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م�شروع رو�سي �أميركي لمكافحة تمويل الإرهاب وت�صنيف التنظيمات الإرهابية في نيويورك اليوم

يتغير وال تطبيع مع تركيا بقيادتها الحالية
بوتين :موقفنا من الأ�سد لم ّ
طرح المندوبان الروسي واألميركي أمس ،في مجلس األمن مشروعا مشتركا لقرار يهدف
إلى مكافحة تمويل اإلرهاب.
وأعلن أدام شوبين ،نائب وزير المالية األميركي ،أن موسكو وواشنطن تتعاونان بشكل
وثيق جدا في هذا المجال ،مضيفا أن الطرفين يتوقعان تبني مجلس األمن الدولي قرارا ً
جديدا ً حول تطبيق نظام العقوبات ،الذي فرض على «القاعدة» ،ضد تنظيم «داعش»،
معربا ً عن قناعته بأن مشروع القرار هذا بعد اعتماده سيمكن من «تقليص واردات تنظيم
«داعش» بشكل ملموس».
ويأتي طرح المشروع األميركي الروسي المشترك قبل يوم واحد من الجولة الثالثة من
المحادثات المرتقبة الخاصة بسورية التي ستنطلق اليوم (الجمعة) في نيويورك ،حيث
سيركز المشاركون اهتمامهم على تصنيف المجموعات السورية الى إرهابية ومعارضة
معتدلة.

كيربي

وقد اعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية األميركية جون كيربي بأن من المتوقع ان
يشارك ممثلو  17دولة في هذه الجولة بنشاط كالسابق ،بهدف تعزيز جهود التعجيل
بإنهاء الصراع بما في ذلك المفاوضات الرسمية الضرورية بين ممثلي الحكومة السورية
والمعارضة.
وقالت الخارجية األميركية إن وزير الخارجية جون كيري سيرأس اجتماع مجلس
األمن التابع لألمم المتحدة لدعم جهود إنهاء الصراع في سورية ،مشيرة إلى أن النقاشات
ستركز على «جهود تشجيع وقف إلطالق النار على مستوى البالد والمفاوضات الموازية
بخصوص االنتقال السياسي من أجل إنهاء الصراع مع تصعيد القتال» ضد تنظيم
«داعش».
جاء ذلك في وقت أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن األردن سلم الجانب
الروسي قائمة بنحو  160تنظيما مشتبها في التورط في األنشطة اإلرهابية في سورية،
وذلك قبيل اجتماع نيويورك.

نوفوستي

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن المصدر قوله «األردن سلمنا القائمة ،وهي تضم نحو
 160تنظيما» ،مشيرا ً إلى أنه من المتوقع أن تطرح القائمة األردنية للنقاش خالل االجتماع
الوزاري لمجموعة دعم سورية.

رو�سيا ...دوائر الحجم
والدور اال�ستراتيجي الدولي!

فاديا مطر
لم يغب التقليد السنوي الذي أطلقه الرئيس الروسي «فالديمير
بوتين» منذ  11عاما عن الحضور بموعده ،بمؤتمر صحافي موسع
كل عام يجيب فيه الرئيس الروسي على أسئلة الصحافيين ويقف
فيه على القضايا ذات األهمية واألولوية ،فقد كان ديوان الرئاسة
الروسية قد أعلن في  20تشرين الثاني أن الرئيس بوتين سيتلقى
أسئلة الصحافيين لإلجابة عنها في  17كانون األول الجاري وهو
المؤتمر السنوي الذي يُبرز أهم القضايا االقتصادية والسياسية
واإلستراتيجية ،ليكون الملف الحاضر في هذا المؤتمر هو سورية،
المشهد ذاته الذي أعلن رسميا ً ليكون األول على مستوى المشهد
العالمي الذي تصدرته روسيا على مدى العام الحالي ،في استعادة
للنفوذ الروسي بدائرته السوفياتية وتكريس الدور الروسي كالعب
عالمي مؤثر عسكريا ً وجيو سياسياً.
فهو تثبيت لمكانة روسيا الدولية ودائرة النفوذ البالغة األهمية
في قضايا األمن اإلقليمي والدولي ،ألن تثبيت الدور الروسي يثبت
معه دور الحلفاء األقوياء «سورية ـ إيران» عبر إسقاط كل الذرائع
من أوكرانيا التي اظهرت نيات واضحة كانت مضمرة لفرض دورها
بالقوة لتقع في تصعيد حافة الهاوية مع السياسة والعسكرة
الروسية ،إلى إيران التي تصدرت المشهد النووي الدولي كالعب ال
ُتعميه ُغبار المعركة التفاوضية ،إلى سورية التي تضطلع بإرادتها
وقيادتها وتحالفاتها دورا ً رئيسيا ً كرأس حربة في وجه اإلرهاب
وم��ع��ادالت تغيير سطور المشهد الجيواستراتيجي في منطقة
الشرق األوسط خصوصا ً والدولي عموماً ،ليبدأ موسم االنتظار
باألفول ويقترب موسم قطف الثمار عام  ،2016على وقع خسارات
(التتمة ص)14

