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الفروف ي�ؤكد �أن مواجهة «داع�ش» من دون الجي�ش ال�سوري �أمر �سخيف

ميركل :من الم�ستحيل �إيجاد حل للأزمة ال�سورية بال م�شاركة رو�سيا
ق��ال وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الف��روف أن كل
الشركاء الغربيين باتوا يدركون أن التهديد الرئيسي في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ليس هو نظام الرئيس بشار
األسد ،ولكن تنظيم «داعش» ،على رغم أن الكثيرين يقولون
هذا بصوت خافت وال جرأة لإلعالن عن هذا بصراحة ،لذا
ينبغي أن نطبق هذا وبكل صدق على الواقع العملي».
وفي الوقت نفسه أكد الوزير أن الواليات المتحدة تعلن
على المأل أنها ال تريد التفاوض مع األسد .وأضاف« :وعالوة
على ذلك ،يقولون أنهم سيرحبون بمساهمة روسيا أو أي بلد
آخر في المعركة ضد «تنظيم الدولة اإلسالمية» فقط إذا كان
هذا ال يفضي إلى تعزيز موقف الرئيس السوري .إن إستبعاد
الجيش السوري عن مكافحة «تنظيم الدولة اإلسالمية» هو
أمر سخيف .وإذا أُخذت كل هذه االحتماالت التي عددتها ،فإن
القوة العسكرية األكثر فعالية على أرض الواقع هي بالذات
ستكون القوات المسلحة السورية».
وأشار الفروف الى أن الغرب ينصت جيدا ً للمقترحات
الروسية ،لكن التحيز إلسقاط النظام في سورية والذي
أعلن عنه منذ سنوات عدة ال يسمح له اآلن بتغيير موقفه هذا
خوفا ً من فقدان ماء وجهه.
وأضاف أن العديد من السياسيين في الغرب ينظرون إلى
الناخبين ،وكيف سيفهم الناخبون هذا اإلجراء أو ذاك ،وقال
إن السياسيين حصروا أنفسهم في زاوية ضيقة عندما قالوا:
«ال مكان لبشار األسد في مستقبل سورية ،نحن لن نجلس
معه إلى طاولة واحدة ولن يجمعنا معه أي شيء مشترك».
وأضاف الفروف «يقولون لنا إن استراليا انضمت إلى
التحالف ،وإنها ستقوم أيضا ً بقصف مواقع «تنظيم الدولة
اإلسالمية» من دون أي خطوات من شأنها تعزيز موقف
الرئيس السوري .البريطانيون يقصفون األراضي السورية
وقتل خالله العديد من الجهاديين ،وأعلنوا أن هذا حق

سيادي للمملكة المتحدة في الدفاع عن النفس».
وتابع الوزير الروسي قائالً« :انضمت فرنسا ليس فقط
لقصف العراق ،والتي يوجد لها اتفاقية مع بغداد ،ولكن
أيضا ً لقصف سورية ،في حين لم يأخذ أحد موافقة دمشق.
أنا أتساءل أحياناً :ربما الجميع يريدون بأن تعلن روسيا
أيضا ً أنها ستضرب االرهابيين في سورية ،من دون إذن من
رئيس هذا البلد .لماذا هذه اللعبة في اختراع مشروع عدم
االعتراف بشرعية النظام؟».
من جهتها ،قالت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،في
اجتماع عُ قد في برلين ،إنه من المستحيل إيجاد حل لألزمة
السورية من دون مشاركة روسيا ،وأضافت« :إنه من أجل
معارضة المتشددين االسالميين من جماعة تنظيم الدولة
اإلسالمية ،المتواجدين على األراضي السورية ،فإن المانيا
بحاجة للعمل مع كل من الواليات المتحدة وروسيا ،فمن
دون ذلك لن يتم العثور على طريقة للخروج من األزمة في
سورية».
وف��ي السياق ،أع��رب رئيس ال���وزراء اإليطالي األسبق
رومانو ب��رودي عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد لتسوية
النزاع في سورية هو توصل روسيا والواليات المتحدة إلى
حل وسط حول هذا الموضوع.
برودي أكد أن الفرصة الوحيدة لحل األزمة السورية تكمن
في إيجاد حل وسط بين القوتين العظميين ،سيكون ممكنا ً
معه خوض معركة مشتركة ضد اإلرهاب وتنظيم «داعش»،
وكذلك تحضير انتقال السلطة في سورية من الرئيس بشار
األسد «في مواعيد معقولة».
وأعاد برودي إلى األذهان األحداث في العراق وليبيا ،في
إشارة منه إلى أن اإلطاحة بما وصفها أنظمة حكم استبدادية
من دون إع��داد سيناريوات لتطورات مستقبلية تقود إلى
فواجع مروعة.

