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الفرقاء ي�شددون على احترام �شرعية الم�ؤ�س�سات وف�صل ال�سلطات

عمليات �ضد الإرهابيين في الرمادي وبيجي والفلوجة

جنيف :اتفاق ليبي على �أر�ضية لموا�صلة الحوار العبادي� :سي�صل الإرهاب �إلى الجميع ما لم ّ
نجفف منابعه

تقرير �إخباري
لم�صلحة من تجدد ال�سجال
بين «فتح» و«حما�س»؟
تبادلت حركتا حماس وفتح االتهامات والتراشق اإلعالمي مجدداً،
إذ اعتبر الناطق باسم «فتح» أحمد عساف أن قادة «حماس» يذرفون
دموع التماسيح على معاناة قطاع غزة ،متهما ً إياهم بالتسبب في ما
يحصل ،في حين اعتبر عضو المكتب السياسي لـ«حماس» موسى
أبو م��رزوق أن «الهدف من معوقات إعمار غزة إجبار الفلسطينيين
للتوجه إلى االحتالل «اإلسرائيلي».
وأضاف عساف في تصريح صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة
في «فتح» أن «عدم تمكين الحكومة من تسلم المعابر وإعادة الموظفين
الشرعيين إلى وزاراتهم ومنع الحكومة من بسط سيطرتها األمنية
على القطاع هو السبب في استمرار معاناة أهلنا في القطاع .وعلى
رغم كل ذلك ،فإن الرئيس أبو مازن وحكومة الوفاق الوطني أصروا
على ط��رق كل أب��واب العالم من أج��ل إع��ادة اإلع��م��ار وتوفير السكن
المالئم لمئات اآلالف م��ن أب��ن��اء شعبنا ال��ذي��ن ه��دم��ت منازلهم في
مغامرات حماس وحروبها الالوطنية ،خدمة ألهداف التنظيم الدولي
لجماعة اإلخوان وخدمة لمحاور إقليمية ولمصالحها الضيقة».
وتساءل عساف« :من يعتدي على ال��وزراء كما حصل مع وزير
الصحة ويحاصرهم ف��ي مقرهم كما حصل ف��ي اجتماع الحكومة
األخير أو في الفنادق كما حصل مع وزراء الضفة ويرسل لهم رسائل
تهديد يومية ويفجر المنازل ويسطو على البنوك والشركات ويجبي
الضرائب غير القانونية ،هل يكترث بمعاناة أهل غزة؟».
على الجانب اآلخ���ر ،اعتبر عضو المكتب السياسي لـ«حماس»
م��وس��ى أب���و م����رزوق أن «ال���ه���دف م��ن م��ع��وق��ات إع��م��ار غ���زة إجبار
الفلسطينيين للتوجه إلى االحتالل «اإلسرائيلي».
وق��ال أب��و م��رزوق في تصريحات إن «قطاع غ��زة لديه أزم��ة مياه
طاحنة وربما لن يجد المياه للشرب عام  2020ويعاني من أزمات عدة
أبرزها عدم توافر الوقود الذي يؤثر بشكل سلبي في ساعات وصول
التيار الكهربائي وأزمة في المياه تضاف إلى مشكلة الملوحة».
وحذر عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية من أن «استمرار
الحصار «اإلسرائيلي» وتأخير إعادة إعمار القطاع من شأنهما زيادة
التطرف واإلرهاب».
وقال الحية في تصريحات« :رسالتنا للعالم كله الذي يخشى من
اإلرهاب والتطرف أن تأخير اإلعمار وإبقاء الحصار على قطاع غزة
يجعل هناك بيئة مناسبة لتفريخ التطرف وزيادة اإلرهاب» .وأضاف
أن «هذه صرخة ونحن نحذر من تداعياتها ألنها ستطاول الجميع بال
استثناء».

