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عبد اللهيان :لن ُي�سمح بو�صف الإرهابيين بالمعار�ضة المعتدلة في �سورية

الدفاع الرو�سية ّ
تحذر �أنقرة من عواقب � ّأي عمل ع�سكري ّ
�ضد جنودها
أكد مساعد وزير الخارجية اإليراني ،حسين أمير عبد اللهيان،
أن الشعب السوري وحده من يقرر مصير بالده ،مشيرا ً إلى أن ح ّل
األزمة السورية سياسي وقائم على احترام إرادة الشعب السوري.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه عبد اللهيان مع المبعوث
األممي إلى سورية ،ستيفان دي ميستورا ،حيث تمت مناقشة آخر
التطورات ،والجهود المبذولة من جانب األطراف المختلفة للتوصل
إلى حل سياسي لألزمة السورية.
وف��ي سياق متصل ،نقل عن المسؤول اإلي��ران��ي ع��دم اعتراف
بالده باجتماع المعارضة السورية في الرياض ،واعتبر االجتماع
يتعارض مع إعالن مؤتمر «فيينا  »2مشيرا ً إلى مشاركة ممثلين عن
الجماعات اإلرهابية المرتبطة بـ «داعش» في االجتماع.
وأكد عبد اللهيان أنه لن يُسمح لإلرهابيين بأن يعتبروا أنفسهم
معارضة معتدلة وأن يقرروا مستقبل سورية والمنطقة ،الفتا ً
إلى أن منظمة األمم المتحدة هي المسؤولة عن تحديد المعارضة
والجماعات اإلرهابية من خالل التشاور مع الدول.
من جانبه أكد دي ميستورا أهمية الدور اإليراني ،واستعرض
وعبد اللهيان أحدث الجهود المبذولة لحل األزمة السورية بالطرق
السياسية.
وفي السياق ،اتهم وزير المصالحة الوطنية السوري ،علي حيدر،
السعودية ،باستباق المسار الذي أعلنه المبعوث األممي لسورية،
بعقد اجتماع الرياض ،وشدّد على أن الحكومة السورية مع المسار
السياسي لحل األزمة ومع مبدأ الحوار «غير أن المشكلة تكمن في
آليات الحوار وليس في الحوار كمبدأ».
وقال حيدر إن «لقاء فيينا أوكل للمبعوث دي ميستورا مهمة
تشكيل وفد المعارضة السورية ،وليس للسعودية .ومؤتمر الرياض
هدف لتعطيل المسار الذي اع ُتمد في فيينا» ،معربا ً عن قناعته بأن
السعودية «ال يمكن أن تكون راعية لمسار سياسي في سورية ألنها
طرف في الصراع بالدعم وبالتمويل لجماعات مسلحة كما تعلن
بالفعل».
وأشار الوزير السوري إلى أن عددا ً من اإلشكاليات ظهرت خالل
اجتماع الرياض ،الفتا ً إلى أن االجتماع «استبق قرار فيينا والذي

