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سوريا

األسد :نعيش حالة ّحرب بمعنى الكلمة
دعا إلى االستفادة من تجارب دول الشرق ...ووجه نحو املصالحة الوطنية

شدد الرئيس السوري ،بشار
األسد ،خالل ترؤسه أولى
جلسات الحكومة الجديدة
أمس ،على أن «الجانب
االجتماعي أساس االستقرار
السياسي واألمني» ،مؤكدًا
أن سوريا تعيش «حالة حرب
بكل ما تعني هذه الكلمة من
معنى ،وبالتالي كل سياساتنا
وتوجهاتنا تكون لالنتصار في
هذه الحرب»
ّأدت الحكومة ال�س��وري��ة ال�ج��دي��دة اليمني
ال��دس �ت��وري��ة ،أم ��س ،أم ��ام ال��رئ �ي��س ب�ش��ار
األس��د ،ال��ذي دعاها إل��ى معالجة املشاكل
االقتصادية واالستفادة من تجارب دول
«ال �ش��رق» ب�ع��دم��ا أث�ب��ت ال �غ��رب أن��ه يأخذ
وال يعطي ،منبهًا في الوقت نفسه إلى أن
سوريا تعيش «حالة حرب بكل ما تعني
هذه الكلمة من معنى».
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة األن �ب��اء ال �س��وري��ة «س��ان��ا»
عن األسد قوله للحكومة الجديدة «نحن
هنا للعمل ،والجانب االجتماعي أساس
االس� �ت� �ق ��رار ال �س �ي��اس��ي واألم � �ن ��ي ،وال بد
أن ي�ك��ون لدينا عقل اق�ت�ص��ادي م��ع رؤي��ة
واض �ح��ة» ،قبل أن يضيف «ن�ح��ن نعيش
ح��ال��ة ح ��رب ب �ك��ل م ��ا ت�ع�ن��ي ه ��ذه ال�ك�ل�م��ة
م� ��ن م �ع �ن ��ى ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ك� ��ل س �ي��اس��ات �ن��ا
وت��وج �ه��ات �ن��ا ت �ك��ون ل�لان �ت �ص��ار ف ��ي ه��ذه
الحرب».
وأض ��اف األس��د «ن��ري��د ع�لاق��ات ج�ي��دة مع
كل دول العالم ،ولكن يجب أن نعرف أين
ه��ي مصالحنا ال��دائ�م��ة ول�ي��س املرحلية،
وق ��د الح �ظ �ن��ا ف��ي امل �ف��اوض��ات أن ال �غ��رب
يأخذ وال يعطي ،واتخذنا قرارًا بالتوجه
ش ��رق ��ًا ،وه �ن ��اك ب ��دائ ��ل ح�ق�ي�ق�ي��ة م ��ع ه��ذه
ال��دول ،ويجب أن نساعد القطاع الخاص
ليتمكن م��ن ب�ن��اء ع�لاق��ة حقيقية م��ع تلك
الدول «دول الشرق».
وب � � �ع � ��دم � ��ا أش� � � � � ��ار ال � ��رئ � � �ي � ��س ال � � �س� � ��وري
إل � ��ى أن «اآلم � � � ��ال ك� �ب� �ي ��رة ،وه � ��ي م �ط��ال��ب
مشروعة للمواطنني ول��و كانت أكبر من
اإلم �ك��ان �ي��ات» ،أوض ��ح األس ��د أن��ه «عندما
نتحدث أو نتواصل بشفافية مطلقة مع

األسد مخاطبًا أعضاء الحكومة الجديدة أمس (أ ف ب)
املواطنني ،فاملواطن سيتفهم وسيدعم».
ولفت إلى أن «املشكلة هي مشكلة تواصل
م��ع امل��واط��ن .وعندما ال نتواصل ال ننقل
املعلومة ،ال نشرح ،ال يمكن للمواطن أن
ي �ع��رف م��ا ه��ي اإلم �ك��ان �ي��ات ،وب��ال�ت��ال��ي ال
يقيم ال��وزي��ر أو ّ
يمكن أن ّ
تقيم الحكومة
بشكل موضوعي».
ك ��ذل ��ك أك� ��د ال��رئ �ي��س ال � �س ��وري أن «امل �ه��م
م��اذا ستفعل الحكومة ،وال يهم امل��واط��ن
أي م�ن�ط�ق��ة ي �م �ث��ل ال� ��وزي� ��ر» ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن «األس� ��اس ه��و ال�ع�م��ل ،ول�س�ن��ا مجلسًا
أكاديميًا ،بل نحن هنا للعمل ،فالحكومة
ت � ��أت � ��ي ف � � ��ي ظ � � � � ��روف ج � � ��دي � � ��دة ،وه � �ن� ��اك
متطلبات ج��دي��دة ت�ف��رض علينا مهمات
ج��دي��دة» .وك��ذل��ك ،ن�ب��ه األس ��د إل��ى أن «أي

