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بخرق القرار  2231و ُتكثف طلعاتها الجو َّية من «همدان»
مو�سكو تنفي اتهامات وا�شنطن
ِ

واليتي :تعاوننا مع رو�سيا ا�ستراتيجي في الحرب على الإرهاب
أ َّكد مستشار المرشد األعلى للثورة اإليرانية للشؤون
الدولية علي أكبر واليتي ،أنَّ التعاون الدفاعي بين إيران
وروسيا في الحرب على اإلره��اب ليس مفاجئا ً ويحمل
طابعا ً استراتيجياً.
وقال واليتي أنه «ال ينبغي على الرياض أو واشنطن
برعب
أو أيَّ عاصم ٍة أوروبي ٍة ،أن تنظر إلى هذا التعاون
ٍ
ودهش ٍة مختلطين باإلهمال ،فهذا األمر هو نتيج ًة لتقديرنا
لألوضاع في المنطقة وال سيما في سورية».
الشامل
ِ
المسؤول اإليراني الكبير أشار إلى أنَّ «نظرة إيران هي
نظر ًة جديد ًة إلى الشرق األوسط ،وتتطلب اتخا ُذ عد ٍد من
الخطوات ،من بينها بناء عالقة استراتيجية مع بلدان
مثل روسيا والصين».
و أوض��ح أنَّ ال��ع�لاق��ات االستراتيجية م��ع روسيا
ستشمل محارب ِة اإلرهاب و»حلفائه ومرتزقته» ،مؤكدا ً
«إنَّ التواجد األميركي في سورية غير قانوني ،فيما
جاء التواجد اإليراني والروسي وفقا ً لطلب من الحكومة
الشرعية السورية».
من جهته ،أعلن رئيس لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية في مجلس الشورى اإلي��ران��ي ،ع�لاء الدين
ب��روج��ردي أنَّ انطالق الطائرات الروسية من قاعدة
«نوجه» في همدان ،يأتي بنا ًء على قرا ِر المجلس األعلى
لألمن القومي االيراني ،ويصب في اطار التعاون الرباعي
بين إيران وسورية وروسيا والعراق.
وأك��د ب��روج��ردي أنَّ ه��ذا ال��ت��ع��اون ال يتعارض مع
الدستور ،ألنَّ قاعدة همدان لم تتحول إلى قاعدة روسية
ولم تمكث فيها أية مقاتلة ،وقال أنَّ «االجراء الوحيد الذي
يتم هو أنَّ الطائرات الروسية تهبط في قاعدة همدان
العسكرية للتزود بالوقود في اط��ار التعاون الثنائي
والرباعي».
ب��دوره ،أ َّك��د رئيس مجلس الشورى اإلي��ران��ي ،علي
الريجاني ،إنَّ بالده لم تمنح الروس أي قاعد ٍة عسكرية

في البالد ،وقال «جمهورية إيران اإلسالمية تتعاون مع
الجانب الروسي في الكثير من القضايا ،السيما األزمة
السورية إال أنها لم تمنحهم قاعدة عسكرية».
التصريحات االيرانية جاءت في وقت ،شدد فيه وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،على أنه ال أساس
بخرق القرار الدولي  2231على خلفي ِة
التهام روسيا
ِ
نش ِر قاذفات تشارك في العملي ِة الروسية ضد اإلرهاب
بسورية ،في قاعدة همدان اإليرانية.
الوزير الروسي أ َّك��د بالقول أ َّن��ه «ال توجد أيَّ أسس
لالشتباه ب��أنَّ روسيا تخرق القرار  .2231وف��ي هذه
الحالة لم يتم توريد أو بيع أو تسليم أي طائرات حربية
إلي��ران» ،موضحا ً أنَّ هذا القرار يشترط موافقة مجلس
األمن الدولي على توريد وبيع وتسليم أنواع معينة من
األسلحة ،بما في ذلك الطائرات الحربية ،إليران.
وشدَّد الفروف على أ َّنه في حال ِة نشر القاذفات الروسية
في همدان ،ي��دور الحديث فقط عن موافق ِة إي��ران على
استخدام مطارها من قبل تلك الطائرات التي ُتشارك في
عملي ِة محاربة اإلرهاب في أراضي سورية ،تلبي ًة لطلب
من القيادة السورية ،والتي تتعاون طهران معها أيضاً.
وح � َّذر الف��روف من إ َّن��ه إذا كان أحد يريد البحث عن
بتطبيق
حج ٍة ويدقق في ك َّل صغير ًة وكبير ًة ،فيما يتعلق
ِ
العقوبات المتبقية ضد إي��ران ،فعليه أوال ً أن ينظر في
األوراق النقدية من الواليات
كيفي ِة وصول كمي ٍة هائل ٍة من
ِ
المتحدة إلى إي��ران ،وكيفية تحويل تلك ال��دوالرات من
الواليات المتحدة إلى إيران ،على ال ُرغم من أن َّالقانون
األميركي يحظر ذلك قطعياً.
وفي السياق ،أ َّك��د الف��روف أنَّ ب�لاده تبحث اآلن مع
واشنطن ،فتح ق��ن��وات إضافية إلي��ص��ال المساعدات
اإلنسانية لسكان حلب وف��رض رقابة على الشحنات
القادمة عبر طريق الكاستيلو.
(التتمة ص)14

