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الفروف :فر�ص التجاوب مع «مطلب رحيل الأ�سد» معدومة
أكد الرئيس السوري بشار األسد أن اإلرهابيين ليست لهم
حاضنة في سورية ويمكنهم أن يكونوا أقوياء ما داموا يتمتعون
بدعم دول مختلفة سواء في الشرق األوسط أو الغرب ،مشيرا ً إلى
أن تدريبهم يتم بدعم من تركيا وقطر والسعودية.
ولفت الرئيس األسد في مقابلة مع تلفزيون «راي» اإليطالي
إلى أن الغرب يتحمل المسؤولية الرئيسية ،ألنه دعم اإلرهابيين
الذين أسسوا تنظيم «داع��ش» في سورية ،و«جبهة النصرة»،
بمنحهم المظلة لحماية المنظمات اإلرهابية.
وأش��ار إلى أن اإلرهابيين هم العقبة الرئيسية في وجه أي
تقدم سياسي ،الفتا ً إلى أنه من غير المجدي تحديد أي جدول
زمني للحل السياسي ،قبل الحاق الهزيمة باإلرهاب ،مؤكدا ً أن
اإلرهابيين يتلقون الدعم من األت��راك والسعوديين والقطريين
ومن بعض السياسات الغربية التي دعمت اإلرهابيين بمختلف
الطرق منذ بداية األزمة.
وق���ال الرئيس ال��س��وري إن «ال��ق��اع��دة» تأسست م��ن قبل
األميركيين وبدعم مالي وإيديولوجي سعودي ،ولفت إلى أن
تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» هما فرعان للقاعدة ،موضحا ً
أن «داعش» تأسس في العراق عام  2006وكان قائده الزرقاوي
الذي قتلته القوات األميركية.
وعن عملية االنتقال السياسي في سورية التي تناولها مؤتمرا ً
فيينا وأنطاليا األسبوع الماضي ،قال األسد إن بيان مؤتمر فيينا
ال يحوي شيئا ً عن الرئيس ،فلفت إلى أن البيان أشار إلى أن كل ما
يتعلق بالعملية السياسية مرهون بما يتفق عليه السوريون.
وعن الجدول الزمني للخروج من األزمة أكد الرئيس السوري
أن ذلك يعتمد على االتفاق الذي يمكن أن يتوصل إليه السوريون،
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خالل ثمانية عشر شهراً ،مشيرا ً
إلى أن األولوية للخروج من األزمة ستكون أوال ً عن طريق إلحاق
الهزيمة باإلرهاب ،فلفت إلى أنه ال يمكن تحقيق أي شيء سياسي
في الوقت الذي يستولي فيه اإلرهابيون على العديد من المناطق
في سورية.

أما عن مستقبله كرئيس لسورية وأهمية بقائه في السلطة أو
مستقبل سورية ،فرأى األسد أنه ال يمكنه أن يكون آمنا ً إذا لم تكن
سورية آمنة ،إال أنه أكد أنه ال يجوز الربط بين األمرين ،معتبرا ً
أن هذا جزء من البروباغاندا الغربية ،وقال« :إذا أراد الشعب
السوري أن أكون رئيسا ً فإن المستقبل سيكون جيداً ،وإذا لم
يرغب السوريون بوجودي وأردت التمسك بالسلطة ،فسأكون
رئيسا ً سيئا ً لسورية».
وف��ي مقابلة أخ��رى م��ع مجلة «ف��ال��ور اكتويل» الفرنسية
استغرب األسد تصريحات للرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند قال
فيها إن الرئيس السوري ال يمكن أن يكون هو الحل ألنه جزء من
المشكلة.
وتساءل« :هل كلف هوالند من قبل الشعب السوري بالتحدث
نيابة عنه؟» ،واعتبر أن مثل هذه التصريحات تشكل إهانة
للشعب السوري .وفي الوقت نفسه شدد الرئيس السوري على
أن «ذلك لن يؤثر في الوقائع بسورية ...ألن الوقائع لن تتأثر بمثل
هذه التصريحات».
واعتبر أنه إذا لم تكن الحكومة الفرنسية جادة في محاربة
اإلره��اب ،فلن تضيع وقتها بالتعاون مع بلد أو مع حكومة أو
مؤسسة تدعم اإلره��اب ،وتساءل« :كيف يمكن أن تقيم عالقات
جيدة وأن تبني صداقة مع أسوأ الدول في العالم ...وأقلها تطورا ً
كدولتي السعودية وقطر؟».
وعلى الرغم من ذلك أكد الرئيس السوري استعداد حكومته
للتعاون مع فرنسا في مكافحة اإلرهاب ،إذا كانت األخيرة جادة
في رغبتها .وأضاف« :نحن نرغب بوجود مثل هذا التعاون ليس
مع فرنسا وحسب ،بل مع أي بلد كان .لكن ينبغي أن يحدث هذا
التعاون في مناخ مناسب ...وأن تطبق فيه معايير معينة ...وأن
تتوافر له شروط معينة».
وتابع« :في السياسة ال وجود للصداقة والعواطف .هناك
مصالح وحسب ...المسألة ليست ما إذا كانوا يحبون األسد
أو ما إذا كنت أحب هوالند أو ال أحبه .المسألة ال عالقة لها بهذا.

