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مشهد سياسي

«لقاء موسكو» ُيعقد بعدأسابيع...
واجتماعات للمعارضة في القاهرة
بدأ الحراك الروسي
الديبلوماسي على خط
األزمة السورية يتبلور على
نحو معلن ،في وقت
أشارت فيه تطورات إلى
أن القاهرة تؤدي دورًا
إقليميًا تمهيديًا ،يسبق
االجتماعات المرتقبة
في موسكو
تقترب املبادرة الروسية لحل األزمة
السورية ،القائمة على محاولة جمع
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وأطـ ـ ـ ـ ــراف مــن
املعارضة ،من أولى خطوات التنفيذ،
وذل ــك بـعــد سلسلة ل ـقــاءات إقليمية
سابقة أجراها نائب وزير الخارجية
الروسي ،ميخائيل بوغدانوف.
وذكـ ــر م ـصــدر ف ــي وزارة الـخــارجـيــة
الــروسـيــة ،أمــس ،أن لقاء بــن ممثلي
الـ ـحـ ـك ــوم ــة واملـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
س ـي ـع ـقــد ف ــي م ــوس ـك ــو أواخ ـ ـ ــر شـهــر
كــانــون الـثــانــي املـقـبــل .ونقلت وكالة
«نــوفــوسـتــي» الــروس ـيــة عــن املـصــدر
قوله إن «اللقاء سيجري نهاية كانون
الـ ـث ــان ــي ،وم ـ ــن امل ـخ ـط ــط اسـ ـتـ ـم ــراره
أربـعــة أي ــام» ،موضحًا أنــه ستجري
دع ــوة أوس ــع شــريـحــة مــن املـعــارضــة
السورية إلى «لقاء موسكو».
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس امل ـك ـتــب
اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي فـ ـ ــي «ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق
الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» املـ ـع ــارض ــة ،م ـنــذر
خ ـ ـ ـ ــدام ،أن فـ ـص ــائ ــل مـ ــن املـ ـع ــارض ــة
السياسية في الداخل والخارج بدأت
التنسيق في ما بينها لعقد اجتماع
ف ــي ال ـقــاهــرة م ــن أج ــل ال ـتــوصــل الــى
رؤي ــة سياسية مــوحــدة لحل األزمــة
السورية.
وقال خدام لوكالة «فرانس برس» إن
«عـ ــددًا مــن الـفـصــائــل والشخصيات
املـ ـع ــارض ــة تـ ـخ ــوض ح ـ ـ ـ ــوارات مـنــذ
اك ـثــر م ــن شـهــريــن وتــوصـلـنــا معهم
لتفاهمات مشتركة للحل السياسي
ل ـ ــأزم ـ ــة وس ـ ـي ـ ـتـ ــوج ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ل ـق ــاء
وطـنــي يـجــري فــي ال ـقــاهــرة» .وأش ــار
إل ــى أن االج ـت ـم ــاع امل ــزم ــع ع ـق ــده في
القاهرة سيمهد «للقاء آخــر» يجري
ف ــي مــوس ـكــو سـيـضــم مـجـمــوعــة من

األحـ ـ ـ ــزاب وال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـس ــوري ــة
املـعــارضــة بينها «هيئة التنسيق»،
ال ـت ــي ت ـض ــم  12ح ــزب ــا ،إض ــاف ــة ال ــى
«ج ـب ـهــة الـتـغـيـيــر وال ـت ـح ــري ــر» الـتــي
ي ـ ـقـ ــودهـ ــا ق ـ ـ ـ ــدري جـ ـمـ ـي ــل واالدارة
الذاتية الكردية وقوى من «االئتالف
السوري» املعارض.
وفـيـمــا كـشــف م ـصــدر م ـع ــارض آخــر
أن ــه «م ــن امل ـتــوقــع ان يـعـقــد اجـتـمــاع
القاهرة في منتصف كانون الثاني»،
ق ـ ــال مـ ـص ــدر ف ــي م ـك ـتــب «االئـ ـت ــاف
ال ـ ـسـ ــوري» املـ ـع ــارض ف ــي الـعــاصـمــة
املـ ـص ــري ــة إن رئ ـ ـيـ ــس «االئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف»،
ه ـ ـ ــادي ال ـ ـب ـ ـحـ ــرة ،سـ ـيـ ـق ــوم بـ ـع ــد غــد
السبت بزيارة إلى مصر للقاء وزير
الخارجية سامح شكري.
وفي تصريحات لوكالة «األناضول»
التركية ،قــال مدير املكتب اإلعالمي
فــي مكتب «االئ ـت ــاف» فــي الـقــاهــرة،
عـبــدالـحـمـيــد ال ــزوب ــان ــي ،إن «ال ـل ـقــاء
امل ـ ــرت ـ ـق ـ ــب ب ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـح ـ ــرة وش ـ ـكـ ــري
ُ
س ــت ـب ـح ــث ف ـي ــه امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرات ال ــدول ـي ــة

