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كيري لمو�سكو� :صبرنا محدود جد ًا في ما يتعلق بمعرفة م�صير الأ�سد

في تصريح يحمل أكثر من معنى ،وينذر بتعقيدات كثيرة في األزمة
السورية ،ح ّذر وزير الخارجية األميركي جون كيري أمس ،موسكو من
أنّ صبر واشنطن حول الصراع السوري ومصير الرئيس بشار األسد
بدأ ينفد.
كيري قال خالل زيارته للنرويج« ،نحن نعرف أنّ وقف اطالق
النار في سورية هش جداً ،ويجب فرض وقف حقيقي لوقف اطالق
النار» و»على روسيا أن تفهم أنّ صبرنا ليس بال حدود .وفي الواقع
هو محدود جدا ً في ما يتعلق بمعرفة ما إذا ستتم محاسبة األسد من
عدمه» ،مشيرا ً أنّ بالده «مستعدة أيضا ً لمحاسبة عناصر المعارضة
الذين يشتبه بارتكابهم انتهاكات أو الذين يواصلون المعارك في
انتهاك لوقف اطالق النار».
جاء ذلك في وقت ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
أن العملية العسكرية الروسية في سورية أحبطت خطط اإلرهابيين
إلقامة قواعد تابعة لهم في الشرق األوسط.
وأوضح الفروف في سياق حديثه أمام أعضاء الدوما الروسي ،أمس،
أنّ القوات الجوية الروسية التي تشارك في جهود مكافحة اإلرهاب في
سورية ،تمكنت بالتنسيق مع الجيش السوري وحلفائه ،من إحباط
خطط المتطرفين إلنشاء رؤوس جسور في منطقة استراتيجية هامة
هي الشرق األوسط.
وأعاد الوزير الروسي إلى األذهان أنّ الرئيس بوتين في كلمته أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول الماضي قدم مبادرة خاصة
بتشكيل جبهة واسعة لمحاربة اإلرهاب تعتمد على قاعدة قانونية
دولية متينة وتحت رعاية األمم المتحدة.
واستطرد قائالً «دعما ً لهذه المبادرة ،بدأت القوات الجوية والفضائية
الروسية العمل في سورية تلبية لطلب السلطات السورية وبالتعاون
مع الجيش السوري ووحدات الدفاع الوطني من أجل إحباط خطط
اإلرهابيين إلقامة قواعد لهم في منطقة الشرق األوسط ذات األهمية
االستراتيجية».
وأك��د الف���روف ،أنّ شركاء روسيا الغربيين احتاجوا إل��ى وقت
طويل لكي يدركوا خطورة التحديات التي مصدرها تنظيما «داعش»
و»النصرة» اإلرهابيان ،وضرورة التنسيق مع روسيا في التصدي

