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قضية اليوم

سلة عروض من أمير قطر لألسد
ّ
الخارجية .اإلمارة الخليجية
نهج ّ
جديد بدأ يتمظهر في سياسة قطر ً
ّ
قدمت سلة عروض لرأس الدولة السورية ،أمال بعودة «حرارة» تالشت.
فيما ال تبدو دمشق متعجلة إلعادة احياء العالقة القديمة مع
الدوحة «التي اراقت ّدم الشعب السوري»

تركيا تطرد االستخبارات السعودية!
كشفت م�ص��ادر مطلعة ف��ي أن�ق��رة أن السلطات التركية ق��ررت ،ف��ي سياق املواجهة
القائمة بينها وبني السعودية ،إغالق غالبية املراكز والشقق التي يستخدمها عناصر
من االستخبارات السعودية في تركيا ضمن مهمة إدارة املجموعات املسلحة ودعمها
في سوريا .وقالت املصادر إن الخطوة التركية التي حصلت أخيرًا تندرج في سياق
مواجهة قائمة م��ع ال��ري��اض م��ن ج�ه��ة ،وف��ي إط��ار تخفيف التوتر م��ع إي��ران والنظام
ف��ي س��وري��ا م��ن جهة ثانية ،وإن السلطات التركية أخ��ذت ف��ي االع�ت�ب��ار أن «أج�ن��دة»
االستخبارات السعودية في سوريا وفي بقية املنطقة لم تعد متطابقة وال متقاطعة
مع املصالح التركية.
وأوضحت املصادر أن التوتر السعودي ـــ التركي بدأ منذ فترة غير قصيرة ،خصوصًا
عندما بادرت الرياض الى وضع يدها على ملفات تخص قوى في املعارضة السورية
بدعم أميركي ـــ غربي ،وهو أمر ترافق مع إطاحة أنصار أنقرة وإبعادهم (كما قطر)
عن مواقع النفوذ في ق��وى املعارضة من االئ�ت�لاف الوطني ال��ى املجلس الوطني الى
القيادات العسكرية امليدانية.
لكن نقطة التحول الرئيسية ك��ان الحدث املصري في  30ح��زي��ران (يونيو) ،وق��راءة
تركيا أن السعودية رع��ت انقالبًا يستهدف ضمنًا مصالحها ف��ي مصر وامل�غ��رب
العربي ،كما أنه يوجه ضربة قوية الى حلفاء تركيا في تنظيم اإلخوان املسلمني.
وكشفت امل�ص��ادر عن ح��وارات قاسية وغير مثمرة حصلت بني وزي��ري الخارجية
السعودي وال�ت��رك��ي ،وأن ال��وزي��ر التركي أحمد داوود أوغ�ل��و ع��اد مصدومًا م��ن آخر
اجتماع ل��ه م��ع نظيره السعودي األم�ي��ر سعود الفيصل .وق��ال��ت امل�ص��ادر إن األخير
رف��ض منح تركيا أي دور في امللف ال�س��وري ،حتى لو سقط النظام نتيجة العدوان
األميركي ،وأن الرياض ال ترغب في أي دور تركي في معالجة االزمة السياسية في
مصر .وبحسب املصادر ،فإن التحول التركي في التعامل مع السعودية تأثر أيضًا
بمناقشات ج��رت على صعيد ق�ي��ادي رفيع شملت تركيا وقطر وحركتي حماس
و«اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين» ب�ع��د إط��اح��ة ال��رئ�ي��س محمد م��رس��ي م��ن ال�ح�ك��م ف��ي ال�ق��اه��رة،
ومباشرة السعودية بالتعاون مع االردن واالم ��ارات العربية املتحدة ،وبتواصل مع
إسرائيل ،بناء استراتيجية جديدة ،تقول املصادر إنها «تستهدف مصالح أط��راف
عدة من حزب الله وسوريا وإيران والعراق من جهة ،وتركيا وقطر وحماس واإلخوان
املسلمني من جهة ثانية».
األمر اآلخر امليداني يتعلق بكون االستخبارات السعودية ،الناشطة في تركيا ،عملت
بقوة وبمساعدة شخصيات من لبنان وسوريا وعواصم عربية أخرى على محاولة
بناء هيكل عسكري ومدني مستقل عن تركيا وبقية األطراف ،وبأن السعودية سعت
حتى الى تعطيل أو تخريب صفقة إطالق املخطوفني اللبنانيني في أعزاز.
(األخبار)

