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الجي�ش ي�سيطر على البا�شورة ...و�أكثر من  500قتيل �إرهابي ح�صيلة العملية �شمال �سورية

الفروف وكيري ّيتفقان على �ضرورة وقف �إطالق النار و�إي�صال الم�ساعدات للمحا�صَ ِر ْين

أ ّكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي الفروف
واألميركي جون كيري خالل اتصال هاتفي أمس،
التوصل إل��ى وق��ف إلط�لاق النار
على ض���رورة
ّ
وضمان الوصول اإلنساني للمناطق المحاصرة
في سورية.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان أص��درت��ه وزارة الخارجية
الروسية ،تعليقا ً على المكالمة« :ر ّكزت المحادثات
على التسوية ال��س��وري��ة ف��ي ض��وء االجتماع
المقبل لمجموعة دعم سورية يوم  11شباط في
ميونيخ».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان« :أع���رب ال��ط��رف��ان ع��ن موقف
مشترك حول ضرورة العمل من أجل وقف إطالق
النار في سورية في أقرب وقت ،وضمان الوصول
اإلنساني إلى كا ّفة البلدات المحاصرة ،كما أ ّنهما
بحثا احتمال تنسيق اتفاقات بهذا الشأن في
سياق تطبيق القرار الدولي رقم  2254الصادر عن
مجلس األمن».
كما أ ّكد الوزيران خالل المكالمة أنّ أحكام القرار
الدولي المذكور ح��ول صيغة المفاوضات بين
الحكومة السورية والمعارضة ،ال تسمح بطرح
أي شروط مسبقة.
على صعي ٍد آخر ،أ ّكد الفروف أنّ بعض الدول ال
ُتخفي ن ّيتها المراهنة على الحلول العسكرية في
سورية ،في حال فشل المفاوضات السلمية.
وق����ال الف�����روف ف���ي م��ق��اب��ل��ة م���ع صحيفة
«موسكوفسكي كومسوموليتس»ُ ،نشرت أمس:
«يبدو أنّ هناك المراهنة على الحل العسكري ،في
حال فشل المفاوضات أو منع انطالقها .وتؤ ّكد ذلك
بشكل علني بعض الدول التي تنطلق ،كما أفهم،
من الكراهية الشخصية تجاه الرئيس السوري
بشار األسد».

وأ ّك��د الوزير أ ّنه يشاطر المستشرق الروسي
البارز فيتالي نعومكين تقييمه ،الذي اعتبر فيه
أنّ هناك  3سيناريوهات لتط ّورات األوض��اع في
توصل األطراف إلى حل وسط خالل
سوريا ،وهي:
ّ
المفاوضات في جنيف ،أو إحراز الجيش السوري
انتصارا ً عسكرياً ،أو اندالع حرب كبيرة بمشاركة
عدد من الدول األجنبية.
وأعاد الفروف في هذا الخصوص إلى األذهان أنّ
موسكو وواشنطن كانتا تص ّران دائماً ،كما أيّدتهما
في هذا اإلصرار الدول األوروبية ،على إدراج عبارة
تقول إ ّن��ه ال حل عسكريا لألزمة السورية بقرار
دولي حول سورية .لكن بعض حلفاء واشنطن في
الشرق األوسط رفضوا هذه الفكرة قطعياً.
وأض���اف الف����روف« :أص��ب��ح ه��ذا السيناريو
(سيناريو المراهنة على الحل العسكري) واقعياً،
ونحن نسمع اآلن تصريحات عن خطط إلرسال
قوات بريّة إلى سورية».
وك��ان وزي��ر الخارجية ال��روس��ي أ ّك��د أنّ أهم
أول���وي���ات م��وس��ك��و ه��و تشكيل جبهة واس��ع��ة
لمحاربة اإلرهاب تحت رعاية األمم المتحدة.
وأش���ار الف���روف خ�لال احتفالية بمناسبة
يوم «الدبلوماسي الروسي» إلى أنّ العملية
ال��روس��ي��ة ف��ي س��وري��ة ت��ه��دف إل���ى مكافحة
اإلرهاب .وقال إنّ «غارات سالح الجو الروسي
موجهة لتغيير الوضع ،ولضمان هزيمة تنظيم
ّ
«داعش» وجبهة النصرة ،وغيرها من الجماعات
اإلرهابية».
وت��اب��ع ال��وزي��ر ال��روس��ي ،أنّ ال��ل��ج��وء للحل
العسكري كوسيلة وحيدة لتسوية الوضع في
س��وري��ة أم��ر مستحيل .وأض���اف م��ن ال��ض��روري
الجمع بين العمليات العسكرية والتسوية