لهذه المخاطر.
وأش��ار ال��ى أنّ األشهر الماضية شهدت تقدما ً في إط�لاق جهود
عملية مشتركة في هذا المجال ،إذ أنشأت روسيا والواليات المتحدة
المجموعة الدولية لدعم سورية ،فيما تبنت األم��م المتحدة خطة
متكاملة لوقف األعمال القتالية وضمان الوصول اإلنساني إلى
المحتاجين في المناطق المحاصرة ،ودفع عملية التسوية السياسية
بال شروط مسبقة أو تدخالت خارجية ،قدما إلى األمام.
من جهته ،قال أمين عام األمم المتحدة بان كي مون إ ّنه ال يمكن
تحقيق تقدم في تسوية النزاع السوري إال بالحوار وجهود المجتمع
الدولي برمته ،مشيدا ً بالدور المحوري لروسيا في هذه الجهود.
وذكر بان كي مون أن الطريق إلى تسوية النزاع السوري مازال
طويالً ،لكنه أشار إلى التأثير اإليجابي الذي جاء به التعاون بين
وزيري الخارجية الروسي سيرغي الفروف واألميركي جون كيري
بشأن الملف السوري.
األمين العام لألمم المتحدة ،أعلن بشكل مبطن وفاة الجدول الزمني
للتسوية السورية الذي أقره مجلس األمن الدولي ،مؤكدا ً أنّ هذه
الوثيقة تبقى معلما ً مهما ً يدفع طرفي النزاع للتحرك إلى األمام نحو
تحقيق طموحات الشعب السوري.
كما أعرب عن قناعته بأن روسيا والغرب سيتمكنان من تجاوز
الخالفات الناجمة عن النزاع األوكراني ،وذكر أنّ تدهور العالقات بين
روسيا والغرب يضر بقدر كبير بقدرة المجتمع الدولي على التصدي
للتحديات العالمية.
وقال بان كي مون بأنّ الدول الكبرى تمكنت ،رغم الخالفات القائمة
بينها ،من التوصل إلى صفقة نووية مع إيران حول برنامج األخيرة
النووي ،وأشار أيضا ً إلى تحقيق تقدم بقدر ما حول التسوية السورية،
مؤكدا ً في الوقت نفسه أنّ مفاوضات السالم تتقدم ببطء شديد.
إلى ذلك ،دانت الخارجية السورية أمس ،نشر مجموعات من القوات
الخاصة الفرنسية واأللمانية في منطقتي عين العرب ومنبج ،معتبرة
أنّ هذا التدخل السافر يشكل انتهاكا ً صارخا ً لمبادىء ومقاصد ميثاق
األمم المتحدة ،وعدوانا ً صريحا ً على سيادة سورية واستقاللها.
(التتمة ص)14

حما�س تنفي منع ال�سلطات الم�صرية
وفدها من زيارة القاهرة

اال�ستخبارات تعمل على الت�أكد من �صحة مقتل البغدادي

الجي�ش العراقي يعزل «الحالب�سة» عن الفلوجة
ويقطع �إمدادات «داع�ش»
أعلنت «قيادة عمليات األنبار» في
الجيش العراقي عن انطالق عملية
عسكرية لتحرير منطقة الحصي
جنوب الفلوجة بمحافظة األنبار من
سيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي .هذا
وسيطرت القوات العراقية على سدة
وناظم الهيتاوين الواقع على مشروع
الثرثار باتجاه نهر الفرات جنوب شرق
الفلوجة.
وق��ال مصدر مطلع أنّ الهدف من
العملية التي انطلقت بقطعات الفرقة
الثامنة في الجيش العراقي ،مع أبناء
العشائر في محور جنوب الفلوجة
إكمال السيطرة على منطقة الحصي،
مضيفا ً أنّ القوات العراقية في جبهة
مواجهة مع «داعش» من جهة وتأمين
القطعات التي تنفذ عملية الدخول إلى
الفلوجة.
وأعلنت مصادر أمنية أنّ القوات
العراقية تمكنت م��ن قطع إم���دادات
تنظيم «داع��ش» بين مدينة الفلوجة
ومنطقة الحالبسة بعد عزلها .وقالت
خلية اإلع�ل�ام الحربي ف��ي ب��ي��ان إنّ
قطعات الشرطة االتحادية استطاعت
قطع ام���دادات تنظيم «داع���ش» ،بين
منطقة الحالبسة الواقعة غ��رب نهر

الفرات والفلوجة الواقعة شرقه في
محافظة األن��ب��ار ،وذل��ك بعد سيطرة
تلك القوات على سدة الفلوجة (ناظم
اروائي) .
من جهة أخرى ،ص ّرح ضابط كبير
أم��س ب��أنّ تنظيم «داع��ش» تمكن من
التسلل لمنطقتي البوريشة وزنكورة

شمال مدينة الرمادي ،مركز محافظة
األن��ب��ار .وأعلن قائد عمليات االنبار
اللواء الركن إسماعيل المحالوي ،عن
تطهير منطقة زنكورة وقتل  40عنصرا ً
من جماعة «داع��ش» اإلرهابية شمال
الرمادي.
وقال المحالوي لـ السومرية نيوز،

