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دي مي�ستورا يلتقي معار�ضة الريا�ض والأخيرة �ستطلب خطوات لبناء الثقة ت�شمل �إطالق �سجناء

ً
ُّ
هجوما على ال�شيخ م�سكين
وي�صد
الجي�ش ال�سوري يحا�صر الر�ستن
جددت وزارة الخارجية الصينية دعوتها إلى حل األزمة
في سورية عبر الحوار السياسي باعتبار ذلك هو الطريق
الوحيد لتحقيق مصالح الشعب السوري.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية هوا تشانيينغ في
مؤتمر صحافي أمس «إن مستقبل سورية يجب أن يقرره
الشعب السوري ولذلك فإن الصين تفعل كل شيء اآلن
لوضع الحل على المسار الصحيح بأسرع ما يمكن»،
مشيرة إلى أن وفد من «االئتالف المعارض» سيزور بكين
هذا األسبوع.
وأض��اف��ت تشانيينغ« :عندما يناقش مجلس األمن
القضايا المرتبطة بسورية ال يهم إن صوتت الصين مع
أو ضد فنحن نصوت من أجل السالم وألننا متمسكون بأن
األزمة يجب حلها من خالل الحوار السياسي».
وقالت المتحدثة الصينية« :إن الخطوة التالية هي
العمل مع جميع األط���راف المعنية س��واء كانت ال��دول
المجاورة لسورية أو الدول األعضاء الدائمون في مجلس
األم��ن ونحن نأمل من تلك ال��دول لعب دور بناء في حل
األزمة في سورية بطريقة سياسية وبأقرب وقت ممكن من
خالل بذل جهود مشتركة لمكافحة اإلرهاب ودفع جميع
االطراف السورية لوقف العنف وإطالق النار والجلوس
إلى طاولة الحوار بهدف التوصل إلى حل سلمي سهل
ومقبول بالسرعة الممكنة».
جاء ذلك في وقت أكدت مصادر متابعة طلب روسيا
مناقشة الوضع على ال��ح��دود السورية التركية في
جلسة مجلس األمن الدولي الثالثاء المقبل ،في حين
دع��ت الخارجية الروسية كل من طهران والرياض
إلى ضبط النفس لتجنب أية خطوات تزيد من تعقيد
الوضع وت��ؤدي إل��ى تفاقم التوتر بما فيه الطائفي،
ودعت لمواصلة المحادثات بصيغة فيينا حول سورية

بمشاركة كل من الدولتين.
الى ذلك ،قال مسؤولون في المعارضة السورية أمس
إنها ستطلب خطوات لبناء الثقة من الحكومة تشمل إطالق
س��راح سجناء على أن تسبق انعقاد المفاوضات بين
الطرفين هذا الشهر.
وق���ال ث�لاث��ة مسؤولين على دراي���ة بالتحضيرات
للمفاوضات ،إن قادة المعارضة وبينهم ممثلو جماعات
مسلحة يخططون إلب�لاغ ه��ذه الرسالة لمبعوث األمم
المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا لدى لقائهم به
في الرياض اليوم الثالثاء.
ويلتقي دي ميستورا اليوم الهيئة العليا للتفاوض
المنبثقة عن مؤتمر المعارضة لمناقشة الترتيبات قبيل
مؤتمر «جنيف  »3المتوقع عقده نهاية الشهر الجاري.
وبدأت الهيئة اجتماعاتها منذ أول من أمس لتحديد وفد
المفاوضات وآلية التفاوض ،وتثبيت السقف السياسي
المطلوب ،في وقت يحاول فيه المبعوث األممي إجراء
تعديل في مقررات الهيئة ،األم��ر ال��ذي ربما دفع رئيس
الهيئة رياض حجاب إلى التصريح بأن «المعارضة لن
تقبل أن يفرض عليها أي اسم من خارجها».
ميدانياً ،شنت وحدات من الجيش السوري والمجموعات
الشعبية عملية عسكرية واسعة في ريف حماة الجنوبي،
حيث سيطرت على عدد من القرى والتالل المهمة ،والتي
تعتبر م��ن المعاقل الهامة لتنظيم «جبهة النصرة»
اإلرهابي ،بعد أن خاضت معها اشتباكات عنيفة ،بمساندة
الطيران الحربي.
وق���ال م��ص��در ميداني أم��س إن «الجيش ال��س��وري،
بمساندة من الطيران الحربي ،بدأ عملية عسكرية واسعة
ف��ي ري��ف حماة الجنوبي ،م��ن زور سريحين باتجاه
(التتمة ص)14

