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مشهد سياسي

األسد :ال نتعامل مع إرهابيين
ُ
ّ
«ضموا» إلى طاولة المفاوضات

من القول إنه كان من األفضل للحكومة
عــدم تقديمها ملـشــروع مــوازنــة للعام
القادم ،والتحول للعمل بنظام املوازنة
«االث ـن ــا ع ـشــريــة» أي الـسـيــر بموجب
م ــوازن ــة ال ـعــام ال ـحــالــي ،وم ـبــررهــم أن
ذلك سيحد من زيادة النفقات ،وتاليًا
سيحد من زيــادة العجز وكتلة الدين
الداخلي .إال أن الدكتور نجمة يفضل
طرح ســؤال مباشر هو« :كيف تتقدم
ال ـح ـكــومــة ب ـم ــوازن ــة تـضـخـمـيــة بـهــذا
امل ـس ـت ــوى ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يعصف
فيه التضخم بكل جــوانــب االقتصاد
الــوطـنــي؟! وهــل هــي مــدركــة آث ــار هذه
السياسات غير املتبصرة على الفئات
االج ـت ـمــاع ـيــة الـضـعـيـفــة اق ـت ـصــاديــا؟
وهل تعلم الحكومة أن التضخم يأكل
م ــوارد الــدولــة أكـثــر مـمــا يــأكــل م ــوارد
األف ــراد لكون جميع مــواردهــا نقدية،
وأن القوة الشرائية ملوازنتها القادمة،
ستتناقص وتتآكل تدريجًا إلى أكثر
من النصف خالل فترة إنفاقها فقط،
أي ف ــي عـ ــام  2016ب ـس ـبــب الـتـضـخــم
ال ـق ــائ ــم وم ــا س ـت ـحــدثــه ه ــذه امل ــوازن ــة
بالذات من تضخم إضافي؟ هل نحن
بحاجة إلى علماء اقتصاد لتفسير ما
يجري؟».

املضايقات بعد دعــوة «قاضي جيش
الفتح» السعودي عبدالله املحيسني،
ض ـمــن م ـه ــرج ــان أق ــام ــه «م ــرك ــز دع ــاة
الجهاد» في مدرج حديقة الباسل في
مدينة إدلــب للنساء بالتزام الحجاب
وعـقــوبــة االسـتـهــانــة بــارتــدائــه ،كذلك
ّ
وجـ ــه رس ــال ــة إل ــى ال ــرج ــال تحرضهم
عـ ـل ــى حـ ـم ــل ال ـ ـسـ ــاح وال ـ ـتـ ــوجـ ــه إل ــى
الجبهات.
تـ ّـروي مواطنة أخــرى ،وهــي ّكالباقني
ف ــض ـل ــت عـ ــدم ذكـ ــر اس ـم ـه ــا ،أن ـ ــه بـعــد