الحمد اهلل يطلب تدخ ًال دولي ًا
لوقف حجز �أموال ال�ضرائب
طلب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ،تدخالً دوليا ً لوقف حجز
«إسرائيل» أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية .واجتمع الحمد
الله بهذا الخصوص في مدينة رام الله في الضفة الغربية مع القنصل األميركي
العام في القدس مايكل راتني.
ونقل بيان صادر عن مكتب الحمد الله مطالبته خالل اللقاء بـ«ضرورة تدخل
المجتمع الدولي بشكل فوري إللزام «اإلسرائيليين» بتحويل أموال المقاصة،
ووقف احتجاز أموال الفلسطينيين».
وشدد الحمد الله على أن «إسرائيل» تخرق المعاهدات والقوانين الدولية
كافة باستمرار احتجاز عائدات الضرائب وبسياسة التنكيل الجماعي بحق
المواطنين الفلسطينيين» .وبحسب البيان ،أطلع الحمد الله القنصل األميركي
على تطورات العملية السياسية والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على
الصعيد الدولي «لوقف سياسة «إسرائيل» في العقاب والتنكيل الجماعي ،ال
سيما استمرارها في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية».
وأضاف الحمدلله« :كما وضعه في صورة تطورات عملية إعادة اإلعمار في
غزة ،وجهود الحكومة في تسريع العملية على رغم اإلمكانات المحدودة ،مجددا ً
تأكيده ضرورة أن تلتزم الدول المانحة تعهداتها تجاه إعادة اإلعمار».
واجتمع الحمدلله في رام الله أول من أمس مع القنصل البريطاني العام في
القدس اليستر ماكفيل لبحث تداعيات استمرار حجز «إسرائيل» أموال الضرائب
المستحقة للسلطة الفلسطينية.

اتفق الليبيون المشاركون في حوار جنيف يومي – 14
 15كانون الثاني على جدول أعمال يهدف إلى التوصل إلى
اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية.
وأوضح بيان ُنشر في موقع بعثة األمم المتحدة للدعم
في ليبيا أن المشاركين في ح��وار جنيف اتفقوا خالل
مناقشاتهم في مقر األمم المتحدة على ووضع ترتيبات
أمنية إلنهاء القتال واالنسحاب المرحلي للتشكيالت
المسلحة من المدن الليبية كافة ،للسماح للدولة في بسط
سلطتها على المرافق الحيوية في البالد.
وق��ال البيان إن المشاركين في ح��وار جنيف دعوا
األط��راف كافة إل��ى وق��ف االقتتال إليجاد بيئة مواتية
للحوار ،كما ناقشوا تدابير لبناء الثقة ولحماية وحدة
البالد وتخفيف معاناة الشعب الليبي ،من بينها معالجة
أوضاع المحتجزين بشكل غير شرعي والعمل على إطالق
سراح من ال أساس قانونيا ً الحتجازه ،واحترام اإلجراءات
القضائية في هذا الخصوص ومنها:
1ـ معالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين والمهجرين
والنازحين في الداخل والخارج.
 - 2العمل على توفير وتمكين وصول المساعدات
اإلنسانية إلى المناطق المتضررة بالتعاون مع المنظمات
الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
 - 3الدعوة إلى وقف الحمالت اإلعالمية التحريضية
التي تثير الفتنة ،وتوظيف الخطاب السياسي واإلعالمي
والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية.

 - 4فتح المطارات وتأمين المالحة الجوية والبحرية
والنقل البري في كل البالد.
 - 5تأمين حرية تنقل المواطنين.
 - 6الدعوة إلى تأمين مرتبات جميع من له حق فيها
من دون تمييز على أي أساس كان.
 - 7دعوة المؤسسات الحكومية المعنية إلى تأمين
وتوفير اآلل��ي��ات المناسبة الستيراد ال��م��واد الغذائية
والتموينية الضرورية.
وق��ال البيان إن المجتمعين في جنيف اتفقوا على
العودة إلى هناك األسبوع المقبل لعقد جولة جديدة من
الحوار بعد إجراء المشاورات الالزمة ،مضيفا ً أن «هذا
الحوار يسترشد بمجموعة من المبادئ أهمها التزام
أسس ثورة  17شباط واحترام شرعية مؤسسات الدولة،
وفصل السلطات ،واالنتقال السلمي للسلطة ،ونبذ العنف
واإلرهاب ،مشيرا ً إلى أنه إضافة إلى المسار السياسي،
ستعقد مسارات أخرى األسبوع المقبل واألسابيع التالية
ويشمل ذلك ممثلي البلديات والمجموعات المسلحة إلى
جانب الشخصيات السياسية واالجتماعية والقبلية».
من جهة أخرى ،قال البيان إن المشاركين عبروا عن
قلقهم إزاء التهديد المتنامي للجماعات اإلرهابية داخل
ليبيا وخارجها ،مؤكدين الحاجة إلى تضافر الجهود
لمكافحة خطر اإلرهاب .كما دانوا عمليات القتل والخطف
األخيرة لمواطنين ليبيين وأجانب ،وعبروا عن تضامنهم
مع ضحايا اإلرهاب في كل مكان.

