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{ دمـشق (أ ف ب) - أعــلـنت وزارة
الــنـــقل الـــســوريـــة امس أن دمــشق
وافقت على عـبور اخلطـوط اجلوية
الـقــطـريــة في أجــوائـهــا بـنــاء عـلى
طلب تـقدمت به األخـيرة بـعد توقف
ستمر في لسنوات نـتيجة النـزاع ا
ســـوريـــا ومع انـــقــطـــاع الـــعالقــات
. ونــقـلت الــرسـمــيــة بــ الـدولــتــ
الـوزارة في بــيـان عــلى صــفـحــتـهـا
على مـوقع فيسـبوك أن "وافق وزير
الــنـقـل الـســوري عــلي حــمــود عـلى
منح اخلطوط اجلويـة القطرية إذناً
بـالــعــبـور فــوق األجــواء الـســوريـة
وذلك بـــنــاءً عــلـى طــلب تـــقــدمت به
ـدني الــقـطـريـة". هـيـئــة الـطـيــران ا
ونــقل الــبــيــان عن حــمــود قــوله إن
ـــوافـــقـــة جـــاءت مـن مـــبــدأ "هـــذه ا
ثل حيث أن +السورية+ عاملة بـا ا
للطيـران تعبر األجـواء القطرية ولم
تـتـوقـف عن الـتـشـغـيل إلى الـدوحـة
طـيـلـة فـتـرة احلـرب". وأعـاد الـوزير
الـــقـــرار أيـــضـــاً إلـى "مـــا يـــحـــقـــقه
اســتــخــدام األجــواء الــســوريــة من
إيـرادات إضافـية بـالـعمـلة الـصعـبة
لـصـالح الـدولـة الـسوريـة" مـعـتـبراً
الـقـرار "خـطـوة مــهـمـة جـداً". ومـنـذ
انـدالع الـنزاع في سـوريـا في الـعام
 2011ومـع اكـــتـــظــــاظ أجـــوائـــهـــا
بـالـطــائـرات احلــربـيــة تـوقف عـدد
رور كبير من شركات الطيران عن ا
فـي األجـــواء الـــســــوريـــة ألســـبـــاب
أمـنـيــة واتـخـذت طــائـراتـهــا طـرقـاً
جديـدة ما يـتطـلب منـها وقـتاً اطول
لـلــوصــول إلى وجــهــتــهـا. وأوضح
حـمــود أن تـوقف شـركـات الـطـيـران
ـــرور في األجـــواء الــســـوريــة عن ا
أسـفـر عن "عبء إضـافي عـلى سـعـر
التذكـرة والوضع الفني لـلطائرات
سـافـر" مـشـيراً ولـوقت الـشـركـة وا
إلـى أن االلـــتـــفــــاف حـــول ســـوريـــا
يـتـطلب حـوالي سـاعـة ونـصف "ما
يـتـسـبب بخـسـائـر كبـيـرة عـلى هذه
الـشـركـات". وقـطـعت الـدوحـة الـتي
قــدمـت دعــمــاً كــبــيــراً لــلــمــعــارضـة
ــقـاتــلـة الــسـوريــة الـســيـاســيـة وا
عـالقـــاتـــهـــا مع دمــــشق في بـــدايـــة
الـــنـــزاع عــلى غـــرار غـــالــبـــيــة دول
مـجـلس الـتـعـاون اخلـلـيـجـي وبـعد
تـعلـيق عـضويـة سـوريا فـي جامـعة
الــدول الـــعـــربـــيـــة. إال أن الـــفـــتــرة
ـاضيـة شهـدت تـقاربـاً ب سـوريا ا

ودول عـربـيـة مع إعـادة فـتح كل من
اإلمارات والـبحرين سـفارتيـهما في
دمــــــــشـق. وحتــــــــدثـت مــــــــصـــــــادر
دبـلـومــاسـيـة عـن مـسـاع لــتـحـسـ
الـعالقات الـسوريـة الـقطـرية إال أن
وزيـر خـارجـيـة قـطـر الـشـيخ مـحـمد
بن عبدالرحمن آل ثاني استبعد في
كـــانـــون الــــثـــاني إعـــادة تــــطـــبـــيع
الـعـالقـات بــ الـبــلـدين. ونــتـيــجـة
سـتمـرة منذ األزمـة الدبـلومـاسيـة ا
نـــحــو عـــامــ بـــ الــدوحــة ودول
اخلليج تمنع السعودية واإلمارات
اخلـــطــوط اجلـــويــة الـــقــطـــريــة من

التحليق في أجوائها.
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الى ذلـك قـــتل خـــمـــســـة أشـــخــاص
وأصيب  91بجروح باشتباكات في
تعز جـنوب غرب الـيمن خالل االيام
ـاضــيـة بـ جــمـاعـات اخلـمـســة ا
ـعترف مـسلّـحة مـواليـة للـحكـومة ا
بـهــا دولـيــا تـتــقـاتل في مــا بـيــنـهـا
ديـنة التي لفـرض سيطـرتهـا على ا

