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التراجع التركي
واالنتحار ال�سعودي

كوالي�س

«داع�ش» في ليبيا مطلب غربي...
} مصطفى حكمت العراقي
} رضا حرب*

لك ّل أزمة صانعوها والعبوها وأدواتها ،ولك ّل طرف قدرات تحدّد
حجمه ودوره في الصراعات الجيوسياسية .الصانعون والالعبون
قادرون على حلحلت األزمة والخروج بحل توافقي ،ال يخسر المهزوم
ك ّل شيء وال يربح المنتصر كل شيء .على سبيل المثال ،الح ّل في
سورية يقوم على توافق بين الصانعين والالعبين ،وإقصاء األدوات
من المعادلة ـ اإلرهاب التكفيري وك ّل من حمل السالح ض ّد الدولة.
الح ّل في اليمن يقوم على القاعدة نفسها ،إقصاء اإلرهاب التكفيري
والقوى التي تعاونت مع العدوان السعودي .بمعنى آخر ،ال مكان
لألدوات في مرحلة ما بعد الح ّل .هكذا تتجه أو يجب أن تتجه األمور،
عاجالً أم آجالً .الالعب المتع ّنت سيكون الخاسر األكبر وسيدفع ثمن
«علي وعلى أعدائي يا رب»
غطرسته .الجنون السعودي على قاعدة
ّ
(حرب البترول) عملية انتحار أحادية.
من دون مواربة ،لعبت تركيا دورا ً تخريبيا ً في سورية ،من خالل
الدعم المباشر وغير المباشر للتنظيمات اإلرهابية ،وكانت ممرا ً
للمقاتلين واألسلحة الى سورية ،وعملت الى جانب السعودية على
عرقلة ك ّل ما يمكن ان يقود الى تفكيك وحلحلت أزمات المنطقة ،خاصة
األزمة السورية ،ومارست دورا ً مشبوها ً في العراق من خالل التعاون
مع مسعود البرزاني ألسباب اقتصادية ،ومع طارق الهاشمي ألسباب
إيديولوجية.
ومن أجل التجييش الداخلي والخارجي ،ال يزال خطاب أردوغان
ثالثي األبعاد واالتجاهات ،إسالمي في مخاطبة األك��راد ،وقومي
معادي لألكراد في مخاطبة األت��راك ،وطائفي في التجييش ض ّد
الدولة السورية ومؤخرا ً ض ّد إيران ،وتبرز الطائفية بأبشع صورها
من خ�لال التحالف مع السعودية ،تحالف إخواني وهابي رغم
الصراع والمنافسة بين المشروعين واإليديولوجيتين.
جاء التدخل الروسي ليغيّر قواعد االشتباك ،لكن معادلة «ما قبل
إسقاط القاذفة الروسية ليست كما بعدها» أحدثت تغييرا ً جوهريا ً
في خريطة الصراع األوراس��ي .رفع بوتين سقف التحدّي في وجه
أردوغ��ان الذي اضطر الى مراجعة حساباته والتراجع من العب
اساسي الى العب احتياط ينتظر قرار الناتو .الدخول الى شمال
العراق ليس أكثر من محاولة لخلط األوراق في العراق حتى ال
يخسر كل شيء.
الدبلوماسية العراقية الهادئة في ظ ّل الجنون اإلقليمي مهمة جدا ً
إال أنها لم تحقق األهداف المرجوة .راهن أردوغ��ان على عدم قدرة
الجيش العراقي على حماية حدوده بسبب انشغاله في محاربة
داع��ش» ،فقرر أن يكون العبا ً أساسيا ً في العراق إلع��ادة االعتبار
الى القوة التركية .في هذه المرحلة يمكن للعراق القيام بخطوات
أولية كتخفيض التمثيل الدبلوماسي والتهديد بقطع العالقات
الدبلوماسية ومنع دخول البضائع التركية الى األسواق العراقية
كخطوة ثانية .يعتبر العراق سوقا ً تجارية ضخمة (حجم التجارة
التركية مع العراق يبلغ  13مليار دوالر) ،كما أنه المم ّر البري
الوحيد الى دول الخليج واألردن .القوة الناعمة إذا لم ترافقها مواقف
صلبة وقوة صلبة ال ّ
تدل على عقالنية في التعاطي مع األزمة ،بل
الحس القومي التركي للدفع نحو
دليل ضعف لربما يدفع بتجييش
ّ
الطعن بمعاهدة سيفر سنة  1920حول الموصل بين بريطانيا
وفرنسا.
ف��رض ال��دخ��ول ال��روس��ي المباشر واق��ع �ا ً ج��دي��دا ً على الساحة
السورية ،كان العراق قادرا ً على اقتناص الفرصة ليضع األميركيين
أم��ام خيارات صعبة .فهم التركي الواقع الجديد في سورية ،ولم
يستفد منه العراق.
بنظرة سريعة على الخريطة التركية ندرك أنّ تركيا باتت محاصرة
باستثناء المم ّر الضيّق مع مسعود البرزاني ،والعالقات االستراتيجية
مع «إسرائيل» .إيران ال تزال تراهن على عودة الخطاب الديني الجامع
لنجم الدين أربكان والخطاب السياسي المتزن لعبدالله غول الذي ت ّم
تهميشه بلعبة دنيئة لعبها الثنائي أردوغان ـ أوغلو .وبنظرة أخرى،
نرى أنّ إيران هي المم ّر البري الوحيد الى وسط وشرق آسيا ،أكثر من
ثلثي سكان العالم .هذا األمر يوجب على أردوغان وضع الحسابات
االقتصادية في ميزان ال��ص��ادرات كون تركيا المستفيد األكبر في
عالقاتها التجارية .الهروب نحو السعودية ال يح ّل أزمات تركيا ،بل
يو ّرطها في أكثر من ملف ،الح ّل في طهران وأنقرة ومنهما الى موسكو
حيث الالعب الدولي األقوى على الساحة السورية.
السعودية تم ّر بمرحلة عصيبة على أكثر من جبهة .وصف ديفيد
اغناتيوس لمملكة آل سعود «السعودية مملكة خائفة» دقيق جداً.
األمر األول ،من غير الدخول بالتفاصيل ،بعد محاوالت يائسة
وبائسة إلغراء بوتين بالتخلي عن سورية واالبتعاد عن إيران وعدم
التقارب االستراتيجي مع حزب الله (زيارات بوغدانوف) ،جاءت
زيارة بوتين الى إيران لتت ّوج تحالفا ً استراتيجيا ً ال يطال المنطقة
الشرق أوسطية فقط ،بل لالتفاق على العمل سويا ً لوأد أيّ تحرك
سعودي إلشعال وسط آسيا .أصبحت إيران العبا ً جيوستراتيجيا ً
على مستوى الصراع على رقعة الشطرنج األوراسية ،وهذا من شأنه
أن يعزز موقع إيران على الساحة اإلقليمية والدولية.