وكان المشاركون في المجموعة قد كلفوا األردن بوضع قائمة موحدة للتنظيمات
اإلرهابية في سورية ،وذلك على أساس معلومات قدمتها الدول األخرى ،منها روسيا
والواليات المتحدة والسعودية .ومن المتوقع أن تحال القائمة ،بعد توافق جميع
األطراف بشأنها ،إلى مجلس األمن الدولي ،إلدراج تلك التنظيمات رسميا على قائمة
المنظمات اإلرهابية.
وحسب المصادر ،وضع األردن على رأس القائمة تنظيم «داعش» والجماعات التي
تتبعه في أنحاء سورية كافة ،كما ضمت القائمة «جبهة النصرة» وكافة كتائبها،
و«جيش المهاجرين واألنصار» ،و«فجر اإلسالم» ،و«جند األقصى» ،و«حركة نور الدين
زنكي» و«لواء التوحيد» ،و«أحرار الشام».
وفي السياق ،بحث الفروف وكيري هاتفيا أمس ضرورة االلتزام بمبدأ التوافق داخل
المجموعة الدولية لدعم بسورية ،اضافة لموضوع اللقاء المحدد اليوم (الجمعة) في
نيويورك على مستوى وزراء الخارجية.
وكان جون كيري قد زار موسكو الثالثاء الماضي التقى خاللها نظيره الروسي ،ومن
ثم الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،حيث استمرت المباحثات ألكثر من ثالث ساعات
اتفق خاللها األطراف على عقد لقاء نيويورك ،وأكدت التوصل الى تقارب في المواقف من
سبل حل األزمة السورية.

كي مون

هذا وكان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،قد أكد في وقت سابق أن تسوية
األزم��ة السورية يجب أال تتوقف على مستقبل الرئيس السوري بشار األس��د ،وقال
إن «القرار حول مستقبل األسد ينبغي أن يحدده الشعب السوري نفسه» ،مشددا في
الوقت نفسه على أن تو ُّق َ
ف األزمة السورية وحلها على مسألة مصير شخص واحد يعد،
باعتقاده ،أمرا ً غير مقبول.
وأشار بان كي مون إلى أن بعض الدول تقترح إبقاء األسد على رأس السلطة ألشهر
محدودة« ،ولكن القرار بهذا الموضوع سيتم اتخاذه الحقا» ،معتبرا ً أن الخطوة األكثر
أهمية في المرحلة الراهنة تكمن في التوصل إلى وقف إطالق النار بأسرع وقت ممكن.
وأض��اف أن ه��ذا األم��ر «سيسهم ال في التسوية السياسية فحسب ،بل وسيمكن
الوكاالت اإلنسانية من تقديم المساعدة للسكان» ،إذ يعاني نحو  13مليون شخص
من المواطنين السوريين من الحاجة الماسة لهذه المساعدة ،حسب بان كي مون.
(التتمة ص)14