سيقوم هادي البحرة
بعد غد بزيارة إلى مصر
للقاء وزير الخارجية

امل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ َـروحـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي،
وسيناقش الوضع الـســوري الراهن
وتـحـســن ظ ــروف الـجــالـيــة الـســوريــة
فــي مـصــر ،الـتــي تـتـجــاوز  300ألــف».
ول ــم ي ـحــدد ال ــزوب ــان ــي م ــدة ال ــزي ــارة،
أو فــي مــا إذا ك ــان الـبـحــرة سيلتقي
م ـســؤولــن م ـصــريــن آخ ــري ــن أو في
الجامعة الـعــربـيــة ،أو أطـيــافــا أخــرى
في املعارضة السورية.
ع ـمــومــا ،ي ـن ــدرج اإلع ـ ــان ع ــن الـلـقــاء
املـ ــرت ـ ـقـ ــب ف ـ ــي م ــوسـ ـك ــو ف ـ ــي س ـي ــاق
امل ـب ــادرة الـخــاصــة بــاألزمــة الـســوريــة
التي سبق أن أطلقتها الديبلوماسية
ّ
ويجسد كذلك
الروسية قبل أسابيع،
«تفاهمات روسية ـ سورية أفرزتها
زيارة وزير الخارجية السوري وليد
امل ـع ـلــم إلـ ــى روسـ ـي ــا ف ــي  26تـشــريــن
الثاني املــاضــي» ،كما ذكــرت وسائل
إعالم روسية.
وبــالـتــوازي ،يـبــدو أيـضــا أن املـبــادرة
الــروسـيــة ترتكز ،فــي أحــد جوانبها،
عـلــى دور مـصــري يسعى إل ــى جمع
أطــراف في املعارضة بهدف توحيد
موقفهم قبل لقاء موسكو .وشهدت
العالقات الروسية ـ املصرية تحسنًا
م ـل ـح ــوظ ــا خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة،
ك ـمــا ش ـه ــدت ال ـق ــاه ــرة أخ ـي ـرًا حــراكــا
دي ـب ـلــومــاس ـيــا ع ـل ــى ص ـل ــة م ـبــاشــرة
باألزمة السورية.

السفر متاح دون وثيقة «ال مانع
من السفر»
أل ـغــي أم ــس الـ ـق ــرار الـ ــذي ص ــدر قبل
فـتــرة ،وأوج ــب اسـتـصــدار وثيقة «ال
مــانــع مــن الـسـفــر» للشباب الراغبني
بالسفر خارج البالد.
وك ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــرار امل ـل ـغ ــى ي ــوج ــب عـلــى
الشباب الراغبني بالسفر ،استصدار
وثيقة ال مانع من السفر بعد إيــداع
مبلغ تأميني بقيمة  300دوالر أو
م ــا ي ـعــادل ـهــا بــال ـل ـيــرة ال ـس ــوري ــة في
املصرف العقاري.
ّ
ون ـق ـلــت م ــواق ــع ا ًعــام ـيــة س ــوري ــة أن
ً
«القرار ألغي جملة و تفصيال ،بعدما
ش ـمــل ع ـنــد ت ـن ـف ـيــذه ال ـش ـب ــان الــذيــن
تراوح أعمارهم بني  18إلى  42عامًا».
وب ــإل ـغ ــاء الـ ـق ــرار أص ـب ــح بــإم ـكــان أي
ش ــاب ال ـس ـفــر إل ــى أي وج ـه ــة خ ــارج
البالد دون وثيقة «ال مانع من السفر»
ودون إي ــداع أي مبلغ تأميني ،على
أال يكون عليهم أي التزام قانوني.
(األخبار)

