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عربيات  /دوليات
بعد �إعدام ال�شيخ النمر� ...إلى �أين تم�ضي المنطقة؟

م�ضايا ...والحرب الباردة
 محمد نادر العمري



تشهد العالقات داخل النظام اﻹقليمي لدول الشرق اﻷوسط،
المزيد من التصعيد وح�دّة التوتر في معالجة الملفات المتأزمة
والمفتوحة ،بحيث تحاول بعض دول هذا النظام العمل على إدارة
اﻷزمات ،بمعنى افتعال المزيد من اﻷزمات داخل اﻷزمة الواحدة،
لتزيد من توسيع نفوذها وامتالك زمام المبادرة لفرض صيغة
ح ّل تتوافق مع مصالحها ومصالح تحالفاتها ،أو لتح ّد من نفوذ
المحور اﻵخر ،وتضع العراقيل أمام التسويات والحلول التي ال
تناسبها والتصعيد األخير الذي شهدته العالقات داخل هذا النظام
يصب في هذا اإلطار.
بين المحورين السعودي ـ اﻹيراني،
ّ
فالدولتان تتجنّبان المواجهة المباشرة والشاملة ،ولكن في
أي محور ال يوفر وسيلة ممكنة سياسيا ً ودبلوماسيا ً
الوقت ذاته ّ
واقتصاديا ً وعسكريا ً (ص��دام غير مباشر) إال ويستخدمه ض ّد
المحور اﻵخر ،في صراع بدأت مالمحه ومعاييره تكتسب سمات
الحرب الباردة ،وتداعياته التصعيدية المست الملفات اﻹقليمية
كافة ،بما ينبئ بتأجيل مرحلة التسويات إلى فترة أخرى تكون
فيها صيغة التشابك مم ّهدة لهذه التسويات ،في ظ ّل نظام دولي
يشهد مخاضا ً لم تبرز مالمح قطبيته حتى اليوم ،بعد تراجع دور
ونفوذ القطب المهيمن سابقا ً (الواليات المتحدة) وعودة القطب
الروسي إلى الساحة الدولية تدريجيا ً ونشوء تكتالت وتحالفات
تض ّم دوالً ناشئة وصاعدة مثل الصين والبرازيل والهند وجنوب
أفريقيا تبحث عن دور لها في هذا النظام الدولي.
فمستقبل اليمن اليوم مجهول المصير (سياسيا ً وعسكرياً)،
وم��ا يحققه ال�ج�ي��ش ال �ع��راق��ي م��ن ت�ح��ري��ر م��دن وإن� �ج ��ازات في
مواجهة اﻹرهاب يخطفه الخطاب والتجاذب السياسي المنقسم،
وملف الرئاسة في لبنان هو نحو المزيد من التأزم واالنتظار،
واالن�ت�ف��اض��ة الفلسطينية تعاني اﻷم � ّري��ن :انقسامات داخلية،
وضغوط إقليمية متواطئة مع الكيان الصهيوني لقمع االنتفاضة،
والنبرة واالصطفافات الطائفية في قمة بلوغها.
وانعكاس ذلك على المشهد الداخلي السوري ،بدأنا نتل ّمسه
بوضوح في تسييس الملف اﻹنساني لمدينة مضايا قبيل انعقاد
م�ح��ادث��ات جنيف بين وف��دي الحكومة وأط �ي��اف المعارضات،
والتي دعت إليه اﻷمم المتحدة بعد صدور القرار  ،2254والحملة
الممنهجة الكبيرة التي تناقلتها الوسائل اإلعالمية والتواصل
االجتماعي كافة بنشر صور تدّعي بأنها لمواطنين سوريين داخل
المدينة يعانون من مجاعات جماعية جراء حصار تنفذه الحكومة
السورية والمقاومة ض� ّده��م .فما تمثله المجموعات المسلحة
ال�م��وج��ودة داخ��ل مدينة مضايا والبعد اﻹقليمي ال��ذي يربطها
بدول توظفها وتدعمها وتحاول إعطاءها غطاء سياسيا ً «يشرعن»
وجودها ،يجعل هذه المدينة إحدى ساحات الحرب الباردة ،مع
ضرورة التوقف عند النقاط التالية:
أوالً :تسييس الملف اﻹنساني لمدينة مضايا من قبل الدول
ال��داع�م��ة للمعارضات ووس��ائ��ل إع�لام�ه��ا ،ب�غ��رض الضغط على