ق�ضية �إن�سانية...
في البازار ال�سيا�سي

بشرى الفروي
يبدو أن مأساة المهاجرين من الحروب المشتعلة ومعاناة البشر
من إرهاب الجماعات المسلحة في الشرق االوسط قد حركتا المجتمع
المدني في دول اوربية عدة تطالب بإيجاد حلول الستقبال المهاجرين
المتضررين .
صرحت األمم المتحدة إن معظم الناس الذين يتدفقون على أوروبا
الجئون فارون من العنف واالضطهاد في بالدهم ولهم حق قانوني
لطلب اللجوء.
فمن واجب دول االتحاد االوروب��ي تحمل المسؤولية تجاه هؤالء
الهاربين من ويالت الحروب وهذا ما اكد عليه «ستيفان دوجاريك»
المتحدث باسم األمم المتحدة خالل مناقشته لالزمة ،حيث قال ان
األمين العام لألمم المتحدة أكد على المسؤولية الفردية والجماعية
لدول االتحاد األوروبي للتعامل بمسؤولية وانسانية».
وأض��اف« :أن غالبية الناس الذين يصلون إلى أوروب��ا الجئون
فارون من الحرب والعنف ولهم حق السعي لطلب اللجوء من دون أي
شكل من أشكال التمييز.
المتحدث باسم البيت األبيض ،جوش إيرنست قال إن «البيت
األبيض يبحث من جديد خطوات يمكن أن تتخذها الواليات
المتحدة لمساعدة أوروبا في التعامل مع أزمة الالجئين» .ولفت
ارنست في تصريح إلى أن «البيت األبيض يأمل بأن يواصل
بحث خطوات إضافية يمكن أن تساعد الدول التي تتحمل هذا
العبء».
وأضاف ان «االدارة تدرس مجموعة خيارات للمساهمة في ايجاد
حل لهذا التحدي الهائل».
(التتمة ص)14

بوتفليقة يقيل
مدير اال�ستخبارات العامة
أعفى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مدير أجهزة االستخبارات
العامة محمد لمين مدين من مهماته ،حسبما أفادت به وسائل إعالم جزائرية
أمس.
وأفادت وكالة األنباء الجزائرية بتعيين عثمان طرطاق رئيسا ً جديدا ً لقسم
االستخبارات واألمن خلفا ً لمدين.
وقال محللون إن الرئيس الجزائري أقال مدين في أحدث خطوة ترمي لكبح
جماح نفوذه على الساحة السياسية.
محمد لمين مدين المعروف أيضا ً الفريق «توفيق» من مواليد  1939في
منطقة قنزات في والية سطيف ،وشغل منصب رئيس االستخبارات الجزائرية
من أيلول  1990حتى إقالته.
ويوصف الفريق توفيق بـ»الرجل الغامض» ،وال يتداول اإلع�لام له غير
صورة أو صورتين ،حيث ال يظهر أبدا ً أمام اإلعالم ولم يد ِل بأي تصريح منذ أن
عين قائدا ً لالستخبارات.
وفي السيرة الذاتية للفريق توفيق في موقع «ويكيبيديا» ،أن اسمه الكامل
«محمد لمين مدين ولد سنة  1939في قنزات بوالية سطيف ،وهو رجل عسكري
غامض وال يعرف عنه إال القليل جداً».
وقلد الرئيس بوتفليقة وسام الشجاعة للفريق «التوفيق» في الخامس من
تموز الماضي ،عقب إشاعات إعالمية بوجود عدم توافق بين الرجلين منذ فترة،
ما اع ُتبر ر ّدا ً من بوتفليقة على ما أشيع.
وقضى توفيق طفولته في حي بولوغين الشعبي في الجزائر العاصمة
وانضم إلى صفوف جيش التحرير الوطني بعد إضراب الطلبة سنة 1957
والتحق بصفوف وزارة االستخبارات والتسليح برئاسة عبدالحفيظ بوالصوف
رفقة (يزيد زرهوني  -قاصدي مرباح  -مسعود زقار  -دحو ولد قابلية والقائمة
طويلة) وكان يلقب بـ»سي توفيق».
وانتقل بذلك إلى الوالية الثانية (الشمال القسنطيني) ،وكانت مهمته تسهيل
إدخال السالح عبر الحدود الشرقية الجزائرية.
بعد االستقالل دخل مدرسة االستخبارات الروسية (دفعة السجاد األحمر)
في موسكو االتحاد السوفياتي ،حيث تلقى تكوينا ً عسكريا ً مختصا ً في مجال
(التتمة ص)14