القاهرة ت�ستهجن قراراً �أوروبي ًا ب�ش�أن �أو�ضاعها الداخلية

البحرين :تجدد التظاهرات االحتجاجية
�إثر تمديد اعتقال ال�شيخ �سلمان
ت��ج��ددت ال��ت��ظ��اه��رات الحاشدة
في البحرين احتجاجا ً على تمديد
ال��س��ل��ط��ات اع��ت��ق��ال األم��ي��ن ال��ع��ام
لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان
لفترة غير محددة.
وكانت النيابة العامة البحرينية
حققت مع الشيخ علي سلمان لمدة 8
ساعات ،مع استمرار حبسه.
وقال المحامي عبدالله الشمالوي
عبر حسابه ف��ي م��وق��ع التواصل
االجتماعي «تويتر» إن النيابة العامة
س ُتعاود التحقيق مع األمين العام
لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية

الشيخ علي سلمان ظهر أول من
أمس.
ي���ذك���ر أن ال��س��ل��ط��ات اع��ت��ق��ل��ت
سلمان منذ  28كانون األول ،2014
واحتجزته على ذمة التحقيق حيث
جرى تجديد حبسه مرتين ،فيما أدى
اعتقاله إلى تظاهرات يومية طالبت
ب��إط�لاق س��راح��ه وإس���ق���اط التهم
الموجهة إليه.
وف��ي سياق متصل ،أك��د منتدى
البحرين لحقوق اإلنسان أن محاكمة
رئيس ش��ورى الوفاق السيد جميل
كاظم كيدية بامتياز ،وتستهدف

ال�سي�سي :الم�صريون يرف�ضون التطرف

حرية العمل السياسي.
وق����ال ال��م��س��ؤول اإلع�ل�ام���ي في
المنتدى باقر دروي��ش خالل مؤتمر
صحافي في بيروت للتعليق حول
الحكم ال��ص��ادر على السيد جميل
ك��اظ��م« :إن اس��ت��ه��داف ك��اظ��م هو
استهداف لحرية العمل السياسي،
خصوصا ً أن��ه يتزامن م��ع اعتقال
ال��م��س��ؤول ال��وط��ن��ي األم��ي��ن ال��ع��ام
للوفاق الشيخ علي سلمان ،وأجواء
التصعيد األمني بعد فشل االنتخابات
الصورية».

الأمم المتحدة ّ
تحث ال�سعودية
على العفو عن رائف بدوي
حثت األمم المتحدة العاهل السعودي الملك عبد الله بن
عبد العزيز على العفو عن مدون سعودي حكم عليه بالسجن
 10سنوات وبألف جلدة بتهمة «اإلساءة لإلسالم».
وقال المفوض األعلى لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
زيد رعد الحسين في بيان« :طلبت من العاهل السعودي
ممارسة نفوذه من أجل وقف جلد رائف بدوي والعفو عنه
ومراجعة هذا النوع من العقوبات القاسية جداً».
وأشار زيد إلى أن الجلد «يشكل نوعا ً من العقوبة القاسية
وهو غير إنساني» معتبرا ً أن «مثل هذه العقوبة ممنوعة
بموجب القانون الدولي لحقوق اإلن��س��ان ،خصوصا ً ما
نصت عليه شرعة مناهضة التعذيب التي انضمت إليها
السعودية».