الحكومة السورية وحلفائها بحصر تمثيل المعارضة بوفد ما
ُيس ّمى الهيئة العليا للتفاوض ال��ذي تشكل بعد مؤتمر الرياض
وتحييد باقي المعارضات األخرى ،وقبولها باﻷسماء كافة التي
يض ّمها الوفد ،بما في ذلك ممثلون عن ميليشيات تعتبرها الدولة
السورية وحلفاؤها إرهابية كـ»جيش اﻹس�لام» و»حركة أحرار
الشام» ،وهذا قد يب ّرر زيارة المبعوث الدولي الخاص إلى سورية
ستيفان دي ميستورا إل��ى ال��ري��اض أوالً ،وم��ن ث��م إل��ى دمشق
وطهران وعودته إلى الرياض مجدداً.
ثانياً :هناك حمالت لجمع التب ّرعات وادّعاء بإيصالها إلى داخل
مدينة مضايا من قبل دول وأحزاب ووسائل إعالم إقليمية ،اﻷمر
الذي يطرح تساؤالت ...كيف يمكن إيصال هذه اﻷموال إنْ كانت
فعالً المدينة هي في حصار مطبق؟ وما الذي سيفعله المحاصرون
باﻷموال؟ وهل من السهولة إدخال اﻷموال ومن الصعوبة إدخال
المساعدات بذات الطريقة؟ وما هو مصير هذه اﻷموال إنْ لم تدخل
أي جهات وما هي اﻷغراض التي ستصرف من أجلها؟ ومن
وإلى ّ
ثم كيف يمكن لـ 700مسلح في داخل مدينة مضايا أن يقاتلوا من
دون أن يحصلوا على ذخيرة؟ كيف يتز ّودون بهذه الذخيرة؟ وهل
تهريب الذخيرة لهم أسهل من تهريب وإدخال المساعدات؟ ومن
ثم أين المساعدات التي أدخلت إلى المدينة في اآلون��ة اﻷخيرة؟
وبخاصة أنّ المتحدّث باسم لجنة الصليب اﻷحمر الدولي أكد أن
حجم المساعدات التي أدخلت تكفي لشهرين ولم تنته المدة؟ تزامنا ً
مع معلومات من داخل مضايا تفيد بأنّ هناك مستودعين لألغذية
تسيطر عليهما المجموعات المسلحة ،واحد مقابل المستوصف
الطبي في مدينة مضايا وآخ��ر موجود في جانب جامع البراق
بمنزل قيادي في حركة «أحرار الشام» المدعو زياد درويش.
ثالثاً :من النقاط المهمة التي تد ّل على أنّ مدينة مضايا هي إحدى
ساحات الحرب الباردة إقليمياً ،تكمن في المعطيات المترابطة
ابتداء من إص��رار «حركة أح��رار الشام» وتركيا على ربط الفوعا
وكفريا بتسوية الزبداني ،وص��والً إلى اتهام حزب الله بأنه هو
الذي يمارس هذا الحصار ،وتحرك فريق  14آذار بصفوفه كافة
لتوجيه االتهام لحزب الله ومطالبته بانسحاب من سورية ،اﻷمر
الذي قد يشهد توترا ً داخليا ً في لبنان ويع ّقد المشهد أكثر باتجاهه
الطائفي والمذهبي ،وبالتالي توظيف ذلك لمنع حزب الله من الر ّد
المؤكد على اغتيال الشهيد سمير القنطار ورفاقه.
ً
باﻹضافة إلى ك ّل ما سبق هناك من يحاول أيضا أن ُيشيطن
فكرة المصالحات وما أثبتته من نجاعة ،ليش ّوه طبيعة اﻹنجازات
والصمود للمؤسسة العسكرية ،وتغاضي ما يس ّمى المجتمع
ال��دول��ي ع��ن إره ��اب ال ��دول ال��داع�م��ة للمجموعات المسلحة في
اﻷراض��ي السورية كافة ،وتوظيفها بشكل يتنافى مع المواثيق
والمعاهدات الدولية في دير الزور وريف حلب وكفرنبل والزهراء
والفوعا وكفريا وفي الغوطة وغيرها.
ك ّل ما تقدّم يشكل مؤشرات تؤكد أنّ النظام اﻹقليمي بكامله
دخل ساحة الحرب الباردة ويشهد اشتباكا ً قد يم ّهد لتسوية ما
زال��ت بعيدة ،وإنْ ك��ان تكرار جنيف  2هو اﻷق��رب بسبب غياب
مفاعيل الح ّل الحقيقية والظروف المناسبة واﻹرادة الجادّة.