ناصر شرارة
لم يغادر وزي��ر الخارجية القطري خالد
ب��ن محمد العطية ،ال�ط��ائ��رة ال�ت��ي حطت
في مطار بيروت وعلى متنها مخطوفو
أع��زاز اللبنانيون بعد إط�لاق سراحهم.
كان محرجًا ،من وجهة نظر قطر ،التقاط
صورة للعطية في املطار اللبناني تظهره
ّ
كمن «ينظف» السياسة الخارجية لبالده
من أخطاء سلفه الشيخ حمد بن جاسم
آل ثاني .فضمن صفقة انتقال الحكم في
ق�ط��ر مل�ص�ل�ح��ة ت�ح��ال��ف األم �ي��ر ت�م�ي��م مع
آل املسند املمسكني بزمام القرار األمني
وآل ال �ع �ط �ي��ة امل �م �س �ك�ين ب �م �ف��اص��ل ق ��رار
الخارجية والشؤون السياسية الداخلية،
كان هناك تفاهم على عدم «نشر غسيل»
املرحلة املاضية من السياسة الخارجية
ل �ق �ط ��ر إزاء س � ��وري � ��ا وم � �ص� ��ر ول� �ب� �ن ��ان.
ل �ك��ن م�س��اه�م��ة ال ��دوح ��ة ف��ي اإلف � ��راج عن
امل �خ �ط��وف�ي�ن ال �ت �س �ع��ة ،وم ��واك� �ب ��ة وزي� ��ر
خ��ارج�ي�ت�ه��ا ل �ل �ط��ائ��رة ال �ت��ي أق�ل�ت�ه��م إل��ى
ب �ي��روت ،تسمحان ب��ال�ق��ول إن�ه�م��ا مثلتا
أول بصمة آلل العطية في النهج الجديد
تجاه امللفات الخارجية الساخنة.

عرض تميم على األسد
وث� �م ��ة اس �ت �ت �ب ��اع ��ات أب� �ع ��د أث � � �رًا وأك �ث ��ر
عمقًا لهذا التغيير القطري تجاه امللف
ال�س��وري .وبحسب معلومات متقاطعة،
فقد ّ
جست قطر ،ف��ي األس��اب�ي��ع األخ�ي��رة،
وب��ال �ت��زام��ن م ��ع دوره � ��ا ف ��ي إن �ه ��اء ملف
مخطوفي أع��زاز ،نبض دمشق ف��ي شأن
ت �ص �ح �ي��ح ال � �ع �ل�اق ��ة م� �ع� �ه ��ا .واع� �ت� �م ��دت
لتحقيق هذا الهدف أكثر من قناة ،حفلت
كل منها بنوعية معينة من «العروض»
ال �ت��ي أرس �ل �ت �ه��ا ال ��دوح ��ة إل ��ى ال�ع��اص�م��ة
ال �س��وري��ة .وت��زام �ن��ت ه ��ذه ال��رس��ائ��ل مع
م��ا ي�م�ك��ن ت�س�م�ي�ت��ه «ب� � ��ادرات ح�س��ن نية
م ��ن ط� ��رف واح � � ��د» ،ك� ��ان أب ��رزه ��ا س�ح��ب
ال��دوح��ة أخ�ي��را يدها م��ن لعبة الضغوط
ال � �ت ��ي م ��ارس� �ت� �ه ��ا ألش � �ه ��ر ع� �ل ��ى ال �ل �ي��رة
السورية ،إلى جانب دول خليجية أخرى،
وبالتواطؤ مع أوساط لبنانية.
وتؤكد مصادر خليجية أن نقطة الذروة
ّ
لطي
في مسعى الحكم القطري الجديد
صفحة ال �ع��داء للنظام ال �س��وري ،حدثت
ن �ه��اي��ات ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري ب��ال �ت��زام��ن مع
إع �ل��ان ال� � ��دور ال �ق �ط��ري ف ��ي إن� �ه ��اء م�ل��ف