وظيفتي هي أن أسعى نحو ما هو أفضل للسوريين .وينبغي
أن تكون وظيفتهم أن يسعوا لما هو أفضل للفرنسيين .في
المستقبل ...ليست لدينا مشكلة .المشكلة في السياسات وليست
في العواطف».
جاء ذلك في وقت كشف المسؤول السابق في المخابرات
الفرنسية برنارد سكوارسيني أن دمشق عرضت على رئيس
الوزراء الفرنسي مانويل فالس الئحة لالرهابيين الفرنسيين قبل
عامين لكنه رفض التعاون مع األجهزة السورية.
وفي السياق ،قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن
الرئيس السوري بشار األسد يمثل مصالح جزء كبير من المجتمع
السوري ،ويستحيل إيجاد حل سلمي من دونه.
ولفت الوزير في مقابلة مع إذاعة «صوت روسيا» أمس ،إلى
أن شركاء روسيا الغربيين ومن بعض الدول األخرى يرددون
توقعاتهم بسقوط األسد قريبا ،ويصرحون بأن «أيامه معدودة»
طوال السنوات األربع منذ اندالع األزمة السورية.
وتابع« :لكن جميع هذه التوقعات ...باندالع انتفاضة شعبية
واإلطاحة باألسد لم تتحقق .والمعنى هو أن األسد يمثل مصالح
جزء كبير من المجتمع السوري ،ولذلك ال يمكن التوصل إلى حل
سلمي من دونه».
واعتبر الفروف أن الدول الغربية أدركت بطالن تصريحاتها
السابقة التي كان مفادها أن جميع قضايا سورية ستحل تلقائيا ً
برحيل األس��د ،موضحا ً أن بالده بدأت تشعر بتعديل الموقف
الغربي من األزم��ة السورية منذ الخطاب ال��ذي ألقاه الرئيس
الروسي فالديمير بوتين من منبر الجمعية العامة لألمم المتحدة،
عندما تساءل «هل تدركون ما فعلتموه؟».
وتابع أن روسيا بدأت تتلقى أجوبة عن هذا السؤال ،كما أنها
الحظت تعديل الموقف الغربي من الحماس الذي رد به الغرب
على مبادرتها إجراء مفاوضات واسعة النطاق متعددة األطراف
حول سورية.
(التتمة ص)14

توقيع اتفاق ت�أ�سي�س محطة نووية رو�سية
لتوليد الكهرباء في م�صر بح�ضور ال�سي�سي

تكثيف الجهود الدولية
لمحاربة الإرهاب

القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
ناديا شحادة
بعد خمس سنوات من الحرب على سورية ال يمكن إنكار حقيقة
أن واشنطن وحلفاءها هم من دعموا اإلرهاب بسورية دعما ً تسليحيا ً
وماليا ً ولوجستيا ً كبيراً ،بهدف ضرب منظومة صمود سورية وعقيدة
الجيش واستنزاف قدراته اللوجستية والبشرية ومع عجز الدول
الشريكة بالحرب على سورية عن اسقاط الرئيس االسد ،بدأت تلك
ال��دول تعاني من ظاهرة عودة اإلره��اب واإلرهابيين الى اراضيها،
فما جرى بباريس من احداث إرهابية هو أمر كان متوقعا ً من غالبية
المتابعين ،فأحداث فرنسا التي شهدتها العاصمة باريس ليلة الجمعة
الماضية والتي ن ّفذها داعش واعترف بمسؤوليته عنها ال تختلف تلك
العمليات اإلرهابية في مضمونها عن جميع العمليات اإلرهابية التي
ينفذها التنظيم نفسه في سورية والعراق وغيرها من البالد العربية.
وكانت دليال جديدا على انتشار اإلرهاب ووصوله إلى القارة العجوز..
يؤكد المراقبون على انه بعد تلك األح��داث ،باإلضافة إلى حادثة
إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزية سينا باتت تلوح في األفق
مالمح تحالف عالمي جديد ضد اإلره��اب يجمع في طياته أطرافا ً
كانت تختلف جذريا ً حول محاربة هذا اإلره��اب ،وبدا االنتقام عامل
توحيد بين موسكو وباريس اوال ً في سورية وهو ما ترجمه البلدان
في قصفهما المكثف اخيرا ً مواقع اإلرهابيين ،بالتنسيق مع الجيش
السوري وتم االتفاق بين الرئيس فالديمير بوتين ونظيره فرانسوا
هوالند على وضع خطة مشتركة إلجراء عملية مشتركة في سورية من
البحر والجو ضد اإلرهاب ،وفي إطار هذا التعاون أمر بوتين البحرية
الروسية في البحر المتوسط باالتصال مع البحرية الفرنسية والعمل
معا ً كحليفين في الحملة ضد داعش.
(التتمة ص)14