 كاتب وباحث في العالقات الدولية

 محمد شريف الجيوسي
شكل «االعتداء» على السفارة السعودية في إيران ،أكثر من
فرصة للتصعيد ض ّد إيران ،وشيطنتها ،بين قطع للعالقات من
قبل دول هامشية أحياناً ،ومدرك بعضها ألهمية الرياض لها
على صعيد المساعدات والمنح واالستثمارات ،وبين استدعاء
السفراء وإصدار البيانات المستنكرة لما حدث.
ال شك أنّ االعتداء على السفارة عمل غير مقبول على صعيد
ّ
وبغض النظر عن حاالت مشابهة حدثت ولم
القانون الدولي،
تقم لها الدنيا أو تقعد ،لكن السؤال هل ما حدث كان نتاج قرار
إيراني رسمي حتى يواجَ ه بهذا الحجم من االستنكار والرفض
والتهديد بالويل والثبور ،أو كان نتاج ر ّد فعل شعبي أهوج
غير محسوب تجاه إعدام الشيخ النمر؟
من ال��واض��ح أنّ ر ّد الفعل تجاه االع��ت��داء على السفارة
السعودية ك��ان أكبر من حجمه ونوعه ،وك��ان من الممكن
ضبطه أو تج ّنب حدوثه ،ولم يكن نتاج ردود فعل شارعية
من الصعب احتسابها ،وشكل فرصة لتزويق االختالف ض ّد
إيران وتسويغ الصراع معها وتأجيجه ،ودعوة إلعادة النظر
في االتفاق النووي معها ،وتصعيدا ً للحرب ضد اليمن ،وفي
الطريق الحقا ً تطوير الصراع ضد المحور الذي تشكل إيران
جزءا ً مهما ً منه ،والذي يعرف بمحور المقاومة.
ال خالف على أن قضية إع��دام النمر( ،ش��أن داخلي) في
السعودية ،ولكن هل ك ّل شأن داخلي ال عالقة أو ال انعكاسات
إيجابية أو سلبية له على الخارج ،لقد حذرت إيران؛ السعودية
من مغبة إعدام الشيخ النمر ،كما العديد من الهيئات الدولية
التي ال عالقة لها بـ»سنة» أو «شيعة» وبعضها جهات صديقة
للسعودية.
لكن السعودية أص ّرت على تنفيذ حكم اإلعدام بالنمر مع
 46آخرين اتهموا باإلرهاب وليس هناك ما يؤكد أو ينفي هذه
االتهامات وفق المعايير الدولية لالتهام والتحقيق وصدور