يحرص
أمير قطر
على مرحلة
التغيير لئال
يبدو وكأنه
يقود انقالبًا
على والده
(أ ف ب)

م �خ �ط��وف��ي أع� � ��زاز  ،وت �م �ث �ل��ت ف ��ي «س�ل��ة
ع��روض» للرئيس بشار األس��د مباشرة
م� ��ن األم � �ي� ��ر ت �م �ي��م ب� ��ن ح� �م ��د آل ث ��ان ��ي،
ّ
وتضمنت أس��اس��ًا نقطتني اثنتني هما:
ً
�دوح ��ة ل��وق��ف الحملة
�
ل
ا
�داد
�
ع
�
ت
�
س
ا
أوال،
ّ
اإلع�لام�ي��ة ال�ت��ي تشنها ق�ن��اة «ال�ج��زي��رة»
ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ،وث��ان �ي��ًا ال �ت�ع �ه��د ب�ت�م��وي��ل
عملية إع ��ادة إع�م��ار ف��ي س��وري��ا ،إضافة
إلى التعهد بعدم إقدام الدوحة بعد اآلن
على ما يضر باألمن املالي السوري.
وك �ش �ف��ت امل � �ص ��ادر ن �ف�س �ه��ا أن ال��رئ �ي��س
األس � ��د ق � ��ارب م � �ب� ��ادرات ان �ف �ت��اح ال�ح�ك��م
الجديد في قطر بشيء من التأني املشوب
بالكثير من الحذر .وهو ّ
ردد أمام حاملي
الرسائل القطرية أن ممارسات الدوحة

ف��ي س��وري��ا ب��ال �ع��ام�ين امل��اض �ي�ين أراق ��ت
�اء س��وري��ة ،وب�ن� ً
دم � ً
�اء عليه ،مشكلة قطر
ل�ي�س��ت ف�ق��ط م��ع ال ��دول ��ة ،ب��ل م��ع الشعب
السوري أساسًا.
وم � ��ن وج� �ه ��ة ن �ظ ��ر ه � ��ذه امل� � �ص � ��ادر ،ف ��إن
عبارة «شكرًا قطر» التي شكلت عنوانًا
مل��رح�ل��ة ع�ل�اق��ات ال ��دوح ��ة ب�ك��ل م��ن ح��زب
الله وسوريا خالل مرحلة ما قبل اندالع
األزم� � ��ة ال� �س ��وري ��ة ،ل �ي �س��ت س �ه �ل��ة إع� ��ادة
تسويقها ،رغم السخاء الذي يبديه األمير
تميم في عروضه ،كمقابل إلعادة عقارب
س��اع��ة ال �ع�لاق��ات ال�ق�ط��ري��ة ال �س��وري��ة إل��ى
ما قبل ع��ام  .٢٠١١فالسوريون مصرون
على أخذ مجموعة أمور في االعتبار لدى
تقويمهم لعالقتهم املستقبلية بالدوحة،

متوقع على بيــت
الجيش السوري يحرر السفيرة وهجوم
ّ

ّ
لم تتوقف عمليات الجيش
السوري في قرى وبلدات ريفي
حلب ودمشق ،التي شهدت
معارك عدة ضد الجماعات
ّ
املسلحة املنتشرة ،في
وقت ّ
حرر فيه الجيش مدينة
السفيرة االستراتيجية (جنوب
شرقي حلب) من مسلحي
املعارضة وعلى رأسهم
مقاتلو «داعش»

أح� ��رز ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ،أم� ��س ،ت�ق��دم��ًا
ب � � � � � ��ارزًا ف � � ��ي ري � � � ��ف ح � �ل� ��ب ال � �ج � �ن� ��وب� ��ي،
ب �س �ي �ط��رت��ه ع �ل��ى م��دي �ن��ة ال �س �ف �ي��رة ذات
امل ��وق ��ع االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ،وال �ق ��ري �ب ��ة م��ن
معامل ضخمة للسالح ومنشآت أخرى
تابعة ل��وزارة ال��دف��اع .وبعد اشتباكات
ع �ن �ي �ف��ة ش �ه��دت �ه��ا امل ��دي� �ن ��ة م �ن ��ذ ب ��داي ��ة
الشهر الجاري ،أحكم الجيش سيطرته
عليها ،بحسب ما أعلنت مواقع تابعة