«داعش» يعقد «جلسات شورى»
لبت مصير الطيار األردني
ّ
صهيب عنجريني
ّ
ّ
اإلسالمية» ،على
«اجتماعات شورى مكثفة» يعقدها تنظيم «الدولة
«أعلى املستويات»ّ ،
لبت مصير الطيار األردني معاذ صافي يوسف
ّ
الكساسبة الذي سقطت طائرته قرب مدينة الرقة .هذا ما أكده مصدر
ّ
«ش ــرعـ ّـي» مــن داخ ــل التنظيم .امل ـصــدر أوض ــح ل ــ«األخ ـبــار» أن ــه في
«الوقت الذي باشر فيه عدد من اإلخوة األمنيني إجراء التحقيقات مع
األسير ،انتظم عقد جلسة شورى أولى ُعقدت على أعلى املستويات،
تلتها جلسة ثانية»ّ .
ورجح املصدر أن ُ«يصار إلى إعالن القرار على
ّ
صوتي ،بلسان أحد الشيوخ القادة» ،وأضاف «ليس
بيان
املأل عبر ٍ
بالضرورة أن يكون الشيخ العدناني (أبو محمد ،املتحدث الرسمي
معلومات عن
بــاســم الـتـنـظـيــم)» .وفيما أكــد املـصــدر عــدم امـتــاكــه
ً ُ
ُ
الخيارات التي تدرس ،لم يستبعد أن يطرح التنظيم حلوال قد تفضي
إلى إطالق سراح الطيار في مقابل تنفيذ شروط معينة ،مشيرًا في
الوقت نفسه إلى أن «األسير ليس ّ
أردنيًا فحسب من وجهة نظرنا،
ً
بل هو جزء من حملة عاملية ،وهذا يعني أن على دول التحالف أيضًا
مقابل إطالق سراحه».
أن تدفع ثمنًا ُ ّ
مصدر آخــر مطلع على الكواليس «الـجـهــاديــة» أوضــح لــ«األخـبــار»
ّأن «املــؤكــد هــو أن التنظيم يعتبر الـطـيــار الكساسبة أسـيـ َـر حــرب،
وهناك رأيان أساسيان مطروحان للتداول في الوقت ّالحالي داخل
التنظيم حسب ما علمنا» .ووفقًا للمصدر ،يستند كل من الرأيني
إلى «اجتهاد شرعي في شأن حكم األسير» ،حيث يميل فريق إلى
«االقتداء بحكم أسرى بدر والقبول بافتداء األسير» ،فيما يميل فريق
آخر إلى «القصاص منه ألنه شــارك في قتل ّعــوام املسلمني» .وفي
ظل صعوبة التكهن بقرار التنظيم املتطرف ،توقع املصدر أن يسعى
«داعش» إلى «استغالل الواقعة ما أمكنه ذلك ،وأن يستهلك عنصر
قرر تصفية الطيار» ،املصدر ّ
الوقت إلى آخر لحظة ،حتى ولو ّ
رجح،
أيضًا ،أنــه «ال يكتفي التنظيم بطلب مبادلة الطيار مع سجناء ،بل
يبالغ في طلباته إلى ّ
حد تعجيزي» .في األثناء ،قالت وسائل إعالم
أردنية إن العاهل األردني عبدالله الثاني قد «التقى مساء أمس والد
الطيار بمقر القيادة ،وأكد له أنه يتابع القضية باهتمام بالغ مع قيادة
التحالف الــدولــي ،لضمان ســامــة امل ــازم الـكـســاسـبــة» .وك ـ ّـان ذوو
الطيار قد أكدوا في وقت سابق أنهم أبلغوا أن «معاذ كان يحلق على
ارتفاع  500قدم عن مستوى األرض ،ثم تعرض لصاروخ حراري
أسقط الطائرة في ريف الرقة وقبل أن تتفجر الطائرة خرج مظليًا
ليسقط في مسطح مائي.»...
وع ـلــى الـصـعـيــد ذاتـ ــه ،ت ــداول ــت صـفـحــات «ال ـج ـهــاديــن» عـبــر مــواقــع
التواصل االجتماعي عددًا من أسماء معتقالت في السجون األردنية،
واقتراحات حــول مبادلتهن بالطيار األردن ــي .وجــاء على رأس تلك
األسـمــاء العراقية ســاجــدة الــريـشــاوي .وهــي واح ــدة مــن املــدانــن في
قضية تفجيرات فندق راديـســون (عـ ّـمــان  .)2005وكــانــت محكمة
أمن الدولة األردنية قد أصدرت حكمًا بإعدامها عام  2006بتهمتي
«املؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية ،وحيازة مواد مفرقعة بدون
ترخيص قانوني».

تقرير

«الثوار» و«النصرة» يحرمان إدلب الكهرباء والمياه
إدلب ــ سائر اسليم
ق ـط ــع ال ـك ـه ــرب ــاء وامل ـ ـيـ ــاه ع ــن س ـكــان
مــدي ـنــة يـعـيــش فـيـهــا ن ـصــف مـلـيــون
نـسـمــة ،معظمهم مــن ال ـنــازحــن ،هو
أسـلــوب تتبعه الـجـمــاعــات املتشددة
في ريف إدلب للضغط على السلطات
السورية .فمدينة إدلب تعيش معاناة
دائمة في ذلك ،فعند كل مطلب يحرم
سكانها من املياه والكهرباء إضافة
الــى فـقــدان مــواد غذائية رئيسية من
األس ـ ــواق نـتـيـجــة قـطــع ال ـطــرقــات ،ما
ي ـ ــؤدي الـ ــى ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار امل ـتــوافــر
منها.
وأص ــدرت «الهيئة االســامـيــة إلدارة
املـنــاطــق امل ـح ــررة» بـيــانــا أعـلـنــت فيه
اتخاذ إجراءات بالتعاون مع «جبهة
ال ـن ـص ــرة» لـلـضـغــط ع ـلــى الـسـلـطــات