أك���د رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي
حيدر العبادي أن اإلرهاب سيصل
إلى الجميع ما لم يواجه وتجفف
منابعه ومصادر تمويله ،مشددا ً
على ضرورة استمرار الدعم الدولي
ل��ل��ع��راق ف��ي ح��رب��ه ض��د جماعة
«داعش».
وأف��اد موقع «السومرية نيوز»
أن مكتب العبادي ق��ال في بيان:
«إن رئيس ال���وزراء استقبل ،في
مكتبه الرسمي المنسق األمني
األق��دم في الشرق األوس��ط وشمال
أفريقيا ستيفن هينشن والسفير
البريطاني في العراق فرانك بيكر».
وأضاف« :جرى خالل اللقاء البحث
في الخطر ال��ذي تمثله عصابات
«داع��ش» اإلرهابية على المنطقة
والعالم وإيقاف امتداده ومواجهته
والقضاء عليه».
وش��دد العبادي على أهمية أن
«يستمر الدعم الدولي للعراق في
حربه ضد اإلره��اب إذ إن الجميع
أدرك خطر ما يتعرض له العراق
وتأثيره في المنطقة والعالم وهو

م��ا ح��ذرن��ا منه م����رارا ً وت��ك��راراً».
وأش���ار إل��ى أن «اإلره���اب سيصل
إلى الجميع ما لم يواجه وتجفف
منابعه ومصادر تمويله للقضاء
عليه».
وك��ان العبادي أكد أن اإلره��اب
يهدد المجتمع الدولي برمته وال
يقتصر تأثيره على دولة أو إقليم،
مشيرا ً إلى أن الحكومة العراقية
عازمة على تحرير جميع األراضي
التي تسيطر عليها «داعش».
على الصعيد األمنيُ ،قتل ثالثة
إرهابيين وأصيب عدد آخر أمس
بعملية أم��ن��ي��ة ش���رق ال��رم��ادي.
وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية
أن «ق��وة من مقر الفرقة العاشرة
التابعة لقيادة عمليات األنبار نفذت
فعالية قتالية في منطقة السجارية
في الرمادي أسفرت عن مقتل ثالثة
إرهابيين وجرح آخرين».
وكان نائب قائد الفرقة الذهبية
الثالثة في محافظة األنبار العميد
عبد األم��ي��ر ال��خ��زرج��ي ق��د أ ّك��د أن
قواته تسيطر على جميع المناطق

الحيوية في مدينة الرمادي ،وأن
ال��ف��رق��ة تمكنت م��ن ص�� ّد هجمات
تنظيم «داعش» في تلك المناطق.
وف��ي شمال قضاء بيجي ،قتل
عدد من اإلرهابيين ودمرت عجلتان
تابعتان لهم ،بحسب بيان لوزارة
الدفاع.
في م��وازاة ذلك ،تمكنت قوة من
لواء  18التابع للشرطة االتحادية
بمساندة الحشد الشعبي من تحرير
ث�لاث ق��رى م��ن سيطرة «داع��ش»
غرب مدينة الرمادي ،وقد تمكنت
ق���وات ال��ه��ن��دس��ة م��ن رف���ع جميع
العبوات الناسفة في المنطقة.
وف��ي الفلوجة ،تمكنت ق��وة من
ال��ل��واء ( )34التابع إل��ى الفرقة
التاسعة من قتل خمسة إرهابيين
وتدمير عجلة تحمل أح��ادي��ة في
منطقة الهياكل بالقرب من تقاطع
الديوم جنوب الفلوجة.
وذك��رت وزارة الدفاع في بيان
أن «القوة تمكنت أيضا ً من تفجير
منزل يتخذه اإلرهابيون وكرا ً لهم
في المنطقة ذاتها».

