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�سورية مو�ضع بحث دقيق بين بوتين و�أوباما ومو�سكو تزود قاذفاتها ب�صواريخ جو ـ جو

اتفاق جديد في حم�ص لإجالء الم�سلحين من حي الوعر
عقد الرئيسان الروسي فالديمير بوتين واألميركي باراك
أوباما ،أمس ،اجتماعا ً في باريس استمر أكثر من نصف
ساعة خلف األبواب المغلقة ،على هامش مؤتمر المناخ.
وأفاد دميتري بيسكوف ،السكرتير الصحافي للرئيس
الروسي ،بأن باراك أوباما أعرب خالل لقائه مع الرئيس
الروسي عن أسفه لحادثة الطائرة الروسية «سوخوي -
 »24التي أسقطت من قبل سالح الجو التركي في سورية.
كما ناقش الرئيسان ت��ط��ورات ال��وض��ع ف��ي سورية
بالتفاصيل الدقيقة ،داعين إلى المضي قدما ً نحو إطالق
عملية التسوية السياسية ،فيما أك��دت واشنطن أن
الظروف ليست مالئمة لتشكيل تحالف مع روسيا لمواجهة
اإلرهاب ،مشيرة إلى أن أهداف الواليات المتحدة وروسيا
مختلفة في سورية.
جاء ذلك في وقت عارضت طهران عقد لقاء لمجموعات
معارضة سورية في السعودية في أواسط كانون األول،
بحسب موقع التلفزيون اإليراني.
وقال مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد
اللهيان إن «اجتماع معارضين سوريين في الرياض
مخالف لبيان «فيينا  ،»-2وإيران ال توافق على أي أعمال
خارج هذا البيان».
وأض��اف عبد اللهيان« :لقد تقرر في فيينا أن يعمل
مبعوث األم��م المتحدة ف��ي س��وري��ا على إع���داد قائمة
بالمعارضين بعد إج��راء مشاورات على نطاق واسع»،
وتابع أن «السعودية لم تلعب دورا ً إيجابيا ً وبناء حول
سورية في السنوات الخمس الماضية».
واتفق دبلوماسيو  17دولة ،بينها إيران ،في فيينا في
أواس��ط الشهر الحالي على مبدأ تنظيم مرحلة انتقالية
سياسية في سورية في غضون  6أشهر ،وتنظيم انتخابات
عامة في األشهر الـ  18التالية ،كما اتفق المشاركون على
إعداد قائمة بمجموعات المعارضة السورية ،التي يمكن أن

تشارك في حوار بين األطراف السورية.
وكان مبعوث األمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أعلن
األسبوع الماضي أن السعودية ستستضيف في أواسط
الشهر المقبل اجتماعا ً يضم مجموعات مسلحة سورية
ومعارضين سياسيين للحكومة السورية إلعداد منصة
مشتركة للمعارضة قبل الخوض في مفاوضات مستقبلية
من أجل السالم.
من ناحية أخرى ،أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس أن التعاون مع الجيش السوري لمحاربة تنظيم
«داع��ش» ممكن فقط بعد رحيل الرئيس السوري بشار
األسد.
وص ّرح فابيوس إلذاعة «فرانس انتر» من لوبورجيه
أمس حيث افتتح مؤتمر األمم المتحدة الـ 21حول المناخ
«إذا توصلنا إلى عملية انتقال سياسي ،ولم يعد بشار
قائدا ً للجيش السوري ،عندها يمكن القيام بأعمال مشتركة
لمكافحة اإلرهاب ،لكن ذلك غير ممكن في ظل حكمه».
وأك ّد فابيوس أنه «من الواضح أن الجيش ال يمكن أن
يعمل إلى جانب «المعارضة المعتدلة « طالما أنه تحت
قيادة األسد» .وبعد أن تبنى تنظيم «داعش» باالعتداءات
الدامية التي أوقعت  130قتيالً في باريس في  13تشرين
الثاني ،باتت أولوية باريس في سورية القضاء على هذا
التنظيم.
جاء ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس
أن طائراتها المشاركة في العملية العسكرية في سورية
نفذت أول طلعاتها مزودة بصاوريخ «جو – جو«.
وقال العقيد إيغور كليموف قائد القوة الجوية الفضائية
الروسية العاملة في سورية إنه «تم تزويد المقاتالت
«سوخوي–  »34بصواريخ «جو – جو» ،لتأمين حمايتها
من الطيران المعادي» ،مشيرا ً إلى أن «المقاتلة – القاذفة
(التتمة ص)14