األحكام القضائية ،لكن الذي أثار جهات عديدة ودوال ً كبرى
وصغيرة ،هو تنفيذ اإلع��دام بالشيخ النمر ،باعتبار أنه لم
يرتكب فعالً مسلحاً ،وج� ّل ما عمله هو التعبير سلميا ً عن
وجهات نظر تتصل بحقوق وحريات عامة تتعلق بالشعب في
السعودية.
وحيث أنّ الشيخ النمر شيعي فقد أثار إعدامه الشيعة على
مساحة الكرة األرضية ،وشكل اإلعدام استفزازا ً غير مطلوب
وال مرغوب وله انعكاسات سلبية على االستقرار المجتمعي
في الدول والمجتمعات اإلسالمية ،وأشغل الجميع في قضايا
جانبية ،وحرف البوصلة عن اتجاهاتها الوطنية والقومية
واإليمانية الصحيحة.
وحيث أن إي��ران أعلنت رفضها لحادث االعتداء وعزمها
تقديم المسؤولين عنه ال��ى القضاء ،يفترض أن يتوقف
التصعيد ،بخاصة أنّ السعودية ب��دأت تعاني منذ فترة،
من تداعيات وارت��دادات الحرب على اليمن ،األمر الذي ينذر
بنتائج غير مالئمة ،بالتزامن مع عجوزات مالية (بحسب
المصادر السعودية) ذاتها ،وخالفات تحت الرماد بين األمراء
السعوديين ،وتراجع نسبي في العالقة مع (الصديقة) أميركا،
في حين هي تتوطد مع «إسرائيل» ،األمر الذي يثير ردات فعل
غير مناسبة للمصالح السعودية حتى لدى المحسوبين
عليها ،عدا عن أكالف الدعم الكبيرة لما يسمى (المعارضة
المعتدلة) العاملة في سورية والعراق.
إنّ السعودية التي أرادت بتخفيض أسعار النفط توجيه
ض��رب��ة إلق��ت��ص��ادات إي���ران وروس��ي��ا وف��ن��زوي�لا ،المخالفة
لسياساتها العامة ،مجتمعة ومنفردة بخاصة في سورية،
بدأت ترت ّد على أوضاعها االقتصادية هي بأكثر مما ارتدّت
على خصومها ،فهذه الدول مع أهمية النفط بالنسبة لها ،لها
مصادرها االقتصادية األخرى ولها حلفاء أقوياء اقتصادياً،
فيما حلفاء السعودية إما هم في حاجة لدعمها فهم عبء
عليها ،أو طامعون ببترولها وأسواقها ،كالواليات المتحدة
وغرب أوروبا ،هم خطر عليها.

وفي الواقع ليس للسعودية مصلحة في تصعيد الخالفات
مع إيران ،التي تتسع دائرة عالقاتها وقوتها متعددة الجوانب،
فيما أضحت مصادر قوة السعودية في تراجع واض��ح في
الخارج والداخل ،بدخولها في أكثر من دائرة صراع ،وهو ما
أضحت تعاني من ارتداداته.
لقد كان ممكنا ً تحاشي إعدام الشيخ النمر ،وكان من الممكن
اإلبقاء عليه حيا ً بل وإكرامه ،وأن يكون مصدر قوة لها ال مصدر
ضعف ،وعنوان حسن نوايا ومصالحات واسعة تبعد عنها
مخاطر هي والمنطقة في غنى عنها ،وبخاصة في الظروف
الراهنة محليا ً وإقليمياً ...وبهذا المعنى فقد كان تنفيذ حكم
اإلعدام ،ليس صائبا ً وال حكيماً ،قد يجر السعودية والمنطقة
إلى احترابات جديدة أش ّد قسوة وعنفا ً وأكثر تخريبا ً ودماراً،
ودخولها إلى مناطق جديدة ،كانت تظن نفسها في منأى عنه،
باعتبارها مصدرة وحامية له.
إن ما نقله فلكيون عن أحوال المنطقة ،وقد أدمجوا تنبؤاتهم
برغباتهم وقراءاتهم السياسية ،يثير قلقا ً بالغاً ،ويعطي
نتائج متشابهة إلى حد بعيد رغم تضارب مصادرها وتعددها
وتباين نتائجها التفصيلية ،من حيث كونها شيئا ً كـ ضرب
الخيال والجنون وغير المعقول وال المأمول في آن ،لكنها
تجمع على ح��دوث ك��وارث ونكبات وزوال أنظمة وخرائط
جديدة! ما يستدعي الحكمة قبل اإلقبال على أي تصرفات قد
تودي بأصحابها إلى التهلكة.
بكلمات ،ينتظر أعداء المنطقة دخولها مجددا ً في حروب ال
تبقي ،كحرب البسوس والجمل وما أشبه ،بعد أن جربوا هم
لقرون حروبا ً أدمتهم كثيرا ً كحرب الـ  200عام والـ  70عاماً،
والعالميتين األولى والثانية ،لكنها حروب لم تنفع غيرهم،
كحروبنا القائمة والمنتظرة ،بل أعطتهم دروس�ا ً في توريط
اآلخرين ،بمثلها ،وكانت أمتنا وال تزال ضحايا حروبهم.