البرزاني يرى �أنَّ ال طريق �أمام «�إقليم كرد�ستان» �سوى االنف�صال

العبادي :لن ن�سمح بتق�سيم المو�صل
والبي�شمركه تعلن لن تن�سحب من المناطق المحررّة!
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر
ال��ع��ب��ادي :إ َّن��ه ل��ن يسمح بتقسيم
الموصل ،م��ؤك��دا ً وج��ود توافق مع
أرب��ي��ل ح���ول ذل���ك م��ع ب��ق��ا ِء ق��وات
البشمركة في مواقعها الحالية.
وق��د ر َّد المتحدث باسم حكومة
«إقليم كردستان» ،سفين دزيي في
تصريح صحفي« ،أنَّ البيشمركة
ٍ
ستستمر في تقدمها» .وأض��اف أنَّ
«تقدم البيشمركة سيتواصل حتى
تحرير ك � ِّل المناطق الكردستانية
ف��ي محافظة نينوى» ،م��ؤك��دا ً «أنَّ
البيشمركة لن تنسحب من المناطق
التي حررتها أو التي ستحررها في
المستقبل» بحسب تعبيره.
(التتمة ص)14

الكيان ال�صهيوني يعتقل ممثل «حما�س»
في لجنة االنتخابات المركزية بال�ضفة
أعلنت حركة حماس ،أم��س ،اعتقال
الجيش الصهيوني ممثل الحركة في
لجنة االنتخابات المركزية ،معتبر ًة ذلك
«محاولة للتأثير»على نتائج االنتخابات»
المحليَّة المقبلة.
وقالت حماس ،في بيانٍ  ،إنها «تدين
اعتقال الشيخ حسين أب��و كويك ،ممثل
ح��رك��ة ح��م��اس أم���ام لجنة االنتخابات
المركزية فجر األربعاء» .وأضافت الحركة
أنها «تعتبر ذل��ك ت��دخ�لاً صهيونيا ً في
الحملة االنتخابية في الضفة المحتلة،
وم��ح��اول��ة مسبقة للتأثير على نتائج
االنتخابات».
ودعَّ ��ت الحركة «المؤسسات الدوليَّة
ذات الصلة إل��ى التدخل ل�لإف��راج» عن
ِ
«وقف االعتقاالت
الشيخ أبو كويك وإلى
صفوف الحركة ،والتي تمثل مساسا ً
ِ
في
بنزاهة العملية االنتخابية».
وأعلنت لجنة االنتخابات المركزية

الفلسطينية ،أول أمس ،فتح باب الترشح
لالنتخابات المحلية ،وحددت انتهاء مهلة
الترشح في  25من هذا الشهر.
وق��ال رئيس اللجنة ،حنا ناصر ،إنَّ
اللجنة ستباشر استقبال الطلبات في كل
مراكزها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وهذه ثالث انتخابات محليَّة ُتجري في
وجود السلطة الفلسطينية ،في وقتٍ يعوِّق
فيه الخالف السياسي بين حركتي فتح
وحماس إج��راء االنتخابات التشريعية
والرئاسية.
وأعلنت حماس مشاركتها ف��ي هذه
االن��ت��خ��اب��ات المحلية بعد أن قاطعت
االقتراع في العام .2012
ودعَّ ��ت حماس ،في بيانها ،أمس ،إلى
«وق��ف حمالت االعتقال واالس��ت��دع��اءات
الواسعة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة
الفلسطينية في الضفة الغربية ،في ظل
االعتقاالت الصهيونية».