الح�شد ال�شعبي ي�ؤكد مقتل  73داع�شي ًا ينتمون لـ 17دولة

«�أحالم ال�سلطان»...
وتم ّني «عودة الزمان»!

العبادي :العراق لديه قوات كافية لهزيمة الإرهاب

فاديا مطر
مع تظهير الحزن وتمني عودة الزمن إلى الوراء ،إلى ما قبل إسقاط
الطائرة الروسية في األجواء السورية وقتل طيارها من قبل المقاتالت
التركية ،يقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان على كالمه في
محافظة «بالق أسير» ،معربا ً عن أمله في أال يتكرر مثل هذا الحادث،
فتركيا التي تضع القناع اإلسالمي ُترخي بثقل أخطائها على حلف
الناتو الذي كان يعقد «أردوغان» عليه آماال ً تضاعف توقعات ربحه،
لكن تركيا التي ال تلقى قبوال ً من أعضاء الناتو ،لتكون حادثة إسقاط
المقاتلة الروسية هي عتبة خسران تركيا في التكتيك العسكري
بأضعاف توقعات الربح ،وما تعليق سالح الجو التركي طلعاته
ضمن عمليات التحالف الدولي ،حسب صحيفة «حرييت» التركية في
 27تشرين الثاني إال سقوط بمعادلة الحماية من قبل التحالف الدولي
للطيران التركي ،ومعادلة صواريخ «إس  »400مضادة للطائرات التي
عززت فيها روسيا الخسارة التركية ،وما ُيشاع من أقوال عن إرسال
قاعدة جوية روسية إلى مطار الشعيرات في الوسط السوري إال زيادة
في الخسارة لتركيا ومجموعاتها اإلرهابية في سورية وهو ما يدفع
تركيا نحو «مسرح العبث» ،بحسب تصريح الناطق باسم الكرملين
«ديمتري بيسكوف» اليوم ،فسيناريوات المواجهة مع روسيا تحمل
وقائع ومعطيات جديدة بعد «الطعن في الظهر» ،والضوء األخضر
األميركي للخطأ التركي ربما يدفع الدولة العثمانية إلى إنهاء حياتها
على األرض السورية ،عبر ما تشهده الجبهات الشمالية السورية من
استعار لنار الرد الروسي ـ السوري من خالل سلسلة خطوات روسية
مؤلمة ألردوغان الذي مازال يعيش حلم «المنطقة العازلة» ،والذي بدأ
العد البطيء قبل أي خطوة في خياراته المتعلقة بالصراع السوري،
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري

قال رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي ،إن بالده لديها
قوات كافية النزال الهزيمة بـ«داعش» ،ردا ً على مطالبة أعضاء
في مجلس الشيوخ األميركي بزيادة نشر ق��وات أميركية في
العراق.
وبحسب مصادر ،دعا عضوا مجلس الشيوخ األميركي جون
ماكين وليندس غراهام اللذان يزوران بغداد منذ األحد الى تشكيل
قوة من  100ألف جندي أجنبي لمقاتلة «داعش» في المنطقة.
ورد العبادي في بيان أصدره مكتبه اإلعالمي «نؤكد أن لدى
العراق ما يكفي من الرجال والعزيمة إللحاق الهزيمة بـ«داعش»
وأشباهها من الجماعات اإلجرامية األخرى» ،لكنه رحب بـ «زيادة
الدعم في السالح والتدريب واإلسناد من الشركاء الدوليين في
حربنا ضد اإلرهاب».
وذكر ماكين رئيس اللجنة العسكرية خالل لقاء مع صحافيين
أول من أمس أن «رئيس الوزراء قال بأنه يريد وجودا ً أميركيا ً أكبر
هنا في العراق».
ميدانياً ،أعلن القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري،
أمس ،أن تنظيم «داع��ش» اإلرهابي خسر  73من عناصره في
جبال مكحول شمال محافظة صالح الدين خالل شهر تشرين
الثاني المنصرم ،فيما أشار الى أنهم ينتمون الى  17دولة أجنبية
وعربية.
وق��ال المعموري لـ «السومرية نيوز» ،إن «نقاط المرابطة
األمنية المشتركة في جبال مكحول ،شمال صالح الدين ،تعرضت
الى  7هجمات مباشرة من قبل تنظيم داع��ش اإلرهابي خالل
(التتمة ص)14

الأهرام :تحالف الجي�ش ال�سوري مع رو�سيا
يمتلك الأف�ضلية على الأر�ض
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي

ا�ستدارات على م�سرح الإرهاب
محمد محفوض
تستدير دفة السياسات الغربية تبعا ً لما تفرضه المعارك الدائرة
على الساحة السورية بما يخص نتائجها التكتيكية واالستراتيجية.
ال يخجل األوروبيون من تصريحاتهم بوجوب وقف الحرب الدائرة
في سوريا وإغالق الحدود ومكافحة اإلرهاب الذي أنكروا وجوده طوال
السنين الماضية في سورية حين أسموه ثورة ،وعملت ماكيناتهم
اإلعالمية آن��ذاك على تسخيف ادع��اءات القيادة في سورية عندما
حذرتهم من ارتداد هذا الوباء عليهم.
فرنسا القابعة تحت كابوس اإلرهاب قدم وزير خارجيتها لوران
فابيوس مؤشرات على «تحول تدريجي» باتجاه التعاون مع الرئيس
بشار األسد ٬عندما صرح بإمكانية االستعانة بالجيش السوري أو كما
أسماه فابيوس بالموالي لألسد في قتال تنظيم داعش.
ورغم بعض «التراجع» في كالم الحق لفابيوس قال فيه إن «التعاون
مع القوات الحكومية السورية في قتال «داعش» يمكن أن يحدث فقط
في إطار انتقال سياسي جاد في سورية» ٬أكدت مصادر دبلوماسية
فرنسية لـ«الشرق األوسط» أن كالم الوزير الفرنسي يأتي في سياق
«ت��درج» فرنسي قد ينتهي بإعالن التعاون مع القيادة السورية في
عملية مكافحة التنظيم المتطرف.
ألمانيا بدورها كانت أكثر جرأة ،عندما قال المتحدث باسم حكومتها
بأن «هناك توافقا ً بين جميع الشركاء على ضرورة الحفاظ على هيكل
الدولة السورية» .مضيفاً« :إذا توافق النظام مع المعارضة بشأن
مستقبل الدولة ٬فسيمكنهما العمل بصورة أقوى بكثير ضد ما يسمى
تنظيم الدولة».
(التتمة ص)14

