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عربيات  /دوليات

التوتر في العالقات
الإيرانية ـ ال�سعودية
�إلى م�ستوى غير م�سبوق...
 عبير األيوبي
يبدو أنّ المملكة العربية السعودية وبعد خسارتها الثقيلة في
الملفات المفتوحة على األرض بينها وبين إي��ران دفعها ال��ى تبني
سياسة تصعيدية انتقامية بإعدامها الشيخ نمر باقر النمر قبل أيام
والذي اعتبرته طهران خطأ سياسياً.
مما ال شك فيه أنّ إعدام الشيخ النمر ونتيجة التطورات خالل األيام
جسد التوتر بين البلدين بأبلغ صوره ،فقد أعلنت السعودية
الماضية ّ
على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير قطع عالقاتها الدبلوماسية
مع إي��ران ،ودع��ت ال��ري��اض أف��راد بعثتها الدبلوماسية إل��ى مغادرة
إيران.
وق��ال الجبير إنّ ب�لاده ستقطع عالقاتها مع إي��ران ،على خلفية
ال�ه�ج��وم على س�ف��ارة ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ط�ه��ران وم��وق��ف الجمهورية
االسالمية إثر اعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر النمر.
الجبير وخ�ل�ال مؤتمر صحافي أك��د أنّ السعودية تعلن «قطع
عالقاتها الدبلوماسية مع إي��ران وتطلب مغادرة جميع أف��راد البعثة
الدبلوماسية اإليرانية خالل  48ساعة».
ورأى وزي��ر الخارجية السعودي أنّ االع�ت��داء على السفارة في
طهران والقنصلية في مدينة مشهد ،يشكل «انتهاكا ً صارخا ً لكافة
االتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية».
وكان متظاهرون هاجموا مساء السبت مبنى السفارة السعودية
في طهران وأح��رق��وه ،وذل��ك تعبيرا ً عن غضبهم إثر إع��دام الرياض
الشيخ النمر.
وتع ّرضت القنصلية السعودية في مدينة مشهد في شمال شرق
إيران لهجوم مماثل.
وغداة إعالن المملكة قطع عالقاتها الدبلوماسية مع إيران ،اتخذت
البحرين إج��راء مماثالً ،بينما أعلن السودان طرد السفير اإليراني،
واستدعت اإلمارات سفيرها في طهران .وأضيف الى هذه الخطوات،
اإلعالن عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب األحد المقبل.
وأث��ار إع��دام الشيخ نمر غضبا ً عارما ً في إي��ران ،واعتبر المرشد
األع �ل��ى للجمهورية اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران �ي��ة السيد علي خامنئي أنّ
السعودية ستواجه «النقمة االلهية» جراء قيامها بذلك.
ودع��ا خامنئي «العالم االس�لام��ي والعالم بر ّمته إل��ى أن يتح ّمل
المسؤولية تجاه هذه القضية».
فيما دع��ا ال�ن��ائ��ب األول للرئيس اإلي��ران��ي إس �ح��اق جهانغيري
السعودية إل��ى االبتعاد عن السياسات المتس ّرعة وغير المنطقية
واعتبر أنّ السعودية هي المتض ّرر من قطع عالقتها مع إيران ،وقال
إنّ ط�ه��ران تتبع سياسة ضبط النفس داع�ي�ا ً السعودية إل��ى العمل
بالمثل.
المتحدّث باسم الخارجية اإليرانية حسين جابر أنصاري اتهم
بدوره السعودية بدعم التيارات اإلرهابية داخل األراضي اإليرانية،
إلى جانب دعمها للجماعات التكفيرية في المنطقة ،كما قال .وأشار
أنصاري في مؤتمره الصحافي األسبوعي في طهران إلى أنّ المجتمع
الدولي لن يسمح للسعودية بمواصلة سياسة إثارة التوتر واألزمات
في المنطقة.
واعتبر أنصاري أنّ قطع الرياض عالقاتها مع طهران هو لتغطية
مشاكل داخلية ،م��ؤك��دا ً ال�ت��زام إي��ران بحماية البعثات الدبلوماسية
األجنبية العاملة في البالد.
الخارجية اإليرانية اعتبرت أنّ السعودية استغلت الهجوم على
سفارتها في طهران كمب ّر ٍر إلثارة المزيد من التوترات ،وأضافت أنّ
الرياض تص ّعد «التوتر والمواجهات في المنطقة».
وكشف أن�ص��اري عن أنّ وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد جواد