تحدث عن تصنيف الجماعات اإلرهابية وغير اإلرهابية ،في الوقت
الذي دُعيت فيه جماعات مسلحة لطاولة الحوار قبل التصنيف،
كما أن السعودية ليست مفوضة بتشكيل وفد المعارضة الذي
سيفاوض الحكومة ،عالوة على أن قوى من المعارضة السورية
غابت عن االجتماع سواء بسبب عدم دعوتها أو بسبب رفضها
االجتماع».
الى ذلك ،أكد السفير اإليراني في بغداد حسن دانائي أن اللجنة
المشتركة بين إيران وروسيا والعراق وسورية ،وهي لجنة لتبادل
المعلومات قد تتحول إلى تحالف رباعي في المستقبل القريب،
معتبرا ً أن التحالف الغربي غير جاد في محاربة «داعش» ،وأن لدى
إيران الكثير من الشكوك حوله.
جاء ذلك في وقت حذرت وزارة الدفاع الروسية أنقرة من العواقب
المحتملة ألي عمل عسكري ضد جنودها ،عقب اقتراب سفينة صيد
تركية من سفينة حراسة روسية في بحر إيجة.
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أمس أن سفينة حراسة روسية
كانت على مسافة  22كم من جزيرة ليمونس اليونانية في المنطقة
الشمالية من بحر إيجة اضطرت إلطالق أعيرة نارية لمنع التصادم
مع سفينة صيد تركية.
وذكرت الوزارة أن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف
استدعى الملحق العسكري بالسفارة التركية األميرال أحمد غيونيش
إلى مقر الوزارة في موسكو على وجه السرعة على خلفية الحادثة.
وقالت« :تم اإليضاح للدبلوماسي العسكري التركي بشكل صارم
العواقب الكارثية المحتملة لإلجراءات المتهورة من قبل أنقرة ضد
الوحدات العسكرية الروسية ،المكلفة بمهمة مكافحة اإلره��اب
الدولي في سورية».
وأضاف البيان« :تم استدعاؤه على وجه الخصوص ،لإلعراب
عن قلقنا العميق من األعمال االستفزازية من قبل الجانب التركي
فيما يتعلق بالسفينة الروسية»  ،مشيرا إلى أن الملحق التركي وعد
بنقل وجهة النظر الروسية فورا إلى أنقرة.
وقالت الوزارة إن « طاقم سفينة الحراسة «سميتليفي» كشف عند
الساعة  9:03صباحا ً بتوقيت موسكو سفينة تركية على بعد 1000

متر بحري تقترب من الجانب األيمن لـ»سميتليفي» التي كانت
راسية» .وأضافت أن «السفينة التركية تجاهلت جميع محاوالت
طاقم «سميتليفي» لالتصال الالسلكي وباإلشارات الضوئية وقنابل
اإلنارة بها».
وأضافت« :عند اقتراب سفينة الصيد التركية من السفينة الروسية
على مسافة نحو  600متر أطلقت السفينة الروسية أعيرة نارية
على مسار سير السفينة التركية على مسافة ال تسمح على اإلطالق
بإصابتها بهذه األعيرة وذلك بهدف تفادي اصطدام السفينتين».

الجي�ش يق�ضي على الع�شرات من «داع�ش» وي�صيب م�ساعد «البغدادي»

تمر من مو�سكو
كل الطرق ّ
محمد محفوض
شيئا ً فشيئا ً عادت شعلة االجتماعات الدولية حول سورية لتخبو من
جديد مع تصريحات وزير الخارجية األميركي جون كيري أن اجتماع
نيويورك حول سورية لم يُحسم بشكل نهائي بعد أن كان قد أعلن
الوزير األميركي يوم الثامن عشر من الشهر الحالي موعدا ً لالجتماع.
إعالن فتريُّث فإعالن وزارة الخارجية الروسية أنها تدرس طلبا ً من
وزير الخارجية األميركي جون كيري لزيارة موسكو هذا األسبوع ،ليتم
اإلعالن أخيرا ً عن لقاء سيجمع كيري بنظيره الروسي سيرغي الفروف
والرئيس الروسي فالديمير بوتين يوم الثالثاء المقبل في موسكو.
من جهتها أك��دت وزارة الخارجية األميركية أن كيري سيجري
محادثات األسبوع المقبل مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين والوزير
الفروف حول سورية وأوكرانيا.
يبدو إنقاذ اجتماع نيويورك حول سورية هما ً أميركيا ً حقيقيا ً
فواشنطن تريد االطمئنان أن كل شيء قد وضع على السكة قبل نهاية
العام من أوكرانيا مرورا ً باليمن ووصوال ً إلى سورية ،من أجل التفرغ
لالنتخابات المقبلة واالنسحاب من أفغانستان أوائل العام المقبل.
تستعجل الواليات المتحدة في سورية العمل على إيجاد هيكل
سياسي لتسميه معارضة سورية وتدفعه للحوار أمام وفد الحكومة؛
أما في اليمن ،وبحسب صحيفة األخبار اللبنانية ،دوائ��ر القرار في
ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،أن المهل
ولي ّ
واشنطن أبلغت ّ
التي أعطيت له قد انتهت وأبدت هذه الدوائر انزعاجها من اإلهانة التي
تع ّرضت لها الترسانة العسكرية األميركية على يد الجيش اليمني.
على الطرف اآلخر تبدو موسكو وطهران غير مستعجلتين ،فالميدان
السوري يسير في مصلحتهما وسيطرة الجيش السوري الكاملة على
الريف الجنوبي لحلب تقف بوجهها خان طومان والزربة فقط.
(التتمة ص)14