حكومة تنطلق في نجاحها وفشلها من
ال�س�ي��اس��ات واآلل� �ي ��ات ،وه �ن��اك س�ي��اس��ات
مرتبطة باألزمة على سبيل توفير املواد
األس ��اس� �ي ��ة ف ��ي ظ � ��روف ح �ص ��ار إق�ل�ي�م��ي
ودول � � � ��ي ،وم � ��وض � ��وع ارت � �ف � ��اع األس � �ع� ��ار،
وموضوع االحتكار».
ّ
وأوضح األسد أن «هناك سياسات طويلة
األم ��د ،منها م��ا ب��دأن��ا بها منذ ع�ق��ود في
سوريا وال ت��زال مناسبة لسوريا ،لكنها
ب�ح��اج��ة ال��ى ت�ط��وي��ر ف��ي آل�ي��ات�ه��ا ،وه�ن��اك
سياسات تم إقرارها ولم نبدأ بتنفيذها،
وه�ن��اك سياسة ال��دع��م املستمرة التي لن
نتخلى عنها ،لكن ال بد من تطوير آليات
الدعم».
وف� ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��االق �ت �ص��اد ال� �س ��وري،

كل سياساتنا
وتوجهاتنا تكون لالنتصار
ّ
بهذه الحرب

ّ
أوض� ��ح األس� ��د أن «االق �ت �ص ��اد ال �س ��وري،
ُ
وح�ت��ى اق �ت �ص��ادات دول أك�ب��ر ب�ن�ي��ت على
امل�ش��اري��ع ال�ص�غ��رى ،فاالقتصاد الصغير
ق� �ل� �ي ��ل ال � �ت� ��أث� ��ر ب � ��ال� � �ظ � ��روف ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
وبالحصار السياسي ،ويجب أن ن��درس
ال�س�ي��اس��ات امل��ال�ي��ة وال�ن�ق��دي��ة ال�ت��ي تعزز
ّ
ال �ت �ن �م �ي��ة» .وأش � ��ار ال� ��ى أن «ث� �ب ��ات سعر
ال� �ص ��رف ج� �ي ��د ،ل �ك �ن��ه ل �ي��س ك ��ل ج��وان��ب
االق �ت �ص��اد ،ب��ل ي�ج��ب أن ن�ع�ط��ي األول��وي��ة
للمناطق األكثر فقرًا في سوريا .ويجب أن
نفكر في كل ق��رار عن اآلليات التي تحقق
العدالة في تكافؤ الفرص بني املواطنني».
ك��ذل��ك ،ت�ط��رق األس��د إل��ى القطاع ال��زراع��ي
بوصفه «ق�ط��اع��ًا استراتيجيًا» .وأوض��ح
أن��ه «ض�م��ن ه��ذا ال�ق�ط��اع ه�ن��اك محاصيل
استراتيجية ،وال نستطيع أن ن�ق��ارن أي
قطاع آخ��ر ف��ي س��وري��ا بالقطاع ال��زراع��ي،
ّ
ألن جزءًا كبيرًا من املجتمع السوري يعمل
وي �ع �ي��ش ع �ل��ى ال� ��زراع� ��ة ،وال� �ج ��زء األك �ب��ر
م��ن االق �ت �ص��اد ال �س��وري ي�ت��أث��ر ب��ال��زراع��ة
وب��امل��واس��م ال �س �ن��وي��ة» ،ق�ب��ل أن ي��ؤك��د أن
س �ي��اس��ة ال ��دع ��م م �س �ت �م��رة .وأض� � ��اف «ل��م
ّ
ن�ت�خ��ل ول��ن نتخلى ع�ن�ه��ا ،ل�ك��ن ال ب��د من
تطوير آليات الدعم وهو بحد ذاته ثغرة
م��ن ثغر الفساد أو الثغر التي يستغلها
ال �ف �س��اد ،ف�لا ب��د م��ن إي �ج��اد ط��ري�ق��ة لدعم
ذكي مؤتمت عن طريق البطاقة الذكية أو
أي آلية أخرى».
على ّصعيد آخ��ر ،لفت ال��رئ�ي��س ال�س��وري
الى أنه «ال يمكن ألي وزير مهما كان جيدًا
أن يتابع كل األم��ور بكل املحافظات على
نحو جيد ،والالمركزية تخدم الوزير».
وك � ��ان وزي � ��ر امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة ،ع�ل��ي
ح � �ي ��در ،ق ��د ن �ق��ل ع ��ن ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��وري
دع ��وت ��ه ،خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه أع �ض��اء ال�ح�ك��وم��ة،
ال��ى «معالجة امل�ش��اك��ل االق�ت�ص��ادي��ة التي
يعانيها امل��واط��ن ،م��ن خ�لال قدرتنا على
االكتفاء الذاتي الداخلي ،والتوجه شرقًا
ال��ى ال ��دول الصديقة ال�ت��ي تربطنا معها
ّ
عالقات صداقة وال تكن ع��داوة وبغضاء
للشعب ال �س��وري ول�ي��س لها معه تاريخ
استعماري ،واالس�ت�ف��ادة من تجارب تلك
ال��دول» .وق��ال حيدر إن األس��د ش� ّ�دد خالل
ال�ل�ق��اء ،ال��ذي استمر نحو ث�لاث س��اع��ات،
على أن «قرار الحكومة السورية الجديدة
هو املصالحة الوطنية بمجملها» ،مشيرًا
ال��ى أن «ك��ل ال�ج�ه��ود ي�ج��ب أن ت�ص��ب في
إن � �ج ��اح م � �ش ��روع امل� �ص ��ال� �ح ��ة ،م ��ن خ�ل�ال
معالجة كل األزمات التي يعانيها املواطن
السوري».
(سانا ،أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،ارنا)