ظريف أجرى العديد من المحادثات الهاتفية األحد مع عدد من وزراء
خارجية البلدان العربية.
واعتبر أنّ الحكومة السعودية بعد حادثة منى كانت تبحث عن إثارة
أزمة أخرى ،وهي تعتمد سياسة إثارة األزمات الواحدة تلو األخرى.
وق��ال« :سياسة الحكومة السعودية غير ناضجة وغير منطقية
وتعتمد المنطق الجاهلي والبدوي وهذه السياسة لن ت��ؤدّي إال إلى
الهزيمة تلو الهزيمة للسعودية».
هذه التطورات دفعت موسكو وعبر بيان لوزارة الخارجية إلبداء
استعدادها للتوسط لح ّل الخالف بين إيران والسعودية الذي تصاعد
عقب إعدام الرياض للشيخ نمر النمر.
فيما بادر وزير الخارجية األميركي جون كيري باالتصال بنظيره
اإليراني محمد جواد ظريف لبحث آخر التطورات المتعلقة بالعالقات
السعودية  -اإليرانية ،عقب تصاعد التوتر فيها.
ودَعت الواليات المتحدة قادة المنطقة إلى القيام بخطواتٍ لتهدئة
السعودي بقطع العالقات الدبلوماسية مع إيران.
التوتر عقب القرار
ّ
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي إنّ الحوار الدبلوماسي
والمحادثات المباشرة هي األدوات األساسية لح ّل الخالفات.
وأض��اف إنّ بالده سوف تواصل ّ
حض قادة المنطقة على القيام
بخطواتٍ إيجابي ٍة لتهدئة التوتر.
نصرالله :الدماء المسفوكة ستكتب نهاية نظام آل سعود
ش ّن األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هجوما ً عنيفا ً
على النظام السعودي واصفا ً إياه بمنشأ الفكر التكفيري الذي يد ّمر
ويقتل شعوب العالم ويرأس اإلرهاب.
خصص ج��زءا ً كبيرا ً منها
كلمة
موقف السيد نصرالله ج��اء في
ّ
إلعدام الشيخ نمر النمر الذي وصفه برجل اإلصالح صاحب المسار
السلمي الذي كان يطالب بحق شعب شبه الجزيرة العربية في اختيار
قادته والحصول على ثروات بالده ،معتبرا ً أنّ إعدامه «حادثة مهولة
وضخمة جدا ً ال يمكن االستخفاف بها».
ّ
واعتبر السيد نصرالله أنّ ال��ره��ان على تعقل النظام السعودي
والحوار معه سقط ،مشيرا ً إلى أنّ «الدماء المسفوكة ستكتب نهاية
نظام آل سعود وأنّ مالمح هذه النهاية بدأت تلوح في األفق».
وقال السيد نصرالله إنّ «دماء الشيخ النمر ستلطخ وجوه وأجساد
آل سعود وستظ ّل تالحقهم» معتبرا ً «أنّ رسالة النظام السعودي من
خالل إقدامه على إعدام الشيخ النمر للعالم العربي واإلسالمي هي أنّ
من ينتقد هذا النظام سيسفك دمه ،وأنه مص ّر على طريق القتال الذي
ال مكان فيه للحوار والتعقل» ،مشيرا ً إلى الحرب في اليمن التي ُيراد
من خاللها «تدمير اليمن وشعبه فقط ألنّ هناك من رفض الخضوع
للنظام السعودي».
األمين العام لحزب الله حذر من االنجرار إلى فتنة سنية ـ شيعية،
داعيا ً إلى التفرقة بين النظام السعودي وبين أهل السنة والجماعة،
واعتبر أنّ «الذهاب إلى فتنة سنية شيعية خيانة لدماء الشيخ النمر
وخدمة لقتلته» متهما ً السعودية بأنها توغل في الفتنة وتدفع بها إلى
مديات خطيرة.
اغتيال الشيخ النمر أرخى بظالله على الملفات اإلقليمية الساخنة...
والذي ترافق مع خطوات سعودية خطيرة منها إنهاء الهدنة في اليمن
واإلعالن عن تحالف استراتيجي مع تركيا ،والذي يأتي مع خسارتها
في ملفي اليمن وسورية اللذين تو ّرطت فيهما ،وقبل مؤتمر جنيف
السوري ،ناهيك عن الضربة القاسية التي تلقتها في الميدان السوري
بمقتل قائد «جيش اإلسالم» زهران علوش ،وفشل حلفاء الرياض في
الغوطة والجنوب السوري ،بالوصول إلى دمشق ،والذي ترافق مع
فشل مطابق آخر في الشمال السوري بخسارة تركيا مآلها بالحصول
على منطقة آمنة.
ال��ري��اض بهذا االغتيال أرسلت إش��ارات واضحة بشأن مضيّها
في التصعيد داخليا ً وإقليمياً ،وك ّل الملفات مرتبطة ببعضها بعضا ً
والتسويات اإلقليمية مهدّدة ما لم تتدخل موسكو وواشنطن لكبح
تدهور التسويات السياسية.

