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بطلب رو�سي ...مجل�س الأمن يناق�ش تدفق ال�سالح والإرهابيين �إلى �سورية عبر تركيا
ٍ

الريا�ض لدي مي�ستورا :التوتر مع �إيران لن ي�ؤثر على محادثات جنيف
قال المبعوث األممي الى سورية ستيفان
دي ميستورا إن الرياض أكدت أن التوتر
اإلقليمي لن يؤثر في محادثات جنيف بشأن
سورية ،في حين أشار المندوب السعودي
لدى األمم المتحدة عبد الله المعلمي الى أن
األزمة بين السعودية وإيران لن يكون لها
تأثير على جهود السالم في سورية واليمن.
وصرح المعلمي أن السعودية لن تقاطع
محادثات السالم المقبلة بشأن سورية،
والمزمع إجراؤها اعتبارا ً من  25كانون
الثاني ال��ج��اري في جنيف برعاية األمم
المتحدة.
جاء ذلك في وقت يتوجه دي ميستورا
إلى الرياض ومن ثم إلى طهران ،في ظل
توتر العالقات ،على خلفية إعدام رجل الدين
نمر النمر واالعتداء على سفارة السعودية
في طهران.
وأكد الناطق باسم األمم المتحدة ستيفان
دوغاريتش أن دي ميستورا الذي اعتبر أن
«األزمة في العالقات بين السعودية وإيران
مقلقة جداً» ،وأنها قد تتسبب في «سلسلة
عواقب مشؤومة في المنطقة» ،في طريقه
إلى الرياض ،فيما سيزور طهران بعد ذلك.
ووف��ق�ا ً لدوغاريتش ف��إن دي ميستورا
سيقيم أث��ار األزم���ة الحالية على عملية
التسوية في سورية التي أطلقت نهاية
العام الماضي في فيينا ،برعاية دولية،
مشيرا ً إلى أن األمين العام بان كي مون
اتصل بوزير الخارجية السعودي عادل
الجبير ونظيره اإليراني محمد جواد ظريف،

وطلب منهما «ت��ف��ادي أي عمل قد يؤجج
التوتر بين البلدين وفي المنطقة» ،مضيفا ً
أن األمين العام «شدد على أهمية مواصلة
ح��وار بناء بين البلدين من أجل مصلحة
المنطقة وغيرها».
الى ذلك ،دعا مدير دائرة شؤون الرقابة
وحظر انتشار األسلحة في وزارة الخارجية
الروسية ميخائيل أوليانوف أم��س ،إلى
إجراء تحقيق في معلومات تفيد باحتمال
توريدات لمكونات غاز السارين من تركيا
إلى المسلحين في سورية.
وف��ي تصريح صحافي ذك��ر أوليانوف
أن أحد نواب البرلمان التركي لفت االنتباه
م��ؤخ��را ً إل���ى وق��ائ��ع تشير إل���ى احتمال
توريدات غاز السارين من تركيا للمسلحين
ف��ي س��وري��ة ،مشيرا ً أنها وق��ائ��ع تتطلب
تحقيقاً ،وليس ضمن صالحيات منظمة
حظر األسلحة الكيماوية فحسب ،بل وضمن
آلية التحقيقات المشتركة بينها وبين
منظمة األمم المتحدة التي بدأت عملها أوائل
تشرين الثاني الماضي.
وأكد المسؤول الروسي إلى أن موسكو
ستتابع إج��راء ه��ذا العمل ال��ذي سيكون
ممكنا ً تقييم نتائجه في أول تقرير لآللية
المشتركة المذكورة ،يتوقع ص��دوره بعد
شهر تقريباً.
وفي تعليق على التصريحات األخيرة
لمدير منظمة حظر األسلحة الكيماوية أحمد
أوزومجو ،أش��ار أوليانوف إلى أن تقارير
عن تعرض عدد من السوريين لمفعول غاز