ال�سعودية ...نحو �إق�صاء �آخر
محمد محفوض
منذ نجاح الثورة اإلسالمية في إيران عام  79والعالقات اإليرانية
الخليجية عموما ً واإليرانية السعودية خصوصاً ،تعيش حاالت توتر
تعلو وتنخفض بتغير الظروف السياسية في المنطقة.
العالقات السعودية اإليرانية لطالما اتسمت باالحتقان الشديد ويُعَ ّد
إعالن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس قطع العالقات مع
إي��ران أنه الثاني من نوعه بعد قطعها أول مرة عام  88إثر مصرع
أكثر من  400شخص ،معظمهم إيرانيون ،أثناء أدائهم فريضة الحج،
في منى في صدامات مع الشرطة السعودية.
هذا التصعيد ال��ذي وصلت إليه العالقات بين البلدين له حتما ً
انعكاساته اإلقليمية على ساحات القتال وطاوالت المفاوضات في
المنطقة من سورية إلى العراق واليمن وصوال ً إلى البحرين.
واألزمة السورية ربما تكون أكثر األزمات تأثرا ً بهذا التصعيد بسبب
المرحلة الحساسة التي تمر بها سورية على المستوى السياسي
والعسكري.
سياسياً ،فإن قطع العالقات السعودية اإليرانية سيؤخر حتما ً
المساعي الدولية لوالدة حل سياسي في سورية ،بعد نجاح مجلس
األم��ن بدفع األط��راف السورية كافة إلى طاولة المفاوضات ،حيث
سيعود العناد السعودي ليكون سيد الموقف وينعكس تعطيالً من قبل
المعارضات السورية ألي مسعى حواري مع السلطة ،مما يعني مزيدا ً
من سفك الدماء ،ريثما يتم إيجاد حل توافقي بين السعودية وإيران أو
إقصاء إحدى الدولتين عن ممارسة دورها في اإلقليم.
على المستوى العسكري فإن احتمال إقصاء السعودية عن لعب
دور في سورية ،يبدو أكثر منطقية مع التراجع الذي تواجهه مجموعات
السعودية في سوريا ،نتيجة دخول الروس وتقدّم الجيش السوري
على أكثر من جبهة حتى بات كل تأخير في السياسة يتناسب طردا ً
مع التقدّم العسكري للجيش السوري وحلفائه على محاور القتال،
وبالتالي فإن الخاسر األكبر من تأخير الحل للسياسي في سورية هو
السعودية ،وليس إيران.
(التتمة ص)14

«الق�سام» تك�شف عن «وحدة الظل»
لت�أمين حياة �أ�سراها من الجنود ال�صهاينة
كشفت كتائب القسام الجناح
المسلح لحركة المقاومة اإلسالمية
(ح��م��اس) ،النقاب ع��ن «وحدتها
األمنية السرية» المسماة بـ»وحدة
الظل» ،مشيرة إلى أن مهمتها تتمثل
في تأمين حياة الجنود الصهاينة
المأسورين لديها.
وقالت «القسام» في بيان ُنشر
على موقعها اإللكتروني الرسمي،
إن «وح��دة الظل تأسست منذ 10
أع��وام ،بهدف تأمين حياة الجنود
المأسورين والعمل على إخفائهم
ع���ن ع��ي��ون أج���ه���زة ال��م��خ��اب��رات
الصهيونية» .وأضافت أن��ه «يتم
اختيار أف��راد هذه الوحدة بعناية
فائقة ويخضعون لتدريبات خاصة
من شأنها رفع قدراتهم العسكرية
ومساعدتهم على تنفيذ المهام التي
توكل لهم بكل اقتدار».
وأكدت أن «أفراد وضباط الوحدة
ملزمون بمعاملة األسرى الصهاينة
بأخالق اإلسالم ،والمحافظة عليهم
حتى إن��ج��از صفقة إط�لاق أس��رى
فلسطينيين».