الريا�ض ُتعلن مقتل  7في جيزان ..وتنتقم من المدنيين اليمنيين

تقرير �إخباري
تقرير �أميركي� :سيا�سة كلينتون
�أ�ضعفت العراق �أمام «داع�ش»
ك�ش��ف ت�ق��ري��ر أع � َّدت��ه صحيفة «واش �ن �ط��ن ب��وس��ت» ومنظمة
« »ProPublicaأنَّ أخطاء وسوء تقديرات ارتكبتها الخارجية
ِ
إضعاف
األميركية ،التي كانت تترأسها هيالري كلينتون ،أدت إلى
األمن العراقي أمام «داعش».
عاتق ك ٍل من الرئاس ِة
ويلقي تقرير ُنشر أول أمس ،اللوم على
ِ
األم�ي��رك�ي��ة ووزارة ال�خ��ارج�ي��ة وال�ك��ون�غ��رس وح�ك��وم��ة نوري
ال�م��ال�ك��ي ،بالمساهمة ف��ي إض �ع��اف ق��وات األم��ن ال�ع��راق�ي��ة بعد
ان�س�ح��اب األميركيين م��ن ال �ب�لاد ف��ي ال �ع��ام  ،2011م��ا تسبب
بانخفاض قدراتها على مواجهة هجوم إرهابيي «داع��ش» في
العام .2014
َّ
وكشف التقرير المستند إل��ى «دراس��ة الوثائق ال�ص��ادرة عن
وزارة الخارجية أثناء تولي كلينتون منصب وزيرة الخارجية،
بعين ف��اح �ص��ة» ،أنَّ ال � ��وزارة ك��ان��ت ل��دي�ه��ا مخططات طموحة
لـ»إحكام قبضتها على عشرات البرامج العسكرية في العراق،
ابتدا ًء من تقديم المساعدة في تدريب الشرطيين العراقيين ،إلى
إنشاء مقرات جديدة خاصة بجمع المعلومات االستخباراتية في
الموصل والمدن الرئيسة األخرى».
غير أنَّ الخارجية وضعت حدا ً لهذه المخططات أو قلصت من
نطاقها ،في بعض الحاالت بنا ًء على رغب ِة الكونغرس األميركي
بموجب أمر من البيت
المتشكك في جدواها ،وفي حاالتٍ أخرى،
ِ
األبيض ،الذي أغلق نافذة لفرص ِة زيادة النفقات لهذه المشاريع،
إضافة إلى رفض تكلفة المخاطر المحتملة للمواطنين األميركيين
في العراق.
ول َّفتالتقريرإلىأنَّ حكومةالمالكيلعبتدورا ًسلبيا ًفيتقويض
ٍ
خاطئة لدىالمالكي
الجهودالهادفةإلىتعزيزاألمنفيالبالد،لرؤي ٍة
بأنَّ هذه المشاريع تمثل تدخالً غير مرغوب فيه في شؤون العراق.

(التتمة ص)14

�صالح يدعو �إلى حوار
بين «المجل�س ال�سيا�سي» وال�سعودية

أعلنت الداخلية السعودية مقتل سبعة أشخاص
بسقوطِ ص��اروخ في نجران .الجيش اليمني واللجان
الشعبية استهدفوا تجمعات للجنود السعوديين في
جيزان معلنين مقتل وجرح عد ٍد منهم.
اإلع�لام الحربي في اليمن و َّزع مشاه ًد مصور ًة لقرى
في الخوبة بجيزان ُتظهر وصول عناصر الجيش اليمني،
واللجان الشعبية إليها إضافة إلى تدمير ألياتٍ عسكرية
سعودية.
يأتي ذلك في وقتٍ دعا الرئيس اليمني السابق علي
عبدالله صالح إل��ى ح��وار بين اليمن ممثالً
بالمجلس
ِ
السياسي األعلى والسعودية .وفي كلمة له خالل ترؤسه
اجتماعا ً للمؤتمر الشعبي العام ،أ َّكد الدعوة إلى حوار
سياسي مع كل قوى الشعب اليمني من دون استثناء.