الجي�ش واللجان يحبطان هجوم ًا لقوات هادي على م�أرب

عبد اللهيان :لن يكون هناك رابح ع�سكري في اليمن
جولة ج��دي��دة م��ن المفاوضات بين االح��زاب
والقوى السياسية اليمنية اعلنت عن بدئها االمم
المتحدة مطلع االس��ب��وع المقبل ف��ي العاصمة
العمانية مسقط .وأعلنت المكونات السياسية
ترحيبها ومشاركتها في هذه المشاورات شريطة
توقف النظام السعودي وحلفاؤه عن عدوانهم.
وقال ابراهيم العبيدي القيادي في حركة أنصار
الله :المفاوضات ال بد ان تذهب الى وقف اطالق
نار دائم وايضا ً الى إعادة إعمار البلد ،وان تجرم
وتحاسب السعودية عن الجرائم التي ارتكبتها
بحق االنسان اليمني ،ويتم تعويض المواطنين
اليمنيين تعويضا ً عادال ً يرضون به وان تسحب كل
القوات التي تحركت الى االراضي اليمنية.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ك��ش��ف م��س��اع��د وزي��ر
الخارجية االيراني في الشؤون العربية واالفريقية
حسين امير عبد اللهيان ان طهران ،عرضت على
الرياض حالً سياسيا ً يساعدها على الخروج من
األزمة اليمنية ،ويدعو للحوار الوطني بين جميع
األطراف اليمنية.
واع��ت��ب��ر ع��ب��د ال��ل��ه��ي��ان أن���ه «ل���ن ي��ك��ون هناك
رابحا ً عسكريا ً في اليمن» ،وع��زا فشل محاوالت
األم���م المتحدة ارس���ال ال��م��س��اع��دات االنسانية
وكسر الحصار ووق��ف الحرب «إل��ى عدم تعاون
السعودية ،والسكوت المحير لبعض الدول العربية

ناديا شحادة

والغربية».
ميدانياً ،تواصل ارتفاع عدد شهداء المجازر التي
يرتكبها العدوان السعودي في اليمن فيما قصفت
القوات اليمنية تجمعات لعناصر القاعدة ومرتزقة
العدوان شرق مدينة مأرب ما أسفر عن مقتل وجرح
العشرات منهم ،كما وجهت القوات اليمنية ضربات
عدة لقوات العدوان السعودية في منطقة جيزان.

وتمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من
إحباط عمليتي تقدم لمسلحي «القاعدة» مدعومين
بقوات سعودية وإماراتية على خطى ص��رواح
واالن��ب��وب النفطي في محافظة م��أرب وكبدوها
خسائر فادحة ،حيث أحصي تدمير وعطب ما ال يقل
عن  21آلية تابعة للعدوان.
(التتمة ص)14