تمردون. يحاصرها ا
وقالت منظمـة أطباء بال حدود على
حـسابـها عـلى تويـتر امس الـثالثاء
ـــاضي أنـه مـــنـــذ يـــوم اجلـــمـــعـــة ا
"انـدلعـت االشتـبـاكات الـعـنيـفة (...)
داخل مـديـنـة تـعز حـيث اسـتـقـبلت
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{ الـــــــــــريــــــــــاض (أ ف ب) - دعـت
الــــســـعـــوديـــة امـس الـــثالثـــاء إلى
مـواصـلــة الـضـغـوط الــدولـيـة عـلى
إيران حلـثّهـا على وقف سـياسـاتها
ـزعـزعـة لالستـقـرار" غـداة إلـغاء "ا
ـتـحـدة االعـفـاءات الـتي الـواليـات ا
كـانت منـحـتهـا جملـموعـة من الدول

واصلة شراء النفط االيراني.
وأعـرب وزير اخلـارجـية الـسـعودي
إبـــراهــيم الـــعــســاف فـي بــيــان عن
تــرحــيـب بالده "الــبــالغ" بــتــشــديــد
ـتـحدة عـقـوبـاتـهـا عـلى الـواليـات ا
إيـران مـعـتـبرا انّـهـا "خـطـوة الزمة
حلــمل الـنــظـام اإليــراني عـلى وقف
ــزعــزعـة لالســتــقـرار ســيـاســاته ا
ودعـــمه ورعـــايـــته لـإلرهـــاب حــول

العالم".
ـمـلكـة "الـثابت وشـدّد علـى موقف ا
مـن ضـــرورة مـــواصــــلـــة اجلـــهـــود
الدولية حلمل الـنظام اإليراني على
ــبـاد الـقــانـون الـدولي االلـتـزام 
ووقف تـــــدخـالته الــــــســـــافـــــرة في
الــشـؤون الـداخـلـيـة لـلـدول األخـرى
ونـــشـــاطـــاته الـــتي أدت إلى جـــلب
الـــفــوضى واخلـــراب لــلــعـــديــد من

الدول".
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وابــتـداء من الــثـاني مـن أيـار بـات
عـلى الـدول الـتي سـبق وأن اعـفيت
من الـعـقـوبـات االمـريـكـيـة الـتوقف

تماما عن شراء نفط ايران.
وقــال وزيــر اخلــارجــيــة االمــريــكي
مـايك بـومـبـيـو االثـنـ "في حـال لم
تـتقـيدوا فـسـتكـون هنـاك عقـوبات"
مضـيفا "نحـن عازمون علـى تطبيق

هذه العقوبات".
وبعدما انسحبت من االتفاق بشأن
ـــلف الـــنـــووي االيـــرانـي أعــادت ا
واشـــــــــــنــــــــــطـن فـي تـــــــــــشــــــــــريـن
ــاضي فــرض الــثــانـي/نــوفــمــبــر ا
عـقــوبـات اقـتـصــاديـة قـاســيـة عـلى
اجلــمـهـوريـة االسالمـيـة االيـرانـيـة.
وأرفقت اعادة فرض هذه العقوبات
بـــتــهــديــد الــدول الـــتي ســتــواصل
الـتـعـامل جتـاريـا مـع ايـران بـفرض

عقوبات عليها.
ويـعتـبـر مـنع شراء الـنـفط االيراني
أهم بنود العقـوبات االمريكية التي
أرادتها واشنـطن أن تكون "األقسى

في التاريخ".
ـتــحــدة وافـقت وكـانت الــواليــات ا
على منح الـدول السبع اسـتثناءات
دة ستة اشهر باعتبار أن السوق
ـكن أن تـتـأثّـر في حـال الـنـفـطـيـة 
تقرر بشكل فوري وقف شراء النفط

االيراني.
ــتــحــدة وقــبــيـل اعالن الــواليــات ا
وقـف االعـفـاء صـرح وزيــر الـطـاقـة

السعـودي خالد الـفالح أن الرياض
ملتزمة ضـمان "توازن" سوق النفط

ية. العا
ملـكة بالتنسيق وأوضح "ستقوم ا
مع منتـجي النفط اآلخرين من أجل
التـأكد من تـوفر إمـدادات كافـية من
الـنـفط لـلمـسـتهـلـك والـعـمل على
ـية عـدم خـروج أسواق الـنـفط العـا

عن حالة التوازن".
قابل ندّدت إيـران بالعقوبات في ا
االمـــريـــكـــيـــة اجلــــديـــدة عـــلـــيـــهـــا