m.sh.jayousi@hotmail.com

موغيريني :لي�س هناك موعد محدد لرفع العقوبات عن �إيران و�أتوقع هذا قريب ًا

الريجاني :وا�شنطن وعدتنا ب�إ�صالح خط�أ الكونغر�س
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد
األوروبي فيدريكا موغيريني أمس إن االتحاد ليس
لديه إطار زمني محدد لرفع العقوبات عن إيران وإن
هذه الخطوة قد تحدث قريباً.
وقالت خالل مؤتمر صحافي بعد لقاء مع وزير
خارجية التشيك لوبومير زاورال��ي��ك« :ال يوجد
موعد محدد بعد .سيرتبط التاريخ بالتنفيذ الكامل
لكل الخطوات التي ينبغي اتخاذها» ،وأضافت
«يمكنني أن أقول لكم إن توقعي هو أن هذا اليوم قد
يأتي قريباً .تنفيذ االتفاقات يمضي بشكل جيد».
م��ن جانبه ،أك��د المتحدث ب��اس��م الخارجية
اإليرانية حسين جابري أنصاري أن إيران سترد
على أي خ��رق لما تم االت��ف��اق عليه في حصيلة
المفاوضات النووية ،موضحا ً أن األيام الماضية
شهدت سلسلة محادثات أجرتها إي��ران في إطار
الوكالة الدولية للطاقة النووية في جنيف بشأن
الموضوع النووي.
وش����دد ع��ل��ى أن ط���ه���ران أع��ل��ن��ت ف���ي خضم
المفاوضات النووية وبوضوح أنها مستمرة في
مشروعها الصاروخي لتلبية المتطلبات الدفاعية،
فيما أكد أنه ال تاريخ محددا ً لتنفيذ االتفاق النووي،
مشددا ً على أن إي��ران سترد على أي خرق لما تم
االتفاق عليه في حصيلة المفاوضات.
وأكد أنصاري أن إي��ران لم تحدد موعدا ً معينا ً
لتنفيذ االتفاق النووي كما لم يجر الحديث مع
اآلخرين بهذا الصدد ،مبينا ً أن ما تم الحديث عنه
هو ج��داول التزامات األط��راف المعنية باالتفاق
النووي.

وفي سياق متصل ،اعتبر رئيس البرلمان اإليراني
علي الريجاني أن اإلجراء األميركي القاضي بفرض
قيود على من يزور طهران يتعارض مع التفاهم
النووي ،محذرا ً من خطوات إيرانية مماثلة.
وأض��اف أن الكونغرس األميركي ارتكب خطأ
يناقض االتفاق النووي لكن واشنطن بعثت لنا
برسالة وقالت إنها ستصلح األمر ،مشيرا ً إلى أن
بعض النواب األميركيين قدموا ثالثة مشاريع ضد

أكد دنيس ماكدونو كبير موظفي البيت األبيض أمس أن الرئيس األميركي
باراك أوباما سينفذ وعده بإغالق معتقل خليج غوانتانامو في كوبا ،وقال إن
«أوباما سيطرح أوال ً خطة طال انتظارها على الكونغرس تشمل كيفية إغالق
المعتقل وسيسعى للحصول على موافقته عليها» ،وأضاف« :أنه إذا لم يتحرك
الكونغرس فإن البيت األبيض سيحدد الخطوات ،التي سيتم اتخاذها».
وتعهد أوباما خالل حملته االنتخابية عام  2008إغالق السجن العسكري،
الذي يحتجز فيه مشتبه بهم أجانب في قضايا إرهاب بعد هجمات  11أيلول
 2001على الواليات المتحدة.
وكان هذا التعهد ،الذي لم ينفذه أوباما حتى اآلن من المواضيع ،التي يطرحها
دائما ً في خطاب حالة االتحاد السنوي منذ انتخابه.
وقال أوباما إن «جماعات مثل تنظيم القاعدة تستخدم السجن كأداة للدعاية
لتجنيد عناصر في صفوفها كما أن اإلبقاء عليه مكلف للغاية» ،وما زال في
غوانتانامو  104من السجناء.
ونقلت إدارة أوباما عددا ً من المعتقلين إلى دول أخرى كلما تيسر ،لكنها تقول
إنها تريد احتجاز عدد منهم في سجن أميركي ألسباب تتعلق باألمن القومي،
ومنع الكونغرس بوضوح نقل المعتقلين إلى الواليات المتحدة.
وأحجم ماكدونو عن الكشف عما إذا كان أوباما سيستخدم صالحياته
التنفيذية إلغالق المعتقل إذا رفض الكونغرس خطته أم ال.

