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الجعفري ي� ّؤكد الت�صعيد �إذا لم ت�سحب تركيا ق َّواتها ...وقوات بدر ِّ
تهدد بتدمير الدبابات الغازية

َّ
م�ستعدة للدفاع عن العراق و�سيادته
العبادي يوجه القوة الجوية ب�أن تكون
جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي ،أمس ،رفضه القاطع لدخول قوات تركية الى العراق ،متحديا ً أنقرة
بإبراز أي دليل يثبت علم الحكومة العراقية بشأن دخول قواتها للعراق ،فيما شدد على أهمية إيقاف
تهريب النفط من قبل «داعش» عن طريق تركيا.
وقال العبادي في بيان صدر على هامش لقائه بوزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير وفقا ً
لـ»السومرية نيوز» إن «دخول قوات تركية لألراضي العراقية أمر مرفوض» ،مؤكدا ً أنه «تم من دون علم
أو موافقة الحكومة العراقية».
وشدد العبادي بالقول« :نتحدى تركيا بإبراز أي دليل حول علمنا أو موافقتنا ،ونعد هذا األمر تجاوزا ً
على السيادة العراقية ،وعليها أن تسحب هذه القوات فوراً» ،مؤكدا ً أن «العراق يحقق االنتصارات على
عصابات داعش اإلرهابية وال توجد أي قوة أجنبية تحارب اإلرهاب على األراضي العراقية».
وأشار العبادي الى «أهمية إيقاف تدفق اإلرهابيين الى العراق ،وإيقاف تهريب النفط من قبل
عصابات داعش اإلرهابية والذي يهرب أغلبيته عن طريق تركيا» ،الفتا ً الى «إجراء محادثات مع
الجانب التركي حول الموضوع ،وهناك قرار من مجلس األمن الدولي حول الموضوع».
أبدى وزير الخارجية األلماني« :دعم بالده للعراق في حربه ضد العصابات اإلرهابية» ،مشيدا ً
بـ«االنتصارات التي تحققت على اإلرهاب منذ تولي العبادي مهامه وتحرير ما يقارب ثلث المناطق التي
كان يحتلها داعش ،فضالً عن الجهود المبذولة في اإلصالح ومحاربة الفساد والمصالحة».
أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ،أن العراق سيصعد الموقف ضد الحكومة التركية
في حال انتهاء مهلة الـ 48ساعة التي أعطتها الحكومة العراقية النسحاب القوات التركية من أطراف
الموصل.
وبحسب «السومرية نيوز» الجعفري قال خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره األلماني فرانك
فالتر شتاينماير ،عقده في بغداد ،إن «يوم أمس شهد اجتماعا ً لمجلس األمن الوطني واتخذ قرارات عدة
أبرزها أعطت مهلة للجانب التركي  48ساعة من أجل سحب القوات التركية من العراق» ،مشيرا ً إلى أن
«المهلة ستنتهي مساء يوم غد الثالثاء».
وأضاف الجعفري أنه «في حال عدم انسحاب القوات التركية سنقوم بتصعيد الموقف ونستفيد
من المنظمات الدولية واألمم المتحدة ومجلس األمن» ،مشيرا ً إلى «وجود قوات برية أجنبية من دون
التنسيق مع حكومة بغداد والجيش العراقي ،يعتبر تدخالً بالشأن الداخلي وغير مسموح به».
من جانبه أكد وزير الخارجية األلماني فالتر شتاينماير أن العراق دولة ذات سيادة وأن أي وجود
أجنبي فيه يتطلب التنسيق مع الحكومة العراقية.
وكان المجلس الوزاري لألمن الوطني العراقي ح ّذر تركيا من أنه سيلجأ الى مجلس األمن الدولي في
حال عدم انسحاب قواتها من األراضي العراقية خالل  48ساعة ،فيما طالب وزير الدفاع العراقي خالد
العبيدي نظيره التركي بسحب الجنود األتراك من شمال العراق ،مؤكدا ً أنه أمر مرفوض.
(التتمة ص)14