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي رف��ض الشعب المصري
األف��ك��ار المتطرفة ،م��ج��ددا ً تحذيره
م��ن ظ��اه��رة ال��م��ق��ات��ل��ي��ن األج��ان��ب
المنخرطين في صفوف التنظيمات
المتطرفة وأخطار عودتهم إلى دولهم
مرة أخرى ،فيما شدد وزير الخارجية
المصري سامح شكري على استقالل
القضاء المصري خالل لقائه بنظيره
الكندي جون بيرد في القاهرة.
وج����اءت ت��ص��ري��ح��ات السيسي
خ�لال استقباله أم��س بمقر رئاسة
الجمهورية وف��دا ً موسعا ً من ممثلي
كبرى الشركات البريطانية ،وذلك
برئاسة وزي���ر ال��دول��ة البريطاني
ل��ش��ئ��ون ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال
أفريقيا توبياس ال��وود ،إضافة إلى
أعضاء مجلس األعمال المصري -
البريطاني.
وق����ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم

الرئاسة المصرية ع�لاء يوسف إن
السيسي أط��ل��ع ال��وف��د البريطاني
على حقيقة األوض���اع والتطورات
السياسية واالقتصادية التي شهدتها
مصر خ�لال الفترة األخ��ي��رة ،من َّوها ً
إلى اقتراب مصر من الخطوة األخيرة
لخريطة المستقبل والمتمثلة في
االنتخابات البرلمانية.
وطالب السيسي الغرب بضرورة
تفهم م��ا ي���دور ف��ي م��ص��ر وتقييم
األوضاع من منظور شامل يأخذ في
االعتبار اختالف ظروفها وطبيعة
التحديات التي تواجهها ،مؤكداً:
«رف���ض الشعب ال��م��ص��ري األف��ك��ار
المتطرفة وخروجه في ثورة  30من
حزيران دفاعا ً عن هويته ،وإدراك��ا ً
لخطورة العبث بالدين واستخدامه
أداة للوصول إلى السلطة».
على صعيد آخ���ر ،أع��رب��ت مصر
عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار

ال��ص��ادر ع��ن ال��ب��رل��م��ان األوروب����ي
ظهر بشأن أوضاعها الداخلية ،إذ
تضمن القرار مجموعة من االدعاءات
والمغالطات واالستنتاجات الخاطئة
ال��ت��ي تعكس ع��دم إدراك أو دراي��ة
بطبيعة وحقيقة األوض��اع في مصر
وع��دم االرت��ك��ان إل��ى إرادة الشعب
المصري باعتباره المصدر الوحيد
للسلطة وال��ق��اض��ي بما يُتخذ من
إجراءات تحقيقا ً لمصلحته.
وأك���دت الخارجية المصرية أن
ال��ق��رار يعكس اإلص���رار على تبني
منهج أحادي ال يخدم مصلحة تدعيم
العالقات الثنائية بين مصر واالتحاد
األوروب��ي ،فضالً ع ّما يمثله مضمون
ال��ق��رار م��ن ان��ت��ه��اك ألب��س��ط مبادئ
الديمقراطية والمتمثلة ف��ي مبدأ
الفصل بين السلطات وتناول األمور
في إطار غير موضوعي.

ورائ��ف ب��دوي ( 31سنة) مؤسس موقع «الليبراليون
السعوديون» ،وحائز جائزة «مراسلون بال حدود» لحرية
التعبير لعام  ،2014وقد قامت السلطات السعودية بإغالق
موقعه الذي انتقد المطاوعين وبعض القوانين اإلسالمية
بحسب ناشطين.
إلى ذلك قالت مصادر حقوقية سعودية إن بدوي سيجلد
خمسين جلدة ،للمرة الثانية ،بعد أن كان تلقى أول خمسين
جلدة الجمعة الماضية من جملة ألف جلدة ،وذلك أمام جمع
من الناس بعد صالة الجمعة قرب مسجد الجفالي في جدة.
إلى ذلك نظم متظاهرون بالعاصمة األميركية واشنطن
وقفة احتجاجية طالبوا فيها بمراجعة الحكم ،الصادر بحق
بدوي ،ونددوا فيها بعقوبة الجلد.