ّ
في أول رد على اجتماع املعارضة
ّ
في الرياض ،أكد الرئيس السوري
بـشــار األســد رفــض بــاده التعامل
م ــع امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة كـكـيــان
سياسي.
ال ــرف ــض الـ ـس ــوري ي ـعــرقــل ل ـق ــاءات
نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ،أو جـ ـ ــوالت
التفاوض املفترضة بني الحكومة
السورية واملعارضة ،لكون مؤتمر
الرياض ّ
أقر لجنة تفاوضية بعدد
كبير من ممثلي الفصائل املسلحة.
األس ــد واص ــل أيـضــا هـجــومــه على
الــواليــات املتحدة «املــوفــرة الغطاء
ال ـس ـيــاســي ل ــاره ــاب ـي ــن» ،وتــركـيــا
«شريان حياة داعش».
والنبرة العالية حضرت أمــس في
كـ ــام ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
بوتني ،الذي أمر
«بـ ــالـ ــرد ال ـ ـفـ ــوري ع ـل ــى أي تـهــديــد
للقوات الروسية في سوريا».
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس بـ ـ ـش ـ ــار األسـ ـ ــد
رف ـض ــه ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـج ـمــوعــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا
ككيان سياسي .وقــال ،في لقاء مع
وكــالــة األن ـب ــاء االسـبــانـيــة« :بعض
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــاال ـس ـع ــودي ــة،
والــواليــات املتحدة ،وبعض الــدول
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ت ــري ــد مـ ــن امل ـج ـم ــوع ــات
اإلره ــابـ ـي ــة أن ت ـن ـضـ ّـم إلـ ــى طــاولــة
املـفــاوضــات ...تريد هــذه ال ــدول من
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة أن تـتـفــاوض
مــع اإلرهــابـيــن ،وهــو أمــر ال أعتقد
أن أح ـ ـدًا ُي ـم ـك ــن أن ي ـق ـب ـلــه ف ــي أي
بلد مــن ال ـب ـلــدان» .وأوض ــح األســد:
«مـسـتـعــدون لـلـشــروع بمفاوضات
مع املعارضة ،لكن ذلك يعتمد على
تـعــريــف امل ـع ــارض ــة ،فــامل ـعــارضــة ال
ّ
تعني العمل املسلح».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه «ف ـ ــي م ــا يـتـعـلــق
باملجموعات املسلحة في سوريا،
ً
ف ـق ــد أج ــري ـن ــا ح ـ ـ ـ ــوارات أصـ ـ ــا مــع
ب ـعــض امل ـج ـم ــوعــات ،كـمـجـمــوعــات
ال ك ـت ـن ـظ ـي ـمــات ،وك ـ ــان الـ ـه ــدف من
ذل ــك ال ـتــوصــل إل ــى وضـ ـ ٍـع تتخلى
فيه هذه املجموعات عن سالحها،
وإمـ ــا أن تـنـضــم إل ــى ال ـح ـكــومــة أو
تعود إلــى حياتها الطبيعية بعد
منحها الـعـفــو مــن قـبــل الـحـكــومــة.
ه ـ ـ ـ ــذه ه ـ ـ ــي ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة
للتعامل مع املجموعات املسلحة.
ع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون م ـس ـت ـع ــدة لـتـغـيـيــر
منهجها ،والـتـخـلــي عــن سالحها،
فــإنـنــا مـسـتـعــدون .أم ــا أن نتعامل
معها ككيانات سياسية ،فهو ٌ
أمر
ُ
نرفضه تمامًا ».وأعلن أن الواليات
املتحدة وفــرت منذ البداية الغطاء
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ــإرهـ ــاب ف ــي س ــوري ــا
وه ـ ــي غ ـي ــر ج ـ ــادة فـ ــي م ـح ــارب ـت ــه،
ّ
مـشـيـرًا ال ــى أن تــركـيــا هــي شــريــان
الحياة بالنسبة لتنظيم «داعــش»
اإلرهابي.
وأك ــد أن الـخـطــوة األولـ ــى للقضاء

حـ ـل ــول ال ـ ـظـ ــام ال يـ ـج ــرؤ أحـ ـ ــد عـلــى
الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن م ـن ــزل ــه «وإن خ ــرج ــت
ف ـ ــا تـ ـج ــد سـ ـ ـ ــوى أصـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـل ـح ــى
منتشرين وكــأنـهــم ينتظرون فريسة
لـيـنـقـضــوا عـلـيـهــا وي ــوج ـه ــون الـتـهــم
املختلفة ،ومنهم من تعرض للضرب
واالعتقال» .وعند سماع دوي انفجار،
املدينة بأكملها تستنفر نتيجة كثافة
إطــاق الرصاص ملنع خــروج األهالي
من منازلهم .وكانت املدينة قد شهدت
خالل شهر واحد أكثر من  9تفجيرات

ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة فــي
س ـ ــوري ـ ــا تـ ـكـ ـم ــن ف ـ ــي وق ـ ـ ــف ت ــدف ــق
اإلرهــابـيــن وخـصــوصــا مــن تركيا
إلــى سوريا والـعــراق ،ووقــف تدفق
األمـ ـ ــوال ال ـس ـعــوديــة وم ـن ــع دخ ــول
األسلحة وغيرها من أشكال الدعم
اللوجستي لتلك التنظيمات.
وق ــال الــرئـيــس ال ـســوري إن نظيره
فالديمير بــوتــن «لــم يطلب شيئًا
مـ ـق ــاب ــل املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ف ـ ــي مـ ـح ــارب ــة
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ذلـ ــك أن امل ـس ــأل ــة ليست
م ـ ـقـ ــاي ـ ـضـ ــة ب ـ ـ ــل عـ ـ ــاقـ ـ ــة مـ ـص ــال ــح
م ـش ـتــركــة ب ــن ب ـل ــدي ــن ،ف ـل ـيــس مــن
مصلحة روسيا مزيد من اإلرهاب

أمر بوتين الجيش
بتدمير أي قوة قد
تمثل خطرًا عليه
أو ان ـه ـيــار ال ــدول ــة الـ ـس ــوري ــة ...بل
ت ــري ــد روس ـ ـيـ ــا اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار س ــوري ــا
والعراق واملنطقة».
ووص ـ ــف الـ ـ ــروس بــال ـبــراغ ـمــات ـيــن
ال ــذي ــن ي ـت ـب ـنــون ف ــي ال ــوق ــت نفسه
سياسة أخــاقـيــة تـقــوم على القيم
واملبادئ ،مضيفًا أنه ال تناقض بني
قيمهم ومـصــالـحـهــم ،وم ــؤك ــدا في
الوقت نفسه أن روسيا ال تستطيع
وال تستطيع الــواليــات املتحدة أو
أي بـلــد آخ ــر عـقــد صـفـقــة مقايضة
كالصفقة التي يروج لها في الغرب
ملقايضة سوريا بأوكرانيا.

« 60ألف ارهابي»

ّ
من جهته ،حــذر الرئيس الروسي،
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن« ،أولـ ـئ ــك الــذيــن
يـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــون ت ــدبـ ـي ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــزازات
جديدة ضد العسكريني الروس في
سوريا» ،وأمــر الجيش بتدمير أي
قــوة قــد تمثل خـطــرا عليهم .وقــال
فــي اجـتـمــاع ،لـقـيــادة وزارة الــدفــاع
الــروس ـيــة« ،ل ـقــد اتـخــذنــا إجـ ــراءات
إضــافـيــة لـضـمــان أم ــن العسكريني
الـ ـ ــروس وق ــاع ــدت ـن ــا ال ـج ــوي ــة الـتــي
ج ـ ــرى ت ـع ــزي ــز ق ــدراتـ ـه ــا ب ــوســائ ــل
جــديــدة لـلــدفــاع ال ـجــوي ،كما تنفذ
الطائرات القاذفة جميع عملياتها
تحت تغطية مقاتالت».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إن ـ ـ ـنـ ـ ــي آمـ ـ ـ ــر ب ــال ـع ـم ــل
بــأقـصــى درجـ ــات ال ـق ـســوة .ويـجــب
تدمير أي أه ــداف تهدد املجموعة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ــروسـ ـي ــة أو بـنـيـتـنــا
التحتية في سوريا فورًا».
وشدد على أن األهداف التي تسعى
مــوسـكــو لتحقيقها فــي ســوريــا ال
ت ــرت ـب ــط ب ـم ـصــالــح جـيــوسـيــاسـيــة

استهدفت سـيــارات لفصائل مسلحة
ع ـب ــر زرع ع ـ ـبـ ــوات ن ــاس ـف ــة أدت إل ــى
س ـق ــوط ق ـت ـلــى وج ــرح ــى بـصـفــوفـهــم،
إح ــداه ــا أدت إلـ ــى م ـق ـتــل قـ ـي ــادي في
«الحزب اإلسالمي التركستاني» عند
جامع بالل في حي الضبيط.
هذا ما دفع القوة التنفيذية لـ«جيش
الـ ـفـ ـت ــح» إلـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ــدار قـ ـ ــرار ب ـص ــرف
مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات
عن منفذي التفجيرات.
«امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــون ي ـ ـح ـ ــاول ـ ــون إخ ـ ـضـ ــاع