حراك دبلوما�سي
لحل �أزمات ال�شرق الأو�سط

ناديا شحادة
تشهد منطقة الشرق األوسط في اآلونة األخيرة حراكا ً سياسيا ً
ودبلوماسياً ،كبيرا ً لحل األزم��ات التي تعصف فيها ،ويبدو هذا
الحراك بحسب مراقبين أن متغيّرا ً جديدا ً يقبل على مصير المنطقة،
حيث شهدت هذه الفترة تحريك ثالثة ملفات رئيسية بشكل موازٍ،
والبداية ملف الرئاسة في لبنان حيث باتت هناك م��ؤش��رات على
اتجاه إلنهاء حالة الفوضى السياسية في لبنان.
أما الحراك األهم فهو السعي إليجاد حل سياسي لألزمة السورية،
فمع بدء الحديث لعقد مؤتمر نيويورك ،حسب ما أعلن األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون في  3كانون األول ،وفي إطار السعي
الدولي إل��ى إيجاد حل سياسي لألزمة السورية ،ج��اء ك�لام وزير
الخارجية األميركي جون كيري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس
في  6كانون األول اللذين اتفقا على بقاء الرئيس األسد في السلطة
خالل الفترة االنتقالية ،ما يشير إلى أن هذه العقبة قد أزيلت .وقد
أكدت هذه التصريحات ،بحسب المراقبين ،أنها صفعة للسعودية
التي بدأت في محاوالت لتوحيد ما ُيس ّمى بـ «المعارضة السورية»،
حيث وجهت الدعوات ألطياف هذه المعارضة في الداخل والخارج
لحضور اجتماع الرياض في محاولة منها لتوحيد موقف المعارضة
السورية.
في ض��وء ه��ذه التحركات الدبلوماسية إليجاد حلول سياسية
لألزمات التي عصفت بالمنطقة يبقى السؤال :هل تقترب المنطقة
من ربع الساعة األخير الحاسم للمشهد فيها بين حلفين متقابلين ؟

بندوة عن القد�س في جامعة فل�سطين الأهلية

عطاهللَّ :
موحدون في الهدف والم�صير نف�سيهما
بدعوة من إدارة جامعة فلسطين األهلية والدكتور حسن عياش ،شارك
مطران سبسطية وسائر الديار المقدّسة المطران عطالله حنا والكاتب الصحافي
راسم عبيدات والدكتور ناجح بكيرات مدير مؤسسة األقصى للتراث في ندوة
على مسرح الجامعة األهلية بعنوان« :القدس بين التهويد واألسرلة» ،وذلك
بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة والعالقات العامة للجامعة وعدد من أساتذة
الجامعة وحشد من طلبة الجامعة.
استهلت الندوة بكلمة ترحيبية من رئيس الجامعة الدكتور عوني الخطيب،
حيث رحب بالضيوف ،مث ّمنا ً دورهم الوطني والسياسي والديني تجاه قضية
القدس والمقدّسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس ،وفي المقدّمة منها
المسجد األقصى ،وأشار الى أنّ هؤالء يشكلون رموزا ً وقادة على مستوى الوطن
وليس القدس.
وكذلك تولى تعريف الندوة الدكتور حسن عياش الذي أبدع في كلماته
عن القدس والمقدسيين ،ودعا الى دعم ومساندة المقدسيين من أجل تعزيز
صمودهم وثباتهم ،وشدّد على أنّ قضية القدس يجب أن تبقى قضية العرب
والمسلمين األولى.
قسمت الندوة الى ثالثة محاور حيث كان أول المتحدّثين الكاتب الصحافي
ّ
راسم عبيدات عن المحور السياسي ،فأكد أنّ الغزوة الصهيونية لفلسطين بدأت
ما قبل وعد بلفور ،حيث في مؤتمر بازل بسويسرا ،المؤتمر الصهيوني الذي
عُ قد في األول آب  ،1897كان أول قراراته العمل على إقامة وطن قومي لليهودي
في فلسطين ،والمشروع الصهيوني يقوم على مرتكزين أساسيين هما تهويد
األرض واحتالل الوعي ،وعملية احتالل الوعي هي األخطر.
وقال عبيدات إنّ االحتالل يشنّ حربا ً شاملة على المقدسيين في ك ّل جوانب
يمس تفاصيل حياتهم اليومية ،وهو يسعى جاهدا ً إلى
ومناحي حياتهم ،وبما
ّ
فرض سيطرته الكاملة على القدس وكسر إرادة المقدسيين وتطويعهم عبر
سياسات التهويد واألسرلة ،حيث التطهير العرقي من خالل «تغ ّول» و«توحش»
االستيطان والعقوبات الجماعية من هدم لمنازل الشهداء واألسرى والتهديد
بسحب هويات واقامات عائالتهم وتشريد أطفالهم وزوجاتهم وأسرهم،
والتهديد كذلك بإبعادهم الى خارج مدينة القدس ،واالعتقاالت اإلدارية واإلبعاد
(التتمة ص)14

