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دي مي�ستورا :الخالف ال�سعودي ـ الإيراني لن ي�ؤثر على جهود الحل ال�سوري

الم�ساعدات تدخل م�ضايا اليوم والجي�ش يو�سع �سيطرته في الالذقية
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أن بالده لن تسمح
بأن تترك توجهات النظام السعودي المثيرة للتوتر في المنطقة
أثرا ً سلبيا ً على حل األزمة في سورية وأن تتفاقم مشاكل الشعبين
السوري واليمني.
وأشار ظريف خالل استقباله في طهران أمس المبعوث الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى
مواقف بالده أزاء حل األزمة في سورية ،وقال« :إن إيران عملت دوما ً
تجاه األزمات بصورة مسؤولة وبناءة».
وعرض الوزير اإليراني خالل اللقاء آخر المستجدات بين إيران
والسعودية وقال« :إن ما نشهده على صعيد التطورات اإلقليمية
هو التوجهات السعودية المثيرة للتوتر» ،مضيفاً« :إن السعوديين
يتسترون على توجهاتهم السلبية باالعتداء على السفارة اإليرانية
في صنعاء بينما تتصرف إي��ران بمسؤولية إزاء ض��رورة حماية
السفارات».
من جانبه ،عرض دي ميستورا جهوده لتطبيق نتائج اجتماع
فيينا وتحديد الئحة المعارضة للحوار مع الحكومة السورية إضافة
إلى اآلليات ونتائج التوافقات األولية ،مشيرا ً إلى أنه يبذل جهودا ً
مكثفة للتوصل إلى قوائم موحدة للمجموعات المعارضة المختلفة
واصفا ً دور إيران في حل األزمة في سورية بالبناء.
وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم الخارجية اإليرانية حسين
جابر أنصاري أن بالده تعمل على إعداد قائمة بأسماء المجموعات
اإلرهابية وأخ��رى للمعارضات السورية لتقديمها إلى االجتماع
المقبل لمجموعة العمل الدولية حول سورية.
وق��ال جابر أنصاري« :هناك قوائم أع��دت من جانب السلطات
المعنية بأسماء المجموعات اإلرهابية والمعارضة ونعمل على
وضع اللمسات األخيرة عليها» ،مشيرا ً إلى أن بالده احتجت على
قائمة المجموعات المعارضة واإلرهابية التي قدمها األردن إلى
االجتماع الثالث لمجموعة العمل الذي عقد في نيويورك.
وأوضح المتحدث اإليراني أن الالعبين الرئيسيين سيشاركون
في إعداد القائمة بعدما تم االتفاق على ذلك ،الفتا ً إلى أن التوصل إلى
اتفاق حولها بسرعة يعني بدء الحوار السوري السوري في جنيف.

ودعا جابر أنصاري الالعبين األساسيين واإلقليميين إلى العمل
على تسهيل الحوار بين الحكومة والمعارضة على أساس جدول
زمني محدد ،الفتا ً إلى أنه ال مكان للمجموعات اإلرهابية على طاولة
الحوار.
في غضون ذلك ،أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن
قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران خطوة أولى وأن
السعودية قد تتخذ المزيد من اإلجراءات إذا لم تغير طهران سياستها
لكنه ال يتوقع أن يوثر النزاع على الجهود الرامية إلنهاء الحرب في
سورية.
الى ذلك ،انطلق في جنيف أمس مؤتمر لممثلية مجلس سورية
الديمقراطية ،لتحديد العالقة مع القوى السياسية والعسكرية التي
انضمت للمجلس ،والموقف من «جنيف »-3ومن قوى المعارضة
السورية األخرى.
وأكد المجلس في بيانه الختامي أن حل األزمة السورية يكون
على أساس بيان جنيف وتفاهمات فيينا وقرارات مجلس األمن ،على
أساس سورية دولة مدنية ديمقراطية المركزية.
ويأتي هذا االجتماع استكماال ً لالجتماع التأسيسي للمجلس الذي
عُ قد في مدينة المالكية في الحسكة شمال شرقي سورية يوم الثامن
والتاسع من كانون األول ،ويحضره ممثلو القوى السياسية التي
أسست المجلس إضافة إلى قوى وحركات وشخصيات سياسية
وعسكرية انضمت للمجلس مؤخرا ً آخرها جبهة ثوار الرقة.
ومجلس سورية الديمقراطية هو كيان سياسي سوري تأسس
مؤخرا ً من قوى سياسية وشخصيات مستقلة ،بينها وحدات حماية
الشعب الكردية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي ،ومعها
بعض القوى السريانية والعشائرية العربية ،وهدفه« :انتقال البالد
من العنف واالستبداد والتطرف إلى دولة القانون» ،بحسب الوثائق
التأسيسية ،وانتخب المعارضان السوريان هيثم مناع وإلهام أحمد
رئيسين مشتركين للمجلس.
جاء ذلك في وقت ،تبدأ اليوم عملية إدخال المساعدات اإلنسانية
إلى بلدة مضايا في ريف دمشق بالتزامن مع إدخالها إلى بلدتي
الفوعة وكفريا في ريف إدلب الشمالي ،وذلك عبر األمم المتحدة.