كما عرضت الكتائب عبر موقعها
الرسمي ،مقطعا ً م��ص��ورا ً أظهرت
خالله الجندي الصهيوني «جلعاد
ش��ال��ي��ط» ال����ذي أس��رت��ه ف��ي 25
حزيران  ،2006ولمدة  5سنوات،
وه��و يشاهد التلفاز ،وي��ق��رأ ،كما
بثت صورا له وهو يقوم (مكشوف

ال��وج��ه) ب��ش��واء اللحم ف��ي رحلة
على شاطئ البحر برفقة عناصر
من «وحدة الظل» في وضح النهار.
وقالت «القسام» إن وح��دة الظل
تستعد للكشف عن تفاصيل أخرى
مهمة (لم تكشف عنها).
(التتمة ص)14

نائب كرد�ستاني يرى �أن «البي�شمركة» باقية في كركوك

العبادي :لمطاردة «الع�صابات المجرمة»
تقرير �إخباري

أعلن تنظيم «داعش» أنه «سيطر بصورة تامة» على بلدة بن جواد الليبية
الساحلية كما اشتبك مسلحو التنظيم مع الحراس بينما كانوا يحاولون اقتحام
ميناء سدرة النفطي.
وهذه أول مرة يعلن فيها التنظيم بصورة رسمية تقدما ً واكتساب أراض منذ
تقارير إعالمية في كانون األول تشير إلى أن التنظيم يعزز وجوده في ليبيا،
خاصة في المناطق الغنية بالنفط.
وجاء اإلعالن في الرابع من كانون الثاني عبر القناة الرسمية للتنظيم على
تطبيق تليغرام.
وقتل اثنان من أفراد الميليشيا التي تتولى حراسة المنشآت النفطية في
سدرة في االشتباكات.
ويقع ميناء سدرة النفطي بين سرت وبلدة راس النوف حيث تقع مصفاة
نفط رئيسية.
وفي كانون األول قالت فرنسا إن تنظيم «داعش» يسعى إلى السيطرة على
آبار النفط في ليبيا.
وفي هجوم االثنين على سدرة ،شن مقاتلو التنظيم هجوما ً انتحاريا ً في
نقطة تفتيش في مدخل المدينة ،بحسب ما قالت وكالة «فرانس برس» ،وقتل
الحارسان في الهجوم.
ونقلت الوكالة عن عقيد في الجيش الليبي قوله إنه إثر ذلك هاجم موكب
مكون من  12مركبة مدخل الميناء.
وقال موقع إخباري ليبي في تغريدة على «تويتر» إن سبعة أشخاص قتلوا،
وهم حارسان وأربعة من مسلحي تنظيم «داعش» ومدني واحد.
وكان التنظيم حاول في تشرين األول الماضي الهجوم على السدرة ،حيث
استهدفها بتفجير سيارة ملغومة ومحاولة اقتحام بوابة خارجية.
ويسيطر التنظيم على سرت ووسع وجوده في شمال أفريقيا ببطء.
وهاجم مسلحو التنظيم عددا ً من حقول النفط جنوب ليبيا ،ولكنه لم يتم ّكن
حتى اآلن من السيطرة على أي من المنشآت النفطية مثلما فعل في سرت.
وسقطت ليبيا في الفوضى منذ اإلطاحة بالعقيد معمر القذافي عام .2011
وفي كانون األول وقع الساسة المتناحرون في ليبيا اتفاق سالم بوساطة
أممية ولكن لم يتم تطبيقه بعد.