السنة السابعة  /األربعاء  6 /كانون الثاني  / 2016العــدد 1973
Seventh year / Wednesday / 6 January 2016 / Issue No. 1973

كوالي�س
خفايا

مملكة التنابل بعد انك�سار �شوكتها في �سورية و�سقوط المخطط
 د .حسام الدين خالصي
 - 1ك��ان من المق ّرر أن تسقط ال��دول��ة السورية
وتنقسم ال�ع�ص��اب��ات المسلحة وي �ب��زغ فجر داعش
كدولة خالفة إرهابية تصدر اإلره��اب للعالم فيأتي
حلف ال�ن��ات��و على الطريقة األف�غ��ان�ي��ة ويكسب نفط
وغ� ��از ال�م�ن�ط�ق��ة وي �ق �ض��ي ع �ل��ى األح �ل��ام الروسية
ومنظومة البريكس في وصل البحار الخمس وهذا لم
يحصل!
 - 2ك��ان م��ن ال�م�ق� ّرر أن تسقط ال��دول��ة السورية
وت�ت�ق��ات��ل ال�ف�ص��ائ��ل وت�ن�ق�س��م ال�ع�ص��اب��ات المسلحة
وتحضر المملكة معززة بقرارات الشرعية الدولية
واألم�ي��رك�ي��ة لتفرض مملكة سنية متطرفة وتقسم
المنطقة اثنيا ً وطائفيا ً وهذا لم بحصل!
 - 3كان من المقرر أن تسقط الدولة السورية إلى
ح ّد الضعف ويبدأ التلويح بالعدو اإليراني المفترض
م��ن قبل مملكة التنابل لتنخرط المنطقة ف��ي حرب
طائفية سهلة مسرحها األرض السورية والعراقية
وت��رت��اح أم�ي��رك��ا وي��رت��اح ال�ك�ي��ان الصهيوني ولكن
الصبر اإليراني واإلقدام الروسي جعل ذلك في حكم
الساقط واقعيا ً وأيضا ً هذا لم يحصل!
المملكة لم تتوانَ عن المناورة اإلعالمية والعسكرية
والسياسية لرسم صورة الغول اإليراني طيلة الوقت
بتكليف رسمي من حكام السعودية األصليين (يهود
خيبر) واليوم وبعد االستفزازات المباشرة في لبنان
ف��ي س��وري��ة ف��ي م�ص��ر ف��ي ال �ع��راق وال �ت��ي ل��م تفلح
عمدت المملكة إل��ى القتل العمد ف��ي ح��ادث��ة الرافعة