ّ
ّ
ّ
ّ
أردوغان يحذر من غضب «قوي ومدمر» ...و«األطلسي» ال يصعد
ت�ف��اع�ل��ت ،أم ��س ،ح��ادث��ة إس �ق��اط ال�ط��ائ��رة
ال� �ت ��رك� �ي ��ة ،ودان � � � ��ت دول ح� �ل ��ف ش �م��ال��ي
األطلسي إسقاط سوريا طائرة عسكرية
ت��رك �ي��ة ،ووص �ف �ت��ه ب��أن��ه «غ �ي��ر م �ق �ب��ول»،
لكنها ل��م تصل إل��ى ح��د التهديد ب��أي رد
عسكري ،فيما حذر رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان من رد «قوي ومدمر».
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ح�ل��ف أن� � ��درس فو
راس � �م� ��وس� ��ن ،ب� �ع ��د اج� �ت� �م ��اع ط � � ��ارئ ف��ي
بروكسل لسفراء م��ن ال��دول األع�ض��اء في
ال�ح�ل��ف ،إن ت��رك�ي��ا حصلت ع�ل��ى دع��م كل
ش��رك��ائ�ه��ا .وق ��ال «أم ��ن ال�ح�ل��ف ال ي�ت�ج��زأ.
نقف مع تركيا بروح التضامن» .وأضاف
«ت��وق�ع��ات��ي ال��واض�ح��ة ه��ي ع��دم اس�ت�م��رار
ال�ت�ص�ع�ي��د ...أت��وق��ع أن ت�ت�خ��ذ س��وري��ا كل
ال �خ �ط��وات ال �ض��روري��ة ل�ت�ج�ن��ب م�ث��ل تلك
األح� � � ��داث ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
بالتطورات في املنطقة».
وبينما كان االجتماع منعقدًا ،حذر أردوغان
س��وري��ا م��ن تصعيد ال �ت��وت��رات .وق ��ال في
كلمة ،أم��ام ن��واب البرملان من حزب العدالة
والتنمية ،إن��ه «ي�ج��ب أن يعلم الجميع أن

غضب تركيا ق��وي وم��دم��ر» .ومضى يقول
«كل عنصر عسكري يقترب من تركيا قادمًا
من الحدود السورية يمثل خطورة وخطرًا
أم�ن�ي��ًا س�ي�ج��ري اع�ت�ب��اره ت�ه��دي�دًا عسكريًا
وس�ي�ع��ام��ل ك �ه��دف ع �س �ك��ري» .وق� ��ال «ه��ذا
الحدث األخير يظهر أن نظام األسد أصبح
يشكل تهديدًا واضحًا وقريبًا ألم��ن تركيا
وكذلك لشعبه».
م ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا ،ق ��ال ��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
الروسية ،أمس ،إن «حادث إسقاط الطائرة
ال�ت��رك�ي��ة ال ي�ج��ب ال�ن�ظ��ر إل �ي��ه ك��اس�ت�ف��زاز
ّل�اّ ً
أو ع �م��ل م �ت �ع� ّ�م��د» .ودع � ��ت م��وس �ك��و ك�
م��ن س��وري��ا وت� ّ�رك �ي��ا إل ��ى «ض �ب��ط النفس
وال �ت �ع��ام��ل ال �ب��ن��اء ب�غ�ي��ة اس �ت �ي �ض��اح كل
مالبسات الحادث مع الطائرة التركية».
وقال املتحدث باسم البيت األبيض جاي
ك��ارن��ي إن االن �ش �ق��اق��ات واق� �ت ��راب ال�ق�ت��ال
من دمشق وإسقاط طائرة حربية تركية
ب�ن�ي��ران س��وري��ة ،ه��ي جميعها م��ؤش��رات
ع �ل��ى أن ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب�ش��ار
األس��د ب��دأ يفقد السيطرة على البالد .إال
أن مسؤولني في االستخبارات األميركية،