�سجال بين دم�شق ووا�شنطن حول ق�صف مع�سكر دير الزور والأخيرة تنفي وتتهم مو�سكو

تحرير  4قرى في الالذقية و 6في حلب في عمليات الجي�ش �أم�س
في أول حادث من نوعه ،استشهد أربعة عناصر من الجيش السوري وجرح
 13آخرون في غارة أميركية على معسكر الصاعقة التابع للجيش في دير الزور
شرق سورية ،حيث قصفت أربع طائرات تابعة للتحالف األميركي المعسكر
بتسعة صواريخ.
القصف نفذته طائرات للتحالف دخلت من شرق البوكمال آتية من العراق،
واستهدفت المعسكر الدفاعي في دير الزور بشك ٍل مباشر ،بالتزامن مع هجوم
لتنظيم «داعش» اإلرهابي على المعسكر المستهدف.
وعلى الفور طالبت دمشق مجلس األمن بالتحرك العاجل لوقف عدوان
التحالف الغربي على مواقع الجيش السوري ،وال��ذي وصفته بـ«العدوان
السافر» ،ووجهت الخارجية السورية رسالتين الى األمين العام لألمم المتحدة
ومجلس األمن بشأن االعتداء.
وأكدت الخارجية أن «العدوان يشكل إعاقة للجهود الرامية لمكافحة اإلرهاب،
ويؤكد مجددا ً أن هذا التحالف يفتقد إلى الجدية والمصداقية في محاربة اإلرهاب
بشك ٍل فعال».
وأضافت« :أن هذا العدوان ضد إحدى الوحدات العسكرية السورية يأتي
في الوقت الذي يتصدى فيه الجيش العربي السوري للمجموعات اإلرهابية
التكفيرية من تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» والمجموعات الملحقة بتنظيم
القاعدة على امتداد الجغرافيا السورية».
صارخ
وشددت الخارجية السورية على أن هذا العدوان يتناقض «بشك ٍل
ٍ
مع أهداف ومقاصد ميثاق األمم المتحدة وطالبت مجلس األمن الدولي بالتحرك
الفوري إزاء هذا العدوان واتخاذ اإلجراءات الواجبة لمنع تكراره».
(التتمة ص)14

العدوان ال�سعودي م�ستمر « ...القاعدة» يهاجم �شركة �صيرفة

�أن�صار اهلل :منفتحون لحوار جا ٍّد وم�س�ؤول
أكد الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله محمد عبد
السالم ،أن وفد الحركة ناقش مع مبعوث األمم المتحدة
إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ،في مسقط ،مسودة
ومكان وتاريخ الحوار المزمع عقده منتصف الشهر
الحالي.
وأفادت وكالة أنباء «سبأنت» أن عبد السالم أوضح
في تصريح على صفحته في موقع التواصل االجتماعي
سبل وقف إطالق
«فايسبوك» أنه تم خالل اللقاء بحث ُ
النار وما يليها من خطوات بناء الثقة .وقال« :لقد أكدنا
للمبعوث األممي انفتاحنا إلجراء حوار جاد ومسؤول».
وأضاف عبد السالم« :وبشأن مشكلة اإلرهاب التكفيري
أكدنا لألمم المتحدة ما ننبه إليه دائما ً من خطورة تلك