الجعفري :وجود القوات التركية تجاوز للعراق
ق��ال وزي��ر الخارجية العراقي
اب���راه���ي���م ال��ج��ع��ف��ري األح�����د إن
«السيادة خط أحمر ال تسمح العراق
ب��ان��ت��ه��اك��ه» ،معتبرا ً أن «وج��ود
القوات التركية تجاوز للعراق».
ورأى الجعفري أن المعسكر
التركي في منطقة بعشيقة يجب أن
يغلق وتنسحب القوات المسلحة
منه .ولفت إل��ى أن تحرك ال��وزارة
ل��ح��ل القضية ع��ل��ى م��ح��اور ع��دة
تضمنت الحوار مع تركيا انطالقا ً
من ح��رص ال��ع��راق على عالقاتها
االستراتيجية.
وقال وزير الخارجية العراقي:
«ل��ق��د طلبنا عقد اج��ت��م��اع ط��ارئ
ل����وزراء ال��خ��ارج��ي��ة ال��ع��رب لحل
قضية التدخل ال��ت��رك��ي» ،م��ؤك��دا ً
أن «الشعب والحكومة والبرلمان
والمرجعية ومؤسسات المجتمع
المدني يرفضون جميعا ً وج��ود
القوات التركية بالعراق».
وأض���اف« :عندما نسمح لهذه
الدولة أن تتدخل فهذا يعني أننا
سنسمح بتدخل دول أخرى الحقاً»،

مشيرا ً إل��ى أن «ال��ق��وات التركية
دخلت العراق بعمق  110كلم من
دون علم السلطات العراقية».
أجمع الرؤساء الثالثة في العراق
ّ
تدخل أجنبي .وفي
على رفض أي
بيان صدر عن رئيس الجمهورية
فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر

وأكد البيان أن «السفينة التركية غيرت مسارها بسرعة بعيد
إطالق األعيرة النارية» التحذيرية ،وأنها تابعت سيرها على مسافة
 540مترا ً دون أن تحاول االتصال بالسفينة الروسية.
وفي السياق ،أفادت صحيفة «حرييت» التركية أمس بأنه تم منع
العسكريين األتراك من إمضاء إجازاتهم في روسيا ،مشيرة إلى أن
األمر بذلك عممته هيئة األركان التركية على القطع العسكرية كافة
في الجمهورية.

الكويت :الإعدام للمتهم الأول
في تفجير «م�سجد ال�صادق»
أي��دت محكمة االستئناف الكويتية ،أم��س ،حكما ً سابقا ً ب��اإلع��دام على
عبدالرحمن صباح عيدان المتهم األول في تفجير مسجد اإلمام الصادق.
كما خفضت حكم اإلعدام إلى الحبس  15سنة بحق المتهم فهد فرج نصار
الملقب بوالي «داعش» والبراءة بحق  14متهما ً آخرين ،وبرأت مريم فهد نصار
التي كانت محكمة الجنايات قد حكمت عليها بالحبس عامين ،فيما تم تخفيض
أحكام الحبس بحق متهمين آخرين.
وكانت المحكمة االبتدائية قد أصدرت في أيلول الماضي حكمها بإعدام 7
من المتهمين وحبس  8آخرين لمدة تراوحت بين سنتين و 15سنة وبراءة 14
متهما ً من إجمالي  29متهما ً في القضية.
يذكر أن تنظيم «داعش» سبق أن أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم
 26حزيران حينما فجر انتحاري سعودي نفسه داخل مسجد اإلمام الصادق في
العاصمة الكويت ما أسفر عن مقتل  27شخصا ً وإصابة  227آخرين.