واس �ت �ش �ه��اد ع�ل�م��اء ال� ��ذرة وح��ادث��ة ت��داف��ع الحجاج
واس�ت�ش�ه��اد السفير اإلي��ران��ي ورف��اق��ه ول��م تستفز
إيران (وهنا المقصود النهج والبناء اإليراني الداعم
لمحور المقاومة) ألنّ الحلم السعودي  -الصهيوني
هو أن تنج ّر التكنولوجيا والقوة العسكرية اإليرانية
إلى حرب جانبية تستنزفها.
إن ال�ق�ض��اء ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام ال�م�ج��رم ف��ي السعودية
ليس مسؤولية إيرانية فقط ! فهذا مسؤولية عالمية
حكومية وشعبية بعد أن بات معروفا ً أن هذا النظام
هو الراعي الرسمي لإلرهاب في العالم !
اليوم على كل القوى اليسارية والمقاومة والدول
ال��واع�ي��ة لخطر ه��ذه المملكة الوهمية اإلره��اب�ي��ة أن
تتحرك ف��ورا ً لوضع حد للجنون السعودي وجنون
ه��ذه ال�ع��ائ�ل��ة ال �م��ارق��ة ال �خ��ارج��ة ع��ن ال �ت��اري��خ طبعا ً
ه��ذا ل��ن ي��ردع آل سعود ع��ن البحث ع��ن أسهل طرق
التصعيد وبتوجيه استخباراتي بريطاني وصهيوني
مثل:
 - 1سيهجم م�ت�ط��رف��ون س�ن��ة ب �ص��ورة منظمة
ع�ل��ى س��ف��ارات إي��ران �ي��ة ،ردا ً ع�ل��ى ال �ه �ج��وم المدبر
م��ن ق �ب��ل خ�لاي��ا ال �ط��اب��ور ال �خ��ام��س ع �ل��ى السفارة
السعودية في مشهد (بدليل القبض على المتورطين
ف��ي ه��ذا الهجوم م��ن قبل السلطات اإلي��ران�ي��ة وعدم
ان�ت�ظ��ار وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة السعو-صهيوني نتائج
التحقيق وق ��رر ق�ط��ع ال �ع�لاق��ات واس�ت�ع�م��ال خطاب
التصعيد).
 - 2الدفع باتجاه قيام اشتباكات بين متطرفين
سنة في أوروب��ا مع عوائل شيعية لتأخذ نصيبا ً من
اإلعالم أكبر.

 - 3افتعال تفجيرات واغتياالت في المملكة ذاتها
من قبل المخابرات السعودية ونسبها إليران.
 - 4للسعودية رصيد إره��اب��ي غوغائي شعبي
في كل من مصر والباكستان سيتم استثماره على
صورة واسعة ما سيؤدي لزيادة حدة التوتر وتأذي
البلدين من الداخل وانغماسهما في المخطط بقصد
أو بجون قصد.
 - 5في لبنان سيعود ال�ع��واء المتطرف من قبل
جماعة  14آذار لشل وإشغال حزب الله.
 - 6قد تتعرض مقدسات أرض الحجاز لتدمير
مفتعل ( الكعية  -قبر الرسول والصحابة) من قبل آل
سعود للحصول على ردات فعل مدمرة من قبل كل
قوى التطرف في العالم.
وبعد ....
إل ��ى م�ت��ى ستبقى إي� ��ران غ�ي��ر م�س�ت�ف��زة ف��ي حال
تعرض هي لهجوم طائفي وإره��اب��ي س��واء من قبل
السعودية المجرمة أو الجيران لحدودها؟
 - 1ال��واض��ح أن إي ��ران دول��ة عاقلة تعلمت من
دروس التاريخ
 - 2الواضح أن إي��ران تنتمي لحلف دول عاقلة
ولكن ما م��دى مصداقية التحالف عندما يجد الجد.
لذلك اليوم هو المحك الصحيح لكل الدول التي تناصر
العدل والحق في العالم لتعري مملكة آل صهيون.
اليوم دور مساجد وكنائس العالم لتنادي بالدور
التخريبي لهذه ال��دول��ة المارقة الخارجة عن سياق
اإلنسانية والتاريخ والحضارة وتضع حدا ً للفجور
ال �س �ع��ودي ق�ب��ل أن ي�ح�ت��رق ال �ع��ال��م ن��ووي �ا ً وتسرح
«إسرائيل» وتمرح.