ما أو باختبار أسلحة جديدة ،بل
تكمن في تحييد الخطر اإلرهابي
الذي يهدد روسيا.
من جهته ،قال وزير الدفاع الروسي
سـيــرغــي شــويـغــو خ ــال االجـتـمــاع
إن تنظيم «داعــش» يواصل تمدده
واالستيالء على مساحات جديدة
من األراضي ،مضيفا أن اإلرهابيني
يسيطرون الـيــوم على قــرابــة %70
من أراضي سوريا.
وك ـشــف أن ع ــدد اإلره ــاب ـي ــن يبلغ
نـحــو  60أل ــف ش ـخــص ،وح ــذر من
خطر تمدد أنشطتهم إلــى أراضــي
آسيا الوسطى وشمال القوقاز.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات الـ ـح ــربـ ـي ــة
الروسية قامت منذ بداية العملية
ف ــي س ــوري ــا ب ـن ـحــو  4آالف طـلـعــة
قتالية ،ودمرت ما يربو عن  8آالف
منشأة من البنية التحتية التابعة
لـ ــإرهـ ــاب ـ ـيـ ــن ،وألـ ـحـ ـق ــت أضـ ـ ـ ــرارا
جسيمة بتنظيم «داعش».
إل ــى ذلـ ــك ،طــالــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ب ـق ـط ــع ق ـن ــوات
ت ـمــويــل وت ـس ـل ـيــح اإلره ــاب ـي ــن في
سوريا ،مشددًا على أن ذلك يتطلب
إغ ــاق ال ـح ــدود الـتــركـيــة-الـســوريــة
فـ ـ ــورا .وق ـ ــال ال ــوزي ــر ال ــروس ــي في
مــؤت ـمــر «حـ ـ ـ ــوارات امل ـت ــوس ــط» في
روما« :ال يجوز أن نغمض عيوننا
ع ـنــدمــا تـعـمــل أط ـ ــراف م ــا ك ــأع ــوان
ل ـت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة»،
وتـفـتــح امل ـمــرات لتهريب األسلحة
وتــوريــد النفط بطرق غير شرعية
وتـ ـقـ ـي ــم رواب ـ ـ ـ ـ ــط اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مــع
اإلرهابيني .إننا نطالب بوضع حد
لـكــل ذل ــك ،كـمــا أن ذل ــك يــؤكــد على

ضـ ــرورة إغ ــاق ال ـح ــدود الـتــركـيــة-
السورية فورا».
ورأى أن إنـ ـج ــاح م ـه ـمــة مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ي ـت ـط ـل ــب م ـ ــن ال ـج ـم ـي ــع
ال ـت ـخ ـلــي ع ــن «ال ـل ـع ـبــة امل ــزدوج ــة»
ودعـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـط ــرف ــن والـ ـتـ ـسـ ـت ــر عــن
اإلرهابيني ،علمًا أن حادثة إسقاط
ال ـق ــاذف ــة ال ــروس ـي ــة م ــن ق ـبــل ســاح
الجو التركي كانت مثاال على مثل
هذه اللعبة املزدوجة.
وح ـ ــذر ب ـعــض األط ـ ـ ــراف م ــن خطر
الــوقــوع فــي الخطأ عندما تحاول
اسـ ـتـ ـخ ــدام اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن لـتـحـقـيــق
أهداف سياسية معينة مثل تغيير
النظام الحاكم في دمشق .وأوضح
أن التنظيمات املتطرفة واإلرهابية
تستخدم بمكر ان ـعــدام االسـتـقــرار
ف ــي املـنـطـقــة لـتـحـقـيــق مـصــالـحـهــا،
وت ـح ــاول نـشــر «خــافـتـهــا» لتمتد
من البرتغال إلى باكستان.
كما لم يستبعد الوزير الروسي أن
تـجـتـمــع «مـجـمــوعــة دع ــم ســوريــا»
م ـجــددا فــي فيينا األس ـبــوع املقبل
فــي حــال نـجــاح األط ــراف املـشــاركــة
فــي املـفــاوضــات فــي تنسيق قوائم
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة وفـصــائــل
املعارضة الوطنية التي تحارب في
سوريا.
وأكد أن موسكو ما زالت ترفض أي
خطط لتقسيم سوريا إلى كيانات
تحمل طابعا إثنيا أو طائفيا .لكنه
أقر بأن الدستور السوري يجب أن
يضم بنودا تعطي ضمانات أكثر
م ـتــان ــة لــأق ـل ـيــات داخ ـ ــل املـجـتـمــع
السوري.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