ل�ل�م�ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ل�ي��ل أم ��س .ك��ذل��ك
أقرت مصادر ّ
ّ
مقربة من تنظيم «الدولة
اإلسالمية في العراق والشام» (داعش)
بتراجع قواته في السفيرة.
وتقع السفيرة الى جانب طريق سلمية
(حماة) ــ حلب التي تعتبر طريق اإلمداد
الرئيسي لقوات النظام الى مدينة حلب
التي يتنازع النظام واملعارضة املسلحة
ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي�ه��ا .وب ��دأ ه�ج��وم الجيش
ّ
ع� �ل ��ى امل� �س ��ل� �ح�ي�ن ف � ��ي ال � �س � �ف � �ي ��رة ،ب �ع��د
تحريره بلدة خناصر وفك الحصار عن
األحياء التي لم يحتلها املسلحون من
م��دي�ن��ة ح �ل��ب .وس �ب��ق ل�ل�ج�ي��ش أن ح��رر
خناصر أك�ث��ر م��ن م��رة ،لكنه ك��ان يعود
ويخسرها أم��ام املسلحني ال��ذي��ن كانوا
ي �ن �ط �ل �ق��ون م ��ن ال �س �ف �ي ��رة .وب � �ن� � ً
�اء ع�ل��ى
ذلك ،قررت القيادة العسكرية استعادة
ال �س �ي �ط ��رة ع �ل ��ى ال� �س� �ف� �ي ��رة ،مل �ن ��ع ق�ط��ع
ً
ط��ري��ق حلب ـ�ـ ح�م��اه م��ن ج��دي��د .وفضال
عن تحصني الطريق ،وفك الحصار عن
معامل الدفاع الضخمة ،يساهم تحرير
ً
ال �س �ف �ي��رة ف ��ي ال�ت�خ�ف�ي��ف م�س�ت�ق�ب�لا من
ضغط املسلحني على مطار حلب الدولي
وم �ط��ار ال �ن �ي��رب ال �ع �س �ك��ري امل �ج ��اور له
(يقع املطاران على تخوم مدينة حلب).

كما أن ط��رد املسلحني م��ن السفيرة من
ش��أن��ه أن ي�ف�ت��ح ط ��رق إض��اف �ي��ة ب��ات�ج��اه
مطار كويرس العسكري شرقي حلب.
وعلى الحدود الشرقية مع سوريا ،كتبت
مراسلة «األخبار» في جنوب لبنان أمال
خ�ل�ي��ل أن وح� ��دات م��ن ال�ج�ي��ش اللبناني
ّ
نفذت ،ليل أمس ،انتشارًا كثيفًا في محيط
شبعا ، ،وذلك بعد ورود مراسالت اليها
ح� ��ول خ �ط��ط ل�ل�ج�ي��ش ال� �س ��وري لتنفيذ
ه �ج��وم ع�ل��ى ال �ب �ل��دات ال �س��وري��ة ال��واق�ع��ة
ف��ي ري��ف دمشق عند سفح جبل الشيخ،
وال� �ت ��ي ت ��وج ��د ف �ي �ه��ا ق ��واع ��د ل �ـ«ال �ج �ي��ش
ال �ح��ر» و«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» وم�ج�م��وع��ات
أخ��رى م�ع��ارض��ة .وم��ن أب��رز تلك البلدات
بيت جن وسعسع.
ويهدف انتشار الجيش اللبناني إلى منع
ه ��روب املسلحني إل��ى شبعا ع�ب��ر معابر
جبل الشيخ الذي يفصل بينها.
وم� �ن ��ذ ب � ��دء األزم � � ��ة ال � �س ��وري ��ة ،ارت �ب �ط��ت
املنطقة الجنوبية الحدودية ببلدتي بيت
ج��ن وسعسع على وج��ه الخصوص ،من
خالل شبعا.
وكان يوم أمس قد شهد وقوع اشتباكات
ب�ي�ن ال�ج�ي��ش وامل �ج �م��وع��ات امل�س�ل�ح��ة في
حلب وريفها ،خصوصًا في محيط سجن