استمرت جريدة األهرام في تغطيتها للحدث السوري
من خالل مبعوثها الميداني إلى دمشق ابراهيم سنجاب،
ال��ذي رأى في ع��دد أم��س االثنين من األه��رام في تقرير
تحت عنوان «حرب التسويات في سورية» أن الصراع
في سورية هو ص��راع بين طرفين أحدهما يتمثل على
ميدان المعركة بجسم ملتئم واض��ح كامل االتحاد في
المسار والهدف والرؤية والغاية القتالية وهو يقاتل
طرفا ً آخر تمثله أجسام عدة متعددة الوالءات واألهداف
والخبرات».
ورأى سنجاب في تقريره أن «الحليف الروسي شرعي
يحلق إلى ج��وار طيران الدولة السوري باتفاق معلن،
بينما على الجانب اآلخ��ر يحلق طيران  14دول��ة ضمن
تحالف دولي تقوده أميركا».
واعتبر سنجاب أن ال��ن��واي��ا ال��روس��ي��ة ف��ي محاربة
اإلره���اب ال��ذي يهدد الكونفدرالية الروسية هي نوايا
واضحة وسليمة ،بينما يبدو األمر على الجانب األميركي
وكأنه استثمار في اإلرهاب وانتقاء في األهداف على حد
تعبير سنجاب ،واستهجن الكاتب في تقريره فكرة دعوة
ما يسمى بالجيش الحر لطاولة المفاوضات مندون أن
يتخلى عن سالحه إن لم ينخرط في قتال اإلرهاب المتمثل
على األرض السورية بداعش والنصرة ،فـ «الجيش الحر»
بحسب الكاتب تلقى دعما ً دوليا ً وعربيا ً يقدر بـ  40مليار
دوالر لقتال جيش الدولة النظامي ،ورأى الكاتب أن الجيش
العربي السوري جيش قوي وقادر على األرض ،لذلك فإن
الطرف الذي يمثله تحالف الدولة السورية مع روسيا هو
الطرف الذي يمتلك أفضلية حسم مجريات األمور ،وهو ما
تأكده نتائج مؤتمر فيينا التي عبرت بحسب سنجاب عن
إقرار الدول الكبرى في العالم ببقاء النظام السوري.
وف��ي س��ي��اق المواجهة المندلعة ف��ي س��وري��ة ،قال
سعيد الالوندي خبير العالقات الدولية بمركز األه��رام

االستراتيجي ،إن «ضرب تركيا للطائرة الروسية بحجة
أنها اخترقت األجواء التركية ،هو تنفيذ ألجندة أميركية
لجر روسيا لحرب مع تركيا».
وأض��اف ال�لاون��دي في تصريح خ��اص« :إن روسيا
هي من فضحت أميركا بعد ضربها لإلرهاب في سورية،
والطائرات األميركية كانت ترسل األسلحة لإلرهابيين،
بهدف استمرار الحرب في سورية ،وكي تبقى مجريات
لمعركة تحت سيطرة أميركا دائماً».
وأردف خبير العالقات الدولية« :إن أميركا وتركيا
ال تريدان القضاء على داع��ش ،ألن التنظيم سهل تنفيذ
الخطط األميركية في سورية».
أما استشاري االقتصاد السياسي وسياسات األمن
القومي المصري ،د.مدحت الشريف ،فقد رأى أن« :ما
تدّعيه تركيا من أنها ال تعرف أن الطائرة التي أسقطتها
روسية هو أمر غير صحيح قطعاً ،فما حدث هو تحرش
من حلف شمال الناتو بموسكو» .وأضاف الشريف أن:
«المؤشرات تقول إن الطائرة الروسية لم تدخل المجال
الجوي التركي» .
وأوضح الباحث المصري أن «الغرب يبذل جهوده لعزل
روسيا وإضعافها ضمن الدوائر التي تحدد أمنها القومي».
من جهة أخرى قال رئيس وحدة الدراسات التركية في
مركز األهرام ،محمد عبد القادر ،إن «التطورات المتالحقة
بشأن األزم��ة الروسية التركية الحالية تأتي في سياق
التصعيد المتبادل من الجانبين».
وتابع« :هناك رغبة روسية بإعادة توجيه الصفعة
لتركيا ،خاصة أن حادث إسقاط المقاتلة سوخوى من
وجهة نظر موسكو مدبر».
ورأى عبد القادر أن «الرئيس الروسي بوتين سيقوم
بعمليات انتقامية غير مباشرة عن طريق ضرب التنظيمات
المحسوبة على تركيا ،مثل جيش النصرة والفتح»،
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�سنجار :قبر جماعي
ي�ضم جثث � 110أيزيديين
قال مسؤولون إنهم عثروا على قبر
جماعي مفخخ يحوي بقايا جثث 110
أش��خ��اص م��ن طائفة اإليزيديين في
شمال العراق.
وعثر على القبر الجماعي بالقرب من
بلدة سنجار بعد استعادتها من مسلحي
تنظيم «داع���ش» ف��ي وق��ت سابق من
تشرين الثاني المنصرم.
واستولى مسلحو «داع���ش» على
سنجار ف��ي شهر آب  ،2014وهناك
تقارير مفادها بأنهم ارتكبوا مجازر
واستعبدوا النساء والفتيات اإليزيديات
واغتصبوا البعض اآلخر.
وتفيد ت��ق��اري��ر ب��أن ه��ذا ه��و القبر
الجماعي السادس الذي يعثر عليه في
بلدة سنجار أو في محيطها.
ويبعد القبر نحو  10كيلومترات غرب
سنجار في محافظة نينوى ،بحسب
مسؤول محلي رفيع.