المفاو�ضات النووية ( ...تتمة �ص)1
قبل أيام أجريت محادثات في طهران مع وفد ألماني ،ومع
وفد فرنسي في ما بعد برئاسة مدير شؤون الشرق األوسط في
الخارجية الفرنسية فرانسوا جيرو يوم  8من الشهر الجاري.
وقد سبق لجيرو أن قام بزيارة إلى العاصمة اإليرانية قبل
أسابيع حيث أجريت محادثات مط ّولة مع الجانب اإليراني
تناولت ملف االنتخابات الرئاسية في لبنان .وهذه المحادثات
تأتي في سياق مستقل تماما ً عن المحادثات والمفاوضات
النووية اإليرانية.
وإذا ك��ان البعض ف��ي لبنان يربط خطأ ،االنتخابات
الرئاسية اللبنانية بتقدم ونتيجة المحادثات النووية بين
إيران والمجموعة  ،1 + 5فإن هناك في سورية أيضا ً من يسأل
الجانب اإليراني عما إذا كان يتم البحث في مستقبل سورية
أثناء المفاوضات النووية بين طهران والغرب.
اإليرانيون أكدوا للجانب السوري أن المفاوض اإليراني ال
يتناول خالل المحادثات النووية األزمة السورية ،وهذا من
منطلق توجيهات مرشد الثورة اإليرانية اإلمام علي الخامنئي،
التي تقضي بعدم اإلجازة للفريق اإليراني المفاوض ببحث
أي موضوع خالل المفاوضات النووية ،غير البرنامج النووي
اإليراني .والسوريون يعرفون ذلك جيدا ً ويشعرون باالرتياح
حيث عبر الرئيس السوري بشار األسد عن ذلك عندما اعتبر
القرار اإليراني هذا قرارا ً حكيماً ،ألن اإليرانيين إذا ما أرادوا
إقحام الملف السوري في المفاوضات النووية ،فإنه سيكون
عليهم تقديم تنازالت وامتيازات للطرف اآلخر على حساب
سورية وهذا ما لن تقبله إيران وال سورية.
هذا ال يعني أبدا ً أن إيران بعيدة عن الساحة السورية وعن
العمل على إيجاد الحل السياسي لألزمة السورية .فمنذ ثالثة
أسابيع كان نائب وزير الخارجية اإليراني أمير عبد اللهيان
في موسكو حيث تباحث مع المسؤولين الروس في الشأن
السوري .وقد خرج الوفد السوري بعد المحادثات مرتاحا ً
من استمرار وتواصل الدعم الروسي لسورية ،وأن هذا الدعم

ال يزال قائما ً وبقوة ولم يتراجع ،ألن هذا الموقف ـ وكما عُ لم
ـ يستند إلى قرار اتخذه الرئيس فالديمير بوتين شخصيا ً
والقاضي بتوفير الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي،
إضافة إلى القرار األخير الرامي إلى تقديم الدعم االقتصادي.
فموسكو إلى جانب دعمها لدمشق ،تبحث عن حل سياسي
أيضاً ،وهي ترسل إشارات إلى الواليات المتحدة لتقول إنها
إلى جانب دعمها لدمشق ،فهي تبحث عن الحل السياسي
لألزمة السورية من خالل ما تحضره من اجتماع للمعارضة
السورية .وليس مهما ً بالنسبة إلى موسكو أن يشارك جزء
من المعارضة السورية ،أو ال يشارك ،المهم أن تلتقي فصائل
معارضة سورية من أجل الحوار .وإذا ما تمخضت عن هذا
سترحب بها.
الحوار المرتقب نتائج إيجابية ،فإن موسكو
ّ
مسعى روسيا إلى حل سياسي في سورية ،يأتي في وقت
بدأ األميركيون يدركون أو يعتقدون أن ال بديل عن الرئيس
تنحي
بشار األسد .وهم الذين ـ حتى اآلن ـ ابتعدوا عن فكرة ّ
الرئيس السوري .وليست لديهم اليوم مشكلة مع بقاء الرئيس
األسد حتى نهاية واليته.
إيران تلمس لدى األميركيين رغبة قوية للتفاوض معها
حول قضايا المنطقة .وهم يستندون بذلك إلى رسالة الرئيس
األميركي أوباما لإلمام الخامنئي تصب في هذا االتجاه .ولو
أن أوباما يتحدث بكالم مغاير ويدلي بتصريحات متناقضة
لوسائل اإلع�لام .حتى أنه خالل المفاوضات النووية يقوم
ج��ون كيري ورن��دي شرمان بتلميحات وإرس���ال إش��ارات
للجانب اإليراني حول ذلك من أن على إي��ران اإلس��راع في
التوصل إل��ى اتفاق ح��ول الملف النووي لكي يتم التطرق
للقضايا اإلقليمية األكثر أهمية .ولكن حتى اآلن لم يحصل أي
تفاوض مع األميركيين حول القضايا اإلقليمية.
وف��ي م��ا يتعلق بالسعودية ،ف��إن إي���ران ل��م تغلق باب
المحادثات معها .والسعوديون ـ يقول اإليرانيون ـ حريصون
على مواصلة المحادثات مع طهران ،وقد سبق لطهران أن