صالح شدد على أنَّ اليمن ال يمثل خطرا ً على أحد متهما ً
السعودية بالتحالف مع إسرائيل لتدمير اليمن وقتل
ٍ
تحالف مع إيران وتمنى لو أنها
شعبه .كما ن َّفى وجود أيَّ
مدت اليمن بالعون االقتصادي والسياسي.
بدوره اتهم المتحدث باسم التحالف السعودي اللواء
الركن أحمد عسيري الحكومة اليمنية باستغالل مشاورات
السالم ،العاد ِة التزو ِد بالسالح مع تصاع ِد العنف عقب
تعليقها قبل أيام.
العسيري اعتبر أنَّ الحكومة اليمنية خدعت الناس من
خالل هذا التفاوض ،العادة تنظيم صفوفها واعادة تزويد
قواتها بالسالح والعودة إلى القتال مضيفا ً إنه ليس لديها
أي أجندة سياسية.
(التتمة ص)14

لقاء م�صري ـ �إيراني ..ت�أكيد ًا على
التوتر في المنطقة
خف�ض
ِ
ِ
أ َّكد المستشار الخاص لرئيس البرلمان اإليراني في الشؤون الدولية حسين
أمير عبداللهيان ،أنَّ إيران ومصر بإمكانهما من خالل التعاون اإلقليمي المشترك،
بخفض التوتر في المنطقة.
أن يكونا مؤثرين في المساهم ِة
ِ
ونقالً عن وكالة «فارس» وخالل استقباله خالد عمارة رئيس مكتب رعاية
المصالح المصرية بطهران ،بمناسب ِة انتهاء مهام ِه في إيران ،قال أمير عبداللهيان:
إنَّ العالقات بين إيران ومصر تحظى باالهتمام في ظل الجهود الدبلوماسية،
ثقافي وتاريخي وديني وحضاري جدي ٌر
بماض
وأنَّ مصر وشعبها يحظيان
ٍ
ٍ
باالستحسان.
وأضاف :أنَّ الساحة الدبلوماسية البرلمانية ُتسهم بشك ٍل مؤثر في تنمي ِة
التعاون واإلدراك المتبادل للظروف اإلقليمية والدولية ،معلنا ً عن تشكي ِل
مجموعاتِ الصداق ِة البرلماني ِة اإليراني ِة وشيكا ً مع مختلف الدول بما فيها مصر.
جانب آخر من حديثه إلى األوضاع في المنطقة ،وقال :إنَّ إيران
وأشار في
ٍ
ومصر بإمكانهما من خالل التعاون اإلقليمي المشترك أن يكونا مؤثرين في
بخفض التوتر في المنطقة.
المساهمة
ِ
ول َّفت إلى األنشطة االنتخابية في أميركا وتعجيل اإلدارة األميركية في التعامل
مع القضايا اإلقليمية ،مؤكدا ً ضرورة التحلي باليقظة إزاء التطورات في المنطقة.
وتمنى المستشار الخاص لرئيس البرلمان اإليراني في الختام ،التوفيق
والنجاح للسفير خالد عمارة في مسؤوليته الجديدة.
من جانبه ،أشار السفير عمارة إلى ذكرياته الجيدة خالل أداء مهامه في إيران،
وقال :لقد بذلت جهدي دوما ً للمضي قدما ً من أجل التقارب بين الشعبين والبلدين
من خالل التعاون مع أصدقائي وزمالئي اإليرانيين ،وأن ابذل ما بوسعي لحل
القضايا العالقة.