واعتبرتها "غير قانونية".
فيـما  أعـلنت الـص امس الـثالثاء
اعــتــراضـــهــا عــلى قــرار الــواليــات
تحـدة فرض عقوبـات على ثماني ا
دول في حـــال واصـــلـت اســـتـــيــراد
ــتــحــدث الــنـــفط اإليــراني. وقـــال ا
بـــاسـم وزارة اخلـــارجــــيـــة غــــيـــنغ
شـــوانغ في مـــؤتــمـــر صـــحــافي إن
"الـــصـــ تـــعـــارض بـــشـــدة فــرض
تحـدة عقوبات أحادية" الواليات ا
مـــحـــذرا من أن الـــقـــرار األمــريـــكي
"سـيـفاقـم االضطـرابـات" في الـشرق
األوسـط وفي الــــســــوق الــــدولــــيـــة

للطاقة.
ـتـحـدة اإلثـن و كـثـفت الـواليـات ا
حمـلتـها عـلى ايران فـي إطار فرض
"أقـصى الـضغـوط" عـليـها فـأعـلنت
إنــهـــاء كل اإلعــفــاءات الـــتي كــانت
واصلة شراء منحتها لثماني دول 

الـــنــفـط االيــرانـي حــتـى ولــو أدى
األمر الى توتر مع دول حليفة.

وجـاء في بـيـان لـلـبـيت األبـيض أن
الرئـيس دونالـد ترامب يـنوي بذلك
الـــتـــأكـــد من أن "صـــادرات الــنـــفط
االيراني ستصبـح صفرا" وبالتالي
"حـرمـان الــنـظـام من مــصـدر دخـله

األساسي".
وابـتـداء من الـثـاني من أيـار/مـايو
بات على الـدول السبع وهـي الهند
وتركيا والـيابان وكوريـا اجلنوبية
وتــايـــوان وايــطــالـــيــا والـــيــونــان
الـــتـــوقف تـــمـــامــا عـن شــراء نـــفط

ايراني.
ولن تكون هذه الـعمليـة سهلة على
الــــصـــــ الــــتي جتــــري حــــالــــيــــا
مـفــاوضـات جتــاريــة حـســاسـة مع
واشــنـــطن وال عــلى الـــهــنــد الــتي
تـــســتــورد  % 10مـن حــاجـــاتــهــا
النـفطية مـن ايران مع العـلم بأنها
حـــلــيف اســتــراتـــيــجي لــلــواليــات
تـحدة وثـالث مسـتورد لـلنفط في ا

العالم.
وقــال وزيــر اخلــارجــيـة االمــريــكي
مايك بومبـيو بلهـجة حتذيرية "في
حـال لم تـتـقـيــدوا فـسـتـكـون هـنـاك
عـقـوبـات" مـضـيـفـا "نـحـن عـازمون

على تطبيق هذه العقوبات".
وأعـربت تـركـيـا وكـوريـا الـشـمـالـية
عن األسف الــشــديــد لــصــدور هــذا

ــوقف األمــريــكي مع الــعــلـم بـأن ا
الـــبــلـــدين يــعـــتــبـــران من حـــلــفــاء

تحدة. الواليات ا
وقـــال وزيـــر اخلـــارجـــيـــة الــتـــركي
مولـود تشـاوش اوغلـو الذي تـشهد
عـالقـــــات بـالده أصال تــــــوتـــــرا مع
ـتـحــدة "لن نـوافق عـلى الــواليـات ا
عــقـوبــات من طـرف واحــد وال عـلى
قيود على طريقة ادارة عالقاتنا مع

جيراننا".
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ووعـدت وزارة اخلـارجـيـة الـكـوريـة
ـواصـلـة ب"بـذل كل ما اجلـنـوبـية 
ـكن لــلـحـصــول عـلى جتـديـد هـو 

لالستثناءات".
أمــا الــهــنــد الــتي تــعــتــبــر من أهم
مستوردي الـنفط االيراني وحتتفظ
بـعالقات دافـئة مع واشـنطن لـكنـها
تـخـتـلـف مـعهـا عـلـى اصـرارهـا بأن
ايـران تـشـكل تـهـديـدا فـقـالت انـهـا
"تـدرس تداعـيـات هذا الـقرار" وفق
مصدر هندي رفض اعطاء مزيد من
الـتفـاصـيل. ووصفـت ايران مـجددا
االثن العـقوبات االمريـكية ب"غير

القانونية".
وبعدما انسحبت من االتفاق بشأن
ـــلف الـــنـــووي االيـــرانـي أعــادت ا
واشـــــــــــنــــــــــطـن فـي تـــــــــــشــــــــــريـن
ــاضي فــرض الــثــانـي/نــوفــمــبــر ا
عـقــوبـات اقـتـصــاديـة قـاســيـة عـلى

اجلــمـهـوريـة االسالمـيـة االيـرانـيـة.
وأرفقت اعادة فرض هذه العقوبات
بـــتــهــديــد الــدول الـــتي ســتــواصل
الـتـعـامل جتـاريـا مـع ايـران بـفرض

عقوبات عليها.
ويـعتـبـر مـنع شراء الـنـفط االيراني
أهم بنود العقـوبات االمريكية التي
أرادتها واشنـطن أن تكون "األقسى
فـي الــــــتــــــاريخ". وتــــــقــــــدر االدارة
االمــريــكـيــة الــعــائــدات الــنــفــطــيـة
االيرانيـة بنحو  % 40من اجمالي