وقف دائم لإطالق النار وا�ستعادة الم�ؤ�س�سات ...وممر �إن�ساني �إلى تعز

مفاو�ضات اليمن� :أجواء �إيجابية رغم الخروق الميدانية
خيمت األجواء اإليجابية على جلسات الحوار اليمني
بعد ظهر أمس ،حيث تأكد التوافق على تسهيل مرور
المساعدات اإلنسانية إلى تعز ،وذلك بمبادرة من فريق
صنعاء المفاوض ،في حين جمد المفاوضون اليمنيون
بحث وقف إط�لاق النار وأحالوا الخروق إلى اللجنة
العسكرية.
وبحسب بيان المبعوث األم��م��ي إل��ى اليمن سيتم
العمل للتوصل إل��ى وق��ف إط�ل�اق ن��ار دائ���م وشامل
وإطالق المعتقلين والسجناء ،كما سيتم االتفاق على
آلية انسحاب المسلحين واتخاذ إجراءات أمنية مؤقتة
لضمان األمن ،والتوافق على إجراءات تسليم األسلحة
الثقيلة والمتوسطة واستعادة الدولة للمؤسسات.
وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات اليمنية في
«بيل بين» السويسرية انطلقت صباح أمس ،بجلسة
تمهيدية بين رؤس��اء ال��وف��ود محمد عبد ال��س�لام عن
«أنصار الله» وع��ارف الزوكا عن «المؤتمر الشعبي»
وعبد الملك المخالفي وأحمد بن دغر عن وفد الحكومة
غير الشرعية ،بحضور المبعوث األممي اسماعيل ولد
الشيخ أحمد.
وبينما ب��دأت اللجنة العسكرية التي جرى تأليفها
من األطراف اليمنيين في بييل اجتماعاتها مع المبعوث
األممي تشهد المفاوضات تقدما ً بطيئا ً في ظل عقد أبرزها
ع��دم تثبيت وق��ف إط�لاق النار ومسألة المعتقلين ال
سيما شقيق الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي
وضابطين مواليين له.
وكانت بدأت هذه اللجنة اجتماعاتها مع المبعوث
األممي ول��د الشيخ أحمد ،بعدما دخلت المفاوضات
يومها الثالث حيث تركز الحوار حول النقطة المتعلقة
بتبادل األسرى بين طرفي النزاع بعد أن كانت فشلت

محادثات اليوم الثاني في التوصل إلى نقطة حاسمة
في هذا المجال.
وكانت حكومة ه��ادي تص ّر بأن تكون نقطة تبادل
األسرى والمعتقلين من ضمن سلة إجراءات بناء الثقة
بين الطرفين التي تشكل مقدمة إلقرار وقف دائم إلطالق
ال��ن��ار .فيما تؤكد أوس��اط الطرف اآلخ��ر أن ال مشكلة
بإطالق سراح المعتقلين السياسيين باستثناء الثالثي
العسكري المؤلف من وزير الدفاع محمود الصبيحي

وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية وشقيق الرئيس
هادي ،حيث يعتبر فريق صنعاء أن هؤالء أسرى حرب
وإطالق سراحهم في هذه المرحلة غير وارد نظرا ً الرتباط
ذلك بنهاية الحرب فيما لم يتم التوصل بعد حتى إلى
وقف إطالق النار ،حيث أص ّر وفد الرياض على القفز
ومتمس ًكا بمطلبه باإلفراج عن
فوق بند وقف اطالق النار
ّ
المعتقلين وأهمهم المسؤول المباشر عن تنسيق العالقة
بين ميليشيات هادي وتنظيم القاعدة.

طالباني ي�شير �إلى خالفات خطيرة بين الأطراف الكرد�ستانية

المبعوث الأممي و�صفه بـ«التاريخي» وي�ؤ�س�س النتقال �سيا�سي

كارتر يزور �أربيل ويلتقي البرزاني

ليبيا :اتفاق لت�شكيل حكومة وحدة

وبحسب مصدر مطلع ،ف��إن حركة «أن��ص��ار الله»
«تخشى م��ن أن يسمح إط�لاق س��راح ه��ؤالء بإعادة
هيكلة للقوات اليمنية التابعة لهادي كون ه��ؤالء من
العسكريين المتمرسين» مشيرا ً إلى «أن هذه المسألة
بالنسبة لفريق صنعاء مرتبطة بمرحلة الحقة قد تسبق
الحوار السياسي بعد التأكد من أن وقف إطالق النار بات
دائما ً وشامالً».
متمس ًكا بما يس ّميه رفع
وكان وفد الرياض ال يزال
ّ
الحصار عن تعز .وفي محاولة ابتزازية غادر عز الدين
االصبحي وزير حقوق االنسان في حكومة هادي القاعة
التي كانت تجتمع فيها اللجنة االنسانية ،بسبب رفض
االستجابة لطلب وفده تركيز النقاش على تعز ،بعدما رد
عليه أحد أعضاء وفد صنعاء بسؤال عن كيف تقولون إن
تعز محاصرة فيما ُتدخلون المدرعات الى المحافظة من
أكثر من محور.
وفي السياق ،أعلن الناطق الرسمي باسم حركة أنصار
الله اليمنية ،محمد عبدالسالم ،أن المفاوضات المنعقدة
حاليا ً بين األطراف اليمنية في سويسرا ،ستنتهي في الـ
 21من الشهر الجاري.
وأف��ادت وكالة أنباء «ف��ارس» ،نقال عن موفدها إلى
سويسرا بأن تصريحات عبدالسالم جاءت عقب جولة
من محادثات السالم اليمنية بين أطراف النزاع ،مضيفة
أن اجتماع اليوم الثالث للمحادثات عقدت في قرية
«مكوالن» بالقرب من مدينة «بيل بين» السويسرية.
وأضافت «ف��ارس» ،أنه قبل عقد االجتماع الرسمي
للمحادثات ،تم عقد لقاء رباعي برعاية موفد االمم
المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد ،حضره
ممثلو الوفود المفاوضة.
(التتمة ص)14