السارين أو مادة سامة شبيهة به تحتاج
إل��ى تحقق ،لكن موسكو ت��رى أن هناك
احتماال ً كبيرا جدا ً أن المسلحين هم الذين
يقفون وراء استخدام السالح الكيماوي في
سورية ،علما ً أن ثمة أدلة كثيرة تشير إلى
ذلك ،وأن الحكومة السورية أرسلت حوالى
عشر مرات معلومات بهذا الشأن إلى كل من
مجلس األمن الدولي ومنظمة حظر األسلحة
الكيماوية.
ج��اء ذل��ك في وق��ت أعلنت منظمة حظر
األسلحة الكيماوية أم��س أن��ه ت��م تدمير
الترسانة السورية من األسلحة الكيماوية
التي أعلنت عنها دمشق في العام 2013
بشكل كامل.
وق��ال المتحدث باسم المنظمة مالك
إلهي إنه جرى تدمير آخر  7صهاريج من
مادة فلوريد الهيدروجين في أراضي والية
تكساس األميركية.
وح��ول حصيلة برنامج إزال��ة األسلحة
الكيماوية السورية ،أوضحت المنظمة أن
 99.6في المئة من الترسانة الكيميائية
السورية قد تم تدميره.
وفي ما يتعلق بالبنى التحتية إلنتاج
هذه األسلحة (مستودعات تحت األرض)،
أعلن محققو المنظمة ومحققو األمم المتحدة
أنهم «تحققوا من تدمير  11من أصل 12
منشأة» ،حسب ما جاء في التقرير الذي
يغطي الفترة من  24تشرين الثاني إلى 21
كانون األول الماضيين.
(التتمة ص)14

ا�ست�شهاد  25جندي ًا في �إحباط هجوم لـ«داع�ش» على مدينة حديثة

�إعدام النمر انتقام ومقدّ مة
لت�صعيد التوتر في المنطقة
روال منصور
على مر التاريخ اتسمت العالقات بين إي��ران والمملكة العربية
السعودية باالحتقان الشديد نتيجة الخالفات السياسية والمذهبية،
ففي عام  1988قطعت السعودية العالقات الدبلوماسية مع إيران
بعد حادثة أداء فريضة الحج في «منى» وراح ضحيتها  400شخص
معظمهم إيرانيون وبعدها عادت العالقات في .1991
واآلن يعيد الزمان نفسه بصورة أُخرى ،بعد إعدام السعودية عالم
الدين «نمر باقر النمر» المعارض للنظام السعودي بتهمة «مساعدة
اإلرهابيين»
حيث أثار إعدام النمر موجة ردود فعل في الشرق االوسط عموما ً
وفي إيران خصوصا ،فماذا كان الموقف اإليراني؟
دانت إيران عملية اإلعدام وتوعدت السعودية بدفع الثمن غالياً،
فهاجم المئات من المتظاهرين اإليرانيين مبنى القنصلية السعودية
في مدينة مشهد وأض��رم��وا النيران في أج��زاء منها وإن���زال العلم
السعودي ،عقب ذلك قطعت المملكة عالقاتها الدبلوماسية بإيران
من جديد وطردت الدبلوماسيين اإليرانيين من البالد ،كما أعلن وزير
الخارجية السعودي عادل الجبير أن القطع سيمتد ليشمل وقف حركة
المالحة الجوية وإنهاء العالقات التجارية ومنع المواطنين من السفر
إلى إيران ،فقد القى هذا القطع تضامنا ً مع المملكة السعودية من دول
عدة ،فمن هي الدول التي تضامنت مع السعودية وما مصلحتها؟
قررت «البحرين» قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران تضامنا ً مع
السعودية وطلبت من جميع أعضاء بعثتها مغادرة المملكة خالل 48
ساعة؛ وكان للسودان توأمة سياسية في ذلك ،حيث أصدرت وزارة
(التتمة ص)14

بغداد :مدينتا هيت والفلوجة وجهة القوات الأمنية المقبلة

بغداد ـ مصطفى حكمت العراقي

ف��ي م���ح���اوالت منيت بالفشل،
قامت عصابات «داع��ش» بتعرض
لخطوط الصد للقوات األمنية من أجل
تحقيق أي تقدم يزيح عنها صورة
الخزي والعار التي لحقت بها بعد أن
تمكنت القوات األمنية من استعادة
ال��رم��ادي باعتبارها نقطة الوصل
األهم بين بغداد وحديثة مرورا ً بهيت
والخالدية.
وتحدثت م��ص��ادر أمنية مطلعة
عن تحضيرات مكثفة للبدء بعملية
عسكرية في الفلوجة وهيت لتأمين
جميع المناطق تحضيرا ً للعملية
الكبرى المتمثلة بتحرير الموصل،
في الوقت ال��ذي تركت فيه تحديد
ساعة الصفر إلى القيادات العليا.
إل���ى ذل���ك أش����ار إع��ل�ام الحشد
الشعبي إلى أن محاوالت «داعش»
مؤخرا ً كبدته خسائر بلغت مئات
الجثث التي مألت مستشفى مدينة
هيت بعد الفشل في اختراق خطوط
صد القوات األمنية والعشائر.
في وقت أعلن قائد عمليات األنبار
اللواء الركن اسماعيل المحالوي عن