اليمن نحو الت�صعيد...
والردّ الإيراني � ٍآت
بغداد ـ مصطفى حكمت العراقي

جدل حول م�شروع الم�صالحة
في العراق
أثار اإلعالن عن عدم استثناء «معارضي العملية السياسية» من
مباحثات المصالحة الوطنية ،استغراب المراقبين السياسيين ،ألن
الحديث عن هذا الموضوع يفترض أن يكون من األمور المسلَّم بها،
وإال ،فماذا تعني المصالحة؟ ومَن يتصالح مع مَن!؟ ال سيما وأن كل
المشاركين في «العملية السياسية» ،يؤكدون أنها بُنيت على أسس
خاطئة ،وتسببت بتمزيق النسيج العراقي.
وعلى الرغم من ذلك ،تنطلق التصريحات المضادة ،بعدم التفاوض
والتصالح مع الماليين الذين شاركوا في ساحات االعتصام ،أو
الذين أتوا بالعباءة األميركية وغيرها ،أو «مَن تلطخت أيديهم بدماء
العراقيين» ،في وقت يؤكد المعنيون بالشأن العراقي ،أن معظم
الكيانات السياسية تمتلك ميليشيات تشارك في قتل العراقيين.
وفي هذا المحور ،يفترض أوال ً وقبل كل شيء ،إلغاء االستثناءات
قاطبة ،واإلسراع بتشريع قانون العفو العام ،ما يعني أن «المصالحة
عملية شاقة وصعبة تتطلب قيادتها من ساسة محايدين وذوي
خبرة ،واالستعانة بالخبرات الدولية في هذا الخصوص ،على أن
تكون ضامنة في كل الخطوات».
وقد كشفت رئاسة الجمهورية ،عن تشكيل «لجنة عليا» للمصالحة
الوطنية اتفقت على تشكيلها الرئاسات الثالث في لقاءاتها األخيرة،
ستقدم رؤية للمصالحة ،وصفتها بـ«األعمق واألشمل» مما تداولته
الدوائر الرسمية طيلة األعوام الماضية.
وتشدّد اللجنة على أن مؤتمر المصالحة ،برعاية الرئاسات الثالث،
سيقوم بدعوة شخصيات معارضة للحكومة والعملية السياسية
«استعدادا ً لمرحلة ما بعد تنظيم داعش».
(التتمة ص)14

ليبيا« :داع�ش» يعلن «�سيطرته الكاملة»
على بن جواد

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ق��ي��ادة عمليات بابل إلى
مطاردة العصابات المجرمة التي
اعتدت على المساجد في محافظة
بابل.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان
أمس إن «رئيس الحكومة وجه قيادة
عمليات بابل إلى مطاردة العصابات
المجرمة التي اعتدت على المساجد»
موضحا ً أن هذه العصابات تهدف
إل��ى إث���ارة الفتن وض���رب ال��وح��دة
الوطنية في البالد.

وكانت الشرطة العراقية أعلنت
أمس أن انفجارين وقعا في مسجدين
بمدينة الحلة مركز محافظة بابل ،كما
قتل مؤذن في ناحية االسكندرية على
يد مجهولين ،في حادثين منفصلين.
وذك��رت مصادر فى قيادة شرطة
بابل أن مسلحين مجهولين قاموا في
ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس
باغتيال مؤذن في ناحية االسكندرية
التابعة لمحافظة بابل وتبعد 40
كيلومترا ً جنوب بغداد.
واغتال المسلحون المجهولون طه

الجبوري ،إمام ومؤذن المسجد أمام
منزله في اإلسكندرية ،وفقا ً لمصدر
في الشرطة.
وتقع ناحية االسكندرية وسط
العراق وشهدت أعمال عنف يومية
خ�لال األع��وام التي أعقبت اجتياح
العراق عام .2003
وفي ح��ادث منفصل ،قام آخرون
بتفجير مسجدي ع��م��ار ب��ن ياسر
والفتح ف��ي قرية سنجار التابعة
لمدينة الحلة مركز محافظة بابل.
(التتمة ص)14