عائدات الدولة
ـتــحــدة وافـقت وكـانت الــواليــات ا
على منح الـدول السبع اسـتثناءات
دة ستة اشهر باعتبار أن السوق
ـكن أن تـتـأثـر في حـال الـنـفـطـيـة 
تقرر بشكل فوري وقف شراء النفط

االيراني.
وأعــلـن الــبـــيت االبــيض فـي بــيــان
ـــتـــحـــدة االثـــنـــ أن "الـــواليـــات ا
والــعـربــيـة الــســعـوديــة واالمـارات
ـتــحـدة وهي مـن اكـبـر الـعــربـيــة ا
ـنـتـجـة لــلـنـفط في الـعـالم الـدول ا
بالـتعاون مع أصـدقائنـا وحلفـائنا
ــا يـتــيح بــقـاء ســتــلــتـزم الــعــمل 
ـيـة مزودة األسـواق الـنـفـطـية الـعـا

ا يكفي من كميات" من النفط.
وأعقب ترامب هـذا البيان بـتغريدة
عـلى تـويـتـر وعــد فـيـهـا بـأن تـعـمل
الريـاض مع دول أخرى من مـنظـمة
ـا هو أكـثر من أوبك "عـلى القـيام 
تــــعــــويض" الــــنــــقص في الــــنــــفط
ـعــروض لـلــبـيع لــدى وقف شـراء ا

النفط من ايران.
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كـمـا اعــلـنت احلـكـومــة الـسـعـوديـة
اســتــعــدادهـــا لــلــعــمـل عــلى بــقــاء
السوق النفطـية مستقرة مع العلم
بـــأن ســعـــر بــرمـــيل الــنـــفط ســجل
ارتــفــاعــا فــور تــســرب مــعــلــومـات
صـحــافـيـة عـن وقف االسـتــثـنـاءات

للدول السبع.
واعلنت وكـالة "أس اند بـي غلوبال
ــتــخــصـصــة بــالــنـفط أن بالتس" ا
ايران صدرت ما معدله 1.7 مليون
برميل يـوميا خالل شهـر آذاربينها
 628 الــفــا الى الـصــ واكــثـر من

 357 ألفا الى الهند.
وسـجل سـعر الـنـفط اعلى مـسـتوى
لـه مـنــذ ســتــة اشــهــر بــعــد الــقـرار
االمـــريـــكي واقـــفل مـــؤشـــر "وست
تكساس أنـترميديت" لـبرميل النفط
الذي سـيتم تـسلـيمه في ايـار/مايو
عــنـد  65,70دوالر بــزيــادة قــدرهـا
ئـة بينمـا ارتفع خام برنت  2,7با
ئـة لـيصل ـعدل  2,9بـا في لـندن 

الى  74,04دوالر.
لـــكن خـــطـــوة تـــرامب بـــتـــضــيـــيق

اخلـــنــــاق عـــلـى صـــادرات الــــنـــفط
االيـرانـيــة كـانت مـفـيــدة لـلـشـركـات
األمريكـية حيث ارتفـعت مشتريات
النـفط من السوق األمـريكي بنـسبة
ــــئــــة بـــ عــــامي 2017  350بــــا

و.2018
وســـــــارع رئـــــــيـس احلـــــــكـــــــومــــــة
االسرائيـلية بنـيام نتـانياهو الى
الترحيب بـقرار ترامب الذي وصفه
هم جدا لتكثيف الضغوط على ب"ا

النظام االرهابي االيراني".
ويـأتي هــذا الـقــرار االمـريـكـي بـعـد
اســـــبــــــوعـــــ مـن وضع احلـــــرس
الـــثـــوري االيــرانـي عــلـى الالئـــحــة
الـســوداء االمـريـكـيــة "لـلـمــنـظـمـات

االرهابية االجنبية".
وتــعـتــبــر واشـنــطن أن الــهـدف من
حملتها هذه لتكثيف الضغوط على
ايـران هــو وضع حــد "لـلــنـشــاطـات
زعزعة لالستقرار" التي تقوم بها ا
طــــــهــــــران فـي الــــــشــــــرق االوسط
خصـوصا في لبـنان عبـر حزب الله
تمردين الشيعي وفي اليمن عبر ا
احلــوثـيــ وفي سـوريــا عـبـر دعم

نظام الرئيس بشار االسد.
وكــان وزيــر اخلــارجــيـة االمــريــكي
مــايك بـومــبــيــو عــدد في أيـار 12 
اضي  شرطـا على ايران تـلبيـتها ا
قـــبل الــتـــوصل الى اتــفـــاق جــديــد

يؤمن رفع العقوبات عنها.
وبعـد نحـو عام من هـذا التـصريح
تــعـتــبــر واشــنــطن أن ايــا من هـذه
الـــشـــروط لم يـــتــحـــقق لـــكن إدارة
ترامب تعـتبر أن ايران بـاتت تفتقر
ــواصــلــة دعم بــعض الى االمــوال 

