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مو�سكو ال تعتبر كل المعار�ضين «�إرهابيين» ...ودم�شق على علم بات�صاالتنا مع «الحر»

رو�سيا تر�سل �إلى �سورية �أ�سلحة دفاع جوي لحماية مقاتالتها
اتفق ممثلون عن «الجيش الحر» ووزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان على
عقد اجتماع بينهم في إمارة أبوظبي نهاية األسبوع المقبل.
وقال محمود األفندي أمين سر «حركة الدبلوماسية الشعبية» وأحد المنسقين
في المفاوضات بين «الجيش الحر» والجانب الروسي إنه تم التوصل إلى اتفاق
حول اجتماع لـ  26كتيبة من «الجيش الحر» من ريف دمشق والقنيطرة وحماة
والريف الغربي لحمص وكذلك الجبهة الشمالية من ريف حلب وإدل��ب مع
ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين سيجري على األرجح في
نهاية األسبوع المقبل في أبوظبي.
وفي السياق ،نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المستشار السياسي في
«الجيش الحر» والقيادي في «لواء سيوف الحق» أبو جاد أنه يتم التنسيق بين
الجانب الروسي وممثلين عن بعض تشكيالت «الحر» لعقد اجتماع في اإلمارات
المتحدة الستبيان وجهات نظر الطرفين.
وقال أبو جاد ردا ً على سؤال حول وجود تنسيق بخصوص هذا االجتماع:
«نعم… يتم التنسيق من أجل تقريره وننتظر منهم وقف الغارات حتى نتمكن
من جمع الوفد واالجتماع ،سيكون وفد مصغر مبدئيا لالستماع إلى وجهة نظر
الروس وبعدها سيتم طرح الموضوع على دائرة أوسع ويأخذ الصفة الرسمية
إذا كانت هناك نقاط إيجابية».
وبيّن أبو جاد أن الوفد سيكون مختصرا ً في التمثيل «فهو يتم في دائرة مغلقة
بالوقت الحاضر ،والمطلوب من روسيا أن تبدأ خطوات بناء ثقة ووقف الغارات
علينا حتى نستطيع أن نوسع دائرة التمثيل ،وأما بالوقت الحاضر فاالجتماع
مرفوض إن كان تحت القصف».
وأضاف« :الكثير من األلوية والتشكيالت العسكرية في الوقت الحاضر لديها
تحفظ ورفض لالجتماع مع الروس ضمن المعطيات والظروف الحالية ،إال إذا
استجدت أمور إيجابية مثل وقف الغارات».
وأك��د المستشار أن هناك وساطة جارية ومقدمات لهذا االجتماع قائالً:
«يتواصل معي شخص من الخارجية الروسية من أجل التمهيد لالجتماع ،نحن
طلبنا منهم وقف الغارات الجوية الروسية على مقار كتائب الجيش الحر فوراً،
موضحا ً أن «كبرى التشكيالت تراقب كيف ستجرى األمور «.
جاء ذلك في وقت نفى ممثلو أربعة من فصائل «الجيش الحر» اللقاء المزمع
في أبوظبي ،ونقلت وكالة «رويترز» عن ممثلي أربع فصائل من «الجيش الحر»
نفيها لهذا الموضوع.