الخطوط الكويتية ترف�ض نقل «�إ�سرائيليين»
ّ
وتعلق رحالتها بين لندن ونيويورك
قررت الخطوط الكويتية تعليق رحالتها بين نيويورك ومطار هيثرو في لندن
لرفضها نقل ركاب «إسرائيليين» على متن طائراتها ،حسب ما أعلنت السلطات
األميركية.
وقالت متحدثة باسم وزارة النقل األميركية إن ال��وزارة بعثت برسالة
إلى الشركة الكويتية تطلب منها إنهاء «التمييز» الذي يتعرض له الركاب
«اإلسرائيليون».
وجاء في الرسالة أن «كويت ايرالينز» تستفيد من تسهيالت وفرص تقدمها
الواليات المتحدة ويجب أن تحترم قوانينها التي تمنع أي تمييز غير منطقي في
نشاطاتها بالنقل الجوي.
وأك��دت المتحدثة أنه بعد بعث هذه الرسالة أبلغت الخطوط الكويتية
السلطات األميركية بقرارها تعليق العمل بين المدينتين.
وتعود فصول القضية إل��ى ع��ام  ،2013عندما رفضت شركة الخطوط
الكويتية إصدار تذكرة سفر لـ «إسرائيلي» ،ويقضي نظام الحجز في الشركة
الكويتية بعدم إصدار أية تذكرة سفر لمن يحمل جواز سفر «إسرائيلياً».
وبعد أن اتصلت الشركات األميركية بالشركة الكويتية أوضحت االخيرة،
أنها تخضع للقانون الكويتي الذي يمنع أية عالقة مع «إسرائيليين».

زار وزير الدفاع األميركي أشتون
كارتر اربيل عاصمة اقليم كردستان
ال���ع���راق وأج�����رى ف���ور وص��ول��ه
محادثات مع القادة األكراد تناولت
الحرب على تنظيم «داعش».
ي��ذك��ر ان ق���وات «البيشمركة»
تعد حليفا ً مهما ً للواليات المتحدة
في الحرب على التنظيم المتطرف

المذكور الذي تمكن من االستيالء
على مساحات كبيرة من االراضي
العراقية في العام الماضي.
وتأتي زي��ارة كارتر ألربيل بعد
زي��ارة مماثلة ق��ام بها للعاصمة
بغداد ،حيث التقى برئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي وناقش
معه م��وض��وع «ت��ع��زي��ز التعاون

بين البلدين في مجالي التسليح
وال���ت���دري���ب» ،ح��س��ب��م��ا ج���اء في
تصريح صدر عن مكتب العبادي.
وت���ش���نّ ال���ط���ائ���رات ال��ح��رب��ي��ة
األم��ي��رك��ي��ة غ����ارات بشكل يومي
على أه���داف ل��داع��ش ف��ي ال��ع��راق
وسورية.
(التتمة ص)14

و ّقعت أطراف األزمة الليبية برعاية أممية اتفاقا لتشكيل
حكومة وفاق وطني أمس أول في الصخيرات المغربية.
وينص االتفاق المزمع توقيعه على تشكيل حكومة
وح��دة وطنية سبق وأن اقترحت بعثة األم��م المتحدة
تشكيلتها ،لتقود مرحلة انتقالية م��ن عامين تنتهي
بانتخابات تشريعية.
وقد وصف المبعوث األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر،
توقيع االتفاق السياسي بين األطراف المتنازعة في ليبيا

بـ«التاريخى» .وأضاف كوبلر خالل توقيع االتفاق بين
األط��راف الليبية ،أن اتفاق الصخيرات يؤسس النتقال
سياسي سلمي في ليبيا.
وأوضح المبعوث الدولي ،أن استخدام القوة للتأثير
على العملية السياسية يجب أن يكون من الماضي ،مشيرا ً
إل��ى أن االتفاق يضع مجموعة واح��دة من المؤسسات
الشرعية والركائز األساسية نحو ليبيا جديدة.
(التتمة ص)14