فضالً عن ذلك ،عملت السعودية على تخريب التوصل الى اتفاق
نووي بين إيران والمجموعة الدولية  1+5أكثر من أي دولة أخرى،
تف ّوقت على «إسرائيل» في الحمالت اإلعالمية وقدّمت عشرات
المليارات من الدوالرات كرشاوى لفرنسا على شكل صفقات تجارية.
ك ّل محاوالتها ب��اءت بالفشل .اليوم ،مع االقتراب من موعد رفع
العقوبات يتعزز دور إيران في المنطقة خاصة في مجال محاربة
اإلرهاب التكفيري .في المقابل تتع ّزز مخاوف السعودية من أن تفقد
موقعها كأداة في االستراتيجية األميركية ،لهذا نشهد ارتفاع منسوب
الجنون لدى المارشال «عادل الجبير» حتى يظنّ الواحد منا أنه
يستمع الى مارشال خاض وانتصر في الحربين العالميتين.
األمر اآلخر ،الغرب الذي استخدم السعودية كأداة لتخريب المنطقة
وإسقاط الدولة السورية والرئيس بشار األسد ،رضخ أخيرا ً لصوت
العقل والمنطق ،وسلَّم بالدور اإليجابي والحاسم للرئيس األسد
وسلَّم أيضا ً بأنّ الشعب السوري يمتلك
وحلفائه في محاربة اإلرهابَ ،
باق الى
الحق المطلق في كتابة دستوره واختيار قادته .وبما أنّ األسد ٍ
أج ٍل يق ّرره الشعب السوري تكون السعودية قد خسرت أه ّم معاركها
مع محور المقاومة.
النقلة النوعية في االستراتيجية األميركية من استراتيجية بوش
«الحروب المباشرة» الى استراتيجية أوباما «استخدام القوة الناعمة
وحروب الوكالء» المسماة «القيادة من الخلف» فشلت ألنّ حلفاءها
االساسيين ضعفاء ،األمر الذي انعكس على الثقة المتبادلة .يشعر
ه��ؤالء اليوم أنّ ال��والي��ات المتحدة تركتهم في منتصف الطريق،
االستمرار خسارة والتراجع خسارة .السعودية ت��درك جيدا ً أنّ
إقصاء «األداة» أمر حتمي للتوصل الى تفاهمات .تهديدات المارشال
«الجبير» ليست أكثر من صرخات استغاثة خوفا ً من التخلي الكلي
عن السعودية ال سيما أنّ هناك مؤشرات قوية على عدم وجود مكان
لها في االستراتيجية األميركية.
األمر الثالث ،رغم حالة الخوف الشديد على مصير المملكة وحكم
آل سعود ،ال تزال السعودية تكرس قدرا ً كبيرا ً من قدراتها المالية
واإلعالمية لتوظيف النعرات القومية في صراعها السياسي مع
إيران (الذهاب الى الجامعة العربية الفاشلة) ،وتجييش النعرات
المذهبية إلحداث فتنة مذهبية كي تفرض نفسها كزعيمة على العالم
السني« .تحالف منتصف الليل» من  34دولة لمحاربة اإلرهاب هو
في الحقيقة تحالف لدفع المنطقة الى حرب سنية  -شيعية .الدول
التي تفاعلت إيجابيا ً مع السعودية إما دول فاشلة ال قيمة لها على
الخريطة الجيوسياسية أو دول تريد نصيبا ً من الخزينة السعودية
التي يتهاوى اقتصادها أمام أعين حكامها.
األمر الرابع واأله ّم .كانت السعودية على مدى عقود إحدى األدوات
في الصراعات وافتعال األزم��ات وتوظيف المال لشراء األص��وات
والذمم ،لكن عندما ق ّررت أن تكون العبا ً وجدت نفسها عاجزة عن
القيام بهذا الدور حتى في مواجهة إحدى أفقر الدول العربية ،اليمن.
وعدت األميركيين بدخول صنعاء وإنهاء الحالة الحوثية خالل عشرة
أيام ،لكن رغم الدعم األميركي اللوجستي والتحالف العربي والمرتزقة
الكولومبيين ،ورغم ما يقوله اإلعالم السعودي حول إنجازات عواصف
«الحزم» و«األمل» أصبح أنصار الله يقاتلون الجيش السعودي داخل
األراضي السعودية ويسيطرون على قرى ومدن ومواقع استراتيجية
في العمق السعودي.
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تتزايد معاناة الشعب الليبي يوما ً بعد آخر ،فمصدر ق ّوته
الوحيد هو النفط الذي يحترق شيئا ً فشيئاً ،حيث التهمت
النيران سبعة خزانات في ميناءي السدرة ورأس النوف منذ
أيام وال قدرة لحراس المنشآت على إطفائها ...هجوم تنظيم
«داعش» على اآلبار جاء بعد سيطرته على مدينة بن جواد
التي تبعد  50كم ،ما جعله يطاول أه ّم آبار الهالل النفطي
شمال البالد بعشرات القذائف والصواريخ .كما ه ّز هجوم
انتحاري كبير معسكرا ً لتدريب خفر السواحل الليبية في
مدينة زليتن بالقرب من سوق شعبية ،ما أسفر عن مقتل ما
يزيد عن  70شخصاً ،وإصابة المئات.
القوات الليبية منقسمة بين ص ّد هجمات «داعش» الطامح
للسيطرة على منطقة الهالل النفطي كمورد مستقبلي له ...وبين
إنقاذ ما تبقى من مصادر الدخل الليبية .بينما ينشغل أصحاب
الشأن الليبي من ساسة وعسكريين في البحث عن توافق
بعد توافق صخيرات ،حيث يل ّوح نواب برقة باالنسحاب من
مجلس حكومة السراج نظرا ً إلى تمسك ممثلي المؤتمر الوطني
العام بالمادّة الثامنة من ملحق االتفاق ،والتي تنص على نقل
صالحيات المناصب األمنية والعسكرية والمدنية العليا كافة
الى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع االتفاق ،ما يعني عدم
االعتراف بقائد الجيش خليفة حفتر ...كذلك يتخ ّوف ليبيون
من خطة دولية إلقصاء غالبية ضباط الجيش الليبي من
المشهد وفرض الحماية الغربية بحجة مساعدة الحكومة
الجديدة على التخلص من «داعش».
الساحة الليبية التي تح ّولت الى قبلة لمجيء اإلرهابيين
من شتى أصقاع األرض ،خصوصا ً بعد الدعوة األخيرة لزعيم
عصابات «داعش» ابو بكر البغدادي بترك العراق وسورية
بعد الهزائم المتعددة التي ُمني بها التنظيم اإلرهابي والتوجه
نحو الدول األوروبية التي تعتبر ليبيا بوابتها الرئيسية من