همزة و�صل
رو�سيا..
وقاذفات «همدان»
نظام مارديني
ليس تفصيالً صغيرا ً انطالق
ق��اذف��ات ت��اب��ع��ة ل��س�لاح الجو
ال���روس���ي م���ن ق���اع���دة ه��م��دان
اإلي���ران���ي���ة ل��ت��ق��ص��ف م��واق��ع
الجماعات اإلرهابية في كل من
ريفي حلب وأدل��ب ودي��ر ال��زور،
إذ يعيد ه��ذا الحدث العسكري
الكبير م��ن جديد أهمية ال��دور
الروسي وقرار الرئيس فالديمير
بوتين ال��دخ��ول بقوة إل��ى دعم
الدولة السورية ،وذلك بعيدا ً عن
تلك القراءات المشبوهة المرتبطة
ببعض االستخبارات الغربية،
التي سعت لضرب رمزية بوتين
في الوجدان السوري ،كما وبعيدا ً
عن وجهات نظر أخ��رى تحاول
المساواة بين الدورين الروسي
واألم��ي��رك��ي ف��ي واق��ع��ة األزم���ة
ال��س��وري��ة ..ع��ن ك��ل ذل��ك تجب
ق��راءة ال��دور الروسي من خالل
المحور الممت ّد من الصين وحتى
الشواطئ السورية ،باعتباره
محورا ً واح��دا ً غنيا ً باالقتصاد
والعسكر.
إذاً ،ال��دخ��ول ال��روس��ي منذ
البداية جاء بعدما رأى بوتين
أن ال��س��ي��ن��اري��و ك����ان يقضي
ب��ت��ق��وي��ض ال���دول���ة ال��س��وري��ة.
بالتالي ت��م�دّد تنظيمي داع��ش
والنصرة ،ومشتقاتهما ،في كل
األرجاء السورية ..وإذ تستشري
الفوضى الدموية أكثر فأكثر،
ويستشري معها ال��خ��وف من
ان��ع��ك��اس ال���وض���ع ع��ل��ى دول
أخ��رى ،ك��ان المخطط أن تبادر
دول غربية وخليجية ،الى الطلب
من تركيا اجتياح سورية بريا ً
بمؤازرة من القاذفات األميركية
والبريطانية والفرنسية إلعادة
ترتيب ال��وض��ع ه��ن��اك ..ولكن
كانت إع��ادة ترتيب الوضع أم
إعادة ترتيب الخرائط؟
دي��ب��ل��وم��اس��ي روس����ي ك��ان
ق��د أم��اط اللثام ع��ن جانب من
ال��س��ي��ن��اري��و ب��ال��ق��ول إن مئات
الدبابات ومئات الطائرات من
بلدان عربية استنفرت عبر األردن
لتشق الطريق إلى دمشق ،وتحت
الراية السورية ..بينما هي عمليا ً
تحت ال��راي��ة التركية م��ا دام��ت
البلدان إياها على ذلك المستوى
م��ن ال��ه��ش��اش��ة وم���ن ال��ص��راع
على األدوار .وه��ل نتذ ّكر هنا
زي��ارات المقتول زهران علوش،
رجل تركيا أكثر من كونه رجل
السعودية ،إلى اسطنبول أكثر
من مرة ،حتى أنه استقبل على
أن��ه ال��وال��ي العثماني لدمشق.
الوعود أغدقت عليه لمؤازرته
جوا ً في دخول عاصمة األمويين،
ولكن الطائرات الروسية سبقت
أح�لام��ه��م وقتلت ع��ل��وش و َم��ن
معه ..وكان قتله بمثابة الرسالة
الصارخة الى أميركا والسعودية
وتركيا ،وبيادقهم في سورية،
بأن دمشق هي خط أحمر مثلما
هو الرئيس األسد خط أحمر.
ث ّمة مسؤول خليجي قال لزميل
له إن اغتيال علوش كان «صدمة
فظيعة لنا» ..هكذا «قصم النظام
ظهر الثورة» ،بعدما كان قد ت ّم
إعداد علوش ليكون الرقم واحد
في المرحلة السياسية إن أزفت!
ال��ق��اذف��ات ال��روس��ي��ة التي
انطلقت من «همدان» اإليرانية
أول أم����س ،أح���دث���ت ت��غ��ي��ي��را ً
درام��ات��ي��ك��ي�ا ً ليس ف��ي المسار
الميداني فحسب ،بل إنها أرست
خريطة جديدة ل�لأرض ،وحيث
بدت الفصائل المسلحة في شتى
المناطق وكأنها داخل معسكرات
مقفلة بعدما قطعت القاذفات كل
الخطوط اللوجيستية التي كانت
تشكل شبكة ش��دي��دة الترابط
وشديدة التأثير ،يأتي كل ذلك
ف��ي س��ي��اق معركة حلب التي
تكتسب راهنا ً بعدا ً استراتيجيا ً
في سياق الحرب على اإلرهاب،
وهذا ما يشير إلى كثرة التدخالت
األميركية والسعودية لتعطيل
ح��س��م ه���ذه ال��م��ع��رك��ة لصالح
الجيش ال��س��وري ،خ��اص��ة أن
الثقل الروسي قد ف��رض واقعا ً
دوليا ً قويا ً من الصعب تجاوزه.
ثمة ديبلوماسي روس��ي في
دمشق ،أكد أن سيرغي الفروف
م���ازح ج��ون ك��ي��ري س��ائ�لاً «ما
رأي��ك إذا كان النظام هو الهيئة
االنتقالية؟» ..ال ن��دري ما كان
تعليق الوزير األميركي ،لعله قال
لنظيره الروسي «إياك أن تقصد
لعشر سنوات أخرى»!
رس��ائ��ل روس��ي��ة وص��ل��ت ،في
اآلونة االخيرة ،إلى أكثر من دولة
في المنطقة :لن نغادر سورية أيا ً
كان الثمن ،ثم أين مصلحتكم في
أن نغادر لتبقوا في قعر السلة
االميركية!..؟