عمدة لندن :على بريطانيا العمل
مع بوتين والأ�سد لهزيمة «داع�ش»

المشكلة على اليمن وأن تحالف العدوان سبب رئيس في
استعادة المجموعات «القاعدية» و«الداعشية» نشاطها
اإلجرامي في المحافظات الجنوبية».
ولفت الناطق الرسمي ألنصار الله إلى أن استمرار
مسلسل االغتياالت يكشف حقيقة الواقع المؤلم الذي
باتت ت��رزح تحت نيره تلك المحافظات كما كان حال
العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية ما قبل ثورة
الحادي العشرين من أيلول وأصبحت الحقا ً بفضل
انتشار الجيش واللجان الشعبية تعيش األمن والسالم
ال يعكر صفو ذلك إال طيران العدوان ينفذ ما عجزت عنه
«داعش» و«القاعدة».
(التتمة ص)14

كتب عمدة لندن بوريس جونسون في صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية،
أنه يتعين على بريطانيا أن تعمل مع بوتين والرئيس السوري بشار األسد
لهزيمة تنظيم «داعش».
وقال بوريس جونسون إن «الوقت حان لوضع حد لطريقة التفكير المتبعة
خالل الحرب الباردة ولتنويع اختيار الحلفاء إذا أردنا هزيمة تنظيم داعش»،
مؤكدا ً في السياق أن القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي بوتين ال تضر
بالغرب.
ورأى عمدة لندن أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
األخيرة بشأن وجود  70ألف «معارض سوري معتدل» جاهزين للعمل مع
القوات البريطانية ،هو رقم قد يكون مبالغا ً فيه ،مبينا ً أن هؤالء المقاتلين من
الممكن أن يوجد بينهم من يحمل إيديولوجية تنظيم «القاعدة».
وأردف جونسون قائالً إن أفضل ح ّل للتخلص من تنظيم «داعش» يكمن في
التوصل إلى اتفاق بين جميع القوى الفاعلة ،أميركا وروسيا وفرنسا وبريطانيا
وتركيا والسعودية وغيرهم ،لدحر «داعش».
جدير بالذكر أن البرلمان البريطاني واف��ق في وقت متأخر من األربعاء
الماضي على توسيع الضربات لتشمل أهدافا ً في سورية ،حيث وافق أعضاء
مجلس العموم على شن غارات جوية ضد تنظيم «داعش» في سورية بغالبية
 397صوتا ً مقابل  ،223وذلك بعد نقاش مكثف دام أكثر من  10ساعات.