الجبوري :اختطاف العمال الأتراك
محاولة لتقوي�ض هيبة الدولة
ط��ال��ب رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
العراقي سليم الجبوري الحكومة
واألج��ه��زة األم��ن��ي��ة ب��ب��ذل المزيد
من الجهود من أجل إطالق سراح
العمال األتراك الذين تم اختطافهم
في بغداد
وأكد الجبوري في بيان له ،ان
«العراق حريص على عالقاته مع
كافة ال��دول المجاورة والصديقة
وم��ن��ه��ا ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة»،
موضحا ً ان «عملية االختطاف
هي محاولة لتقويض هيبة الدولة
وإس���اءة للمؤسسة األمنية التي
نتطلع إلى ان تأخذ دوره��ا الجاد
في مسك االمن بيد من حديد».
ودعا جميع األطراف إلى «تحمل
مسؤوليتها االخالقية والوقوف
بوجه كل الممارسات التي تحاول
التأثير على ع�لاق��ة ال��ع��راق مع
محيطه االقليمي والدولي».
ي��ذك��ر أن م��ج��م��وع��ة مسلحة
ترتدي زيا ً عسكريا ً أقدمت ،في 2
أيلول  ،2015على اختطاف عمال
اتراك من مشروع ملعب اولمبي في
منطقة الحبيبية شرق بغداد ،فيما
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن
فتح تحقيق في الحادثة ،مؤكدة
أن عدد المختطفين  16عامالً.
ك��م��ا ت��ج��در اإلش�����ارة إل���ى ان
رئيس مجلس ال���وزراء العراقي
حيدر العبادي أم��ر ف��ي  3ايلول

الموقف الأوروبي
من الأزمة ال�سورية؟

ال��ج��اري بالتعامل م��ع خاطفي
العمال االتراك كما يتم التعامل مع
االرهابيين.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ط��ال��ب مكتب
ال��م��رج��ع ال��دي��ن��ي ال��س��ي��د علي
ال��س��ي��س��ت��ان��ي ف����ي ال��ن��ج��ف،
ب��إط�لاق س��راح العمال االجانب
المختطفين في بغداد والكف عن
هذه الممارسات التي ت��ؤدي إلى
«إس��ق��اط هيبة ال��دول��ة» ،داع��ي�ا ً
الحكومة والقوى السياسية إلى
مساندة القوى األمنية.
وات��ه��م��ت ح��رك��ة عصائب أهل
الحق في العراق (أحد ابرز قوى
الحشد الشعبي المقاوم) ،األحد،

خاطفي العمال األت����راك ،بأنهم
«مدفوعون» من مخابرات دولية
وأم��ي��رك��ي��ة ،ودع���ت العراقيين
كافة «لتعزيز تالحمهم إلفشال
مخططات النيل من وحدة العراق
وتشويه سمعة الحشد الشعبي».
وق��ال المتحدث باسم الحركة
نعيم ال��ع��ب��ودي ،ح��س��ب موقع
المسلة :إن «العصابات اإلجرامية
التي تبنت خطف العمال األتراك،
مدفوعة من جهات واستخبارات
دولية وأميركية ،بهدف تشويه
الجانب الشيعي ال سيما أن بعض
المحطات اإلعالمية تحاول ربط
األمر بالحشد الشعبي».

ً
ع�سكريا
الأردن ي�شيع
يخدم في جي�ش البحرين
وقتل في اليمن
ق��ال��ت ح��س��اب��ات ع��ل��ى شبكات
التواصل االجتماعي إن األردن شيّع
مواطنا ً عمل في الجيش البحريني،
وقتل أثناء تواجده في قاعدة عسكرية
لقوات العدوان بقيادة السعودية في
اليمن.
ون��ق��ل م��وق��ع «م����رآة البحرين»
ع��ن حساب «محرقي» على شبكة
التواصل االجتماعي «انستغرام»
قوله ،إن أفرادا ً وضباطا ً من قوة دفاع
البحرين شاركوا في تشييع «محمد
حافظ باألردن في منطقة السحاب».
��ث ال��ح��س��اب مقطعا ً م��ص��ورا ً
وب� ّ
لتشييع محمد حافظ يونس بمسقط
رأس��ه في منطقة السحاب ب��األردن
اإلثنين الماضي ،وهو ملفوف بالعلم
البحريني.
وت��ق��ول ال��م��ع��ارض��ة ومنظمات
حقوقية إن السلطات البحرينية تلجأ
إل��ى تجنيس وتوظيف أج��ان��ب في
الجيش وق��وى األم��ن المختلفة ،من
دون السماح للمواطنين الشيعة من
دخول هذه األجهزة.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع
البحرين (الجيش) قالت في بيان
لها الجمعة الماضية إنها فقدت  5من
عناصرها في قصف صاروخي على
قاعدة عسكرية باليمن وهم« :الرقيب
أول محمد نبيل حمد ،الرقيب محمد
حافظ ي��ون��س ،الرقيب عبدالقادر
حسن العلص ،والرقيب حسن إقبال
محمد ،والعريف عبدالمنعم علي
حسين».