القوات الأفغانية تطرد طالبان من منطقة درقد على الحدود مع طاجيك�ستان

�إحياء محادثات ال�سالم الأفغانية في باك�ستان بح�ضور �أميركي � -صيني
بدأت وفود من أفغانستان وباكستان والصين والواليات
المتحدة محادثات أمس في إسالم أباد بهدف إعادة إحياء
عملية السالم في أفغانستان المعلقة ،ولوضع خريطة
طريق لمفاوضات السالم وطريقة لتقييم مدى االلتزام بها،
وإنهاء العنف المستمر منذ قرابة  15سنة مع اشتداد حدة
المعارك مع حركة طالبان.
وقال سرتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء الباكستاني
للشؤون الخارجية إن «الهدف األساسي ينبغي أن يكون
إقناع طالبان بالحضور لطاولة المفاوضات والتفكير في
نبذ العنف» ،مشيرا ً إلى أنه من المهم «عدم ربط بداية
عملية المفاوضات بشروط مسبقة» ،معتقدا ً أن ذلك
«ستكون له نتائج عكسية».
وافتتح سرتاج عزيز االجتماع قائالً إن الهدف األساسي
ينبغي أن يكون إقناع حركة طالبان بالحضور لمائدة
المفاوضات والتفكير في نبذ العنف ،مضيفاً« :ومن ثم
فإنه من المهم أن ال تربط بداية عملية المفاوضات بشروط
مسبقة ...نعتقد أن هذا ستكون له نتائج عكسية»« .التهديد
باستخدام العمل العسكري ضد األشخاص الذين ال يمكن
التصالح معهم ال يمكن أن يسبق عرض إجراء محادثات
مع كل المجموعات».
وانضم إلى االجتماع كل من الممثل األميركي الخاص
ألفغانستان وباكستان ريتشارد أول��س��ون ،والجنرال

أنتوني روك كبير ممثلي وزارة ال��دف��اع األميركية في
باكستان ،ودنغ شي جيون ممثل الصين الخاص للشؤون
األفغانية إلى جانب حكمت كرزاي نائب وزير الخارجية
األفغاني ،ووكيل وزارة الخارجية الباكستاني إع��زاز
تشودري.
وجاء تجدد مساعي السالم في ظل انتشار العنف في
أفغانستان ،حيث كان العام الماضي أكثر األعوام دموية
منذ انسحاب معظم القوات األجنبية في نهاية عام .2014
في غضون ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع األفغانية أن قوات
األم��ن استعادت السيطرة على منطقة في شمال البالد
وقتلت  30عنصرا ً من حركة طالبان وص��ادرت مركبات
وأسلحة.
وج��اء في بيان ل��ل��وزارة أم��س أن الجيش والشرطة
ووح��دات من القوات الخاصة استعادت السيطرة على
منطقة درقد على الحدود األفغانية مع طاجيكستان في
وقت مبكر من صباح األحد .وأضاف البيان« :تجري عملية
تمشيط والوضع تحت السيطرة».
وكانت طالبان تمكنت من االستيالء لفترة قصيرة على
مدينة قندوز الشمالية العام الماضي ،كما اجتاحت مناطق
واسعة في إقليم هلمند الجنوبي ،حيث شنت الواليات
المتحدة ضربات جوية ونشرت قوات خاصة لمساعدة
قوات الشرطة والجيش في أفغانستان.

بيونغ يانغ تهدد برد نووي ووا�شنطن ت�ضع قواتها في حالة الت�أهب الق�صوى
واشنطن تجاه بيونغ يانغ.
وجاء في المقال« :تتحدث الواليات المتحدة عن إرسال قاذفة
استراتيجية إلى كوريا الجنوبية ،وهي تدفع بذلك الوضع نحو
حافة الحرب» ،كما حثت الصحيفة واشنطن على «تبني نظرة
واقعية للوضع» ،و»استخالص العبر من المواجهة التاريخية»
مع بيونغ يانغ.
وفي هذا السياق أعلنت حالة التأهب القصوى في صفوف
القوات األميركية في كوريا الجنوبية أمس تحسبا ً ألي استفزاز
من كوريا الشمالية في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها
األسبوع الماضي.
وذكرت وكالة «رويترز» أن كيرتس سكاباروتي قائد القوات
األميركية المرابطة في كوريا الجنوبية أصدر هذا األمر خالل
زيارة لقاعدة أوسان الجوية التي تديرها الواليات المتحدة
وكوريا الجنوبية بشكل مشترك.