حلفائها مثل حزب الله اللبناني.
وقال الـباحث بهـنام بن طالـبلو من
مجـموعة الـتحـليل "فاونـديشن فور
ــــوقـــراســــيس" ديــــفــــانس اوف د
ناهضة اليران واقفها ا عروفة  ا
"مـن الــــواضـح أن طــــهـــــران بــــاتت
تـعاني كـثـيرا من الـضـغوط عـليـها"
مـضـيـفـا "أن الـنـظـام الـسـوري اقدم
حـــلــيـف اليــران يـــبــدو عـــاجــزا عن
تـأمـ احملـروقات لـسـكـانه كـما أن
حـــزب الــله الـــلــبــنــانـي يــدعــو الى
ــال لــســد الــنــقص في الــتــبــرع بــا
الـــعـــائـــدات الـــتي تـــرسل الـــيه من

ايران عادة". 
أما مايكل فوكس من مركز التحليل
االمـــريــكـي "أمــيـــريــكن بـــروغــرس"
وقراطيـ فاعتبر القريب من الـد
أن اسـتـراتـيـجـيـة تـرامب فـي ايران
"حـــمـــقــــاء" ألنـــهـــا قـــد تــــدفـــعـــهـــا
لالنــســحــاب من االتــفــاق الــنــووي
والــبـدء بــبـنـاء تــرسـانــة عـســكـريـة
ذريـة" كـمــا أنـهـا "تـثــيـر غـضب كل

تحدة". حلفاء الواليات ا

ــرافق الــطــبــيــة" الــتـي تــدعــمــهـا ا
نظمات  91مصابا و 5قتلى. ا

ــنــظـمــة ان االشــتـبــاكـات وذكـرت ا
ـرضى والــنـسـاء "تــعـرقل وصــول ا

احلوامل الى الرعاية الطبية".
ــواجـهــات بــ جـمــاعـات وتـدور ا
مـسـلّـحة مـحـليّـة مـواليـة لـلحـكـومة
ــعــتــرف بـــهــا دولــيــا بـــعــضــهــا ا
اسالمــيـة بــهـدف الــســيـطــرة عـلى
مـدينـة تـعز ثـالث أكـبر مـدن الـيمن
الغارق في نزاع مسلح منذ .2014
وبــيـــنــمـــا تـــتــقـــاتل هــذه الـــقــوات
ــديــنـة يــفـرض لــلـســيــطـرة عــلى ا
تمردون احلوثيـون الذي يقاتلون ا
القوات احلـكوميـة منذ نـحو خمس

سنوات حصارا على تعز.
وقـــتـل في الــــنـــزاع بــــ الــــقـــوات
ــدعــومـة مـن حتـالف احلـكــومــيـة ا
عـــســكـــري بـــقـــيــادة الـــســـعـــوديــة
ــتـمـردين احلـوثـيـ واالمـارات وا
ــــدعـــــومــــ مـن إيــــران والـــــذين ا
ســيـــطــرون عــلى مـــنــاطق واســعــة
بـيـنـهـا صـنـعـاء نـحـو عـشـرة آالف
شـــخص مــنــذ بــدايـــة الــعــمــلــيــات
الــعـسـكــريـة في آذار/مـارس 2015

ية. بحسب منظمة الصحة العا
ويـــعــتــبـــر مــســؤولـــون في اجملــال
االنـسـانـي أن احلـصـيــلـة الـفــعـلـيـة

أعلى بكـثير. وتسبّـب النزاع بأسوأ
أزمـة إنـسـانــيـة في الـعــالم بـحـسب
ـتــحـدة الـتي قـالت إن أكـثـر األ ا
من  24مــلــيــون شـــخص مــا زالــوا
يـحـتاجـون الى مـسـاعـدة إنسـانـية
ئة من السكان. أي أكثر من  80با
ـتـمـردين احلـوثـيـ و حـذّر زعــيم ا
في الـيــمن اإلثــنـ ان بــاسـتــطـاعـة
قــواته شـن هــجــمـــات ضــد أهــداف
حـيـويــة في الــسـعــوديـة واالمـارات

اللت تقودان حتالفا ضده.
ـــــلـك احلـــــوثي ان وقـــــال عــــــبـــــد ا
ـتـمردين جـاهـزون لالسـتـمرار في ا
الــقــتــال "عـلـى اجلــبـهــات" فـي هـذه
ـستمـرة منـذ اربع سنوات احلرب ا
والــتـي دفــعت بـــالــيــمـن الى حــافــة
اجملـــاعـــة. وأضــــاف في مـــقــــابـــلـــة
سيرة "يجب تلفزيـونية على قنـاة ا
أن يـستـمـر اجلمـيع بـرفـد اجلبـهات
ـال والسالح وتعـزيزها بـالرجال با