ال�سعودية تبيع �أع�ضائها بخ�سارة ..لتربح
محمد محفوض
مع دخول الروسي ساحة الحرب السورية في الثالثين من أيلول
العام الماضي اتخذت الحرب على األرض السورية مضامين جديدة،
عنوانها تفاهم أميركي روس��ي جدي حول سوريا باستبعاد خيار
المواجهة المباشرة بين الدولتين.
ومع مالمح خالف أميركي روسي طال أمده حول مصير الرئيس
األسد وقضايا اإلرهاب وانتشاره في المنطقة ،انطلق مسار سياسي
كانت موسكو ع ّرابته ،فانعقد فيينا  1 -وفيه اعلن ج��ون كيري
أن «مؤسسات الدولة السورية يجب أن تبقى قائمة» ،تبعه انعقاد
فيينا  -2في أجواء هجمات باريس الدموية ،حيث أعلن الفروف حينها
أن هناك توافقا ً مشتركا ً على قوائم التنظيمات اإلرهابية التي تجب
محاربتها» ،ليقابله كيري بالتأكيد على أن مصير السوريين يحدده
السوريون أنفسهم بالقول «لم نأتِ هنا لنملي على السوريين ما يجب
فعله لتحديد مصيرهم».
وتبعه لقاء نيويورك وصوال ً إلى قرار مجلس األمن الدولي 2254
الذي أُسس بإجماع دولي لعملية سياسية في سورية ال تشترط رحيل
األسد ليت ّوج التفاهم األميركي الروسي ،بإقرار الخارجية األميركية قبل
يومين ،بأن مصير الرئيس األسد لم يعُ د على اجندتها مع اإلشارة إلى
أهمية الحفاظ على الجيش السوري.
ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ج��ون ك��ي��ري أوض���ح في
تصريحات صحافية أن توقيت رحيل األسد «ليس محدّدا ً ضمن الرؤيا
األميركية».
ولفت الناطق باسم الخارجية األميركية إلى أن «مؤسسة الجيش
هي إح��دى مؤسسات الدولة التي ينبغي الحفاظ عليها بمهامها
األمنية».
تلقف حلفاء أميركا القرار الدولي وقبلوه على مضض وب��دأت
مرحلة جديدة من المماطلة والعناد السياسي عنوانها التحكم
بتصنيف الجماعات اإلرهابية؛ وجاء تصنيف أحرار الشام وجيش
االسالم كمعارضة بضمهم لمؤتمر الرياض مفتاح بدء عمليات تعطيل
التفاهمات الروسية األميركية ما حدا بوزير الخارجية األميركي
(التتمة ص)14

وأكد مصدر سوري مطلع أنه «تم االتفاق على إدخال المساعدات
اإلنسانية إلى البلدات الثالثة بالتوازي اعتبارا ً من يوم غد (اليوم)
االثنين عبر األمم المتحدة» ،مشيرا ً إلى أن المجموعات المسلحة هي
من كان يعطل تنفيذ هذا االتفاق ودخول المساعدات اإلنسانية وليس
الحكومة السورية.
وعن ماهية المساعدات اإلنسانية أوضح المصدر أنها تختلف عن