هل ت ّتخذ الريا�ض و�أنقرة
قراراً مجنون ًا بالتدخل الع�سكري؟

ناديا شحادة
تستمر انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه مدعوما ً بغطاء
جوي روسي ويستمر معه التضييق على اإلرهابيين في مناطق شتى
من سورية ما أدى إلى هبوط الروح القتالية لمقاتلي هذه الجماعات
اإلرهابية ،فالمراقب للميدان السوري يالحظ هبوط ال��روح القتالية
والحالة المعنوية لعناصر الجماعات المسلحة ،بينما يظهر وبشكل
واضح ارتفاع معنويات مقاتلي الجيش السوري ،حيث كان النتصارات
الجيش وتقدّمه على أكثر من محور وبالذات في الشمال وتم ّكنه من
تحرير الكثير من المناطق التي كان يسيطر عليها اإلرهابيون وقعها عند
مسلحي الجماعات اإلرهابية الذي انعكس تخبطا ً في الحلف المعادي
لسورية .
فمَن يدقق في تصريحات المتحدث العسكري السعودي أحمد
العسيري في  5شباط التي أعلن فيها أن بالده مستعدّة للتدخل عسكريا ً
في سورية ،إذا لزم األمر لذلك ،وما تبعها من تعقيبات أميركية وسخرية
روسية وسورية يكتشف دون أدنى شك األزمة التي يعانيها السعوديون،
حيث بدت التصريحات السعودية والحديث عن تدخل عسكري سعودي
وجهها الجيش السوري
في سورية تدل على مدى قوة الضربة التي ّ
لحلف الرياض ـــ أنقرة التي أعلن الرئيس التركي في كلمة ألقاها في
بيرو ،ونشرها موقع الرئاسة التركية ،أنه ال طائل من محادثات السالم
السورية في جنيف بينما تواصل قوات الرئيس السوري بشار األسد
وروسيا هجماتهما ،على حد تعبيره .فهذا النجاح هو الذي أخرج تلك
العواصم عن طورها وتراجعت عن مفاوضات جنيف ،3ألنها أدركت أنها
تدخل خالية بعد أن تقدّم الجيش في عمق مناطق المسلحين التي كانت
تعتبر نقاط قوة بالنسبة إلى هؤالء على طاولة التفاوض.
(التتمة ص)14