العبادي ورئيس مجلس النواب
سليم ال��ج��ب��وري إث��ر اجتماع مع
القوى السياسية اعتبر المجتمعون
أن «دخ��ول ق��وات تركية من دون
تفاهم أو اتفاق مع الحكومة ال يمكن
القبول به».
(التتمة ص)14

ق�صف قاعدة �سعودية ب�صاروخ بال�ستي و«ال�صرخة  »3يدخل الميدان

تقرير �إخباري
تع ّنت �إثيوبي بمفاو�ضات �سد النه�ضة
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم جولة ع��اش��رة من
مفاوضات سد النهضة في اجتماع سداسي ضم وزراء الخارجية
والري في الدول الثالث باإلضافة إلى السودان ،مصر وإثيوبية،
وانتهى دون اتفاق.
وعقدت المفاوضات في جلسات مغلقة وسط أج��واء معقدة
وساخنة ،حيث سيطرت المحاوﻻت اإلثيوبية المتواصلة في
التعنت واستهالك الوقت في مفاوضات بال جدوى ،األمر الذي
جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث لإلعالم ،مما ينبئ
بتأزم الموقف ،لكن الجولة المقبلة ،التي تحدد لها يومي  27و 28
من كانون األول الجاري بالخرطوم ،ربما تحمل مخرجا ً جديدا ً
ﻷزمة قاربت العامين دون جديد.
وكانت القاهرة بذلت على مدار عامين كاملين كل ما بوسعها
في التفاوض مع الجانب اإلثيوبي بمشاركة السودان.
ففي تشرين الثاني من عام  2013استأنفت القاهرة جلسة
مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان حول تأثيرات سد النهضة،
ثم عقدت في آب  2014الجلسة الثانية بالخرطوم ،ثم الجلسة
الثالثة ،في الخرطوم بحضور الخبراء الفنيين ثم جلسة رابعة،
ث��م الجلسة الخامسة التي مثلت نقطة االن��ط�لاق الحقيقية
للتفاوض بشأن األزم��ة ،التي تجسدت في الجلسة السادسة
حيث المناقشات الحادة حول النقاط الخالفية العالقة ،األمر
الذي اضطر الرئيس السيسي للتدخل في الجولة السابعة ليزور
السودان وإثيوبيا لحل الخالفات وليخاطب الشعب اإلثيوبي في
برلمانه.
وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين االستشاريين
لتسليم العرض الفني ،وبعد تعنت وتأجيل إثيوبي عقدت الجلسة
التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين االستشاريين في العمل
معا لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة
اليوم دون تقدم يذكر.
(التتمة ص)14

اليمن :وقف لإطالق النار بالتزامن مع م�ؤتمر جنيف
الأ�سد ير�سم خريطة
م�ستقبل �سورية
طهران ـ ابراهيم شير

يلتقي ممثلون عن الحكومة اليمنيــة وأنصار الله
غدا ً الثالثاء في سويسرا تحت رعاية األمم المتحدة،
في محادثات س�لام قد يسبقها وق��ف إلط�لاق النار،
تهدف لوضع حد للنزاع في اليمن بين أنصار الله
وحلفائهم ،والقوات الموالية للرئيس السابق علي
عبدالله صالح ،مع القوات الموالية للرئيس عبدربه
منصور هادي.
وبحسب الرئاسة اليمنية ،يتوقع أن يبدأ تنفيذ
وقف إطالق النار عشية بدء المحادثات .وأبلغ الرئيس
هادي مجلس األمن الدولي أن التحالف الدولي سيوقف

الغارات ابتداء من منتصف الشهر الحالي ،بالتزامن مع
بدء محادثات السالم في سويسرا ،حيث من المرجح أن
يستمر سبعة أيام في حال التزم به الطرفين .في المقابل
اشترط أنصار الله لذلك «وقف العدوان» ،باإلشارة إلى
غارات التحالف السعودي.
وك��ان��ت ال��ج��م��اع��ات المتطرفة ال سيما تنظيمي
«القاعدة» و«داع���ش» ،استغلت هذا الوضع لتعزيز
وجودها ونفوذها في مناطق عدة ،ال سيما في مدينة
عدن جنوب البالد ،ثاني كبرى مدن اليمن.
(التتمة ص)14