تعيش المنظومة العربية منذ حدوث ما يُس ّمى بـ «الربيع العربي»
تشققات كبيرة ومشاكل عديدة أدت إلى خروج سورية من الجامعة
العربية وشبه العزلة التي مر بها العراق ،بسبب موقفه المؤيد من
سورية وعدم انضمامه لمحور إسقاط الدولة السورية عسكرياً ،كذلك
مصر التي انشغلت داخليا ً وأصبح تعاطيها مع القضايا الخارجية أقل
شدة ..مصاعب هذه الدول الثالث التي كانت محور القرار العربي أدّت
لجعل الرياض هي المتحكمة بأغلب قرارات الجامعة العربية ..هذه
األحداث المصطنعة التي بدأت تتكشف خيوط المؤامرة فيها بداية من
البيت األبيض وتل أبيب ،وصوال ً إلى تنفيذها على ارض الواقع ،بدعم
قطري سعودي للوصول إلى نتيجة مفادها أن قيادة العرب تصبح
بيد آل سعود فقط ..فبعد تنفيذ المخطط وما وصل اليه من نتائج
مغايرة تماما ً لما رسم اليه اتخذت السلطات السعودية قرارها بدخول
الصراع مباشرة فتم إدخ��ال قوات درع الجزيرة إلى البحرين لقمع
االنتفاضة الشعبية المستمرة منذ خمس سنوات والتي تعتبر األكثر
سلمية في جميع االحتجاجات العربية ..لكن السلطات السعودية
رهنت ق��رار النظام البحريني في كل القضايا ليكون بأمر الرياض
مقابل دعمه للبقاء في السلطة ،كما تمت مقايضة عمر البشير المطلوب
دوليا ً بقضايا جنائية بجعله اليد السعودية في أفريقيا ودعمه ماديا ً
وسياسياً ،مقابل غض النظر من الدول المطالبة باعتقاله وعلى رأسها
الواليات المتحدة وصوال إلى إعالنه بريئا ً من التهم المنسوبة إليه إن
استمر بالخضوع أكثر للرياض ..كذلك مصر التي كانت في يوم من
األيام عدوا ً آلل سعود ودخلت ضدها الحرب في اليمن في عهد الرئيس
الراحل جمال عبد الناصر أصبحت اليوم الطفل المدلل آلل سعود
(التتمة ص)14

مقتل مرتزقة بينهم نقيب �أميركي من «بالك ووتر» في تعز

اليمن :محافظا عدن ولحج
ينجوان من محاولة اغتيال

نجا ثالثة مسؤولين بارزين في جنوب اليمن ،بينهم
محافظا عدن ولحج ،من تفجير سيارة مفخخة الثالثاء
استهدف موكبهم ،وأدى الى مقتل أحد مرافقيهم وإصابة
ثمانية آخرين ،بحسب ما أفادت مصادر أمنية.
وذكرت وكالة «يمن برس» إن «الهجوم تم باستخدام
سيارة مفخخة انفجرت أثناء عبور موكب المسؤولين في
حي اإلنماء بمدينة عدن (جنوب) ،حيث بدأت السلطات
حملة ضد مسلحي القاعدة الذين تنامى نفوذهم فيها خالل
األشهر الماضية.

�آل �سعود ...تبعية بال حدود

وأك��د مستشفى البريحي في ع��دن ،ثاني كبرى مدن
اليمن ،حصيلة التفجير .وبحسب المصادر األمنية ،أصيب
ج��راء التفجير محافظ ع��دن عيدروس الزبيدي ومدير
أمن عدن اللواء شالل علي الشايع ومحافظ لحج ناصر
الخبجي ،والذين كانوا يستقلون السيارة نفسها.
وأشار مسؤول محلي رفض كشف اسمه الى أن التفجير
وقع أثناء عودة المسؤولين الثالثة الى عدن ،بعد زيارة
لمعسكر لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
(التتمة ص)14

تدمير مقر لتنظيم «داعش» في منطقة
البو ذياب ،ما أسفر عنه مقتل عدد من
مسلحي داعش ،فيما استهدفت غارة
جوية تجمعاتهم في مناطق البعيثة
والبوريشة شمالي شرقي الرمادي.
وقد صدت القوات العراقية هجوما ً
لتنظيم «داعش» على النقاط األمنية