مع تزايد أع��داد الالجئين السوريين الى ال��دول االوروبية الذين
اصبحوا يشكلون عبئا ً على االتحاد األوروبي ومع ازدياد واتساع خطر
التنظيمات االرهابية المتمثلة بـ»داعش» الذي لم يقتصر خطره على
منطقة الشرق االوسط انما تجاوز الحدود وأصبح خطرا ً على االمن
القومي العالمي بعد العمليات اإلرهابية األخيرة التي طاولت كل من
أفريقيا وأوروب��ا ،أصبح من الضروري على جميع الدول التي تدرك
خطر تنظيم داعش اإلرهابي التنسيق والتعاون مع الجيش والقيادة
السورية للوصول الى فعالية أكثر في محاربة اإلره��اب ،األمر الذي
يتطلب توحيد القوى وهذا ما اكد عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفرورف ،مضيفا ً اننا ننظر الى رد فعل الدول االوروبية.
تلك الدول التي تبدلت قراءتها لما يجري في سورية وبدأت تتعاطى
بغير ما كان عليه الوضع عند بداية األحداث وتحركت أجهزة أمنية
أوروبية وأميركية باتجاه دمشق لالطالع على خطر اإلرهاب وطالبت
الحكومة السورية بالتنسيق األمني مع األجهزة السورية لمحاربة
االرهاب ،فالتنسيق من اجل محاربة تنظيم «داعش» مطلب األجهزة
األمنية األوروبية التي ضغطت على حكوماتها لالنفتاح على االسد.
يؤكد المراقبون ان��ه ب��ات يوجد اآلن تغيير في مواقف بعض
الحكومات االوروبية التي لم يعد مطلب رحيل الرئيس بشار االسد
يشكل االولوية لديها ،فتصريحات وزير خارجية اسبانيا خوسيه
مانويل غارسيا التي طالب فيها التفاوض مع الرئيس السوري بشار
االس��د إلنهاء الحرب ،فيما قال وزي��ر الخارجية النمسوي انه على
الدول الغربية ان تشرك الرئيس بشار االسد في الحرب على تنظيم
داع��ش ،لتأتي تصريحات وزي��ر خارجية بريطانيا فيليب هاموند
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ندوة ا�ستراتيجية في القاهرة
عن العالقات الم�صرية ـ الفل�سطينية
عقد مركز يافا للدراسات واألب��ح��اث في القاهرة السبت الفائت ندوة
استراتيجية موسعة حول «العالقات المصرية  -الفلسطينية وألغام الواقع»،
وأكد المشاركون أهمية فتح كل الملفات المغلقة في هذه العالقات مع الدفاع
الكامل عن وحدة الشعبين المصري والفلسطيني في مواجهة العدو المشترك/
العدو الصهيوني .وضرورة عدم اﻻنحراف ببوصلة الصراع مع هذا العدو الى
مسارب أخرى.
شارك في الندوة لفيف من المفكرين والسياسيين المصريين والفلسطينيين،
وأدار الحوار الذي استم ّر أربع ساعات رئيس المركز د .رفعت سيد أحمد.
واعتبرت الندوة بداية تأسيسية لسلسلة من اللقاءات والفعاليات في هذا
المجال ،وبهدف نقل العالقات المصرية  -الفلسطينية الى مجاﻻت أرحب
واقوى تدعم مشروع المقاومة ض ّد العدو الصهيوني.