�سيدهارتا ذر جالد «داع�ش» الجديد
ت��زاي��دت الشكوك ف��ي بريطانيا
بشأن إمكان أن يكون جالد «داعش»
الجديد الذي ظهر في شريط إعدام
م��ؤخ��را ً ه��و ال��م��واط��ن البريطاني
سيدهارتا ذر ال��ذي فر إل��ى سورية
أواخر عام .2014
وك��ان الجالد الجديد ظهر ملثما ً
في شريط للتنظيم اإلرهابي األحد
 3كانون الثاني أثناء تنفيذ عملية
إع��دام ،ووصف خالل حديثه رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
باألبله ،وساعد في عملية نحر 5
رج��ال بتهمة التجسس لمصلحة
بريطانيا.
وتحدثت الصحف البريطانية عن
تكهنات قوية بأن يكون سيدهارتا
ذر المكنى بـ»أبو رميثة» هو الجالد
الجديد الذي ظهر في شريط اإلعدام
مؤخراً.
وأقرت كونيكا ذر ،شقيقة المشتبه
ب��ه ،ب��أن ص��وت الجالد يشبه قليالً
ص��وت شقيقها ،لكنها في المقابل
استبعدت أن ي��ك��ون ه��و ب��ال��ذات،
وتعهدت بأن تقتله بنفسها إن ثبت
فعالً أنه الفاعل ،في حين لم يصدر
عن السلطات البريطانية أي تعليق
رسمي بالخصوص حتى اآلن.
يذكر أن سيدهارتا ذر ،أب لخمسة
أط��ف��ال ،ك��ان��ت اعتقلته الشرطة
البريطانية عام  2014مع أشخاص
ع���دة ،م��ن بينهم أن��ج��ي��م ش���ودري
المعروف بأفكاره المتطرفة الموالية
لـ»داعش».
وسيدهارتا ذر معروف للحكومة
البريطانية منذ سنوات بمناصرته
للتطرف ،األمر الذي لم يكن يخفيه،
حيث سبق وإن ظهر ف��ي وسائل
إعالمية ودعا إلى تطبيق الشريعة
اإلسالمية ف��ي بريطانيا ،وإل��ى أن
تغطي النساء أجسادهن بالكامل في
األماكن العامة.
وبعد أن أطلقت السلطات سراحه

بكفالة ،فر مع جميع أفراد أسرته إلى
سورية ،والتحق بتنظيم «داع��ش»
ف��ي مدينة ال��رق��ة ،وظهر هناك في
شريط فيديو وه��و يحمل مولوده
الجديد الرابع في يد وبندقية في اليد
األخرى.
وتشير تقارير صحافية إل��ى أن
«سيدهارتا ذر» ُي��ش��رف اآلن على
إع�ل�ام تنظيم «داع����ش» ال��دع��ائ��ي
في االنترنت وأن��ه أ ّل��ف عام 2015
كتابا ً دعائيا ً تحت عنوان« :الدليل
الموجز للدولة اإلسالمية» بالغ فيه
في تصوير رغد العيش في المناطق
التي يسيطر عليها التنظيم ،مشيرا ً
إلى أنها أفضل من نيويورك ولندن،
معددا ً أنواع الشوكوالتة المشهورة
المتوفرة في تلك المناطق.
وتم الكشف في العام الماضي عن
أن «سيدهارتا ذر» هو صاحب الدفاع
الطويل الذي ُنشر في صحيفة «The
 ،»Telegraphوالذي قال فيه إن

عنف تنظيم «داع���ش» ليس أس��وأ
من العنف ال��ذي تمارسه ضد هذا
التنظيم قوات التحالف الدولي ،كما
تصدى للدفاع عن «السفاح جون»،
محمد م���وازي ال��ذي قتل ف��ي غ��ارة
جوية أميركية في العام الماضي،
واصفا ً إي��اه بأنه متعلم ومتحضر
وليس بالهمجي.
وفي سياق متصل ،قالت صحيفة
 The Daily Telegraphبأنه تم
تحديد هوية الطفل ال��ذي ظهر في
شريط فيديو ل��ـ»داع��ش» ُنشر قبل
أي��ام ،لعملية إع��دام « 5جواسيس
بريطانيين» مزعومين.
وبحسب الصحيفة البريطانية،
ف��إن الطفل ال���ذي ك��ان ي��رت��دي زي �ا ً
عسكريا ً مثل مسلحي «داع���ش»،
ويحمل على رأس��ه ش��ارة التنظيم
االره��اب��ي ،وي��ق��ول« :سنقتل الكفار
ه���ن���اك» ،ي��دع��ى ع��ي��س��ى داي����ر (4
سنوات) وهو ابن المتشددة غريس