المتوسط ...حيث رصدت تقارير أمنية ثالث طرق رئيسية
يستغلّها المتطرفون للتسلل إل��ى ليبيا ،بغية االلتحاق
بالتنظيمات اإلرهابية هناك وعلى رأسها تنظيم «داعش» الذي
أعلن نفسه بتبني العديد من الهجمات اإلرهابية النوعية ،أول
هذه الطرق هي الحدود بين مصر وليبيا.
أما ثانيها فهي الحدود بين تونس وليبيا حيث تستغ ّل في
تسلل العديد من العناصر اإلرهابية وقادة الكتائب الموالية،
إما ألنصار الشريعة أو مؤخرا ً لـ«داعش».
آخر هذه الطرق هي الحدود النيجرية الليبية حيث يعبر
المالحقون قضائيا ً وكبار شخصيات الجماعات اإلرهابية
الصحراء الفاصلة بين النيجر وليبيا ،لالنضمام إلى جبهات
القتال في سرت ودرنة وغيرها من المدن.
يُلقي ه��ذا الوضع المنفلت من رقابة الدولة بتداعياته
االجتماعية والسياسية والعسكرية على دول الجوار التي
سينال ك ّل منها نصيبه من زعزعة االستقرار الداخلي ،حيث
يمكن اعتبار مصر أكثر دول الجوار تأثرا ً بسيطرة التنظيم على
مدن ليبية ،إذ تسعى السلطات المصرية إلى التأكد من صحة
تقارير تتحدّث عن اختطاف  21مصريا ً في ليبيا ،وفقا ً لوزارة
الخارجية في مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو
زيد إنّ الوزارة ال تزال تتحقق للتأكد من مدى صحة ما نشرته
وسائل إعالم بشأن ذلك.
وكانت تقارير صحافية محلية قد تحدّثت عن اختطاف 21
شابا ً من محافظة المنيا ،بصعيد مصر ،على أيدي مسلحين
مجهولين في ليبيا.
كما دع��ا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي األمم
المتحدة إل��ى استصدار ق��رار يسمح بتدخل ق��وات دولية
في ليبيا التي تعاني من حالة فوضى أمنية وسياسية
منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي ...يبدو أنّ
الوضع الليبي يتجه نحو مزيد من الخراب والدمار ألنّ ك ّل
هذه األحداث الدموية التي تحصل في حين أن ليبيا واقعة