م�س ّلحو ريف حلب يهربون
لكن �إلى متى؟

السياسية للصراع وإع��ادة التأهيل االقتصادي
للبلدان التي عانت من اإلرهاب.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أ ّك���د م��ن��دوب روس��ي��ا ال��دائ��م
ل��دى مكتب األم���م المتحدة ف��ي جنيف ألكسي
بورودافكين في مقابلة مع صحيفة «Tribune
 ،»de Geneveأنّ أكراد سورية جزء ال يتج ّزأ من
الشعب السوري ،ولهم الحق في المشاركة بتقرير
مصير بالدهم .وأضاف« :عالوة على ذلك يحارب
أكراد سوريا تنظيم «داعش» بشكل مك ّثف».
واعتبر بورودافكين أ ّنه بال مشاركة األكراد ،من
المستحيل إحراز تقدّم بشأن أي من بنود أجندة
المفاوضات.
يصحح
وأردف ق��ائ�لاً« :إ ّن��ن��ا ن��أم��ل ف��ي أن
ّ
المبعوث األممي هذا الخطأ بحلول موعد استئناف
المفاوضات ،وال يجوز أن تصبح األمم المتحدة
والمجموعة الدولية لدعم سورية رهينتين للدولة
الوحيدة التي تمنع مشاركة األك��راد في العملية
التفاوضية».
من جهته ،أ ّك��د األمين العام لـ»حزب اإلرادة
الشعبية» ق��دري جميل لقناة  ،RTأنّ مصدر
المعلومات عن التهديد ال��ذي تع ّرض له أثناء
تواجده في سويسرا أوروبي ،وليس روسياً.
وكانت صحيفة «السفير» نشرت السبت 6
شباط تحت ع��ن��وان «م��ؤام��رة تركية» الغتيال
معارضين سوريين في جنيف ،أنّ األجهزة التركية
قد تكون وراء تدبير محاولة اغتيال معارضين
سوريين في جنيف.
وقال جميل «السلطات السويسرية أبلغتنا أنّ
هناك تهديدا ً أمنياً ،وقامت مشكورة بإجراءات
أمنية».
(التتمة ص)14

ّ
التوغل التركي في بع�شيقة جاء لحماية «داع�ش»

بغداد :العبادي يدعو �إلى تغيير وزاري جوهري

المغرب :تفكيك خلية �إرهابية

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تغيير الوزراء الحاليين الذين
اقترحتهم الكتل السياسية وفقا ً للمحاصصة ،ب��وزراء تكنوقراط وأصحاب
اختصاص للنهوض بواقع البالد.
وقال العبادي أول أمس ،إنّ مجلس مكافحة الفساد المش ّكل من قِبل الحكومة
سي ّتخذ إجراءات صارمة خالل الفترة المقبلة لمواجهة الفساد.
وأش��ار إلى أنّ الحكومة ستستعين بخبراء من دول مختلفة سيشاركون
الخبراء العراقيين في مواجهة الفساد ،والنهوض بواقع البالد من خالل وضع
استراتيجيات تنموية.
سياق آخر ،استغرب عضو ائتالف دولة القانون محمد الصيهود ،من
وفي
ٍ
دور التحالف الدولي في العراق ،متسائالً هل أنّ واجبهم مقاتلة «داعش»
والعصابات التكفيرية أم استهداف القوات األمنية والحشد الشعبي؟.
وفي حديث لـ»االتجاه» قال الصيهود ،إنّ األسلحة واألعتدة التي تصل إلى
«داعش» عن طريق األميركيين دليل على وجود تعاون معهم.
(التتمة ص)14

احتجاجات في كرد�ستان العراق و�سط �أزمة اقت�صادية
تصاعدت االحتجاجات في كردستان العراق بعد أن كشفت حكومة اإلقليم عن
إجراءات ّ
تقشفية جديدة لتج ّنب انهيار االقتصاد.
وقطع بعض مقاتلي البيشمركة الكردية الطريق الرئيسي خارج قاعدتهم في
مدينة السليمانية في اليوم الثالث من إضرابات واحتجاجات ّ
نظمها أفراد من
ّ
وموظفون حكوميون آخرون يُطالبون بصرف رواتبهم.
الشرطة،
وفي األسبوع الماضي قالت حكومة كردستان العراق ،التي تض ّررت بشدّة من
انهيار أسعار النفط العالمية ،إ ّنها لن تدفع سوى جزء من رواتب العاملين حتى
تتحسن أوضاعها االقتصادية ،وال تشمل اإلجراءات الجديدة العاملين في وزارة
ّ
الداخلية أو البيشمركة الذين دفعوا تنظيم «داعش» للتقهقر في شمال العراق،
لكن حكومة اإلقليم متأخرة بضعة أشهر في صرف رواتبهم .وقال أحد المتظاهرين
لقناة «ان.ار.تي» التلفزيونية المحلية ،إ ّنه «لم يقبض راتبه منذ  4أشهر» ،وأضاف
«بصراحة البيشمركة لم يعد باستطاعتها تح ّمل ذل��ك» .وق��ال آخ��ر من أف��راد
البيشمركة «الحكومة فقدت شرعيتها ..يتعيّن عليها إتاحة الفرصة لغيرها».
(التتمة ص)14