توقفت مصادر في
األمم المتحدة أمام الرسالة
التي بعثت بها إيران حول
ما تع ّرضت له السفارة
السعودية في طهران،
واعتبرتها ذكاء ديبلوماسيا ً
يسحب الذريعة السعودية
للتصعيد ،خصوصا ّ
أنّ الغضب الشعبي
مشهد يتك ّرر في أكثر
من بلد وأمام أكثر من
سفارة ،والحكومات
تتح ّمل مسؤولية موقفها
المتمسك بحماية المقار
ّ
الديبلوماسية وعدم تبنّي
ما تتع ّرض له البعثات
األجنبية من المتظاهرين
وقيامها بالتحقيقات
واإلجراءات القانونية
الالزمة .وقالت المصادر
إنّ إيران تفادت فرص النيل
منها ديبلوماسيا ً بالرسالة
إلى مجلس األمن.

البرقع والحجاب ممنوعان
في بع�ض م�ست�شفيات �إيطاليا

داير التي أسمت نفسها خديجة بعد
اعتناقها اإلسالم.
وتنحدر غريس داي��ر ( 22سنة)
من عائلة مسيحية من نيجيريا قبل
أن تبدأ بتلقي دروس ف��ي المركز
اإلسالمي في اويسهام في بريطانيا.
وقالت والدتها فكتوريا ان غريس
غيرت اسمها إلى خديجة ،وغادرت
بريطانيا إل��ى سوريا ع��ام ،2012
حيث تزوجت من مواطن سويدي
يدعى أب��و بكر ،وال���ذي يعتقد انه
قتل.
وق���د ن��ش��رت غ��ري��س ف��ي ت��م��وز
ال��م��اض��ي ص����ورة الب��ن��ه��ا عيسى،
وهو يحمل بندقية بالكاد يستطيع
رفعها .واستخدمت وسائل التواصل
االج��ت��م��اع��ي للشماتة ب��ج��ز رأس
الصحافي األميركي جيمس فولي،
وقالت إنها تريد أن تكون أول امرأة
بريطانية تقتل رهينة لدى «داعش».

نشرت بعض مستشفيات إقليم لومبرادا شمال إيطاليا ملصقات ضد ارتداء
النقاب ،وفق ما أوردت وكالة األنباء اإليطالية أمس.
وذكرت الوكالة أن مجلس إقليم لومبارديا ز ّود المستشفى بملصقات ليتم
نشرها قبل يوم  31كانون األول تحمل صور برقع ،وأغطية الوجه الجبلية
الواقية من البرد ،وخوذ قيادة الدراجات التي تغطي الرأس بكامله.
وورد في التنويه ألسباب تتعلق باألمن يمنع الدخول بوجوه مغطاة ،وحرر
نص القرار
هذا التنويه بـ 3لغات وهي اإلنكليزية والفرنسية والعربية ،كما ّ
على توفير توجيهات محددة لمسؤولي األمن بشأن كيفية التصرف عند دخول
شخص بوجه مغطى.
وتعليقا ً على قرار المجلس اإلقليمي في المقاطعة ،الذي فرض حظرا ً على
دخول المستشفيات من قبل األشخاص الذين يغطون وجوههم ،قال المدير
الطبي لمستشفى ميالنو العام بازيليو تيزو« :لقد وزعنا إعالنات في أنحاء
مختلفة من المستشفى بموجب القانون ،لكن األمر يتعلق بمشكلة لم نشعر بها
حتى هذا الوقت ،فلم نر أي شخص يرتدي النقاب» ،على حد قوله.
وبهذا الصدد أوض��ح تيزو« :أوصيت موظفي االستعالمات االتصال بي
عند الحاجة ،لتقييم الوضع بشكل جماعي نظرا ً إلى مجيء العديد من النساء
المسلمات إلى مستشفى (مانجاغالي) للوالدة ،ولم نواجه من هذه الناحية أية
مشكلة مطلقاً».
وأش��ار إلى أنه عادة ما تطلب النساء المسلمات أن يتم فحصهن من قبل
ممرضات أو طبيبات ،وختم القول« :إنه أمر ال يمثل أية مشكلة ،ألن معظم
العاملين في المجال الطبي في المنطقة من النساء».
يذكر أن العديد من االنتقادات وجهت إلى قرار مجلس مقاطعة لومبارديا
الذي يمنع ارتداء الحجاب داخل المستشفيات والمباني الحكومية.
وتأتي هذه التشريعات على خلفية االعتداءات التي شهدتها باريس في
تشرين الثاني  2015وأودت بحياة  130شخصاً.