تحت الفصل السابع ،أيّ أنها تحت الرعاية األممية ،كما أنّ
البوارج الحربية األميركية تجوب المتوسط قبالة السواحل
الليبية ،وكذلك استخبارات بعض الدول الغربية واإلقليمية
وحتى الخليجية تعبث بالوضع الليبي كيف ما تشاء،
وجميع هوالء لهم نفوذ في ليبيا ورغم ك ّل ذلك فإنّ «داعش»
يتمدّد ويكبر في الداخل الليبي وهو ما يؤكد دعم الغرب
وحلفائه للتنظيم اإلرهابي.
التدخل السياسي في الشأن الليبي حاصل بالفعل ،ولكن
من دون أيّ نتائج ملموسة تسهم في تحسين الحال والقضاء
على اإلرهاب .الح ّل هو عسكري بدرجة كبيرة ويكمن في زيادة
الدعم للجيش الليبي بقيادة حفتر للقضاء على اإلرهاب بعد
االتفاق على تسمية المجاميع المسلحة وعدم اإلبقاء عليها
كذريعة للضغط على مصر وتونس وحتى الجزائر للحصول
على مواقف سياسية مقابل ذل��ك ...إنّ تنامي وجود داعش
في ليبيا والذي سيؤدّي الى انتشارها بشكل أكبر في المغرب
العربي هو نتيجة حتمية النحساره في العراق وسورية.
كما أنّ الكالم عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بال جدوى،
فإنّ المعنى الحقيقي لذلك هو تشكيل حكومة وحدة مصالح
خارجية بين قطر وتركيا والسعودية والواليات المتحدة
وبعض ال��دول األوروب��ي��ة التي تتخذ من األط���راف الليبية
المتنازعة على المناصب عمالء لها.
الغرب جعل األمور تصل الى هذا الح ّد بالرغم من أنّ ليبيا
تهدّد أمنه القومي واالستراتيجي بشكل مباشر ،ألنهم أرادوا
للشعب الليبي االختيار بين أن يكون في معسكرهم المعادي
للشعوب العربية أو القبول بتح ّمل تبعات انتشار اإلرهاب
مع ضعف القدرة في القضاء عليه ألنّ الفوضى تعني استمرار
تدفق الثروة النفطية الى أوروبا بأبخس األثمان ...الح ّل في
ليبيا لن يت ّم عبر الغرب الذي ساهم في الوصول إلى ك ّل ما
يحدث اآلن...
«داع��ش» في ليبيا اآلن مطلب غربي الستمرار «الفوضى
الخالقة» التي بدأت في سورية والعراق واقتربت من االنتهاء.