في مكتبه المش َّرعة نفواذه على العاصمة دمشق استقبل الرئيس السوري
بشار األسد وفد من وكالة االنباء االسبانية ،ليرسم لهم خريطة مستقبل سورية
في السياسة وفي التعاطي مع دول العالم ،وليؤكد في روح كالمه ان سورية
ستحذر من الجميع االصدقاء واالعداء ،ولن تكون كما كانت قبل عام الفين واحد
عشر ،أو كما قال إنه لو عاد لتلك الفترة فشيء وحيد لن يقوم به وهو أن يثق
بالعديد من المسؤولين العرب أو اإلقليميين أو الغربيين كاألتراك وغيرهم ،أو
أن يعتقد أنهم كانوا فعالً يريدون مساعدة سورية في مرحلة معينة .ما يؤكد ان
دمشق ستكون حذرة مع الجميع في المرحلة المقبلة.
الرئيس األسد ،وكعادته فضل الشرح والتفصيل على التعميم الذي تنتهجه
الدول الغربية لعدم التوصل الى حل لالزمة السورية ،الن في التفصيل فضحا ً لها
وتسهيالً للحل ،حيث اكد ان سورية ترحب بالحوار مع جميع المعارضين بشرط
ان يكونوا سياسيين وليس مسلحين ،الن من يحمل السالح سواء أكان إرهابيا ً
أم مسلحا ً أم تابعا ً لتنظيم أو لجماعة ،الحوار معه يكون بطريقة واحدة وهي
ان يتخلى عن سالحه مقابل ان ينال العفو من الدولة السورية ويعود مواطنا ً
طبيعياً .أما عن الحوار مع كيانات المعارضة ،فأكد الرئيس األسد أنه يجب ان
تكون مرتبطة بقواعد شعبية سورية وان ال تكون خاضعة لدول اجنبية ،واوضح
ان سورية مستعدة للحوار معهم ،ولكن في النهاية لن يكون الحوار ناجحا ً بدون
التعامل مع معارضة وطنية حقيقية تمتلك قواعد شعبية في سورية وترتبط
بالشعب السوري وحسب ...وليس بأي دولة أخرى أو نظام آخر في العالم.
في موضوع مكافحة اإلره��اب أكد الرئيس األسد ان القضاء على داعش لن
يكون بدون إيقاف تركيا والسعودية وقطر ،الن هذه الدول متواطئة في ارتكاب
بشاعات هذه الجماعة .وحمل الرئيس األسد الواليات المتحدة المسؤولية في ما
يحدث في سورية ،النها وفرت منذ بداية االزمة الغطاء السياسي لإلرهاب وهي
غير جادة اآلن في محاربته.
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همزة و�صل
«التغيير»
وم�أزق البرزاني
نظام مارديني
ي��وم��ا ً ب �ع��د ي ��وم ي �ت��أك��د ما
ك�ن��ا ق��د ح � ّذرن��ا م��ن حصوله
ف��ي إقليم ك��ردس�ت��ان العراق
(راج � � � ��ع م� �ق ��ال� �ن ��ا « صفقة
أردوغ � � � ��ان وال � �ب� ��رزان� ��ي!؟»
ف��ي  ،)2015/12/8ومن
دور رئ�ي��س اإلق�ل�ي��م مسعود
ال �ب��رزان��ي ف��ي غ ��زو ال �ق��وات
التركية للموصل ،والتحذير
ال� � � ��ذي ت � �ل � � ّق� ��اه م � ��ن رئ� �ي ��س
ح ��رك ��ة ال �ت �غ �ي �ي��ر ( َك� � � ��وران)
ب�ق�ي��ادة ن �ي �ش��روان مصطفى
ب� ��االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب ��ال� �ح� �ل� �ف ��اء
اإلقليميين والدوليين لحماية
السليمانية من تركيا .وقالت
«التغيير» إن البرزاني يفتعل
األزمات «لتحقيق مخططاته»،