«داعش» تقتحم مدرسة
حكومية لإلناث لمنع
االختالط في حلب

حلب املركزي ومشفى الكندي ودارة عزة.
وف ��ي ري ��ف دم �ش ��ق ،ان��دل �ع��ت اش �ت �ب��اك��ات
شمال غرب منطقة يبرودّ ،
ودمر الجيش
ً
م�ع�م�لا ل�ت�ص�ن�ي��ع ال �ع �ب��وات ال�ن��اس�ف��ة في
املنطقة ،بحسب وكالة «سانا» .وسقطت
ع�ش��رات ال�ق��ذائ��ف ف��ي مدينة ج��رم��ان��ا ،ما
أدى الى مقتل ثالثة مدنيني بينهم طفلة،
ك �م��ا س �ق �ط��ت ق ��ذائ ��ف ف ��ي م �ح �ي��ط س��اح��ة
ال�س�ي��وف وح��ي ال�ج�ن��اي��ن ،وان��دل��ع حريق
إث��ر سقوط قذيفة على خ��زان م��ازوت في
شارع بغداد في دمشق.
وارت �ف �ع��ت وت �ي ��رة امل� �ع ��ارك ف ��ي ح�ج�ي��رة
وال�س�ب�ي�ن��ة ف��ي ري ��ف دم �ش��ق ال�ج�ن��وب��ي،

ح � �ي� ��ث ب� � � ��دأ ال � �ج � �ي� ��ش ال� � � �س � � ��وري م �ن��ذ
أي� ��ام ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ة ت �ح��ري��ر م �ن��اط��ق ف��ي
ال� �غ ��وط� �ت�ي�ن ،ال س � ّ�ي� �م ��ا ت� �ل ��ك امل �ح �ي �ط��ة
ّ
بمنطقة السيدة زينب .وأك��دت مصادر
رسمية لـ «األخبار» أن اشتباكات عنيفة
ّ
ج��رت ب�ين ال�ج�ي��ش وامل �س��ل �ح�ين ،بعدما
ّ
س ��ل ��م ع � ��دد م� ��ن امل� �ق ��ات� �ل�ي�ن امل� �ع ��ارض�ي�ن
أن�ف�س�ه��م ل�ل�ج�ي��ش ،ب�ين م�خ�ي��م ال�ي��رم��وك
وال� �س� �ب� �ي� �ن ��ة ،ف �ي �م ��ا ت � �ح � ّ�دث ��ت م� �ص ��ادر
امل �ع��ارض��ة ع��ن «ص� � ّ�د ه �ج �م��ات ال�ج�ي��ش
النظامي وحزب الله».

قصف في القلمون

ك ��ذل ��ك ت �ح� ّ�دث��ت م� �ص ��ادر م �ع��ارض��ة ع��ن
ق�ص��ف ال�ج�ي��ش ال �س��وري بعنف ملنطقة
القلمون ،وبالتحديد على خط اإلم��داد
امل� �ح ��اذي ل�ل�أراض ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ق�ب��ال��ة
ّ
وتحدثت مواقع
بلدة عرسال البقاعية.
قريبة من الجهاديني عن مقتل  5أف��راد
تابعني لـ «داعش».
ً
واس �ت �ك �م��اال مل�س�ل�س��ل االش �ت �ب��اك��ات بني
ّ
«داع � � ��ش» وس ��ائ ��ر ال �ك �ت��ائ��ب امل �س��ل �ح��ة،
ق ��ال ��ت م� �ص ��ادر م� �ع ��ارض ��ة إن «ال �ه �ي �ئ��ة
الشرعية» لـ «داعش» قررت أمس تنفيذ
حكم اإلع��دام بحق قائد كتائب «غرباء
الشام» حسن جزرة على خلفية اتهامه