المتفجرات المتناثرة تعرقل ت�أمين الرمادي العراقية

وا�شنطن تنفي ق�صف «داع�ش» والأخير يعدم � 80شخ�ص ًا في نينوى

نفى السفير األميركي لدى العراق تقارير أف��ادت بأن الواليات المتحدة
شنت غارات بطائرات مروحية «هليكوبتر» على مواقع تنظيم «داعش» شمال
العراق.
وقال السفير ستيوارت جونز في بيان أول من أمس« :وردت تقارير في الفترة
األخيرة عن غارات بطائرات هليكوبتر أميركية في الحويجة وكركوك .وكما قال
وزير الدفاع العبيدي والعديد من المسؤولين العراقيين فإن التقارير عن هذه
الغارات غير صحيحة».
وأضاف جونز« :قلت مرارا ً من قبل إن السيادة العراقية محفوظة ويجب أن
تحترم .كل أنشطة التحالف التي تجري في العراق تحصل وستحصل بالتشاور
مع الحكومة العراقية».
وكان سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي صرح الخميس الماضي أن
قوات خاصة أجنبية نفذت هجمات خلف خطوط «داعش» في محيط الحويجة
قبل هجوم مزمع هذا العام الستعادة الموصل.
ووصفت انتقادات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التقارير األخيرة
عن أكثر من ست ضربات شنتها قوات خاصة أميركية بأنها انتهاك لسيادة
العراق.
وكانت الواليات المتحدة أعلنت الشهر الماضي أنها ستنشر قوة جديدة
قوامها نحو مئة فرد من القوات الخاصة لشن غارات على «داعش» في العراق
وسورية من دون تقديم تفاصيل.
(التتمة ص)14

ً
طفال
� 7411ضحايا عدوان ال�سعودية بينهم 1725

بروجردي :ندعم �أي �إجراء لوقف القتل في اليمن

المنطقة ال�شرقية �صداع �آل �سعود المزمن...
روال منصور
تتوالى ردود األفعال على جريمة إعدام السعودية الشيخ نمر باقر
النمر فمن المواقف السياسية الشاجبة الى المظاهرات واالحتجاجات
في دول ع��دة منددة بإعدامه وآخ��ره��ا في القطيف ش��رق المملكة
السعودية والتي ردّد المشاركون فيها عبارة «يسقط آل سعود».
مظاهرات القطيف ليست بجديدة ،فمنذ الجريمة االرهابية التي
طالت مسجد االمام علي في القديح لم تع ُل فقط اصوات استنكارية
وانما علت قبضات رجال الله في القطيف ّ
ونظمت الحشود وخرجوا
للشارع أمام الجموع ,ويبدو ان القطيف ستكون أول من يخلع العباءة
السعودية وتخرج من قبضة آل سعود بتضامن أهلها الشعبي الكبير
والعميق امام رجال السلطة السعودية وامام االعالم الرسمي حيث لم
يسبق له مثيل.
وعلى المستوى االقتصادي ،فقد عُ رفت المنطقة الشرقية تاريخياً،
وقبل اكتشاف النفط ،بنشاط كبير في قطاعات الزراعة والصيد
والحِ رف ،كأكبر خزان طبيعي للنفط في العالم ،ففيها نحو  22في
المئة من احتياط البترول العالمي الثابت ،وتنتج  98في المئة من نفط
المملكة .كما توفر  12في المئة من إجمالي واردات النفط األميركية،
وحوالي ثلث واردات اليابان.
وم��ع ضم اإلنتاج الصناعي في المنطقة الشرقية ،ف��إنّ نسبة
مساهمتها في االقتصاد السعودي تصل الى ما يقارب  90في المئة
من الدخل الخارجي .وبالرغم من كل الثروات فإن معظم أبناء المنطقة
الشرقية ،البالغ عددهم نحو  4.1ماليين نسمة ،يعانون من عالقات
تاريخية مضطربة مع السعودية اتسمت بالعداء الشديد منذ نشأة
الدولة السعودية األولى.
ويقول الكثير من الشخصيات ،الثقافية والسياسية ،في المنطقة
الشرقية ،إن هوية المجتمع في القطيف تاريخيا ً كانت عربية أكثر منها
مذهبية ،وإن هذا الواقع ما زال قائما ً حتى اليوم ،رغم التح ّوالت التي
طرأت خالل العقود األربعة األخيرة ،مع بروز الشيعية السياسية.
(التتمة ص)14

المرات الماضية ،إذ جرت المفاوضات على إدخال مساعدات بنا ًء
على احتياجات كل طرف حيث طلب أهالي كفريا والفوعة إدخال مواد
غذائية ومنظفات ومعقمات وأدوية وألواح بالستيك إلصالح النوافذ
التي دُم��رت جراء القذائف والصواريخ التي أطلقتها المجموعات
المسلحة على البلدتين.
(التتمة ص)14

أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية
بمجلس الشورى اإلسالمي عالء الدين بروجردي أن إيران
هي دوما ً ملجأ للشعوب المظلومة ،وتدعم أي إجراء لوقف
القتل وسفك الدماء في اليمن.
وأفادت وكالة «إرنا» أن بروجردي قال خالل استقباله
أمس عضو اللجنة الثورية العليا اليمنية صالح سائل:
«أن التجارب التاريخية والمقاومة الحالية أظهرت بأن
الشعب اليمني ال يرضخ لظلم المتغطرسين والمعتدين
أبداً».
ودان االعتداءات الوحشية التي ترتكبها السعودية ضد
الشعب اليمني المظلوم ،قائالً« :إن قتل النساء واألطفال
والعزل وقصف المستشفيات وال��م��دارس يظهر ضعف
المعتدين أمام مقاومة وصالبة الشعب اليمني الباسل».
واعتبر بروجردي أن تصدي الجيش اليمني والقوات