األبطال واجملاهدين".
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وأشــار الى أن قــواته تــمــلك قـدرات
للـوصول الى "أهـداف استـراتيـجية
ـكن وحـيـويـة وحـسـاسـة ومـؤثرة 
اسـتــهـدافــهـا في حــال الـقــيـام بـأي
تـــصــــعــــيـــد فـي احلـــديــــدة". وقـــال
"صــواريـخـنـا قــادرة عـلى الـوصـول

ـية. ويـعـتـبر منـظـمـة الـصحـة الـعـا
مـسـؤولـون في اجملـال االنـساني أن

احلصيلة الفعلية أعلى بكثير.
واخلــــمـــيـس حض مــــجــــلس األمن
الــــدولي احلــــكــــومـــة الــــيــــمـــنــــيـــة
ـتـمـردين احلـوثـيـ عـلى سـحب وا
قواتـهم من مديـنة احلديـدة "بأسرع
ــــكن" وذلـك تـــمـــاشــــيـــا مع وقت 

اتــفــاق وقف اطـالق الــنــار الـذي 
التوصل اليه قبل أربعة اشهر.

و االتــفــاق عــلـى إعــادة انــتــشــار
الـــقــوات فـي احلــديـــدة في كـــانــون
ـــوجب اتـــفـــاق وقف إطالق االول 
الــنــار الـــذي  الــتــوصـل إلــيه في
الـســويــد والــذي شــكّل نــافـذة أمل
النـهــاء احلـرب الـتي دفـعت بـالـيـمن
إلى حــافـة اجملـاعـة. وأبـلغ مـبـعـوث
ــتـــحــدة الـى الــيـــمن مــارتن األ ا
غـريـفـيث مـجـلس األمن االثـنـ بأن
ـتـمـردين وافـقـوا عـلى احلـكـومـة وا
الـتـفاصـيل الـعمـلـية ألول انـسـحاب
طال انـتظـاره من احلديـدة. وأعلنت
ـــتــحـــدة عن اتـــفــاق بـــشــأن األ ا
االنسحاب عـلى مرحلتـ من مدينة
احلديدة ومـوانئهـا في شباط  لكن
إعــادة االنــتــشــار لم تــتــحــقق عــلى
األرض وجهود الـسالم متوقـفة منذ

. ذلك احل

في بـادرة طـيبـة تـؤمن بـالقـيم الـعـليـا وحتت عـنـوان مهم مـسـتـجيب
نظومة الـفكرية والـثقافية للمـرحلة ومؤدي الى اصالح اخلـلل في ا
الـتي بــدت تـتـصـاعـد وتــتـنـامى عـلى وتــيـرة غـيـر سـلــيـمـة افـرزتـهـا
االوضــاع بــعــد عـام  2003 ومن أجل اعــادة الـلــحـمــة بـ ابــنـاء
ـشـترك مـنـذ ازمـان سـحيـقـة وتـأكيـدا عـلى ابـلتي كـركـوك العـيش ا
تنـامت لتـكًون ارثا يـفخر به االبـناء كمـا كان فخـرا لالجداد واالباء
ومن احملـافـظــة عـلى قـيم الـتـســامح وقـبـول الـرأي االخـر ومن أجل
كونات تربص  تعزيز السلم االجتماعي وتفويت الفرصة على ا
كـركــوك فـقـد اقـامـت نـقـابـة الــصـحـفـيــ الـعـراقـيــ فـرع كـركـوك
ـبـادرة منـهـا مـلـتقىً حـواريـا نـوعـيا حـضـره مـدراء الفـضـائـيات و
ـيـة ورؤسـاء الـصـحف واجملالت وعـدد من االـشـخـصـيـات االكـاد
والـنـخب الـسـيـاسـيـة والثـقـافـيـة وعـدد كـبيـر من الـصـحـفـيـ وكان
ـلـتـقى هـو (لـتـعـمل الـصـحـافـة واالعالم عـلى تـأصـيل قـيم شـعـار ا
الـتـسامح والـرأي االخر والـسلم االجـتـماعي بـ مكـونات كـركوك)
ـشـاركـون اراءهم وتـبـادلـوا وجـهـات الـنـظـر في الـكـثـيـر من وقـدم ا
ـعطـيات القـضـايا الـتي افرزتـهـا ساحـة كركـوك نـتيـجة جـمـلة من ا
لتقى حقق الكثير من التقارب ب مكونات كركوك السياسية. ان ا
ـشـاركون عـلى اهـميـة ابـعـاد كركـوك عن الـتنـاقـضات وقد اجـمع ا
السـياسـية واحملـافظـة على وحـدة نسـيج اهلـها داعـ الفـضائـيات
والـصــحف الـعـامـلــة في احملـافـظـة الى تــوحـيـد اخلـطـاب االعالمي
ــكـونـات وتــنـقــيـة االجـواء الـهــادف الى تـمــتـ عـرى االخــوة بـ ا
واحملـافـظــة عـلـى االرث االخالقي الـذي تــبـنــاه وعـمل عــلـيـه قـدمـاء
ـدينـة الذين لم يـعرفوا لـلفـرقة معـنىً ولم يدعـوا اال لأللفـة واحملبة ا
ــديــنـة والــتـعــايش الــتـي اضـحـت الـعـالمــة الـفــارقــة البــنــاء هــذه ا
ـلـفت ـتــسـامـحـة اخلـالـدة بـسـمـاحـتـهـا في ذاكـرة االجـيـال . ان ا ا
ديـنة يـساورك الشك في انـتمائه لـلنظـر انك ح تـلقي احد ابـناء ا
ـعتمـدة منذ ذهـبي فتـراهم يتحـدثون بالـلغـات الدارجة ا الـقومي وا
االف الـسنـ وهي ارث االجـداد فـيـتـحدث الـواحـد مـنـهم وبـطالقة
الـلغات الـكردية والـعربية والـتركمـانية بـلكنـة واحدة ومحـبة صادقة
وانـتمـاء للـمديـنة بـأعظم واوج انـتمـاء واخلصـه . ندعو اجلـميع الى
مـسـانـدة نقـابـة الـصحـفـيـ الـعراقـيـ فـرع كـركوك في مـبـادرتـها
وتـقـد الـدعم لـهـا لـتأمـ مـتـطـلـبـات اجناح مـجـهـودهـا في تـعـزيز
وترسـيخ مـبـاديء االخوة والـتـسـامح وقبـول االخـر وتعـمـيق الـسلم
سـتمـرة لهـا من أجل كركـوك مديـنة الـتاخي االجـتمـاعي والدعـوة ا
واحملبة بـ اطيـافهـا . والبد لـبقـية االحتـادات والهـيئـات والنـقابات
ــســاهــمــة فـي تــعــمــيق مــبــاديء ــائــلــة وا الى اتــخــاذ خـــطــوات 