همزة و�صل
�صفقة �أردوغان
والبرزاني!؟
نظام مارديني
دخ��ل��ت أزم����ة ج���دي���دة على
الملف العراقي المزدحم أساسا ً
بجملة من األزم���ات ،وه��ي أزمة
ل��ي��س��ت ب��ع��ي��دة ع���ن م��ج��ري��ات
األح����داث ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ...هي
توغل تركيا بعِ دّتها وعديدها
إل��ى عمق الشمال العراقي في
خطوة مفاجئة ومثيرة ودافعة
للتساؤالت.
ومَن يتع ّقب قليالً ما ينضح من
تصريحاتلـ«جنراالت»السلطنة
عن غزو القوات التركية لألراضي
العراقية ،سوف يكتشف حجم
الخواء والتواطؤ ،والعجز في
أفضل األح��وال بمواجهة حزمة
المصائر الجهنمية التي تنتظر
ب�لاد األن��اض��ول في مقبل األي��ام
عند نهاية هذا المسلسل الطويل
المدججة بالقهقهات
من الخيبات
ّ
العثمانية .وقد تساءلت مجلة
نيوزويك األميركية ،عما إذا كانت
لعبة أردوغ���ان ال��م��زدوج��ة مع
«داعش» شارفت على نهايتها؟
ف��ال��غ��زو ال��ت��رك��ي ت�� ّم تأييده
م��ن إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان وبعض
الشخصيات العراقية الخائنة
التي كانت وراء تسليم الموصل لـ
«داعش» والفرار إلى أربيل كأثيل
النجيفي الذي أعلن ترحيبه بأي
قوة «سنية» س��واء أكانت «من
تركيا أو تابعة للدول العربية
(يقصد السعودية) ،لكي تشارك
مع التحالف الدولي في معركة
الموصل» .وكشف النجيفي «عن
معلومات ج��دي��دة بخصوص
زي���ارة رئيس إقليم كردستان
مسعود البرزاني إلى الخليج،
وبحث معركة الموصل ،مبينا ً
أن��ه ستحصل ت��ط��ورات جديدة
خ�لال م��دة  20ي��وم��ا ً المقبلة»،
مؤكدا ً أن لـ «للبرزاني دورا ً فعاال ً
وكبيراً» .وينقل الموقع الكردي
«روداو» عن مصادر عليمة أن
«البرزاني تسلّم  8مليارات دوالر
من السعودية إلنجاح خططها في
العراق» .فهل «سقط» البرزاني
في ه��ذه اللعبة الخطيرة؟ وقد
نقلت صحيفة «حرييت» التركية
ال��م��ع��ارض��ة ،ب���أن ال��ت��ح��رك��ات
العسكرية التركية في محافظة
نينوى تأتي ضمن اتفاق بين
أرب��ي��ل وأن��ق��رة على منح تركيا
قاعدة عسكرية دائمة في منطقة
بعشيقة ،حيث ت ّم توقيع االتفاق
ب��ي��ن ك��ل م��ن ال��ب��رزان��ي ووزي���ر
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي ال��س��اب��ق،
فريدون سينيرلي أوغلو ،خالل
زي��ارة قام بها أوغلو إلى أربيل
ف��ي ال��راب��ع م��ن تشرين الثاني
ال��م��اض��ي .وال��م��ث��ي��ر أن حركة
ال��ب��رزان��ي الخطيرة ه��ذه تهدّد
«الجسم» الكردي العراقي الذي
يعاني من اهتزازات بنيوية ،ولم
تتأخر حركة التغيير ( َك��وران)
بقيادة نيشروان مصطفى بإمهال
البرزاني ( )48ساعة لتوضيح
الهدف األساسي للوجود التركي
في ناحية بعشيقة الواقعة شمال
العراق ،مهددة في الوقت ذاته
باالستعانة في إي��ران لحماية
السليمانية .م��ش��ي��رة إل���ى أن
الحرب األهلية بين أبناء المك ّون
الكردي واقفة على حافة الهاوية.
في حين رأى المحلل السياسي
ال��ك��ردي اب��راه��ي��م شتلو ح��ول
األه��داف الرئيسية وراء دخول
القوات التركية ناحية بعشيقة
بالقول إن «الهدف هو تسهيل
انسحاب مسلحي داعش ـ بأقل
الخسائر  -م��ن المناطق التي
سيشنّ عليها الجيش العراقي
هجومه الذي طال انتظاره».
ال��س��ؤال هنا ه��ل ت��أت��ي تلك
التحركات التركية السعودية
المريبة في إطار ردة فعل المحور
التركي وأص��دق��ائ��ه المناهض
للمحور الروسي؟
جوابا ً على هذا التساؤل ،أن
الغاية من ظهور «داع���ش» هو
تقطيع أوصال المحور اإليراني
 السوري برياً ،بما فيه العراق.وهكذا ال بد من خلق حالة فيه
متمايزة عنهما .وبما أن العد
التنازلي لـ «داع��ش» ب��دأ وأخذ
داعموها يتخلّصون من تبعاتها،
فال بد إذاً ،من إيجاد بديل يؤدي
تلك المهمة نفسها .البديل هنا هو
«إقليم سني» يشكل حاجزا ً مانعا ً
بين إي��ران وس��وري��ة ،وتسيطر
عليه قوات حفظ سالم عربية أو
إقليمية أو دولية.