أكد عضو المكتب السياسي لحركة
حماس ،محمود الزهار ،أنّ السلطات
المصرية لم تمنع وف��د الحركة من
الذهاب إلى القاهرة ،في الزيارة التي
كان مقررا ً لها اإلثنين.
وأش����ار ال��زه��ار ف��ي تصريحات
خاصة لصحيفة «المصري اليوم»
األربعاء ،أن المسؤولين المصريين
أج��ل��وا وص��ول ال��وف��د لعدم تجهيز
حماس إجابات عن بعض المطالب
التي طرحها الجانب المصري خالل
اللقاء األخير بين قيادات الجماعة
والمسؤولين المصريين والذي عقد
في العاصمة المصرية القاهرة.
من ناحية أخ��رى أوض��ح الزهار،
أنّ «وف��د حماس من غ��زة لن يذهب
إل��ى القاهرة لبحث المصالحة مع
حركة فتح ،إال إذا تطرق الجانب
المصري لألمر وطلب ذل��ك» ،مشيرا ً
إل��ى أنّ الوفد سيذهب إل��ى الدوحة
خالل األيام المقبلة لعرض وجهات
إنّ «ق��وة من الجيش في الفرقة 16
وشرطة األنبار وجهاز مكافحة اإلرهاب
ومقاتلي العشائر وبإسناد من طيران
التحالف ال��دول��ي تمكنوا من تطهير
منطقة زنكورة شمال ال��رم��ادي التي
تسلل اليها عناصر تنظيم داعش».
(التتمة ص)14

محيبس ،اق��ت��راح كردستان بشأن
المليار دوالر بانه يمثل «اب��ت��زازا»،
مشيرا ً إل��ى أنّ حكومة كردستان
تمارس سياسة «لي األذرع» ،فيما
أكد خبير نفطي أن ذلك الشرط «غير

واقعي».
وقال محيبس بحسب «السومرية
نيوز» أن االق��ت��راح ال��ذي ج��اءت به
كردستان ،يمثل اب��ت��زازا ً وانتهاكا ً
للمواد الدستورية الصريحة للمادتين

«البنيان المر�صو�ص» ومعركة الف�صل في �سرت

مجل�س الأمن ي�سمح لأوروبا بمحا�صرة �شواطئ ليبيا
ص ّوت مجلس األمن الدولي باإلجماع على مشروع قرار
يمنح االتحاد األوروب��ي ،تفويضا ً لمراقبة تطبيق حظر
توريد السالح إلى ليبيا.
ويمنح مشروع القرار قوات عملية «صوفيا» البحرية
التابعة لالتحاد األوروب��ي صالحيات مراقبة وتفتيش
السفن والقوارب ،لمحاربة تهريب السالح عبر الشواطئ
الليبية.
وقامت فرنسا وبريطانيا ببلورة مشروع القرار ،الذي
صوت له أعضاء مجلس األمن الخمسة عشر باإلجماع.
ويقول مندوب فرنسا الدائم لدى األمم المتحدة فرانسوا
ديالتر ،إنّ استمرار تنفيذ حظر استيراد السالح المفروض
على ليبيا منذ عام  2011من شأنه تغيير المعطيات على
األرض ،عبر الحيلولة دون وص��ول السالح للجماعات

�أربيل ت�شترط مليار دوالر �شهري ًا
لإبرام اتفاق النفط مع بغداد
قال متحدث باسم حكومة منطقة
كردستان ،إنّ أربيل مستعدة إلبرام
ات��ف��اق م��ع الحكومة المركزية في
بغداد ،بشأن زيادة صادرات النفط
إذا ضمنت لها إيرادات شهرية بقيمة
مليار دوالر.
وب��ح��س��ب «روي����ت����رز» أوق��ف��ت
الحكومة المركزية في آذار صادرات
ال��ن��ف��ط ع � ّب��ر خ��ط أن��اب��ي��ب ك���ردي،
للضغط على السلطات المحلية
الستئناف المحادثات بشأن اتفاق
تقاسم عائدات النفط.
وع�����اد ًة م��ا ت��ص��در ش��رك��ة نفط
ال��ش��م��ال ،ال��ت��ي ت��دي��ره��ا الحكومة
العراقية 150 ،ألف برميل يوميا ً عبّر
خط األنابيب الذي يصل إلى ميناء
جيهان التركي على البحر المتوسط.
وق���ال المتحدث ب��اس��م حكومة
كردستان خالل مقابلة في أربيل أول
أمس ،إنّ السلطات الكردية ستكون
على استعداد لبيع النفط عن طريق
بغداد ،إذا حصلت على مليار دوالر
شهريا ً من الميزانية االتحادية.
ه��ذا واعتبر عضو لجنة النفط
وال��ط��اق��ة النيابية ال��ن��ائ��ب رزاق