تعتبر األزم��ة اليمنية هي ساحة الصراع األكثر شدة بين إيران
وحلفائها من جهة والسعودية ومَن معها من جهة أخرى ..فالتحالف
السعودي المستمر بالحرب على الشعب اليمني منذ عشرة أشهر
ولم يحقق أيا ً من األهداف التي وضعها في بداية القتال أعلن بشكل
صريح أن السبب الرئيسي لخوض المعارك هو محاولة القضاء على
الحوثيين ومَن معهم بحجة ارتباطهم بإيران ..وهي التهمة التي
استعملتها دول الخليج منذ سنوات للقضاء على أي شخص أو جماعة
تعارض سياسات هذه الدول ،وهذا ما حصل مؤخرا ً للشيخ النمر..
هذه الحادثة التي نسفت كل محاوالت التقريب بين المحاور المختلفة
في المنطقة حتى وصلت األمور إلى قطع العالقات الدبلوماسية بين
السعودية ومَن سيتبعها من الدول التابعة آلل سعود مع إيران .ما
يُنذر بأن المسار السياسي الذي وضعت قواعده في لبنان وسورية
واليمن في أواخر العام الماضي قد يُنسف ويتح ّول إلى صراع عسكري
شديد ال ينتهي إال بهزيمة أحد الطرفين ..أما أش ّد جبهات المواجهة
فسيكون غالبا ً في اليمن ..فبعد ساعات على إع��دام الشيخ النمر
ومَن معه بتهمة اإلرهاب أعلنت السعودية انتهاء الهدنة الهشة في
اليمن ،حيث استأنفت طائرات التحالف السعودي غاراتها المكثفة
على مختلف مناطق اليمن وضربت مواقع سبق واستهدفتها عشرات
المرات ..إعالن نهاية الهدنة لن يغيِّر شيئا ً على األرض ألن الحرب
استمرت حتى مع اإلعالن الشكلي لوقفها .يأتي ذلك في ظل تنامي
الرغبة السعودية بقيادة المنطقة العربية ،وتزعّ م ما يُسمى بـ «العالم
السني» في مواجهة إيران وحلفائها ،كما أن الزيارة األخيرة للرئيس
التركي رجب طيب أردوغ��ان إلى الرياض تندرج في سياق إعداد
المنطقة لجولة من الصراع ،يبدو أنها ستكون على أساس طائفي،
إذ ستحتدم المنافسة بين دول المنطقة لتنفيذ أجندتها المختلفة..
أما الحسم العسكري الذي بات مستحيالً بعد انقضاء تسعة أشهر
(التتمة ص)14