الشعبية في اليمن للمعتدين السعوديين بأنه يبعث علي
الفخر ،مؤكدا ً ضرورة «أن نكشف عن عمق الجرائم التي
يرتكبها آل سعود في اليمن من خالل العمل اإلعالمي».
ومن جهته ،أشار صالح سائل الى األواصر التاريخية
والثقافية الكثيرة بين الشعبين اليمني واإليراني ،وقال:
«إن الشعب اليمني لن ينسى دعم الحكومة والشعب
اإليراني له في األوساط الدولية أبداً».
وأضاف سائل« :أن أيران تشكل اليوم ركيزة لألحرار
والشعوب المظلومة في العالم وملجأ لهم».
من جهة أخرى ،أعلن المركز القانوني لحقوق اإلنسان
أن عدد ضحايا العدوان السعودي على اليمن بلغ 7411
شخصا ً بينهم أكثر من  1725طفالً ،وذلك خالل  9أشهر من
العدوان.
(التتمة ص)14

م�صر :انعقاد �أولى جل�سات البرلمان
بعد توقف دام � 3سنوات
التأمت أمس جلسة البرلمان المصري الجديد األولى ،وذلك في بداية دورة
تشريعية جديدة ،مكمالً خريطة الطريق التي أطلقت بعد الـ 30من حزيران.
وب��دأت الجلسة بتالوة أبو شقة ق��رار الرئيس السيسي بعودة المجلس
لالنعقاد ،ثم قرارات اللجنة القضائية التي أشرفت على االستحقاق التشريعي،
أعقبها أداء النواب اليمين الدستورية ،قبل أن تبدأ إج��راءات انتخاب رئيس
المجلس ووكيليه.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الجديد  596نائباً ،وهو التمثيل النيابي األكبر
بين البرلمانات السابقة ،تنافس  448نائبا ً منهم على المقاعد الفردية و120
من القوائم و 28نائبا ً تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية مؤخراً.
وتشكل نسبة النواب المعينين من قبل الرئيس ( 28نائباً)  5في المئة من
أصل  596نائباً ،إضافة إلى انتخاب  568نائبا ً على نظامي القوائم والفردي،
منهم  325عضوا ً مستقالً ،بنسبة  52.2في المئة ،و 243عضوا ً ينتمون ألحزاب
بنسبة  42.8في المئة.
وأكبر حزب بالمجلس النيابي هو المصريين األح��رار ( 65مقعداً) ،يليه
مستقبل وطن ( 50مقعداً) ،والوفد ( 45مقعداً) ،وحماة وطن ( 17مقعداً)،
والشعب الجمهوري ( 13مقعداً) ،والمؤتمر ( 12مقعداً) ،والنور ( 12مقعداً)،
والمحافظين ( 6مقاعد) ،والسالم الديمقراطي ( 5مقاعد) ،المصري الديمقراطي
( 4مقاعد) ،والحرية ( 4مقاعد) ،ومصر بلدي ( 3مقاعد) ،ومصر الحديثة (3
مقاعد) ،واإلصالح والتنمية ( 3مقاعد) ،وحزب التجمع (مقعد واحد) ،وباقي
المقاعد للمستقلين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية بموجب الدستور.
وكانت االنتخابات البرلمانية أجريت على مرحلتين في تشرين األول
وتشرين الثاني ،ويعتبر هذا أول برلمان منتخب في مصر منذ حل البرلمان
السابق عام .2012