ال��ى ذل��ك ،كلفت الحكومة الصينية أكثر من  500شخص
برصد اإلش��ع��اع على م��دار الساعة على ط��ول ح��دوده��ا مع
كوريا الشمالية إال أنهم لم يرصدوا حتى اآلن أي شيء غير
طبيعي.
وقالت وزارة البيئة الصينية أمس إن أكثر من  500شخص
يشاركون في رصد اإلشعاع وبينهم نحو  350شخصا ً على
طول الحدود ذاتها إضافة إلى  37محطة رصد ثابتة و 14محطة
متحركة.
وعرضت الوزارة صورا ً على موقعها على االنترنت لمركبة
رصد إشعاع تتحرك على طريق تغطيه الثلوج على الحدود
ومسؤول يقف وسط الثلوج وينظر إلى إحدى المعدات الفنية،
لكنها «استبعدت أساساً» احتمال أن يكون للتجربة أي أثر
إشعاعي على الصين مضيفا ً أنه لم يجر رصد أي شيء غير
عادي.

قال مصدر أممي معني
بالتحضيرات للقاء جنيف
حول سورية إنّ الوفد
المفاوض للمعارضة لن
يقتصر حكما ً على األسماء
التي قدّمتها مجموعة
الرياض ،وسيض ّم ثالثة
أسماء من خارجها ،وهي
صالح مسلم عن األكراد،
وقدري جميل وهيثم
مناع ،إضافة إلى ثالثة من
مجموعة الرياض هم رياض
نعسان آغا وجهاد مقدسي
وجمال سليمان ،الفتا ً إلى
أنّ أغلب المعارضين الذي
سيشاركون في الحكومة
بعد المفاوضات شغلوا
مناصب حكومية ،قائالً:
سيسأل السوريون بعد
سنة ...هل سقط في سورية
عشرات اآلالف ليعود
رياض نعسان آغا وزيرا؟ً

البيت الأبي�ض� :أوباما� سينفذ وعده
ب�إغالق غوانتانامو

إيران تمس التفاهم النووي ،مؤكدا ً أنه ال ينبغي
للشعوب أن تدفع ثمن الخالفات بين الكونغرس
والبيت األبيض.
وانتقد الريجاني مناقشة الكونغرس األميركي
لمشاريع تتعلق بالحرس الثوري وفيلق القدس،
واعتبر أنه لوال تصدي فيلق القدس لإلرهابيين في
المنطقة لكانت الواليات المتحدة واجهت عشرات
الحوادث المماثلة لما شهدته باريس.

كبير المفاو�ضين النوويين لكوريا الجنوبية يلتقي نظراءه الأميركي والياباني وال�صيني

قالت كوريا الجنوبية أمس إن كبير مفاوضيها النوويين
يعتزم لقاء نظيريه األميركي والياباني يوم األربعاء وفي اليوم
التالي سيجتمع أيضا ً مع المبعوث النووي الصيني في بكين.
قالت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن من المتوقع أن
يناقش االجتماع المقرر بين كوريا الجنوبية والواليات المتحدة
واليابان مختلف خيارات ال��رد على تجربة كوريا الشمالية
النووية األسبوع الماضي.
من جهتها ،هددت بيونغ يانغ بتوجيه ضربة نووية إلى
الواليات المتحدة ،وذلك بعد تصعيد التوتر في شبه الجزيرة
الكورية إثر إرسال قاذفة استراتيجية أميركية من طراز «بي-
 »52إلى كوريا الجنوبية.
ونشرت صحيفة «ن��ودون سينمون» الناطقة باسم حزب
العمل الكوري الشمالي أمس مقاال ً تحت عنوان« :ردن��ا على
النووي سيكون بالنووي» ،يدين السياسة التي تمارسها

كوالي�س
خفايا