وقال قائد ما يسمى جماعة «فرسان الحق» «إنهم (المسؤولون الروس)
يجتمعون مع أشخاص سوريين ال يمثلون أحدا ً ويدعون أنهم قابلوا ممثلين
عن الجيش الحر» على حد قوله.
من جهتها ،قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا« :ال علم
لي بأي لقاءات مرتقبة على المستوى الرسمي مع ممثلي الجيش الحر».
وأضافت أن موسكو لم تعتبر أب��دا ً كل المعارضين للحكومة في سورية
«إرهابيين» ،مؤكدة تكثيف االتصاالت مع مختلف جماعات المعارضة السورية
بعد لقاء فيينا ،وقالت« :نتعامل مع طائفة واسعة من جماعات المعارضة
السورية» ،مشيرة إلى محاوالت إجراء اتصاالت مع «الجيش الحر».
ولم تستبعد زاخاروفا إجراء «اتصاالت ما» مع ممثلين عن «الجيش الحر»
في أبوظبي ،إال أنها نفت علمها بشأن تحضير أي «لقاء خاص» على مستوى
مسؤولين كبار ،وذلك تعليقا ً على ما جاء على لسان ممثل «حركة الدبلوماسية
الشعبية» حول إعداد لقاء بين ممثلين عن «الجيش الحر» ووزارت��ي الدفاع
والخارجية الروسيتين في أبوظبي األسبوع المقبل.
وأوضحت الدبلوماسية الروسية« :هناك اتصاالت دائمة مع المعارضة
السورية على مستوى سفاراتنا وممثلياتنا لدى المنظمات الدولية .لذلك فإن
الحديث قد يدور أن أحد االتصاالت من هذا النوع».
وأضافت أن قائمة جماعات المعارضة السورية التي أعربت موسكو عن
استعدادها للحوار معها والتي نشرت سابقا ً في وسائل اإلع�لام ،تعكس
نتائج االتصاالت السابقة للجانب الروسي ،مؤكدة استعداد موسكو للحوار
مع مختلف تنظيمات المعارضة السورية المعتدلة وانفتاحها على مناقشة
اقتراحات جديدة.
وأك��دت زاخاروفا أن دمشق على علم باتصاالت العسكريين ال��روس مع
المعارضة السورية ،مشيرة إلى أن ج��زءا ً من هذه االتصاالت غير علني،
وقالت إن الحكومة السورية أكدت استعدادها للمشاركة في اجتماع مع ممثلي
المعارضة السورية تحت إشراف األمم المتحدة.
وأش��ارت زاخاروفا إلى أن موسكو حاولت في وقت سابق الحصول على
المزيد من المعلومات حول «الجيش الحر» من شركائها الغربيين ،وتحاول اآلن
إقامة اتصاالت مباشرة مع هذا التنظيم بعد عدم تلقيها أي معلومات عنه من
الدول الغربية.
(التتمة ص)14

العدو يُفرج عن الأ�سير المحرر عالن فيدعو لت�صعيد المقاومة

تخالف الحلفاء فانت�صروا!...
محمد محفوض
«على المستوى السياسي األمر غير واضح بأن يكون لرفيقنا
الشمالي رؤيتنا ببقاء الرئيس األس��د» .ع��ب��ارة أطلقها القائد
العام للحرس الثوري اإليراني كانت كافية إلشعال نار التحليل
والتحريض في وسائل اإلعالم الغربية.
تلقف اإلعالم الغربي بصدر رحب تصريحات اللواء محمد علي
جعفري التي تزامنت وتصريحات الخارجية الروسية حول عدم
حتمية بقاء الرئيس األس��د ،واستنفر جهاز الدعاية األميركية
لتكثيف العمل على هذه الجمل ظنا ً منهم أنها رأس خيط قد يك ّر
سبحة الحلف المناوئ.
رغم أن الخارجية الروسية انتقدت تحريف الصحافة الغربية
لتصريحاتها بشأن األسد ،والتي أعلنت فيها أن روسيا ال ترى في
بقاء األسد أمرا ً مبدئياً .وهو ما يعني بالضرورة ما اعترفت به
روسيا سابقا ً أن مصير الرئيس األسد ليس من الشأن الروسي بل
من شأن الشعب السوري نفسه.
روسيا القطب الصاعد والعضو الدائم في مجلس األمن ال بد أن
تكون سياستها وتصريحاتها تتواءم وحجمها كمقرر في العالم،
فالمنابر الدولية بالنسبة لها هي ساحات للديبلوماسية وليس
للحرب ..الحرب على األرض ،وعلى األرض توجد إيران ممثلة
بالحرس الثوري وتصريحات قائده النارية.
التصريحات الروسية المثيرة للجدل حول مصير الرئيس
األسد وحتـى حـول الموقـف الكلـي مـن سوريـة ليس األولـى مـن
نوعها:
ميخائيل بوغدانوف له باع طويل في هذه التصريحات التي
لطالما تلقفها الغرب لتتك ّرس لها ساعات حوار وسجال على
الشاشات.
في صيف العام  2013وقبل ساعات على الضربة األميركية
المفترضة على سورية آنذاك أطلقت روسيا تصريحا ً ديبلوماسيا ً
رافضا ً للحرب ،ومنوها ً بأن روسيا لن تدخل في حرب على األرض
السورية.
(التتمة ص)14