ال�سعودية تبحث عن ّ
حل...

حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
ح��ف��ل ت��وق��ي��ع ع��ق��د االت��ف��اق��ي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة بين
مصر وروس��ي��ا إلقامة أول محطة نووية لتوليد
ال��ك��ه��رب��اء ف��ي م��ص��ر ب��ق��درة  4800ميغا وات
وت���م ال��ت��وق��ي��ع ب��وج��ود ك��ل م��ن وزي���ر الكهرباء
المصري ورئ��ي��س شركة روس أت��وم الروسية.
وق��ال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،إن
الهدف من توقيع اتفاقية إنشاء محطة نووية،
اليوم ،رغم الظروف العصيبة التي يمر بها العالم،
هو إرس��ال رسالة أمل وعمل وس�لام لنا في مصر
والعالم كله ،ولمستقبل أفضل لشعبنا والشعوب
المحبة للسالم والمحبة للسالم في العالم .وهنأ
السيسي عقب إبرام اتفاق إنشاء المحطة النووية،
الشعب المصري ب��إب��رام االتفاقية ،ق��ائ�لاً« :هذا
حلم لمصر أن يكون لها برنامج ن��ووي سلمي
إلنتاج الطاقة الكهربائية ،وده كان حلم من سنين
والنهاردة نضع أول خطوة لتنفيذ هذا الحلم».
وأوضحت الشركة الروسية أن التوقيع يشمل
اتفاقا ً حكوميا ً دوليا ً بين روسيا ومصر ينص على
العمل معا ً فى اإلدارات اإلشرافية في مجال الطاقة
النووية في مصر.
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
� 89شهيداً و� 10آالف جريح
منذ بدء انتفا�ضة القد�س
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء منذ بداية
انتفاضة القدس التي اندلعت في األول من تشرين األول الماضي
بلغت  89شهيداً ،بينهم  18طفالً و 4سيدات ،فيما بلغت حصيلة
الجرحى حوالى  10آالف شخص.
وأفاد «المركز الفلسطيني» عن بيان صحافي للوزارة إن 70
شهيدا ً ارتقوا برصاص قوات االحتالل في الضفة الغربية ،و18
في قطاع غزة ،فيما استشهد شاب من النقب.
وأشارت الوزارة ،إلى أن أكثر من  1422مواطنا ً أصيبوا منذ
بداية االنتفاضة بالرصاص الحي في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،فيما أصيب  1053آخ��رون بالرصاص المعدني المغلف
بالمطاط ،وعولجوا جميعا ً في المستشفيات ،إضافة إلى أكثر
من  1100إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط عولجت
ميدانياً ،عدا عن حوالى  6300إصابة باالختناق نتيجة الغاز
المسيل للدموع.
وأصيب  255مواطنا ً بالكسور والرضوض؛ نتيجة اعتداءات
جنود االحتالل والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح ،فيما
أصيب نحو  25آخرين بالحروق.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تحرر منطقتين بالرمادي وتقتل �إرهابيين