صيانة رحبة إصالح الدبابات في حمص
ك ـشــف وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـ ــروسـ ــي ،سـيــرغــي
ّ
شويغوّ ،أن الجيش الروسي تمكن من نقل
كميات كبيرة مــن الشحنات املختلفة إلى
ســوريــا بــاسـتـخــدام وســائــل الـنـقــل الجوية

األهالي من خالل إرهابهم عبر تنفيذ
إعــدامــات ميدانية في الـشــوارع وأمــام
املساجد فــي مشهد يشبه اإلعــدامــات
التي ينفذها تنظيم داعــش والتهمة
الــدائـمــة التعامل مــع الـنـظــام» ،يــروي
واحد من السكان.
ّ
وأخ ـي ـرًا وزعـ ــت «املـحـكـمــة الـشــرعـيــة»
ت ـع ـم ـي ـم ــا عـ ـل ــى األهـ ـ ــالـ ـ ــي م ـ ــن خ ــال
املساجد ُتجرم فيه ّ
ولي أمر كل امرأة
أو فتاة تخرج متبرجة من املنزل.
ّ
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول أحـ ـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـكـ ــان إن دوريـ ـ ـ ــة

والبحرية ،إذ بلغ وزنها اإلجمالي  214طنًا.
وكشف أن العسكريني الــروس نجحوا في
صيانة «رحبة إصالح الدبابات في حمص،
التي بدأت العمل بطاقتها الكاملة».
وتابع الوزير الروسي أن العملية الروسية
في سوريا أثبتت أن ال بديل عن الطائرات
بدون طيار في العمليات القتالية الحديثة.
كما أكــد أن القطاع الحربي الــروســي نجح
في تحقيق انفراج في مجال إنتاج الطائرات
من دون طيار .وأعاد إلى األذهان أن القوات
املسلحة الروسية كانت تملك في عام 2011
نحو  180طائرة من هــذا القبيل فقط ،أما
اآلن ،فتجاوز عدد الطائرات الروسية بدون
طيار  1700طائرة.

لـ ــ«الـ ـحـ ـسـ ـب ــة» ق ــوامـ ـه ــا مـ ــن ال ـن ـس ــاء
امل ـن ـق ـبــات ت ـجــول ف ــي ش ـ ــوارع املــديـنــة
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف اع ـ ـت ـ ـق ـ ــال أي ـ ـ ـ ــة «م ـ ـت ـ ـبـ ــرجـ ــة»
واقتيادها إلى «سجن النساء».
وتشير املعلومات ال ــواردة إلــى حجم
ال ـت ــوت ــر ال ـس ــائ ــد ف ــي ص ـف ــوف مـعـظــم
الـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـنـ ـض ــوي ــة تـ ـح ــت قـ ـي ــادة
«جيش الفتح» نتيجة انفراد «جبهة
النصرة» في إدارة املدينة بمعزل عن
«الـ ـق ــوة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة» املـشـكـلــة م ــن كل
الفصائل إلدارة املدينة.