االخـــــــوة .
لتقى خرج بتوصيات مهمة ومن ذلك: ان ا

1- دعـوة الفضـائيـات العـاملة في احملـافظـة الى استـحداث برامج
مــشــتـركــة لــلـحــديث عن مــعــاني الـتــســامح وتـأصــيل قــيم الــسـلم

االجتماعي.
2- اســـــتــحــداث بـــرامج لــلــقـــاء الــشـــــخــصـــيــات واحلــديث عن
ــــــديـــنــة وارثـــهم تــــــــــاريخ االخـــوة الـــرابـــطــــــة بـــ ابــــنــــــاء ا

شــــترك ا
3- دعــــوة وزارة التربية الى استحداث برامج تعليميــــــــة للغات
ــكـونــات في ــتــداولــة في كــركــوك عــلى تــدرس جــــمــيع لــغــات ا ا
ـــدارس مـن قـــبـــيل تــــدريــس الـــلـــغــــة الـــكـــرديـــة في جـــــــــمـــيع ا
ــــــــــدارس الــتي تــدرس فـيــهــا الــلــغـة الــتــركــمــانـيــة والــعــربــيـة ا
ـثل لـلـدراســــــــة الـكـرديـة وهـلم مـجـرا فـان هـذا والـســريـانـيـة وبـا
االجراء الـتـعلـيمي يـحـمل في ثنـايـاه تربـية اجلـيل عـلى تقـبل االخر
وتـعمـيق وتـأصـيل قـيم الـسـلم اجملتـمـعي  ولـيـكن درسـا واحدا في
ـعـالـم االثـريـة في االسـبـوع  اضــافـة الى تــنـظـيم الــسـفــرات الى ا
احملافظة والتي حتـكي صور التناغم والتفـاعل ب مكونات كركوك

.
لنـدع اخلطـابات الـرنانـة ولنـعمل عـلى تأمـ حقـوق اجلمـيع ضمن
بـودقـة وحدة الـوطن ووحدة الـفكـر والثـقـافة من أجل تـرسيخ الـقيم
االصــيـلـة في الــنـفـوس بــدال من ثـقـافــة الـتـطـرف
واالنــشــقــاق فــالــبــنــاء اليــســتــقــيم اال بــجــهـود
اخملـــلـــصـــ الـــوثـــابــــ لـــزرع احملـــبـــة وقـــيم

التســـامح                    

احدى طائرات اخلطوط اجلوية القطرية 
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إلى الرياض وما بـعد الرياض إلى
دبي وأبـــوظــبي وأهـــداف حــيـــويــة
وحــسـاسـة".واسـتـهـدف احلـوثـيـون
مــنـــاطق ســـعـــوديـــة والــعـــاصـــمــة
الــريـــاض بــصـــواريخ بــالـــســتـــيــة
وادعـوا شـنـهـم هـجـمــات بـطـائـرات
غـير مـسيـرة على مـطارات ابـوظبي