قال مصدر يمني على
صلة بملفات التفاوض
إنّ السعي السعودي
لوضع قضيتي اإلفراج
عن المعتقلين وفك
الحصار من طرف واحد
مقابل استمرار الغارات
السعودية والحصار
البحري على اليمن
جوبه برفض قاطع من
الحوثيين ،ما استدعى من
المبعوث األممي تأجيل
الموعد المق ّرر في جنيف
للمفاوضات ،وأضاف
المصدر أنّ جولة مواجهة
تبدو ضرورية لحسم
هذا االشتباك حول
األولويات ،وأنّ الميدان
ومن يتح ّمل الضغط أكثر
سيق ّرر طبيعة التفسير
الذي ُيعتمد لفك الحصار
باعتبار الحصار البحري
السعودي جزءا ً منه أم ال؟

طهران ُتفرج عن البحارة ا ألميركيين و آ�بادي يعتبر احتجاز الزورقين در�س ًا للكونغر�س
قال قائد الجيش اإليراني الجنرال حسن فيروز آبادي
إن احتجاز زورقين أميركيين وعشرة بحارة يجب أن
يكون درسا ً ألعضاء الكونغرس الذين يسعون لفرض
عقوبات جديدة على طهران.
ونقل ع��ن اب���ادي قوله ق��ول��ه« :إن واق��ع��ة الخليج
الفارسي التي ربما لن تكون آخر خطأ للقوات األميركية
في المنطقة يجب أن تكون درسا ً لمثيري المشاكل في
الكونغرس األميركي».
وأض���اف« :ان ه��ذه ال��ح��ادث��ة كشفت م��دى ضعف
األميركيين ف��ي م��واج��ه��ة اق��ت��دار ال��ق��وات المسلحة
لجمهورية إي��ران االسالمية ،وإن حسن نية القادة
اإليرانيين وحكمتهم حالتا دون تعرض األميركيين
لكارثة جديدة في الخليج الفارسي».
وأفرجت طهران عن البحارة األميركيين التي كانت
قد احتجزتهم في زورقين للبحرية األميركية بالخليج،
ما أثار توترا ً عشية التنفيذ المتوقع لالتفاق النووي
التاريخي بين إيران والقوى العالمية.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ال��ح��رس ال��ث��وري اإلي��ران��ي «بعد
التدقيق ،تبين أن دخولهم المياه اإلقليمية للبالد لم يكن
عن قصد .وبعد تقديمهم االعتذار ،تم إطالق سراحهم في
المياه الدولية» ،حيث أظهرت التحقيقات أن خلالً في
نظام المالحة أدى لدخول البحارة المياه اإلقليمية.
وطالبت ط��ه��ران واشنطن ب��االع��ت��ذار ع��ن انتهاك
مياهها اإلقليمية ،وقال األميرال علي فدوي قائد بحرية
الحرس الثوري اإليراني إن حاملة طائرات أميركية
تصرفت بشكل «مستفز وغير مهني» لمدة  40دقيقة،

بالقيام بمناورات في الخليج ،بعد احتجاز البحارة
األميركيين.
وأكدت العالقات العامة في الحرس الثوري االيراني
أن حاملتی الطائرات األمیركیة «ترومان» و الفرنسیة
«شارل دیغول»  ،كانتا قریبتین من الموقع الذی أوقف

فیه حرس الثورة الزورقين وبالتزامن مع ذلك قامت
القطع البحرية األميركية باجراءات استفزازية جرى
احتواؤها من قبل القوة البحرية لحرس الثورة ليعود
الهدوء الى المنطقة.
وكان مسؤول كبير بالحكومة األميركية قد أعلن في