ول �ك��ن ن �س��أل ه �ن��ا البرزاني
ه��ل ي��درك األخ�ط��ار المحدقة
باإلقليم ج��راء وج��ود القوات
ال� �ت���رك� �ي���ة ،خ � �ص� ��وص � �ا ً أن
األوس � ��اط ال �ق��وم �ي��ة التركية
تتحدث ع��ن «ح��ق» تركيا في
والي��ة الموصل ،التي تشمل
م ��دي� �ن ��ة ال� �م ��وص ��ل وأرب� �ي ��ل
وكركوك والسليمانية؟
ه ��ذا ال �ج��دل ال �ق��ائ��م يشير
إل � ��ى ال � �م� ��أزق ال� � ��ذي وض��ع
ف �ي��ه ال� �ب ��رزان ��ي «اإلق� �ل� �ي ��م»،
وك �ي��ف ت�م�ت��د روي� � ��دا ً روي� ��دا ً
أذرع اإلره���اب الخبيثة إليه
ع �ب��ر ت ��رك� �ي ��ا ،ال� �ت ��ي أج� ��ازت
لنفسها التوغل ف��ي العراق،
ال لتحرير منطقة الموصل،
بل لالحتالل ،ودعم وحماية
«داع�� ��ش» ب �ق��وة ال� ��ذي يرفع
راي��ة جاهلية تحمل اإلسالم
المحمدي اسما ً في شعارها،
وتطرز الموت إدعاء وحقيقة
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ببشاعة
مشاهد الذبح ،والحرق.
والغزو التركي الجديد في
العراق يأتي بعد أن بدأ الجيش
ال� �س ��وري ي �ف��رض وروس �ي��ا
طوقا ً محكما ً على طموحات
أردوغان ،حيث يواجه األخير
س��اع��ات عصيبة بعد أن فقد
مساحة التحرك ف��ي األرض
السورية فبدأ معها أردوغان
في هذه األيام كثور مسكين،
ت��ن��ت��اب��ه ه �س �ت �ي��ري��ا ق��ات �ل��ة،
ف��أض��اع ط��ري��ق ح�ل�ف��ائ��ه في
سورية بعد قتلهم واستسالم
وتشتيت بعضهم ،ول��م يجد
أش��د حمقاً ،من خطة التوغل
ال�ب��ائ�س��ة ل�ل�م��وص��ل ،لحماية
«إرهابييه» باعتباره الشريان
الوحيد ،الذي يمدّهم بالحياة،
والتأسيس لكيان سني بديل.
ول�ي��س ص��دف��ة التسريبات
ال��ت��ي ت �ف �ي��د ب��رغ �ب��ة الرئيس
األم � �ي� ��رك� ��ي ب� � � ��اراك أوب���ام���ا
بإرسال قوة من الكوماندوس
إلى العراق لشن غارات س ّرية
على «داع ��ش» ،حتى أن اسم
ه ��ذه ال �ق��وة ال�م�ق�ت��رح��ة «ق��وة
التدخل السريع الخاصة» ُي َع ّد
ل�غ��زاً .وت�ق��ول لندا روبنسن،
ال �م �ح �ل �ل��ة ف� ��ي ش ��رك ��ة ران� ��د
للبحوث ،إن ه��ذه القوة يجب
«أن تترافق مع تصعيد الجهود
لبناء ق��وات ب��ري��ة أصلية في
العراق وس��وري��ة» ،ولكن َمن
هي هذه القوات العميلة التي
س�ت�ك��ون ب��دي�لاً م��ن «داع ��ش»
خ �ل��ال ال��م��رح��ل��ة المقبلة؟
وهل ُيعاد من جديد تأسيس
ص� �ح ��وات س �ن �ي��ة ت �ق��ف س ��دا ً
وحاجزا ً أمام أي تواصل بري
بين إيران والعراق وسورية؟
ع �م �ل �ي��ة دف�� ��ن ال �م �ص��ائ��ب
العثمانية ،في جسد التأريخ،
يجب أن تعلمنا ،ف��ي العراق
وس� � ��وري� � ��ة ،ك� �ي ��ف ن ��واج ��ه
المصاعب!
ي��ق��ول األدي� � ��ب المصري
ت��وف �ي��ق ال �ح �ك �ي��م «يستطيع
ال �ش �ي �ط��ان أن ي �ك��ون م�لاك �اً،
وال �ق��زم ع �م�لاق �اً ،والخفاش
ن� �س ��راً ،ل �ك��ن أم� ��ام الحمقى
والسذج فقط».