الكويت ت�ستدعي
�سفيرها من طهران
استدعت الكويت أمس سفيرها
م���ن ط���ه���ران وس��ل��م��ت��ه م��ذك��رة
احتجاج على خلفية االعتداء على
البعثات الدبلوماسية السعودية
في طهران.
ونقلت وكالة األنباء الكويتية
عن وزارة الخارجية الكويتية أن
الهجمات على السفارة السعودية
في طهران تمثل «خرقا ً صارخا ً
ل�لأع��راف واالتفاقيات الدولية،
وإخ��ل��اال ً ج��س��ي��م�ا ً ب��ال��ت��زام��ات
إي���ران ال��دول��ي��ة ب��أم��ن البعثات
الدبلوماسية وس�لام��ة طاقمها
الدبلوماسي».
وب���ه���ذا ،أص��ب��ح��ت ال��ك��وي��ت
راب��ع دول��ة عربية تقطع أو تحد
عالقاتها الدبلوماسية مع إيران.
وكانت البحرين والسودان قطعت
عالقاتهما الدبلوماسية مع إيران،
وسحبتا سفيريهما من طهران،
بينما خفضت دولة اإلمارات عدد
الدبلوماسيين اإليرانيين لديها
واستدعت بدورها سفيرها لدى
طهران ،بعد أن خفضت مستوى
التمثيل الدبلوماسي مع إي��ران
إلى مستوى القائم باألعمال.
ك��م��ا تستعد ج��ام��ع��ة ال���دول
ال��ع��رب��ي��ة لعقد اج��ت��م��اع ط��ارئ
يوم األحد المقبل بناء على طلب
الرياض إلدان��ة «انتهاكات إيران
لحرمة السفارة السعودية» ،وفق
ما أعلن االثنين أحمد بن حلي نائب
األمين العام للجامعة العربية.
(التتمة ص)14

في منطقة النعيمية جنوب مدينة
الفلوجة .وكشفت م��ص��ادر أمنية
ع��راق��ي��ة أن عملية ت��ح��ري��ر مدينة
الفلوجة وقضاء هيت في محافظة
األنبار من سيطرة تنظيم «داع��ش»
ستنطلق مع نهاية األسبوع الحالي.
(التتمة ص)14

ليبيا :ميناءا ال�سدرة ور�أ�س النوف
في عين العا�صفة

أفادت مصادر صحافية ليبية بأن مسلحي «داعش»
شنوا هجوما ً مفاجئا ً على موانئ النفط الليبية تمكنوا
خالله من السيطرة على السدرة أكبر الموانئ في البالد.
أف��ادت مصادر صحافية ليبية بأن مسلحي «داع��ش»
شنوا هجوما ً مفاجئا ً على موانئ النفط الليبية تمكنوا خالله
من السيطرة على ميناء السدرة أكبر الموانئ في البالد.
وفي الوقت ال��ذي تضاربت فيه األنباء حول سيطرة
«داع��ش» على ميناءي السدرة وراس الن��وف ،أجمعت
المصادر عن تواصل االشتباكات العنيفة بين ما يعرف