�شرطة كولونيا :اعتداءات ر�أ�س ال�سنة
قام بها الجئون من المغرب وتون�س والجزائر
بعد حالة الهرج والمرج التي شهدتها ألمانيا
في احتفاالت رأس السنة ،صدر تقرير جديد لمركز
شرطة مدينة كولونيا األكثر تضر ًرا ،يُظهر أن معظم
الجنايات قام بها أشخاص من جنسيات محددة.
وقام مركز الشرطة المذكور ،بتحليل ما يُعرف
باسم «إج����راءات المتابعة» للسجل الجنائي
لطالبي اللجوء خالل سنة بالضبط ،حيث أصدر
«مركز تحليل وتقييم الجرائم» التابع لشرطة
مدينة كولونيا اإلح��ص��اءات المتعلقة بالفترة
الممتدة من تشرين األول  2014وحتى تشرين
الثاني .2015
وحسب ما نشرته صحيفة «بيلد» األلمانية،
تبين من التقرير أن معظم الذين يقومون بارتكاب
الجنايات هم أشخاص يقيمون بشكل غير قانوني
في ألمانيا ،أي الذين دخلوا بشكل غير شرعي
وليس لديهم أذونات إقامة.
والالفت هو أن نتيجة اإلحصاءات كانت تشير
بوضوح إلى أن الالجئين الذين يطلبون الحماية
في ألمانيا هم األقل ارتكابا للجنايات .ولكي تكون
الصورة أوض��ح ،تبرهن اإلح��ص��اءات أن من بين
 1111الجئا ً سوريا ً مسجالً في كولونيا ،ارتكب 5
مسجلة لدى الشرطة ،أي ما
أشخاص فقط جنايات
ّ
نسبته أقل من  5,0في المئة.
أما بالنسبة لالجئين من أفغانستان فمن بين
 660الجئا ً ارتكب  4أشخاص فقط جنايات مسجلة
لدى الشرطة ،أي ما نسبته  ،0,6%ومن بين 789
الجئا ً عراقيا ً ارتكب  19شخصا ً جناياتٍ مسجلة
لدى الشرطة ،أي ما نسبته  ،2,4%أما الالجئون

اإليرانيون فمن بين  294الجئا ً ارتكب  9أشخاص
جنايات مسجلة ل��دى ال��ش��رط��ة ،أي م��ا نسبته
.3,6%
وأضاف التقرير أن «األشخاص الذين ينتمون
إل��ى ه��ذه الجنسيات ق��ام��وا ب��ارت��ك��اب جنايات
ال تعتبرها ال��ش��رط��ة خ��ط��ي��رة» ،أم���ا بالنسبة
لإلحصاءات المتعلقة بالالجئين من شمال أفريقيا
فقد قام  40%من الالجئين المغاربة المسجلين
في كولونيا ،والبالغ عددهم  521الجئاً ،بارتكاب
جنايات مسجلة لدى الشرطة.
أما الجزائريون فقام  40%من الالجئين منهم

وقت سابق أن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف
أكد لنظيره األميركي جون كيري أنه سيتم السماح
للبحارة األميركيين بمواصلة رحلتهم فوراً.
من جهته ،وصف الحرس الثوري اإليراني ،الحديث
ع��ن اإلف���راج السريع ع��ن  10ب��ح��ارة أميركيين بأنه
تكهنات يرددها آخ��رون ،وذلك قبل أن يعلن الحقا ً في
بيان نقله التلفزيون الرسمي اإلفراج عنهم.
في غضون ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع األميركية أن
إيران تحتجز قاربين تابعين للبحرية األميركية ،وأكدت
أن طهران قد أبلغت الواليات المتحدة أنها ستعيد أفراد
الطاقمين فوراً.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت األبيض
إن  10بحارة على متن زورق��ي��ن تابعين للبحرية
األميركية احتجزتهم إي��ران في الخليج ،وإن طهران
أبلغت الواليات المتحدة أن أف��راد الطاقم سيعودون
على الفور.
ويأتي الحادث بعد نحو أسبوعين من اتهام واشنطن
لطهران بإطالق صواريخ قرب حاملة طائرات أميركية
بالخليج ،وهو األمر الذي نفته إيران ،وسبق أن اشتبكت
قوات إيرانية وأميركية في الخليج ال سيما خالل الحرب
بين إيران والعراق في الثمانينات بعد الثورة اإلسالمية
في إيران عام .1979
ويأمل الدبلوماسيون أن يخفف االتفاق ،ال��ذي تم
التوصل إليه مؤخرا ً بين إي��ران والسداسية الدولية
بشأن برنامج طهران النووي ،من حدة عقود من غياب
الثقة ويهدئ التوتر بين البلدين.