«دولة القانون» :لفر�ض عقوبات على �آل �سعود

«هيومن» تطالب وا�شنطن ب�إلغاء بيع ال�سعودية �أ�سلحة �أبادت اليمنيين

المبعوث الأممي :دور �إيران داعم ّ
للحل ال�سلمي اليمني

طهران ـ إبراهيم شير
إنْ أردت السالم فاذهب إلى إيران .هذا هو لسان حال المبعوث
األممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد الذي حطت
رحاله في العاصمة اإليرانية طهران .ولد الشيخ أشاد لدى لقائه
مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان ،بدور
إيران اإليجابي ودعمها للحل السلمي في اليمن.
إشادات ولد الشيخ بالموقف اإليراني وموقف حركة أنصار
الله اليمنية ،تعني انه بات ي��درك أنهم متجاوبون مع الحلول
السياسية ،وال�ط��رف اآلخ��ر ال��ذي تمثله السعودية ه��و الذي
يعرقل الحوار المرعي أممياً ،والذي يؤدّي إلى نهاية الصراع
اليمني.
إي��ران كانت قدمت مبادرة من أربع نقاط بشأن ح ّل األزمة
اليمنية ،تقضي بوقف فوري إلطالق النار وإنهاء ك ّل الهجمات
العسكرية األجنبية وتقديم المساعدات اإلنسانية واستئناف
ح��وار وطني واس��ع وتشكيل حكومة وح��دة وطنية ال تقصي
أحداً .وتعتبر هذه المبادرة هي األعقل واألنجح لح ّل االزمة في
البالد ،وهو ما يكون قد دفع ولد الشيخ لزيارة طهران ،لبحث
هذه المبادرة بحسب مراقبين ،النّ الحرب على اليمن لم تجلب
غير الدمار وتفاقم الوضع اإلنساني ،حيث بات أكثر من واحد
وعشرين مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة.
السعودية باتت هي أيضا ً تبحث عن ح ّل لألزمة اليمنية بعد
أن بات جنوب المملكة خارج سيطرتها ،وهو ما دفع الواليات
المتحدة في الشهر التاسع من العام الحالي إلى تحذير مواطنيها
من السفر إلى الجنوب السعودي والى السعودية كك ّل ،وتأكدت
الرياض أنها الخاسر األكبر في الحرب على اليمن.

دعا ائتالف دولة القانون العراقي المجتمع الدولي
إل��ى ف��رض عقوبات اقتصادية على نظام آل سعود
للحد من دعمه المالي للتنظيمات اإلرهابية في سورية
والعراق.
وقال النائب في االئتالف محمد الصيهود في بيان أمس
إن «أموال النظام السعودي التي تغذي اإلٍرهاب العالمي
أصبحت خ��ط��را ً كبيرا ً على األم��ن والسلم العالميين
واإلنسانية جمعاء وب��ات من الضروري فرض حصار
اقتصادي نفطي على نظام آل سعود من قبل مجلس
األمن الدولي للحد من دعمه المالي لإلرهابيين وإيقاف

تدفق االموال التي يقتل بسببها آالف المواطنين يوميا ً
في سورية والعراق واليمن وغيرها من الدول العربية
واألجنبية».
وأشار الصيهود إلى أن السعودية بفكرها الوهابي
تمثل رأس اإلرهاب حيث الفتاوى التكفيرية التي تدعو
الى القتل والذبح وتكفير اآلخر وإن هناك أكثر من 55
رجل دين سعوديا ً معتمدا ً من قبل آل سعود يدعون في
العلن الى نشر ثقافة التطرف والتكفير والعنف أمام
مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً.
(التتمة ص)14

أشاد المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ
احمد بدور إيران اإليجابي الداعم للحل السلمي في اليمن،
وحذر من خطورة األوضاع اإلنسانية في اليمن ،مشيرا ً الى
أن أكثر من  21مليون شخص باتوا بحاجة لمساعدات
إنسانية عاجلة.
وفي إطار التحضيرات الدولية لمؤتمر الحوار المزمع
ل�لأط��راف اليمنية حط المبعوث ال��دول��ي الخاص إلى
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد رحاله أول من أمس في
العاصمة اإليرانية طهران ،والتقى المسؤولين فيها ،حيث
اطلع خالل محادثته مع مساعد وزير الخارجية اإليرانية

حسين أمير عبد اللهيان على مساعيه األخيرة ،مشيدا ً
بدعم طهران للحلول السلمية وإيجابياتها إزاء مهماتها.
وص���رح ول��د ال��ش��ي��خ« :جئنا ال��ى ط��ه��ران لنستفيد
ولنستمع الى األخوة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
كانوا دائما ً إيجابيين في التعاطي معنا ،وداعمين دوما ً
للمشوار السلمي الذي نسعى إليه في اليمن».
وأوضح أن «إيران لها اهتمام كبير بحل األزمة اليمنية»،
مؤكدا ً أنه «لم يحصل من المسؤولين اإليرانيين إال الدعم
والروح اإليجابية».
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