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس عن تفكيك خلية إرهابية مؤ ّلفة من 4
معتقلين سابقين ،أحدهم على صلة بتنظيم «داعش».
وقالت الوزارة في بيان لها ،إ ّنه في إطار التصدي للتهديدات اإلرهابية ،ف ّككت
القوات المغربية خليّة إرهابية ،مؤ ّلفة من  4معتقلين سابقين بمقتضى قانون
مكافحة اإلرهاب ،وينحدرون من مدن مكناس ،وتطوان ،ومرتيل ،وأكوراي».
وغداة اعتداءات باريس في  13تشرين الثاني ،التي خلفت  130قتيالً وأكثر
من  350جريحاً ،أعلنت الرباط تفكيك خليتين إرهابيتين من  3و  4أشخاص
على التوالي ،إضاف ًة إلى توقيف مغربي م��وال لتنظيم «داع��ش» في شمال
شرق البالد ،ث ّم توقيف مغربي وتركيين كانوا «يقرصنون المكالمات الهاتفية
ويعتزمون استغالل عائداتها لصالح تنظيم داعش».
وحسب ما تناقله اإلع�لام المغربي عقب اع��ت��داءات باريس ،فقد ورد في
موجهة إلى المغرب
تدوينات ألتباع تنظيم «داعش» على اإلنترنت ،تهديدات
ّ
باالنتقام بسبب المعلومات االستخباراتية ،التي قدّمها إلى فرنسا حول من ّفذي
االعتداءات وبينهم من هو من أصول مغربية ،ورفعت الرباط حالة التأهّ ب في
أماكن عدّة حساسة واستراتيجية.
تجدر اإلشارة إلى أنّ المغرب أصدر قانون مكافحة اإلرهاب في الـ 28من أيار
 ،2003على خلفية التفجيرات التي ه ّزت مدينة الدار البيضاء ،من الشهر نفسه،
وأودت بحياة نحو  45شخصاً.

رضا زيدان
فرض تقدّم الجيش السوري واقعا ً جديدا ً على المسلحين في ريف
حلب الشمالي ،فبعد هروب المسلحين إلى الحدود التركية عند تقدّم
الجيش في حردتنين ورتيان ،أعربت أنقرة عن استعدادها الستقبال
المسلحين مع عوائلهم.
ويواصل الجيش السوري والحلفاء ومقاتلون أكراد من جهة ثانية
التقدم في ريف حلب الشمالي في شمال البالد وسط غارات مكثفة
للطيران الحربي الروسي.
وبحسب المرصد السوري المعارض ،ف ّر أكثر من  40ألف مدني مع
المسلحين من بلدات وقرى استعادها الجيش السوري خالل هجومها
في شمال حلب.
ميدانياً ،يواصل الجيش السوري تقدّمه في ريف حلب الشمالي ،إذ
سيطر على قرية كفين التي تفصله عن بلدة تل رفعت وبعدها يتقدّم
إلى قرية كفرزيتا ،أحد أهم معاقل الفصائل اإلسالمية والمقاتلة في
ريف حلب الشمالي ،وفق المرصد المعارض.
وتتواصل االشتباكات في محيط بلدة بيانون الواقعة على طريق
اإلم��دادات الرئيسي بين مدينتي حلب جنوبا ً واعزاز شماال ً وتترافق
االشتباكات في ريف حلب الشمالي مع غارات جوية روسية مكثفة.
وقال مصدر عسكري إن «العملية العسكرية مستمرة (في ريف
حلب الشمالي)» ،مؤكدا ً أن «الهدف الرئيسي لكل الجبهات هو قطع
طرق اإلمداد ،وإغالق تدفق اإلرهابيين إلى الشمال السوري من الحدود
التركية».
ت ّتسم معارك ريف حلب بالمساحات الشاسعة ،واألرض المنبسطة،
والطبيعة الجغرافية غير المع ّقدة ،التي يسهل معها انتقال الجنود
واآلليات».
حيث استعاد الجيش السوري منذ بدء هجومه بلدات عدة في ريف
حلب الشمالي ،بينها حردتنين ورتيان ،وكسر الحصار عن بلدتي
(التتمة ص)14