ودبي خالل النزاع.
لـكن الـسـعـودية أعـلـنت اعـتـراضـها
جــمــيـع الــصــواريخ مـــا اســفــر عن
مـقـتل مـدني بشـظـيـة في حـ نفت
االمــــــــارات حـــــــدوث مــــــــثـل هـــــــذه
الهجـمات. واحلرب في الـيمن أفقر
دول شـــبـه اجلـــزيــــرة الــــعـــربــــيّـــة
ـتمرّدين مسـتـمرة مـنذ  2014ب ا
ــدعــومــ من إيــران احلــوثــيّــ ا
ـــوالـــيــة احلـــكـــومـــيــة والــقـــوّات ا
ــدعــومــة مــنــذ  2015من حتــالف ا

عسكري تقوده السعودية.
وتـــســــبب الــــنــــزاع بـــأســــوأ أزمـــة
إنــسـانـيـة في الــعـالم بـحـسب األ

تحـدة التي قـالت إن أكثر من 24 ا
مـليـون شخص مـا زالوا يـحتـاجون
الى مسـاعدة إنسـانيـة أي أكثر من

ئة من السكان.  80با
وأوقـــعت احلـــرب حـــوالى  10آالف
قتـيل وأكثر من  56ألف جريح مـنذ
بــدء عـمــلــيــات الـتــحــالف بــحـسب
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كربالء

فسـوخة عقودهم لـوزارتي الداخلية يـليشيـات و اعادة ا ب دمج ا
تـعاقـبة بـعد التـغيـير الـسياسي والدفاع  فـلم تصـدر احلكـومات ا
في 2003م  قرارات و قـوان تخـدم عامة الـعراقي  فكان اغلب
مـا يُــشـرع يـهم من أتى من اخلــارج مُـتـحـزبــا بـرداء االسالمـيـة او
العلمانية  بعد ان اطاح االمريكان بـنظام صدام . اما الذين كانوا
يقبعون حتت وطأة نظام البعث من غير البعثي  فلم تشملهم ايةُ
عـيشي  اال قـرارات مهـمة و مـصيـرية حتـسن حالـهم و وضعـهم ا
ظاهرات و اعـتصامات و اضرابات. تلك التي خرجوا من اجـلها 
فـمن تـلـك الـقـرارات الـتي أُصـدرت خـدمـةً لـلـمـجـاهـدين ضـد نـظـام
ـيـليـشـيـات) في األجـهزة صـدام في اخلارج !  هـو قـانـون (دمج ا
ن الذي منح رتباً عـسكرية في وزارتي الداخلية و الدفاع  األمنية 
هبَّ و دبْ فــأنـا اعـرف شـخـصــان قـد دخال الـبالد بـعــد الـتـغـيـيـر
(معممان) في جهت اسالميت  لكنهما بعـد سنوات قليلة جدا 
أصـبح احدهـما برتـبة (عـقيـد) في وزارة الداخـلية  و االخر بـرتبة
ـيــلـيــشـيـات) .و (رائـد) في وزارة الــدفـاع  تــبـعـا لــقـانــون (دمج ا
احملـصــلـة بـعـد تـطـبـيق هـذا الـقـانـون واضـحـة لـلـجـمـيع  فال تزال
حـتى الــيـوم  و لم يــتم دمــجـهـا ـيــلـيــشـيــات حتـكـم في الـعــراق  ا
بــاألجـهـزة األمـنــيـة فـعالً كــمـا زعم من الـقــانـون.  مع ذلك يـواصل
اجلنود الذين فُسخت عقودهم من وزارتي الدفاع و الداخلية  بعد
وصل و دخـول تـنـظـيم (داعش) اإلرهـابي و احـتالله حملـافـظـات (ا
صالح الــدين و االنـبـار )  و هـروب قــيـادات اجلـيـش الـعـســكـريـة
عـركة و تـركهم لـرتبهـم و جنودهم دون سالح  حـينهـا من ارض ا
مـا اضـطـر أولـئك اجلـنـود لـلـهـرب ايـضـا  أو يـكـونـوا كـضـحـايا و
شهداء (سبايكر)  يواصلون لليوم ( (41الواحد  و االربع  على
الـتوالي اعـتصامـهم و مبـيتهم في سـاحة الـتحريـر تاركـ أهلهم و
ـراكـزهم و أطـفــالـهم بال مــصـرف و مــعـيل  مـطــالـبـ بــعـودتـهـم 
هدي وحداتـهم العسكـرية التي تركـوها ..فهل يفـعلها عـادل عبد ا
و يعيدهم ألهلهم و وحداتهم العسكرية معا?! . بعد تشكيله  للجنة
تـنــظـر  في  امــرهم  و مـوضــوعـهم  ?.. ام أن  الــلـجــنـة  سـتــطـيل
الـنظر و تـهملـه كما هـملت جلان عـدة مواضـيع  في  غاية  االهـمية
وضوع  ال يحتـاج  الى  جلنة يا سيادة ايضا  و باعتقـادي ان  ا
) فقط رئيس  الوزراء  فهو يحتاج  الى (شخطةٍ
 بقلمك اخلـاص على ورقتهم  !  كما شخطت
 إلزالـة  احلواجـز و الـكتل (الـكونـكـريتـية)  من

بغداد  ! ..    

مولود تشاوش اوغلو 

لك احلوثي  عبد ا