 33م�ستوطن ًا اقتحموا �ساحات الم�سجد الأق�صى

اقتحم  33مستوطناً ،س��اح��ات المسجد
األق��ص��ى ف��ي ال��ق��دس ،أم���س ،ت��ح��ت ح��راس��ة
الشرطة «اإلسرائيلية» .وق��ال ف��راس الدبس
مسؤول اإلع�لام في إدارة األوق��اف االسالمية
في القدس« :اقتحم  33مستوطناً ،ساحات
المسجد األقصى ،خالل الفترتين الصباحية
وبعد الظهر ،من خالل باب المغاربة (إحدى
البوابات في الجدار الغربي للمسجد) ،بحراسة
الشرطة «اإلسرائيلية»».
وأضاف« :بالتزامن ،قام  840سائحا ً من غير
المسلمين ،باقتحام ساحات المسجد أيضاً،
بحراسة الشرطة «اإلسرائيلية»» .وقال شهود
عيان إن «المصلين في ساحات المسجد ،ردوا
على هذه االقتحامات ،بترديد صيحات التكبير،
ولكن من دون وقوع حوادث».
وأدى تصاعد االقتحامات «اإلسرائيلية»،
لساحات المسجد األق��ص��ى ،إل��ى مواجهات
بين الشبان الفلسطينيين وق��وات االحتالل
في الضفة الغربية ،بما فيها القدس الشرقية،
وقطاع غزة ،اشتدت حدتها مطلع تشرين األول
الماضي ،وأدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين
برصاص جيش العدو.
وكانت سلطات االحتالل أفرجت عن األسير
محمد ع�لان بعد قضائه ع��ام��ا ً ف��ي سجون
االح��ت�لال ضمن االع��ت��ق��ال اإلداري .اإلف���راج
ع��ن ع�لان ال���ذي خ��اض إض��راب��ا ً ع��ن الطعام
استمر شهرين ،تم قرب طولكرم شمال الضفة
الغربية.
وك��ان في استقبال عالن إضافة إلى ذويه

الرئي�س الم�صري� :إن ال�شعب هو من �سيقرر م�صير «الإخوان»

كارثة الطائرة تطغى على لقاء ال�سي�سي وكاميرون

أع��رب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن
استعداد بالده للقيام بإجراءات إضافية لحماية السياح
األجانب ،مشيدا ً بما وصفه باألجواء اإليجابية لزيارته
المملكة المتحدة وعمق العالقات بين القاهرة ولندن.
وج��اءت زي��ارة السيسي لبريطانيا وس��ط محاوالت
التشويش التي قامت بها جماعة اإلخوان اإلرهابية من
خالل التصويب على السجل الحقوقي في مصر.
وق��ال السيسي  -في مؤتمر صحافي مشترك مع
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون  -إنه يتفهم
التخوفات البريطانية المتعلقة بإجراءات السالمة في

انت�شار عقيدة الفكر الإرهابي
يهدد العالم

مطار شرم الشيخ ،وأض��اف أن مصر مستعدة لمزيد
من التعاون مع بريطانيا وغيرها من األصدقاء في هذا
الصدد.
وأشار الرئيس المصري إلى أن بالده أجرت مراجعة
إلجراءات األمن في مطار شرم الشيخ الدولي قبل عشرة
أشهر بناء على طلب من بريطانيا.
وأكد السيسي على عمق العالقات بين لندن والقاهرة،
وقال إن الزيارة تعكس العالقة بين الجانبين ،وإنها
ستحقق مصلحة مشتركة.
(التتمة ص)14

