الجهة املقابلة من املشهد ،يبدو
ال ــراك ــب املـسـتـهـلــك األن ـش ــط الـ ــذي ال

الفروف :هدف عمليات التحالف الدولي إضعاف الجيش السوري (أ ف ب)

إي ـجــاد ح ـلــول سـيــاسـيــة لقضايا
املنطقة :سوريا واليمن والعراق،
إضــافــة ال ــى دع ــم عملية الـســام»
في هذه الدول .
ّ
إال أن ذل ــك ل ــم يـمـنــع الـجـبـيــر من
إعادة تكرار موقف بالده لناحية
«عــدم وجــود مستقبل لألسد في
ّ
أي حـلــول لــأزمــة ال ـســوريــة» ،ألن
الرئيس الـســوري «سبب رئيسي
فــي مــا لـحــق ب ـســوريــا مــن تدمير
وخ ـ ــراب وس ـفــك دم ـ ــاء ،وال يمكن
أن يـكــون ضـمــن أي حــل سياسي

ً
لألزمة مستقبال».
ك ـ ــام ال ـج ـب ـي ــر أت ـ ــى فـ ــي امل ــؤت ـم ــر
الصحافي الــذي عقده مع نظيره
ّ
ال ـف ــرن ـس ــي ،وق ـ ــال خ ــال ــه إن ح ــل
األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ي ـت ــم م ــن خ ــال
خيارين :سياسي عبر «التوصل
ّ
ال ــى ح ــل بتشكيل مـجـلــس لفترة
انـتـقــالـيــة إلدارة ش ــؤون ال ـبــاد»،
ّ
وال ـ ـح ـ ــل الـ ـث ــان ــي عـ ـسـ ـك ــري «م ــن
خـ ــال دعـ ــم املـ ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة
امل ـع ـت ــدل ــة» ...وف ــي ال ـحــال ـتــن« :ال
وجود لألسد».

تقرير

العدناني ّ
يتوعد الجميع:
«فصائل العمالة» ...وموسكو وواشنطن
تـ ّ
ـوعــد تنظيم «داع ــش» روسـيــا بالهزيمة
في سوريا ،بحسب ما جاء في تسجيل
صــوتــي بـعـنــوان «ستغلبني ب ــإذن الـلــه يا
روس ـي ــا» ،لـلـمـتـحــدث بــاســم الـتـنـظـيــم ابــو
محمد العدناني .وق ــال« :هـبــوا يــا شباب
االســام في كل مكان الــى جهاد الــروس
واالمـ ــري ـ ـكـ ــان .انـ ـه ــا ح ـ ــرب الـصـلـيـبـيــن
ع ـل ــى امل ـس ـل ـم ــن ،حـ ــرب امل ـش ــرك ــن عـلــى
املؤمنني» .ووصف الواليات املتحدة بأنها
«ضـعـيـفــة» و«ع ــاج ــزة» ،مـشـيـرًا ال ــى انها
تستعني بروسيا وإيران لتعزيز وضعها
فــي ســوريــا .وأك ــد فــي املـقــابــل أن «الــدولــة
االســامـيــة الـيــوم اقــوى مــن كــل يــوم ،وما
زال ــت تسير مــن ق ــوة ال ــى ق ــوة» .وتباهى
الـعــدنــانــي ب ــأن «امل ـجــاهــديــن» اسـتــدرجــوا

يــوفــر وسـيـلــة نـقــل حــديـثــة كــانــت أم
قديمة إال يستعني بها .طلبة وعمال
وأطـ ـف ــال ون ـ ـسـ ــاء ...ت ــراه ــم يـحـمـلــون
حــاج ـيــات ـهــم وي ـت ـع ـل ـقــون ب ــ«ال ـه ــوب
هوب» دون اكتراث بالزحام.
خــالــد عـ ــودة ،ش ــاب يـعـمــل فــي ســوق
ساروجا ،يقضي يوميًا بني الساعة
والساعتني في نقل قطع الثياب من
ورش جــرمــانــا إل ــى ب ـعــض بـسـطــات
ال ـث ـيــاب ف ــي دم ـش ــق ،ويـتـخـلــص من
زحـ ــام ال ـطــريــق والـتـفـتـيــش بــركــوبــه
ل ـب ــاص ج ــرم ــان ــا – كـ ــرجـ ــات .ي ـق ــول:

الــواليــات املتحدة في السابق الــى حربني
في افغانستان والعراق ،معتبرًا ّأن «هذه
حرب ثالثة تمتد الى الشام وفيها دمارك
وزوالك بإذن الله» .وحذر الفصائل املقاتلة
ضــد الـتـنـظـيــم فــي س ــوري ــا ،مــن مـحــاربــة
«ال ـخ ــاف ــة» ،ووص ـف ـهــا بــ«فـصــائــل ال ــردة
والـعـمــالــة ...فـصــائــل الـعــار فــي كــل مكان
أيتها الحثالة».
كذلك ،اكد العدناني مقتل الرجل الثاني في
التنظيم «ابــي معتز القرشي» ،واملعروف
باسم «ابــو مسلم التركماني» على أيدي
االميركيني .وقال« :فرحت امريكا وطارت
بقتل الشيخ ابي معتز القرشي رحمه الله
واوهمت نفسها بأن ذلك نصر كبير».
(أ ف ب)

«أنـ ـق ــل ك ـي ـســن ك ـب ـيــريــن ي ــوم ـي ــا مــن
الـ ـثـ ـي ــاب وأتـ ـجـ ـن ــب إظ ـ ـهـ ــار ف ــوات ـي ــر
وت ــوق ـي ــف الـ ـح ــواج ــز» .يـ ـح ــاول عــدم
تضييع الــوقــت ،ومــع «سـفــرة الهوب
هوب الطويلة أجدها أكثر أمنًا».
ه ـ ــي س ـ ـفـ ــرة رابـ ـ ـح ـ ــة بـ ـض ــرائ ــب أق ــل
ألص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ــ«س ـ ـك ـ ــان ـ ـي ـ ــا» .زحـ ـ ــام
الـعــاصـمــة ال يـخـيـفـهــم ،وق ـطــع غـيــار
مركباتهم العتيقة متوافرة« .معالجة
حوادثها أبسط من سقاية الزهور»،
نظرًا لقسوة بنيانها وخــوف معظم
السيارات من مزاحمتها!