وكان القبر محاطا ً بالقنابل ،ولذلك
ل��م ي��زح ال��ت��راب عنه بعد الستخراج
رفات الجثث المدفونة فيه وإعادة دفنها
بطريقة الئقة.
وكان شهود على إعدام الضحايا هم
الذين أدلوا بتقديرات بشأن عدد القتلى
المدفونين في القبر.
وعثر على قبر جماعي آخر قبل أقل
من أسبوعين ،ويقال إن��ه ك��ان يحوي
أشالء نحو  80امرأة إيزيدية.
وتوقع أحد المسؤولين أن النساء
الالتي كن مدفونات في القبر الجماعي
تتراوح أعمارهن ما بين نحو  40و80
س��ن��ة ،ول��ه��ذا اعتبرن غير صالحات
لالستعباد أو االغتصاب.
ويمارس اإليزيديون ديانة تجمع ما
بين عناصر من الزرادشتية وديانات
قديمة في بالد ما بين النهرين لكن تنظيم
الدولة اإلسالمية يعتبرهم زنادقة.

همزة و�صل
متى وقف
انبعاثات الإرهاب؟
نظام مارديني
ع � �ل� ��ى وق � � ��ع ان� �ب� �ع ��اث ��ات
اإلرهاب في العالم ،وبرعاية
دولية وإقليمية ،انعقدت قمة
المناخ في باريس ،متزامنة
مع حدثين مهمين مرتبطين
ب �م �ح��ارب��ة ه� ��ذا ال �س��رط��ان:
أولهما ،التفجيرات الدموية
ال� �ت���ي أص� ��اب� ��ت ال �ع��اص �م��ة
الفرنسية بالصميم .وثانياً،
إس� �ق ��اط ال� �ط ��ائ ��رة الحربية
ال��روس �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت تقوم
ب �ق �ص��ف م� ��واق� ��ع «داع� � ��ش»
و«ال� �ن� �ص ��رة» وغ �ي��ره �م��ا ما
أزع ��ج حليفتهم ت��رك�ي��ا التي
ك� �ش� �ف ��ت ع � ��ن دوره� � � � ��ا في
دع ��م اإلره� ��اب ل�ل��ذي��ن كانوا
ال ي� ��زال� ��ون ي �ش �ك �ك��ون في
ذل��ك ،ول�ك��ن م��ا ل��م يتم إنهاء
االح � � �ت� �ل��ال االس� �ت� �ي� �ط ��ان ��ي
ل �ف �ل �س �ط �ي��ن س �ي �ب �ق��ى م �ن��اخ
اإلره�� ��اب ال �ج �ن��ون��ي ،قائما ً
ويجلب المزيد من الحلفاء،
م��ن اإلم� � ��ارات والسعودية
وقطر والمغرب وتركيا.
ال توجد دولة في هذه القمة
وخارجها لم يصلها اإلرهاب
أو تعاني من التطرف والقتل
على أيدي جماعات بمس َميات
مختلفة ،ولكنها في النهاية
تسفك دماء األبرياء وتر ّوع
اآلم �ن �ي��ن .ي �س �ت��وي ف��ي ذلك
َم��ن يحتجز رهائن أو يزرع
نفسه أو يضع
قنبلة أو ّ
يفجر َ
سيارة ملغومة أمام مواطنين
آمنين.