بشرى الفروي

المئات من أهالي قريته عينابوس في محافظة
نابلس .األسير المحرر دعا إلى وحدة الفصائل
وال��ج��ه��ود ل��ل��دف��اع ع��ن األق��ص��ى ف��ي مواجهة
االحتالل ومخططاته.
يذكر أن عالن هو محام وقد اعتقلته قوات
االحتالل في  16تشرين الثاني  .2014خاض
إضرابا ً عن الطعام استمر ألكثر من شهرين،

وعلقه بعد ق���رار محكمة االح��ت�لال بتعليق
اعتقاله اإلداري في  19آب الماضي .وأعادت
س��ل��ط��ات االح��ت�لال اع��ت��ق��ال��ه ف��ي  16أي��ل��ول
الماضي بعد االلتفاف على القرار ،فور تماثله
للشفاء وس��م��اح المستشفى ل��ه بالمغادرة،
وذلك ليقضي األمر اإلداري الصادر بحقه سابقا ً
والذي انتهى بتاريخ أول من أمس.

القوات الم�شتركة تدحر م�سلحي القاعدة

رو�سيا تر�سل  20طن ًا
من الم�ساعدات الإن�سانية �إلى اليمن

دحرت القوات اليمنية المشتركة مسلحي القاعدة وآخرين تابعين لعبد
ربه منصور هادي في محيط معسكر العمري بمدينة ذباب التابعة لمحافظة
تعز ،واستهدفت مواقع عسكرية سعودية في نجران وعسير وجيزان وحققت
إصابات في صفوف حاميتها.
وللشهر الثامن على التوالي ويواصل العدوان السعودي تدمير اليمن ،فلم
يستثنِ ولو مرة منازل المواطنين وممتلكاتهم أو المنشآت الصحية والعامة.
ففي العاصمة صنعاء واصل الطيران السعودي قصف منازل المواطنين
في منطقتي النهدين والحفا وبني مطر بعشرات الصواريخ ،كما أغار على
مديريات سحار وباقم ورازح وغمر وشدا في محافظة صعدة ،ما أدى الى
تدمير منازل المواطنين وإت�لاف مزارعهم وممتلكاتهم ،إضافة الى شبكة
االتصاالت في مديرية مجز .الغارات طالت مناطق متفرقة في محافظة
الحديدة وحجة ما أدى الى أضرار مادية كبيرة.
في المقابل ،تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تأمين
معسكر العمري في ذباب بمحافظة تعز بعد دحر مرتزقة العدوان من المواقع
التابعة للمعسكر كافة والجبال التي كانوا يتمركزون فيها ،وصدت تقدم
للمرتزقة على مناطق سامع والدمنة واالق��روض للدخول إلى مدينة تعز.
وقتلت وأصابت عددا ً كبيرا ً من المرتزقة خالل إفشالها محاولة للتقدم نحو
منطقة الضباب.
وفي مأرب أفشل القوات اليمنية محاولة تقدم للغزاة والمرتزقة في منطقة
كوفل وكبدتهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
وف��ي الداخل السعودي واص��ل الجيش اليمني مدعوما ً بقوات الحشد
الشعبي تقدمه ،حيث دك موقعي القرن العسكري والحثيرة باإلضافة الى
مواقع عسكرية في الخوبة والمصفق ،بجيزان ما أدى الى مقتل وإصابة جنود
سعوديين وتدمير آليات عسكرية.
وفي نجران قصفت القوة الصاروخية اليمنية مواقع نهوقة ورجال والعش
العسكري ومنفد الخضراء بصليات الصواريخ ،ما أدى الى ف��رار اآلليات
(التتمة ص)14