باشرت العمل كي يقدم وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف على زي��ارة السعودية في عيد األضحى الفائت .إال
أن األمير سعود الفيصل وزي��ر الخارجية السعودي أطلق
تصريحات إعالمية طالب خاللها إي��ران برفع يدها وإنهاء
احتاللها لسورية والعراق واليمن ،مما خلق توترا ً وامتعاضا ً
في الداخل اإليراني ال سيما في البرلمان اإليراني .وقبل أيام
قام الوزير ظريف بإرسال رسالة إلى نظرائه في العالم ،في
شأن المحادثات النووية األخيرة مع مجموعة  .1 + 5وقد
أرسل األمير سعود الفيصل ردا ً على هذه الرسالة ،الذي أكد
فيه انتظار زيارة ظريف إلى الرياض .إيران طلبت وقبل زيارة
ظريف ترطيب األجواء من خالل مقابلة إعالمية ،تهيئة للزيارة
المرتقبة ول��و أن االت��ص��االت بين الجانبين متواصلة عبر
القنوات الدبلوماسية حيث تعمل طهران على تمهيد األرضية
من جديد لزيارة وزير الخارجية ظريف إلى السعودية.
سبق لإليرانيين أن أبلغوا السعوديين على أنهم مستعدون
إذا ما تهيأت األجواء لمناقشة كل القضايا اإلقليمية بما فيها
لبنان .وط��ه��ران ت��رى أن األج���واء مؤاتية اليوم أكثر بعد
االجتماعات التي ض ّمت حزب الله وحزب «المستقبل» التي
ستساعد كثيرا ً في تسريع الحل.
طهران تنقل عن جيرو قوله لها إنه ينبغي على مجلس
ال��ن��واب اللبناني أن ينشط في ه��ذا الخصوص .وق��د قدم
مقترحات لإليرانيين من أجل تفعيل دور مجلس النواب في
الملف الرئاسي .وفي هذا المجال فإن طهران متفائلة إزاء
مستقبل لبنان الذي ترى فيه أنه تجاوز المراحل الصعبة في
ظل الظروف الخاصة التي تمر بها المنطقة.
وعلى الجانب التركي ،ترى طهران أن تركيا بدأت تتجه
تدريجيا ً نحو تغيير مواقفها إزاء سورية ،خصوصا ً بعد
اكتمال حلقة محاصرة حلب من قِبل الجيش السوري ،وقطع
الطريق أمام إرسال اإلمدادات اللوجستية.
الملف السوري الذي يحظى باهتمام كبير من قِبل طهران