الطالبات اللواتي
هن
اعتقلن في حلب ّ
ُ
أقرباء لمقاتلين في
«جبهة النصرة»

ال ـ ـسـ ــوريـ ــة إلج ـ ـبـ ــارهـ ــا عـ ـل ــى إط ـ ــاق
سراح بعض الطالبات اللواتي جرى
اعتقالهن قبل أيام في جامعة حلب.
وت ـم ـث ـلــت هـ ــذه االج ـ ـ ـ ــراءات ف ــي قطع
املـيــاه والكهرباء عــن أكثر مــن نصف
مليون نسمة في مدينة إدلب ،إضافة

الى قطع الطرقات املؤدية من الريف
بــات ـجــاه املــدي ـنــة بــاسـتـثـنــاء الـطــريــق
الدولي اريحا ـ الالذقية الواقع تحت
سيطرة الجيش السوري.
«فــي كل مــرة ُيعتقل شخص له صلة
بجبهة النصرة أو بجماعات أخرى
تقطع الكهرباء واملاء عن مدينة إدلب،
ألن امل ـ ـصـ ــادر ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـك ـهــربــاء
إض ــاف ــة ال ــى مـحـطــة ض ــخ امل ـي ــاه تقع
في مناطق سيطرة املسلحني .ونبقى
ت ـحــت رح ـم ــة ش ـ ــروط امل ـس ـل ـحــن الــى
الدولة لهم مطالبهم .وفي
أن تحقق
ُ
إحدى املــرات قطعت املياه والكهرباء
والـ ـط ــرق ع ــن مــديـنـتـنــا ب ـعــد اعـتـقــال
زوجـ ــة أح ــد ق ـيــاديــي جـبـهــة الـنـصــرة
وف ــي حــوزتـهــا آالف ال ـ ـ ــدوالرات ،وتــم
إطـ ـ ــاق س ــراح ـه ــا ب ـع ــد أيـ ـ ــام إلع ـ ــادة
تشغيل الكهرباء ومحطة املـيــاه الى

امل ــديـ ـن ــة» ،يـ ـق ــوال ح ـس ــام ت ـق ــي ،أحــد
سكان مدينة إدلب ،لـ«األخبار».
ف ــائ ــز ج ـ ـبـ ــران ّ ،الـ ـق ــاط ــن فـ ــي املــدي ـنــة
أيـضــا ،يــروي أنــه قــال «لــوال املـيــاه ملا
ك ـنــا سـمـحـنــا ل ـلــدولــة ب ــأن ت ـفــرج عن
أقرباء املسلحني ،ونستيطع العيش
بـ ــا كـ ـه ــرب ــاء شـ ـ ـه ـ ــورًا ،ولـ ـك ــن امل ـي ــاه
ه ــي أسـ ــاس االس ـت ـم ــرار ف ــي الـح ـيــاة.
ويـ ـح ــاول امل ـس ـل ـحــون ال ـض ـغــط على
الــدولــة مــن خــال حرماننا مــن املياه
والكهرباء ومنع دخــول الخضروات
واالغذية والحليب بعد قطع الطرق.
أي ث ــورة فــي الـعــالــم تمنع الكهرباء
وامل ـي ــاه ع ــن ع ـش ــرات آالف ال ـعــائــات
بهدف تحقيق مكاسب؟».
وعلمت «األخبار» من مصدر رسمي
مسؤول أن «الطالبات اللواتي اعتقلن
ّ
ف ــي ح ـل ــب ه ـ ــن أقـ ــربـ ــاء مل ـقــات ـلــن فــي

جبهة النصرة ،وهـنــاك شكوك حول
وجود دور لهن في إعطاء معلومات
عــن مــواقــع عـسـكــريــة ،وت ــم اعتقالهن
ّ
لـلـتـحـقـيــق م ـع ـهــن» .وم ــن امل ــرج ــح أن
ُي ـف ــرج عـنـهــن ب ـهــدف «الـتـخـفـيــف من
معاناة السكان في مدينة إدلب».
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ف ـ ـ ـشـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم األول م ــن
املفاوضات التي تقودها لجنة أهلية،
ع ـمــدت «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» ال ــى فصل
الـكـهــربــاء عــن حـلــب .وب ــررت مديرية
الكهرباء في اإلدارة العامة للخدمات
ّ
التابعة للمعارضة أن «سبب انقطاع
الكهرباء عن مدينة حلب هو الضغط
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام حـ ـت ــى إطـ ـ ـ ــاق سـ ــراح
معتقالت جامعة حلب».
على الموقع« :النصرة» تعود إلى حلب...
لمالحقة «حركة حزم»!