همزة و�صل
جامعة «العربي»
وقطبة حزب اهلل!
نظام مارديني
يثير التصعيد بين القوتين
الجيوسياسيتين الكبيرتين في
المنطقة ،السعودية (عبر مالها)
وإي� ��ران (ع �ب��ر ح�ي��وي�ت�ه��ا) ،قلق
المجتمع الدولي ،بعدما أصبح
ه��اج��س ال �ح��رب بينهما يخيّم
على عقل آل سعود في محاولة
ه� � ��روب م� ��ن االس��ت��ح��ق��اق��ات،
ال��داخ��ل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة ،التي
تنتظرهم ب�ع��د ان�ق�ش��اع غمامة
المعركة الدبلوماسية الخاسرة
التي يقودونها ،رغ��م التحشيد
وسعت الرياض
والتأييد اللتين ّ
دائ��رت��ه��م��ا ،وال��ل��ذي��ن ت��ج��اوزا
االنتقاد لسياسة إيران اإلقليمية،
إلى إطالق التصريحات النارية
من قبل باكستان ،ضد أي تهديد
يستهدف األراض��ي السعودية
وذل��ك بعد زي��ارة «منتغمري»،
ول��ي ول��ي العهد وزي��ر الدفاع،
م�ح�م��د ب��ن س�ل�م��ان إل ��ى إس�لام
آباد.
ال ��دع ��وة إل���ى ال� �ح ��رب كانت
دائما ً أبلغ من االنتصار للسالم
وال �ت �ف��اوض ..م �ف��ردات القتال
ج �م �ي �ل��ة وأخ � � � ��اذة وم � �ف� ��ردات
السلم والحوار خابية وفاترة.
�دع إل��ى ال�ق�ت��ال ي�ك��ن أبلغ
َم��ن ي � ُ
وأعظم تأثيراً ،وتاريخنا مليء
بخطب م��زل��زل��ة ال ن ��زال نتأمل
ف ��ي بل��اغ �ت �ه��ا ،ألن� �ه ��ا ش��ري��رة
ك�ق��ول ال�ح�ج��اج ال��ذي ق��ال «إني
أرى ال��رؤوس قد أينعت وحان
ق �ط��اف �ه��ا وإن� ��ي لصاحبها»...
الصليل والقعقعة كلمتان تمآلن
الفم وتثيران غ��رائ��ز آل سعود
�وج��ه ش��ره��م ف��ي اليمن
أي�ن�م��ا ت� ّ
والعراق وسورية.
لم تكن العالقات السعودية
اإلي��ران��ي��ة ب �ع��د ال� �ث ��ورة حسنة
منذ سقوط الشاه سنة ،1979
وه��و ال ��ذي ك��ان يحكم الخليج
بالعصا ،واس�ت�م� ّر ال�ت��وت��ر هذا
بأساليب متعددة وعبر أدوات
م�خ�ت�ل�ف��ة ،وك �م��ا ي �ب��دو واضحا ً
ف��إن االخ �ت�لاف ب�ي��ن الدولتين
عميق جدا ً وال يبدو أن زوال هذا
االخ �ت�لاف سيكون غ ��داً ،إن لم
يتّسع أكثر.
اجتماع الجامعة العربية الذي
أك��د تضامنه م��ع ال��ري��اض ،في
ما خص االع�ت��داء على البعثات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة في
إي� ��ران .ه��ذا االج�ت�م��اع ج��اء في
سياق استعادة ال��ذاك��رة أيضاً،
بين تحشيد قطر «الديمقراطية»
للجامعة ضد سورية قبل أربع
سنوات ،والتحشيد الذي تقوده
مملكة «الحرية» ـ السعودية في
هذه الجامعة ضد إيران.
واستنادا ًإلى االجتماع الجديد
ل�ل�ج��ام�ع��ة ال �ع��رب �ي��ة والمشكك
في نيات توجهاتها ،ف��إن قطبة
م�خ�ف�ي��ة ت �ش �ي��ر إل� ��ى التناقض
الصريح بين ما يص ّرح به غالم
آل سعود عادل الجبير وبين ما
هو واضح للعيان ،وهذه القطبة
المخفية هي «إرهاب» حزب الله،
فكيف لها أن تثبت الرياض عدم
ارتباطها ب�ـ»داع��ش» ولو بغطاء
ال �ج��ام �ع��ة وأم �ي �ن �ه��ا «ال �ع��رب��ي»،
الذي لطالما أهانه وزير خارجية
مشيخة قطر المخلوع حمد بن
جاسم بن جبر آل ثاني؟
وما يجب التركيز عليه في مثل
هذا الواقع ،أن الدخان المرتفع
ج ��راء ن �ي��ران ال�ت�ص��ري�ح��ات من
هنا وهناك ،والتي أشعلت لهذا
السبب أو ذاك ،حجبت وبشكل
ك �ب �ي��ر ال �ق �ض �ي��ة الفلسطينية،
وجعلتها في آخ��ر االهتمامات،
وذل��ك بعد االنفتاح الكبير بين
ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي وك���ل من
السعودية وقطر واإلمارات.
إذا م��ا استمر آل س�ع��ود في
دع �م �ه��م م �س �م��ار ج �ح��ا (الفكر
ال� ��وه� ��اب� ��ي) ال� � ��ذي د ّق�� � ��وه في
المنطقة ،سيبقى ال �س��ؤال إلى
أي� ��ن ه���م م���اض���ون بجنونهم
المقبل في العالم؟