مادورو يعلن �إجراءات اقت�صادية ا�ستثنائية في ال�ساعات المقبلة

وا�شنطن :الحكومة الفنزويلية تتدخل في الجمعية الوطنية الجديدة
قال الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو أمس إن
بالده ستعلن إجراءات اقتصادية استثنائية خالل
الساعات المقبلة ،مؤكدا ً أن اإلج��راءات المقترحة
تهدف إل��ى زي��ادة المؤشرات األساسية لإلنتاج،
وتوزيع المنتجات وتسويقها والرقابة على األسعار،
الفتا ً إلى أنه من بين التدابير تفعيل خطة طوارئ في
مجال االقتصاد.
واكتفى الرئيس الفنزويلي بتصريح مقتضب
أوردت���ه وكالة األن��ب��اء الفنزويلية ،ول��م ي��دل بأي
توضيحات بشأن خطة الطوارئ الحكومية .كما
تحدث عن تغيرات مقبلة في صلب الكتلة االقتصادية
داخل الحكومة ،من دون توضيح معنى قوله.
وكان الرئيس الفنزويلي قد طالب بتحديد أسعار
النفط لمناطق العالم وف��رض قيود على اإلنتاج،
في خطوة برأيه ستؤدي إل��ى رف��ع أسعار النفط
المتدنية والتي تضررت بسببها بالده ،الفتا ً إلى أن

اقتراحات بهذا الشأن تعد بهدف مناقشتها في إطار
منظمة «أوبك» ومع الدول المنتجة للنفط من خارج
المنظمة.
ويدعو م��ادورو في اآلون��ة األخيرة إلى عقد قمة
لزعماء الدول المنتجة للنفط والتنسيق مع الدول غير
األعضاء في «أوبك» ،إال أن األعضاء الخليجيين األكثر
ثراء في المنظمة يتبنون تغييرا ً في االستراتيجية
منذ العام الماضي يسمح ألسعار النفط باالنخفاض
من أجل الحفاظ على حصصهم السوقية ومواجهة
المنافسة المتزايدة.
الى ذل��ك ،عبرت الواليت المتحدة عن قلقها من
أن الحكومة الفنزويلية تحاول عرقلة عمل البرلمان
الجديد في البالد الذين عقد أمس أول جلسة منذ أكثر
من  16سنة في ظل غالبية معارضة.
وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية للصحافيين «نحن قلقون لمحاوالت

راخوي :ال بديل من �إجراء انتخابات جديدة في كتالونيا
قال رئيس الوزراء االسباني ماريانو راخوي أمس إنه ال يرى بديالً
من إعادة االنتخابات في اقليم كتالونيا بعد تشرذم التحالف المؤيد
الستقالل اإلقليم عن إسبانيا بشأن مرشحهم لقيادة الحكومة اإلقليمية
الجديدة.
وقال راخوي في مقابلة إذاعية« :ال أعرف حقا ً ما يمكن أن يحدث
خالل الخمسة أيام المقبلة لكن أعتقد أن أفضل ما يمكن أن يحدث
هو أن يتخلى (القائم بأعمال رئيس الحكومة اإلقليمية ارت��ور)
ماس عن دعوته لالستقالل وبما ان ذلك يبدو مستحيالً فال بديل من
االنتخابات».
وأكد راخوي أيضا ً أنه ال يعتزم التخلي عن سعيه للبقاء على رأس
الحكومة اإلسبانية الجديدة وكرر قناعته بوجود فرصة للتحالف
بين الخصوم السياسيين التقليديين لتشكيل حكومة ،مشيرا ً إلى
أن هناك نقاط التقاء بين الحزب الشعبي المحافظ الذي ينتمي له