نظر المسؤولين المصريين على
رئيس المكتب السياسي للحركة
خالد مشعل الذي يقيم في العاصمة
القطرية.
وق���ال ال��زه��ار ،إنّ «م��ص��ر دعّ ��ت
الرئيس محمود عباس إلى مصالحة

 111و 112التي تنص صراحة بأن
النفط والغاز ملك لجميع الشعب،
وبالتالي ال يحق لها أن تفرض شروط
على بغداد سيما أن منطقة كردستان
جزء ال يتجزأ من العراق».

فتحاوية  -فتحاوية مع القيادي
محمد دحالن ،ولكنه رفض».
وأوض��ح أنّ «أبو مازن يريد فقط
مصالحة مع حماس ،ومصالحة مع
قيادات فتح في الداخل لكن إسرائيل
ال تريد ذلك».

اإلرهابية ،وخاصة تنظيم «داعش».
وسيتبنى وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي ،خالل
اجتماع في لوكسمبورغ ،االثنين المقبل ،توصية مجلس
األمن التي تخول مهمة «صوفيا» البحرية صالحية فرض
حظر شامل على وصول السالح إلى ليبيا تمهيدا ً لقرار
الحق ،يستثني قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
من الحظر.
وتأتي هذا الخطوات ضمن حراك أوروبي متواصل لدعم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشتى الوسائل
الدبلوماسية والسياسية واألمنية ،لمساعدة الحكومة
المدعومة دوليا ً في فرض سيطرتها على كامل التراب
الليبي.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
هل يقع الطالق
الأميركي ال�سعودي؟
نظام مارديني
ل���م ي��ك��ن ت��ف��ص��ي�لاً ص���دور
ق��رار أُم��م��ي ب���إدراج التحالف
ال���س���ع���ودي ض��م��ن ال��ق��ائ��م��ة
ّ
بحق
السوداء ،بسبب جرائمه
أطفال اليمن ،رغم أنّ التراجع
ع��ن ه���ذا ال��ق��رار ل��ن يغير من
حقيقة الواقع .فهو يشي رويدا ً
روي���دا ً ب���أنّ السعودية ب��دأت
تلدغها أنياب أفاعيها ،ويمكن
ال��ق��ول ه���ذا م��ا ج��ن��اه النظام
السعودي على نفسه ،فعلى
الرغم من محاوالته المتك ّررة
دفع التهمة عن نفسه بالتو ُّرط
في الجرائم في اليمن والعراق
وس��وري��ة ودوره ف��ي تأسيس
المتخصصة
الخاليا اإلرهابية
ِّ
ف���ي ت��أج��ي��ج ن���ي���ران ال��ف��ت��ن��ة
المذهبية في المنطقة ،وقع هذا
النظام في نهاية المطاف في
ش � ّر أعماله ،ول��م يعد بإمكان
حلفائه الغربيين وفي المنظمة
الدولية حمايته ولسان حالهم
يقول إلى متى ستعبث بنا تلك
األموال الملوثة باإلرهاب؟
ب��األم��س ،ح ّملت المرشحة
للرئاسة األم��ي��رك��ي��ة هيالري
كلينتون ك�لاً م��ن السعودية
وق��ط��ر وال��ك��وي��ت م��س��ؤول��ي��ة
التمويل العالمي أليديولوجية
ال��ت��ط��رف ،وذل��ك غ��داة اع��ت��داء
أورالن�����دو ف��ي والي���ة ف��ل��وري��دا
والذي راح ضحيته  50قتيالً.
وقبلها كان الرئيس األميركي
ب���اراك أوب��ام��ا ق��د ع� ّب��ر لمجلة
«ذي أتالنتيك» األسبوعية عن
غضبه من العقيدة السياسية