بحرس المنشآت النفطية والمهاجمين.
ونشرت بعض المواقع الليبية ص��ورا ً تظهر إصابة
خ��زان��ات نفط تابعة إلح��دى ش��رك��ات النفط العاملة
بالمنطقة ،فيما أعلنت حسابات مقربة من تنظيم «داعش»
في والية برقة على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» ما
أسمته غزوة «الشيخ أبو المغيرة القحطاني» ،وهو نبيل
األنباري الذي قتل في غارة أمريكية استهدفته في مدينة
درنة شرق ليبيا منتصف تشرين الثاني الماضي.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
�شماعة البرزاني!؟
ّ
نظام مارديني
في كل ي��وم يتأكد أن أزمة
سير ال��م��رك��ب السياسي في
«اإلقليم» تشير إلى أن احتدام
الصراع الكردي – الكردي يفتح
األبواب على مستقبل مجهول،
وذلك بعدما ك ّفت القيادات في
«اإلقليم» عن وضع «الماكياج»
فوق حجم األزمة السياسية.
خ��ط��ورة اس��ت��م��رار األزم���ة
السياسية القائمة ف��ي ضوء
التطورات التي تشهدها المنطقة
تذ ّكر من جديد بأن العاصفة
تهب على الجبل وأن العملية
ّ
ال��س��ي��اس��ي��ة ال ت���زال مصابة
بـ»حصبة» الملف الرئاسي،
م��ع ت��م��س��ك «ال��دي��م��وق��راط��ي
ال��ك��ردس��ت��ان��ي» ،ب��ال��ت��م��دي��د
ال��رئ��اس��ي ل��زع��ي��م��ه ورئ��ي��س
«اإلقليم»  -مسعود البرزاني،
ال���ذي م����ازال ُي��ك��اف��ح إلط��ال��ة
حيات ِه الرئاسية ،بالتلويح
بالعصا للرافضين ،خاصة
ح��رك��ة «ال��ت��غ��ي��ي��ر» واالت��ح��اد
الوطني الكردستاني اللتين
تطالبان الحزب الديمقراطي
بالتخلي ع��ن منصب رئاسة
الحكومة وإج���راء انتخابات
ع��ام��ة مبكرة ف��ي «اإلق��ل��ي��م»،
ومحاسبة مَن تسببوا في تبديد
ثروات الشعب.
ول��ك��ن ه����ذه األزم������ات من
سياسية وبرلمانية وأمنية
وقضائية واقتصادية ونهب
واردات النفط والصعوبات
ال���م���ع���ي���ش���ي���ة واخ���ت���ن���اق
الديمقراطية في «كردستان»
ل��ن ت��ن��ال م��ن م��واط��ن��ي ه��ذه
الجبال األبية من جهة ،ولكن
من جهة أخرى فإن الزعامات
والكتل والتيارات والجماعات
النافذة في المشهد السياسي
واالق���ت���ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي
ال��ع��راق��ي ال��راه��ن ،ه��ي أيضا ً
سيخصص لها التاريخ مكانا ً
يليق بها بين ردهاته ،كممثلين
ألكثر المراحل هلوسة ،فهي
مخلوقات أضاعت روحها بعد
م��ش��وار ط��وي��ل م��ن ال��ت��ش��رذم
وال���ردة الحضارية ،جعلتهم
ي���ل���وذون ب��م��غ��ارات ال��ق��واف��ل
ال��غ��اب��رة م��ن ط��وائ��ف وقبائل
وملل وعقائد ،حيث أعلنوها
ب��م��لء حناجرهم وأب��واق��ه��م؛
ب��ع��دم إيمانهم ب��وج��ود وطن
مشترك اسمه العراق ،فلماذا
نعلّق شماعة التقسيم على
مشجب البرزاني فقط؟
وال�ل�اف���ت ه��ن��ا ه���و ح��رص
ال��ق��ي��ادات العراقية جميعاً،
على مقت وإدانة كل من يوالي
خيار التشرذم والتقسيم بعدما
تجلت بشخوصهم ومريديهم
كل شحنات المفردة المحببة
(التقسيم) بعد حقبة الفتح
الديمقراطي المبين (االحتالل
األميركي) ،من دون تمييز على
أس���اس ال��رط��ان��ة أو العقيدة
وال��ه��ل��وس��ات المستندة على
ثارات وفواتير الماضي وعجاج
التاريخ.
لو كانت المواطنة حاضرة
في سدنة السلطة العراقية تلك
التي ُخلعت ،أو هذه التي جاءت
مع مفاهيم القذائف الدخانية
التي أطلقها االحتالل األميركي
في العراق منذ  ،2003لما كنا
بحاجة لكل ه��ذا العصف من
الديماغوجية وال��ه��ذي��ان في
العمل السياسي الذي قذف من
رحمه كل هذا السيل من الهراء
والتشرذم والضياع.
ما يجري في إقليم كردستان
يتطلب ق��درا ً عاليا ً من الحكمة
والحنكة السياسية وتفادي
وق���وع ال��م��ح��ذور ال���ذي إذا ما
حصل ،فإن العراق هو الخاسر
األكبر ،بل إن أي عراقي وطني
ينتمي ل��ه��ذا ال��وط��ن وي��ؤم��ن
ب��وح��دة ال��ح��ي��اة ب��ي��ن أبنائه
ونسيجه االجتماعي ال يقبل أن
يتعرض الجبل العراقي ألي
اهتزازات غير سارة من شأنها
أن تعكر صفو األمن واالستقرار،
لسبب بسيط هو أن أمن العراق
واحد ال يمكن تجزئته وان أي
اضطرابات تنعكس ،شئنا أم
أبينا ،على األمن الوطني وأن
أي خسارة تلحق بأي مواطن
كردي هي خسارة للعراق كله.