همزة و�صل
تو�أم...
تركيا ـ «�إ�سرائيل»
نظام مارديني
ل��م ي ��أت ت �ص��ري��ح الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ��ان
من حاجة تركيا و«إسرائيل»
لبعضهما م��ن ف� ��راغ ،ب��ل هو
ت �ع �ب �ي��ر ع ��ن وف � ��اء الكيانين
أراض
القائمين على حساب
ٍ
ش �ع��وب ودول م� �ج ��اورة كل
م�ن�ه�م��ا ل�ل�آخ��ر .ه ��ذا التحول
ي�ن�ك�ش��ف ف ��ي ل �ح �ظ��ة ت��راج��ع
تركي إقليمي وانعزال دولي،
ترافق مع سياسات عشوائية
ألنقرة ،تسببت في خسارتها
م �ع �ظ��م ت �ح��ال �ف��ات �ه��ا وق ��واع ��د
ارتكازها في المنطقة ،وآخرها
تخلّيها عن حركة «حماس».
وكما في كل م��رة ،تواصل
أن � �ق� ��رة س� �ي ��اس ��ة ال �م �خ��ات �ل��ة
وال � �خ� ��داع وال �ت �ض �ل �ي��ل ،على
طريقة تعاملها م��ع «داع ��ش»
ع� �ب���ر االن� � �ت� � �ق � ��ال م � ��ن أك� �ب ��ر
داعميه الفعليين إلى التظاهر
بمحاربته ،وم��ن الوقوف في
وج��ه ال�ك�ي��ان الصهيوني إلى
التظاهر بمظهر ال�م��داف��ع عن
مصالح ال�ع��رب والمسلمين.
وم��ن دون أن ي� ّ
�رف لها جفن،
تجاهر بأن التطبيع مع الكيان
ي��خ��دم ال �م �ن �ط �ق��ة .ل�ك�ن�ه��ا في
الواقع ،لن تكون سوى الخاسر
األك �ب��ر ،ج ��راء ه��ذه السياسة
ال�غ�ب�ي��ة ،ان �ط�لاق �ا ً م��ن المأزق
ال� ��ذي ت�ع�ي�ش��ه ه ��ذه السلطنة
وه ��ي ت��واج��ه ان �ه �ي��ار دوره ��ا
وم �ش��روع �ه��ا ف ��ي المنطقة،
وبالتالي لم يعد أمامها سوى
ال�ع��ودة إل��ى أح�ض��ان الحليف
الدائم ..الكيان الصهيوني.
ل��ن تختلف سياسة ُح ّكام
البلدين في الكيان الصهيوني
وتركيا عن بعضهما شيئاً ..في
نظرتهما لمجريات األح��داث
ف��ي المنطقة ،وإش �ع��ال فتيل
الحروب والكوارث ،حيثُ لك ٍل
منهما المقسوم والمشترك
في ما لحق المنطقة من الدمار
وال �ق �ت��ل ،واأله � ��م ب ��ثّ الفتنة
الطائفية المقيتة بالتعاون مع
آل س �ع��ود ،وج �ل��ب اإلره� ��اب
ودعمه ماديا ً ومعنويا ً بشك ٍل
ك�ب�ي��ر ،إلي �ق��ا ِد ن ��ار الخالفات
والمحن والنكبات التي أغرقت
«سوراقيا» بالدم.
سياسة تركيا الراهنة كثيرا ً
ما تذ ّكر بسياسة زعماء حزب
«االت�ح��اد والترقي» (-1909
 ،)1918حيث كانوا يندفعون
ب�م�ح� ّرك��ات ب�ع�ي��دة ع��ن دراي��ة
العقل السياسي وينتقلون من
مأزق إلى مأزق ،وال يفوتنا أن
اقتصادها ك��ان ينمو مؤخرا ً
بفعل االتفاقيات االقتصادية
م��ع روس �ي��ا وإي���ران والعراق
وس � ��وري � ��ة وم � �ص� ��ر ودول
أخ ��رى ،ولكنها ه��ا ه��ي اليوم
تخسر ك��ل ه��ذه االمتيازات،
وحتى ما جنته اقتصاديا ً بفعل
حلفائها اإلرهابيين في سورية
وال � �ع� ��راق م ��ن ن �ف��ط رخيص
وس��رق��ة معامل وم ��واد أولية
أخ��رى أص�ب��ح تهمة تالحقها
في المحافل الدولية.
الغريب أن تركيا وقبل أن
ت �م �س��ح خ� �س ��ارة ف�ع�ل�ت�ه��ا مع
روسيا بعد إسقاط السوخوي،
قامت بفعلة أخ��رى قد ال تق ّل
رعونة عن األولى ،حين قامت
ب��إدخ��ال ق ��وات عسكرية إلى
محافظة نينوى تحت مبررات
تبدو مضحكة للرأي العام.
لكي نخلق وع �ي �ا ً ناضجاً،
ف��ي مواجهة م��ا ُي�ح��اك لنا من
قبل أميركا وتركيا ومشيخة
ق �ط��ر وال �س �ع��ودي��ة وال �ك �ي��ان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،ع��ل��ى النخب
واإلع�لام �ي �ي��ن وض ��ع برامج
ل��ت��ح��ش��ي��د ال�� � � ��رأي وف��ض��ح
الحماقات االنكشارية ،وتعرية
الكذب التركي.
وختاما ً نقول َمن يعِش على
األمل فال يعرف المستحيل.