وأنقرة تجري حوله اتصاالت ومحادثات مستمرة ،ال سيما
قبل سقوط الموصل في يد «داع��ش» .إذ كان هناك برنامج
عمل بين تركيا وإي��ران حيال هذا الموضوع .وكانت هناك
عشرة بنود جرى البحث فيها ،وكانت وجهات النظر بين
الطرفين تتوافق على تسعة بنود باستثناء بند واحد كان
ال يزال موضع خالف بين الجانبين .فاألتراك يصرون على
تنحي الرئيس األسد واإليرانيون يرفضون ذلك .إال أن اإليراني
ّ
والتركي اتفقا على حذف هذا البند من النقاش وإن احتفظ كل
فريق بما يقتنع به.
اإليرانيون الذين طالبوا األت��راك بالتوقيع على البنود
التسعة ،على أن يترك البند العاشر جانباً ،استأنفوا
المحادثات مع تركيا ،حيث لدى الجانبين قواسم مشتركة
كثيرة لجهة التفاهم حول األزمة السورية .وطهران مستمرة
في التواصل والحوار مع أنقرة ،وهي على عالقة جيدة مع
الحكومة التركية ورئيسها أردوغان والعالقات الثنائية تتطور
على مختلف المستويات والقطاعات إال أن نقطة الخالف
الوحيدة بين البلدين تدور حول رؤية كل منهما تجاه األزمة
السورية ومن زاويته الخاصة.
تركيا كما الواليات المتحدة ،لديها مشكلة مشتركة بالنسبة
لألزمة السورية ،إذ إنه مع بداية اندالع األحداث السورية،
وجها إنذارات وتحذيرات وأدليا بتصريحات
وتطور األوضاعّ ،
ضد الرئيس السوري والنظام السوري .لذلك ليس بوسعهما
اليوم التراجع عنها بسهولة .كان عليهما ـ برأي اإليرانيين ـ أن
ال يتس ّرعوا بالقول إن الرئيس بشار األسد ونظامه قد انتهى،
حتى ال يواجها اليوم هذا الحرج وهذا المأزق.
أم��ا على الجانب ال��ع��رب��ي ،ف��إن ن��ظ��رة العالم العربي
للمحادثات النووية اإليرانية مع الغرب ـ يقول اإليرانيون ـ
تتجاذبها وجهتا نظر .فبعض المسؤولين في الدول العربية
يسألون اإليرانيين عما إذا كانوا يتناولون أثناء المفاوضات
النووية ويناقشون الملفات اإلقليمية العربية ألن مفاوضات

كهذه ـ بنظر هؤالء المسؤولين ـ والدول العربية ليست داخلها
تشكل مشكلة كبيرة ل��ه��ا ...وهناك على خط آخ��ر ،بعض
المسؤولين العرب قال لإليرانيين إنه إذا تمت المفاوضات
النووية ولم تبحثوا فيها القضايا اإلقليمية وتأتون بحل لها
فهذا يشكل مشكلة كبيرة لنا!.
يبقى الملف الرئاسي اللبناني ،حيث يتناول اإليرانيون هذا
الملف مع دول عدة ،ويعتبرون أن فرنسا هي الدولة األكثر
فعالية واهتماما ً بموضوع االنتخابات الرئاسية في لبنان.
واالتصاالت والمحادثات اإليرانية جارية منذ وقت مع الجانب
الفرنسي الذي يقوم أيضا ً بالتنسيق مع الجانب السعودي
والتواصل معه .ألن الفرنسيين ـ كما يرى اإليرانيون ـ يدركون
جيدا ً أن أي اتفاق في وجهات النظر بين طهران وباريس حول
االنتخابات الرئاسية ال بد لها أن تحظى مسبقا ً بموافقة ورضا
الرياض .ويبدو أن قناعة وتوجها ً فرنسيا ً واضحين يرميان
إلى إبعاد العماد ميشال عون وكذلك رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمير جعجع عن الرئاسة من أجل إفساح المجال
أمام مرشحين ال يثيرون حساسية سياسية لدى األطراف
الرئيسة .لكن الجانب اإلي��ران��ي في المقابل ي��درك أيضا ً
الحساسيات السياسية الضاغطة على الساحة السياسية
اللبنانية الناجمة عن مواقف لبنانية مختلفة .فإذا كان جيرو
أثناء لقائه العماد ميشال عون مؤخرا ً في لبنان قد لمس منه
موقفا ً صارما ً يتمثل بعدم استعداد الجنرال بأي حال من
األح��وال التراجع عن ترشيحه للرئاسة ،فإن األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله مص ّر بدوره على ترشيح
العماد عون ودعمه وفاء لوعده له من جهة ووفاء للعماد الذي
كان إلى جانب المقاومة من جهة أخرى في األوقات الصعبة
التي واجهها لبنان خصوصا ً في عام .2006

د .عدنان منصور