كيري ي�أمل في محادثات خالل �أ�سابيع لإنهاء ال�صراع

الجي�ش اليمني ي�سيطر على «الربّوعة» في نجران وي�ستهدف مطار جيزان في ال�سعودية
قال رئيس المجلس السياسي لحركة أنصار الله ،صالح
الصماد ،إنّ الواليات المتحدة األميركية سارعت إلعالن
ّ
تدخلها المباشر في اليمن ظ ّنا ً منها أنّ ساعة الحسم قد
دنت ،وأنّ اليمنيين قد شارفوا على االستسالم ،إلاّ أنّ األمور
سارت في غير ما ّ
خططت له.
وفي تصريح له ،أوضح الصماد أنّ األميركان يحاولون
في كل الصراعات في العالم أن يُظهروا أنفسهم أ ّنهم
القوة العظمى في الكون التي ال ُتقهر ،فيعمدون إلى ترميز
أعداء وهميّين ونمور من ورق ،ثم يعملون على سحقهم
إلظهار ق ّوتهم وشدّة بأسهم أمام هذه القوى التي هي من
صنيعتهم ،كما يفعلون مع «القاعدة» و»داعش» ،وغيرها
من األنظمة التي هي من صنعهم وأُسقطت على أيديهم.
ورأى الصماد «أنّ األمور سارت في مسار غير ما خطط
له األميركان ،فسقطت مؤامراتهم أمام الصمود األسطوري
للشعب اليمني وخابت أحالمهم وآمالهم ،حيث اعتبر
اليمنيّون الدخول المباشر لألميركان في العدوان تغيّرا ً
استراتيجيا ً وتحدّيا ً خطيرا ً يهدّد وجود وكرامة الشعب
اليمني ،بل ويؤ ّثر على مصيره في الدنيا واآلخرة».
من جهته ،أشار وزير الخارجية األميركي جون كيري
االثنين الماضي ،إل��ى أ ّن��ه قد يكون من الممكن إج��راء
محادثات على مدى األسابيع القليلة المقبلة حول إنهاء

الصراع في اليمن.
وقال كيري خالل مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع
نظيره السعودي عبد الله الجبير« ،على مدار األسبوع
المقبل ،قد يصبح ممكنا ً الدخول في بعض المناقشات
المثمرة حول كيفية إيصال ذلك الصراع إلى نهايته».
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل عشرة من قوات
الرئيس هادي بعملية للجيش واللجان الشعبية ،استهدفت
موقع الفاقع في مديرية الوازعية جنوب غرب تعز.
وقال مصدر عسكريّ  ،إنّ عددا ً من الجنود السعوديين
ُقتل ،وج��رى تدمير خمس آليات مد ّرعة خ�لال تصدّي
الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تقدّمهم في أطراف
ميدي على التخوم الحدودية مع السعودية.
وكان الجيش اليمني واللجان قد سيطروا على مدينة
الربّوعة السعودية وعلى عدد من القرى والمواقع المحيطة
بها في نجران.
وأ ّكدت مصادر خاصة تكبُّد النظام السعودي خسائر
كبيرة في صفوف عسكريّيه ج ّراء استهداف مطار جيزان
اإلقليمي فجر أول أمس الثالثاء من قِبل الجيش اليمني
واللجان الشعبية بصاروخ باليستي من طراز قاهر – ،1
المط ّور محلياً».
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