�أنقرة تعلن اعتقال م�شتبه به
متورط في هجوم �إ�سطنبول

والبالغ عددهم  260الج��ئ�اً ،بارتكاب جنايات
مسجلة لدى الشرطة .وق��ام  40%من الالجئين
التونسيين ،والذين ال يتجاوز عددهم  57الجئاً،
بارتكاب جنايات مسجلة لدى الشرطة.
وحسب شرطة مدينة كولونيا ،فإن معظم هذه
الجنايات وقعت في ليلة رأس السنة وتض َّمنت
التحرش ،السرقة ،واالعتداءات على السيارات.
وكانت احتفاالت رأس السنة في مدينة كولونيا
األلمانية ق��د شهدت قيام ح��وال��ي أل��ف شخص
باالعتداء أو السرقة أو التحرش على حوالى 100
امرأة ،باإلضافة إلى أعمال ٍ
عنف وتخريب أخرى.

أعلن وزير الداخلية التركي أفكان أال عن اعتقال مشتبه به في التورط بهجوم
إسطنبول ،بينما تواصل القوات األمنية عمليات مكافحة اإلرهاب والمداهمات
في العديد من المناطق.
وقال أال خالل مؤتمر صحافي أمس في إسطنبول مع نظيره األلماني توماس
دي ميزير الذي يزور تركيا في أعقاب العمل اإلرهابي في إسطنبول الذي كان
معظم ضحاياه مواطنين ألمان ،قال« :تم مساء الثالثاء اعتقال شخص واحد
يشتبه به في التورط في ارتكاب العمل اإلرهابي».
وأكد الوزير التركي أن الهجوم أسفر عن مقتل  10أشخاص 8 ،منهم ألمان.
وتابع أن  11شخصاً ،بينهم  9ألمان ونروجي وبيروفي ،مازالوا يخضعون
للعالج بعد إصابتهم بجروح جراء التفجير اإلرهابي الذي استهدف مجموعة
من السياح في ميدان السلطان أحمد بوسط إسطنبول.
وأوضح الوزير أنه تم نقل  17مصابا ً إلى مستشفيات بعد الهجوم ،وتوفي
واحد منهم متأثرا ً بجروحه ،وغادر  5آخرون المستشفيات بعد تحسن حالتهم.
وأضاف أن اثنين من المصابين األلمان ما زاال في حالة خطيرة.
واعتقلت الشرطة التركية العشرات من المشتبه بهم ،خالل مداهمات أجرتها
إثر تفجير اسطنبول ،فيما أكدت القنصلية الروسية اعتقال  3مواطنين روس
لالشتباه في صلتهم بـ«داعش».
وجرت عمليات مداهمة في  5من المدن الكبرى التركية ،بينها أنقرة ،حيث
تم اعتقال ما يربو عن  60شخصاً ،بينهم أجانب ،معظمهم من حاملي الجنسية
السورية.
كما ذكرت صحيفة «صباح» التركية أن عدد المعتقلين بعد عملية أمنية
جرت في محافظات الجنوب وجنوب غرب البالد ،بلغ  59شخصاً ،فيما أكدت
القنصلية الروسية في أنطاليا اعتقال  3مواطنين روس في إطار هذه العملية.
وقال القنصل الروسي العام في تركيا في تصريح لوكالة «تاس»« :إننا نؤكد
اعتقال  3مواطنين روس ،ونعمل على توضيح أسباب اعتقالهم».
وذكرت وكالة «األناضول» أن اعتقال المواطنين الروس تم خالل مداهمة
منزل في أنطاليا ،حيث قام رجال األمن بمصادرة بعض الوثائق اإللكترونية.
وأف��ادت الوكالة بإحالة قضية المواطنين الثالثة إلى المحكمة ،علما ً بأنهم
يواجهون تهمة تقديم الدعم اللوجستي لمنظمة إرهابية.

�سيول تدعو العالم �إلى اتخاذ �إجراءات قا�سية رداً على تجربة بيونغ يانغ

كوريا الجنوبية ت�صد طائرة �شمالية حاولت اختراق �أجوائها
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف نظيره
الكوري الجنوبي يون بيونغ سي إلى ضبط النفس
واالمتناع عن خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في
شبه الجزيرة الكورية.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الوزير الروسي
أعرب عن القلق الكبير من إعالن بيونغ يانغ عن إجراء
اختبار لقنبلة هيدروجينية ،وذلك في اتصال هاتفي مع
وزير خارجية كوريا الجنوبية جرى بطلب من سيول.
وأش��ار بيان صادر عن الخارجية الروسية إلى أن
الف��روف أك��د خ�لال المكالمة أهمية استئناف الحوار
الرامي إلى البحث عن سبل لتسوية األزم��ة الحالية
سياسيا ً ودبلوماسيا ً بأسرع وقت.
م��ن جهة أخ���رى ،أف���ادت الخارجية الروسية بأن
الفروف ناقش الوضع األمني في شمال شرق آسيا مع
نظيره الياباني فوميو كيشيدا على خلفية التجربة
النووية الكورية الشمالية األخيرة ،مضيفة أن الوزيرين
بحثا أيضا ً أهم مسائل العالقات الروسية اليابانية.
وفي السياق ،دعت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك

كون هيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ إج��راءات قاسية
ردا ً على التجربة النووية األخيرة في كوريا الشمالية.
وذك��رت ب��ارك في الخطاب لألمة أمس أن التجربة
النووية التي أجرتها كوريا الشمالية م��ؤخ��را ،تعد
استفزازا ً صارخا ً لألمن الكوري الجنوبي ،وأيضا ً تهديدا ً
خطيرا ً لبقاء الشعب ومستقبله.
وأكدت أن التجربة الكورية الشمالية تعتبر تحديا ً
غير مقبول يهدد السالم واألمن في منطقة شمال شرق
آسيا ،وأيضا ً في العالم بكامله ،مشيرة إلى أن هذه
التجربة قد تؤدي إلى تغييرات مهمة في األمن لشبه
الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا ،ومن الممكن أن
تغير طبيعة القضية النووية الكورية الشمالية بشكل
جذري.
وقالت الرئيسة ب��ارك إن ردود الفعل الدولية على
التجربة النووية الكورية الشمالية األخيرة ينبغي أن
تختلف عن ما كانت عليه في الماضي ،وتعهدت ببذل
الجهود الدبلوماسية ليتبنى مجلس األمن الدولي قرارا ً
يفرض عقوبات قوية على بيونغ يانغ.

من جهته ،وافق مجلس النواب األميركي باإلجماع
تقريباً ،على تشريع م��ن شأنه توسيع العقوبات
المفروضة على كوريا الشمالية.
وصوت لصالح اإلج��راء  418نائبا ً مقابل اعتراض
نائبين اثنين ،وحظي بتأييد ساحق من الجمهوريين
والديمقراطيين .وقدم مشروع القانون في أوائل ،2015
لكنه لم يطرح للتصويت إال بعد إع�لان بيونغ يانغ
مؤخرا ً أنها أجرت تجربة لقنبلة هيدروجينية.
يذكر أن حكومة كوريا الشمالية قد أعلنت أول من
أمس أن إجراء التجربة الناجحة للقنبلة الهيدروجينية
سمح بتزويد القوات المسلحة للبالد ب��رؤوس نووية
خاصة للصواريخ الباليستية.
الى ذلك ،ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية
الجنوبية أن طائرة كورية شمالية مسيرة (من دون
طيار) حاولت اختراق األجواء الكورية الجنوبية أمس،
مشيرا ً إلى أن جنود بالده أطلقوا عيارات تحذيرية على
ما اشتبهوا بأنه طائرة كورية شمالية عبرت الحدود.
وذكر المتحدث أن الطائرة دخلت األجواء الجنوبية

بعمق «ع��ش��رات األم��ت��ار» ،موضحا ً أن ال��ح��ادث وقع
بالقرب من مركز عسكري للمراقبة في جبل دورا على
بعد نحو خمسين كيلومترا ً شمال سيول.
كما أكد أن جنود بالده حذروا الجانب الشمالي عبر
مكبرات الصوت قبل إطالق النار ،مشيرا ً إلى أن الطائرة
عادت أدراجها شماال ً عبر الشريط الحدودي في منطقة
الفصل بين البلدين.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،ذك���رت وك��ال��ة األن��ب��اء الكورية
الجنوبية «يونهاب» أن الجنوب أطلق نحو عشرين
ع��ي��ارا ً م��ن رش��اش ثقيل باتجاه ال��ط��ائ��رة الشمالية
إلجبارها على االبتعاد.
وتشهد العالقات بين الكوريتين توترا ً غير مسبوق،
على خلفية إع�لان بيونغ يانغ مؤخرا ً اختبار قنبلة
هيدروجينية ،بعد اإلع�لان قبل ذلك عن إطالق ناجح
لقمر اصطناعي شمال بلغ مداره ،فيما أشار المراقبون
إلى أن إطالق القمر االصطناعي ليس إال خطوة في إطار
برنامج بيونغ يانغ ال��ن��ووي والصاروخي المحاط
بالسرية والتكهنات.