التهديد اإلرهابي يُعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه العالم
وسرعة انتشاره تملي تكاتف الجهود العالمية لمحاربته ووضع حد
لحالة العبثية لدى بعض القوى العالمية التي تجد في التنظيمات
اإلرهابية وسيلة لتمرير مصالحها والتي أدّت إلى تنامي الفكر األصولي
وخلق عشرات اآلالف من اإلرهابيين حول العالم.
ال يخفى على أحد أن تنظيمَي «داعش» وجبهة «النصرة» لم يأتيا
من الفراغ بل هناك من تبنى هؤالء اإلرهابيين وم ّولهم ود ّربهم وسهّل
تنقلهم عبر المطارات والحدود وقدموا إلى سورية والعراق من أكثر من
مئة دولة.
حيث أعلن نائب وزير الدفاع الروسي «أناتولي أنطونوف» :إن ما
يتراوح بين  25إلى  30ألف مقاتل أجنبي ،بما في ذلك من دول المحيط
الهادئ وروسيا يحاربون في صفوف «داعش» ،وإذا عادوا إلى بلدانهم
حاملين إمكانيات العنف والتطرف ،فسير ّوجون لألفكار الراديكالية
ّ
وسينظمون األعمال التخريبية».
في بلداننا
وأضاف «أنطونوف» أن روسيا تشعر بالقلق بسبب احتشاد مقاتلي
«داعش» في شمال أفغانستان على حدود طاجيكستان وتركمانيا،
عالوة على أن تأثيرهم في أفغانستان يزداد ،ويحاولون إقامة مواقع
لهم في باكستان.
وف��ي ه��ذا السياق أحبطت ق��وات األم��ن الفيدرالية الروسية في
جمهورية إنغوشيا عددا ً من األعمال اإلرهابية لمقاتلين بايعوا تنظيم
«داعش» وعثرت على مخابئ تحتوي مواد متفجرة ،ووفق تقديرات
المختصين تزيد القوة التفجيرية للعبوات على  3.5طن من مادة الـ»تي
إن تي» ،باإلضافة إلى اكتشاف مختبر لتصنيع العبوات الناسفة.
(التتمة ص)14

�أربيل ترف�ض و�ضع نفط «كرد�ستان» تحت «�سيطرة» بغداد

تتح�س�س من العالقات
المالكي :وا�شنطن َّ
العراقية ـ الرو�سية
قال رئيس الوزراء العراقي السابق
ن��وري المالكي أم��س إن «واشنطن
تتحسس من تطور العالقات العراقية
ـ الروسية».
وأش��ار المالكي إل��ى أن واشنطن
غير ج��ادة في القضاء على داعش،
مضيفاً« :لقد طالبت أن��ا الحكومة
بدعوة روسيا لتوجيه ضربات إلى
داعش ،وهناك من يعارض».
وقال إن روسيا لها رغبة حقيقية
في القضاء على اإلرهاب في سورية
وال��ع��راق ،مؤكدا ً أن روسيا وإي��ران
هما من قدم الدعم للعراق بعد سقوط
ال��م��وص��ل ،وإن «واش��ن��ط��ن أخ��ذت
دور المتفرج بعد اجتياح داع��ش
للعراق ،وكان لديها علم بتحركات
اإلرهابيين».
وأش��ار إل��ى أن هناك دوال ً كبرى
تسعى إلى تقسيم العراق ،وال يزال
هذه المشروع موجود ،كما أضاف أن
سقوط الموصل كان مؤامرة حيكت
م��ن أط���راف دول��ي��ة وإقليمية .وأك��د
المالكي ض���رورة أن تعود كركوك
ت��ح��ت سلطة ال��ح��ك��وم��ة المركزية
العراقية .

وعبر المالكي عن تأييده لخطوة
البرلمانبسحبالتفويضمنالعبادي
وفق مبدأ الفصل بين السلطات .وقال
إن «ق��وات الحشد الشعبي هي من
أنقذت العراق والعملية السياسية
بعد سقوط الموصل».
كما أكد المالكي أنه ما زال محتفظا ً
بمنصبه كنائب رئيس الجمهورية،
وأن إل���غ���اء ه����ذا ال��م��ن��ص��ب غير
دستوري.

إل��ى ذل���ك ،استفحلت الخالفات
السياسية بين رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي وبين عدد من أعضاء
البرلمان ،وذل��ك ح��ول الصالحيات
التي يتحرك على أساسها وعلى
التفويض الممنوح له إلج��راء هذه
اإلصالحات.
فتذكير البرلمان في جلسته بدوره
التشريعي وبضرورة عدم تخليه عن
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