رفضوا الكشف عن هويتهم أم��س ،قالوا
إن «ال� �ج� �ي ��ش ال � �س� ��وري ال ي� � ��زال م��وال �ي��ًا
للنظام ،بالرغم م��ن االنشقاقات الرفيعة
امل �س �ت��وى ال �ت��ي ح��دث��ت أخ� �ي� �رًا» ،ف��ي حني
اع �ت �ب��روا أن «امل �ع��ارض��ة ال ت� ��زال مشتتة
وغير ق��ادرة على املهاجمة كقوة موحدة،
م��ا يشير إل��ى ف�ت��رة مقبلة س�ي�ك��ون فيها
ً
ال� �ن ��زاع ط ��وي�ل�ا» .وأف � ��اد امل �س��ؤول��ون ب��أن
النظام السوري يحافظ «على والء القوات
ع��ن ط��ري��ق ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى روات �ب �ه��م ،حتى
وإن ك��ان ال��وق��ود وامل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة تنفد
بالنسبة إل��ى بقية ال �ب�ل�اد» .ك�م��ا أش ��اروا
إلى أن النظام استخدم أيضًا «ميليشيات
ً
ملهاجمة األح�ي��اء السنية ب��دال من إش��راك
الجيش املؤلف معظمه من السنة».
م��ن جهة أخ ��رى ،أع�ل��ن االت�ح��اد األوروب ��ي
تشديد العقوبات على سوريا ،يوم أمس،
وف��رض ق�ي��ودًا على بنك «س��وري��ا الدولي
اإلس�ل��ام� ��ي» ،و«ال� �ش ��رك ��ة ال �س ��وري ��ة لنقل
ال �ن �ف��ط» ل �ق��ائ �م��ة امل��ؤس �س��ات امل�س�ت�ه��دف��ة
ب�ح�س��ب ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي تنشر
فيها قوانني االتحاد األوروبي .كما فرض

غليون دخل
سوريا لساعات...
واالستخبارات األميركية
تؤكد تماسك الجيش
ّ

االت� �ح ��اد ح �ظ �رًا ل�ل�س�ف��ر ع �ل��ى م�س�ت�ش��ارة
الرئيس السوري بثينة شعبان .وشملت
ق��ائ �م��ة ال �ع �ق��وب��ات ال �ع��دي��د م ��ن ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،م ��ن ب �ي �ن �ه��ا وزارت� � � ��ا ال ��دف ��اع
والداخلية ،ومكتب األمن القومي ،والهيئة
العامة لإلذاعة والتلفزيون.
ع� �ل ��ى ص �ع �ي��د آخ � � ��ر ،أب� �ل ��غ األم� �ي ��ن ال� �ع ��ام
امل �س��اع��د ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ل�ع�م�ل�ي��ات حفظ

السالم ،إيرفيه الدسو ،مجلس األمن ،يوم
أمس ،بأن الخطر املتزايد في سوريا جعل
من املستحيل على أعضاء بعثة املراقبني،
ال�ت��اب�ع��ة للمنظمة ال��دول �ي��ة ،ال�ت�ف�ك�ي��ر في
اس�ت�ئ�ن��اف عملياتها ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن،
حسبما ذكر دبلوماسي باملجلس.
م �ي��دان �ي��ًا ،وق �ع��ت اش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة بني
ال �ق��وات النظامية وم�ج�م��وع��ات مسلحة،
يوم أمس ،في ضواحي دمشق أسفرت عن
مقتل  27شخصًا .وأفاد «املرصد السوري
ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان» ع��ن مقتل  59شخصًا
آخ� ��ري� ��ن ،ب �ي �ن �ه��م  32ج �ن��دي��ًا م ��ن ال �ق ��وات
النظامية ،في اشتباكات وانفجارات في
مناطق أخرى.
إل��ى ذل��ك ،أك��د ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق للمجلس
الوطني السوري املعارض برهان غليون
أن��ه دخ��ل األراض ��ي ال�س��وري��ة أم��س لبضع
س��اع��ات ،وأج� ��رى «ج �ل �س��ات م��ع ال �ث��وار».
وق ��ال إن ال ��زي ��ارة ت�ش�ك��ل «دع �م��ًا معنويًا
للثوار» ،و«مواساة ألهلنا الذين تعرضوا
للقتل واملجازر والذبح».
(ا ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،سانا)