ت� �ن ��اول ج �م �ي��ع ال ��رؤس ��اء
م � ��وض � ��وع اإلره� � � � � ��اب في
ك�ل�م��ات�ه��م وط��ال �ب��وا بجهود
دولية لمكافحة هذه الظاهرة
الخطيرة ،ومن هذا الكابوس
ال� ��ذي ي��ري��د ال �س �ي �ط��رة على
العالم وتدمير البشرية.
ول�ك��ن ه�ن��اك ن�ظ��رة أخرى
ن ��اق ��دة الن �ع �ق��اد ه���ذه القمة
«ال��ب��اري��س��ي��ة» وه� ��ي نظرة
ال � � � ��دول ال� �ن ��ام� �ي ��ة إل� � ��ى أن
الحوارات الدائرة حول تغير
المناخ هي نوع من اإلرهاب
ت �ق��وم ب��ه ال� ��دول الصناعية
الكبرى ضدها ،ألنها تفرض
ش��روط �ا ً غ�ي��ر ع��ادل��ة وتريد
إجبار ال��دول الصغيرة على
البقاء في وضعها المتخلف
فال تتجه نحو التنمية والبناء.
وه ��ذه ال���دول ت�ط��ال��ب ال��دول
الصناعية الكبرى إلى التوقف
عن «إرهابها المناخي» وأن
ت �س��اع��د ال� � ��دول الصغيرة
على البناء والتنمية بمنحها
تعويضات الستخدام الطاقة
الجديدة والمتقدمة ...ومدها
بالتكنولوجيا الالزمة لتقنين
وضعها البيئي م��ع الحفاظ
على نظافة الجو العالمي.
ع� �ن ��دم ��ا ق� ��ام� ��ت ال � �ث� ��ورة
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ف � ��ي أوروب� � � ��ا
وال�غ��رب ...قامت باستخدام
أن��واع الطاقة الملوثة للبيئة
كافة وبنت حضارتها بإقامة
ال �م �ص��ان��ع ال� �ت ��ي ال ت��راع��ي
أب� �س ��ط ال � �ش� ��روط البيئية
ول� ��وث� ��ت األن � �ه� ��ار ودم � ��رت
آالف الهكتارات من الغابات
واألش� � � �ج � � ��ار ...وك � ��ل ذل ��ك
أدّى إل��ى زي ��ادة االنبعاثات
ال � �ض� ��ارة واخ�� �ت� ��راق طبقة
األوزون وزي��ادة نسبة ثاني
أوك�س�ي��د ال �ك��رب��ون وتلويث
البحار بالصرف الصناعي
وال � � � ��زراع � � � ��ي وال� �ص� �ح���ي
ف�ي�ه��ا وأي� �ض� �ا ً م ��ن مخلفات
ال �س �ف��ن ال �ن��اق �ل��ة للبضائع
وال� �ت ��ي ت �س �ت �خ��دم ال �س��والر
والمازوت.
ال يحق لنا أن نسرق أحالم
أط�ف��ال�ن��ا وأج�ي��ال�ن��ا وآمالهم،
في سوريا وال�ع��راق ولبنان
واألردن وف �ل �س �ط �ي��ن ،بغ ٍد
أف �ض��ل خ� ��الٍ م��ن انبعاثات
اإلره � � � � � ��اب« ،ال � ��داع� � �ش � ��ي»
والمناخي.