والحزب االشتراكي أكثر من نقاط االختالف قائالً إنه لن يضع خطوطا ً
حمراء للتوصل الى اتفاق مع االشتراكيين أو مع حزب (المواطنون)
الليبرالي.
ولم يتمكن إقليم كتالونيا الذي ينتج خمس الناتج االقتصادي
اإلسباني من تشكيل حكومة منذ االنتخابات العامة التي أجريت
في أيلول الماضي بسبب خالفات بين األحزاب الفائزة المشاركة في
التحالف المؤيد لالستقالل .وفي حالة عدم االتفاق على مرشح بحلول
التاسع من كانون الثاني تجرى انتخابات اقليمية جديدة بشكل
تلقائي.
ويعكس إخفاق تشكيل حكومة في اإلقليم المأزق السياسي الذي
تعيشه إسبانيا على المستوى الوطني بعد االنتخابات غير الحاسمة
التي أجريت في  20كانون األول وهو ما يزيد احتماالت عودة الناخبين
الى صناديق االقتراع هذا العام.

الحكومة الفنزويلية للتدخل في ممارسة الجمعية
الوطنية المنتخبة حديثا ً لواجباتها المفوضة لها
دستورياص» .من جهته ،رد الرئيس الفنزويلي
قائالً إن فنزويال لن تقبل االمبريالية ،مضيفاً« :لماذا
تهتم وزارة الخارجية والحكومة األميركية بتنصيب
الجمعية الوطنية؟».
وفي السياق ،بعث السناتور روب��رت مينينديز
عضو لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ
األميركي رسالة إلى الرئيس باراك أوباما قال فيها
إنه يشعر بقلق بالغ لمحاوالت حكومة مادورو نقض
نتائج انتخابات الجمعية الوطنية.
وحث مينينديز -الذي رعى مشروع قانون فرض
عقوبات على فنزويال في  2014بعد حملة على
المعارضين السياسيين -البيت األبيض على اتخاذ
المزيد من اإلجراءات لمنع حكومة مادورو من محاولة
تقويض انتقال سياسي بناء في فنزويال.

تعر�ض �سوريين لغاز ال�سارين
تقرير �أممي :احتمال ُّ

اعتبرت بعثة خبراء في األسلحة الكيميائية في تقرير نشرته أول من أمس أن أشخاصا ً في
سورية قد يكونوا تعرضوا لغاز السارين أو لمادة مشابهة .ورفع تقرير بعثة الخبراء التابعين
لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية في سورية ،إلى مجلس األمن في  29كانون األول الماضي.
وحقق الفريق في  11حادثة «بلغت عنها الجمهورية العربية السورية وتتعلق باستخدام مواد
كيميائية سامة» .ولم يوضح التقرير المكان أو ظروف استعمال هذه المواد.
وأضاف التقرير أن «األشخاص الذين تعرضوا لهذا األمر قد يكونوا تعرضوا لمادة مهيجة
لألعصاب غير دائمة» ولكن المحققين «لم يعثروا على أدلة لتقديم المزيد من اإليضاحات حول
طبيعة التعرض أو مصدره» .وأشار التقرير إلى أنه في إحدى الحاالت «أوضح تحليل بعض
العينات الدموية أن األشخاص قد تعرضوا في وقت ما لغاز السارين أو لمادة شبيهة بالسارين».
وحول حصيلة برنامج إزالة األسلحة الكيميائية السورية ،أوضحت المنظمة أن  99.6في المئة
من الترسانة الكيماوية 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  12منشأة»  ،حسب ما جاء
في التقرير الذي يغطي الفترة من  24تشرين الثاني إلى  21كانون األول الماضيين.