الخارجية التي ُتجبره على
م��ع��ام��ل��ة ال��س��ع��ودي��ة ك��دول��ة
حليفة للواليات المتحدة ،وهو
ال يراها كذلك.
وأع����ت����رف أوب����ام����ا ب����أنّ
السعودية ُترسل األموال وعددا ً
كبيرا ً م��ن األئ��م��ة وال ُمد ِّرسين
إلى بالده .كما م ّولت المدارس
الوهّ ابية بشكل كبير ،وأقامت
دوراتٍ ل���ت���دري���س ال���رؤي���ة
المتطرفة لإلسالم.
ف���ه���ل ب����ات����ت ال���ع�ل�اق���ات
األم��ي��رك��ي��ة ـ ال��س��ع��ودي��ة أم��ام
مسرح الالمعقول كما أطلقه
صمويل بيكيت؟ أم أمام مسرح
الالوعي؟ جثث تتبعثر ،كما في
تلك اللوحة الشهيرة لبابلو
بيكاسو .أزم��ن��ة تتبعثر ،بل
ودول تتبعثر...
هذه المقدمات كانت حافزا ً
لمجلس الشيوخ األميركي لكي
يُصدر «ق��ان��ون العدالة» ض ّد
«رع��اة اإلره���اب» وال��ذي قدمه
السيناتور الديمقراطي تشاك
شومر ونظيره الجمهوري جون
كورنين ،وه��و يسمح ألهالي
ضحايا هجمات الحادي عشر
م��ن أي��ل��ول ُم��ق��اض��اة أم���راء في
األس���رة الحاكمة السعودية
أو مسؤولين سعوديين أمام
ال��م��ح��اك��م األم��ي��رك��ي��ة لطلب
ت��ع��وي��ض��ات .ف��ه��ل يعني ه��ذا
أنّ العالقة االستراتيجية بين
واشنطن والرياض ،والتي بدأت
قبل  70عاما ً بلقاء جمع الملك
عبد العزيز آل سعود والرئيس
األميركي فرانكلين روزف��ل��ت،
ع��ل��ى ظ��ه��ر س��ف��ي��ن��ة ح��رب��ي��ة
أميركية في قناة السويس (عام
 ،)1945أوشكت على االنتهاء،
ورب��م��ا تتحول إل��ى مواجهات
سياسية وق��ض��ائ��ي��ة ،وح��رب
مالية في المستقبل المنظور؟
ك��ش��ف ال��ك��ات��ب وال��م��ؤل��ف
األم���ي���رك���ي ال���م���ع���روف ت��وم
أندرسون أنّ سبع دول إقليمية
وعالمية متورطة بشكل مباشر
ف���ي دع����م ت��ن��ظ��ي��م «داع�����ش»
اإلره��اب��ي ،م��ن بينها دوي�لات
ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وال��ك��ي��ان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،إل���ى ج��ان��ب ك� ّل
من تركيا وال��والي��ات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا.
وق��دم أن��درس��ون ف��ي كتابه
الموسوم« :الحرب القذرة في
سورية» ،رسما ً بيانيا ً أوضح
فيه تورط تلك البلدان في دعم
التنظيم اإلره��اب��ي ،والتمهيد
إلع�����ادة رس����م ح����دود أق��ط��ار
المنطقة ف��ي م��ع��اه��دة بديلة
لمعاهدة «سايكس ـ بيكو»،
ت��ك��ون فيها ح��ق��ول ال��غ��از هي
المؤشرات التي تتحكم بخارطة
الشرق األوسط.
وي�ل�اح���ظ ب���رن���ارد ل��وي��س،
المتخصص
اليهودي  -األميركي
ِّ
بالهالل السوري الخصيب ،كيف
أنّ قاطع الرؤوس يقول الله أكبر
وم��ن ُقطعت رؤوسهم يقولون
أيضا ً الله أكبر ...ويسأل لويس
عن «تلك المعادلة الالهوتية
التي ال نفقه معناها»!

