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الفروف ي�أمل تنفيذ اتفاق ميونيخ ...والجي�ش وحلفا�ؤه ي�سيطرون على ت ّل َت ْين في ريف حلب ال�شمالي

ً
ً
ً
وتركيا
�سعوديا
تدخال
الأ�سد :التفاو�ض و�ضرب الإرهابيين م�ساران منف�صالن ...وال ن�ستعبد
أكد الرئيس السوري بشار األسد أن التفاوض مع
المعارضة «ال يعني التوقف عن مكافحة اإلرهاب»،
معتبرا ً أنهما مساران منفصالن.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية قال
األسد« :إننا نؤمن إيمانا ً كامالً بالتفاوض وبالعمل
السياسي منذ بداية األزم��ة ،ولكن أن نفاوض ال
يعني أن نتوقف عن مكافحة اإلرهاب» ،مشيرا ً الى
أنه «ال بد من مسارين في سورية ...أوال ً التفاوض
وثانيا ً ضرب اإلرهابيين ،والمسار األول منفصل عن
المسار الثاني».
ودعا الرئيس األسد أوروب��ا الى تهيئة الظروف
التي تسمح بعودة السوريين الى بالدهم ،مطالبا ً
فرنسا بـ»تغيير سياساتها» حيال سورية.
وأوضح الرئيس األسد أن المعركة األساسية في
حلب هدفها «قطع الطريق» مع تركيا ،مشددا ً على
أن «استعادة األراضي السورية هي هدفنا ولكن ذلك
قد يتطلب وقتا ً طويالً».
وإذ لم يستبعد «احتمال» تدخل بري سعودي
وتركي في سورية ،أكد الرئيس السوري رفضه
اتهامات األمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في
سورية.
إلى ذل��ك ،أكد مندوب سورية الدائم لدى األمم
المتحدة بشار الجعفري أن االتهامات التي ساقها
السفيران البريطاني والفرنسي ب��أن الحكومة
السورية هي من عطلت مفاوضات جنيف وتعرض
مدينة حلب األثرية للخطر خاطئة ،ومضللة وكاذبة،
مشيرا ً الى أنهما سفيرا دولتين ترعيان اإلرهاب.
وأف���اد م��وق��ع «ش���ام ب���رس» أول م��ن أم��س أن
الجعفري قال في مؤتمر صحافي بعد جلسة مغلقة
لمجلس األمن« :إن وفد الجمهورية العربية السورية
إلى الحوار السوري السوري في جنيف كان حاضرا ً
منذ اللحظة األولى وعندما وصلنا إلى المطار انتقلنا

مباشرة إلى قصر المؤتمرات في جنيف والتقينا دي
ميستورا مباشرة».
وأض��اف« :ف��ي حين أن األط��راف األخ��رى التي
تسمى بالمعارضات لم تذهب إلى قصر المؤتمرات
في جنيف ولم يتم تشكيل الوفود أساسا ً ولم نكن
نعرف ال نحن وال دي ميستورا نفسه ك��م وف��دا ً
سيكون في الطرف اآلخر».
وف��ي السياق ،أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن الجانبين األميركي والروسي
توصال إل��ى اتفاق ح��ول ب��دء التعاون العسكري
بينهما في سياق الحرب على اإلرهاب في سورية.
وأعرب الفروف في تصريح للصحافيين أمس عن
أمله بأن يساعد هذا االتفاق في تحقيق مهمة تشكيل
جبهة موحدة لمحاربة اإلره��اب وقال «سنواصل
نضالنا بجانب الحكومة السورية ونأمل بأن يسمح
االتفاق ذو األهمية المبدئية الذي سيبدأ األميركيون
بموجبه التعاون معنا في المجال العسكري بإحراز
تقدم نحو تحقيق ال��ه��دف ال��ذي ح��دده الرئيس
الروسي فالديمير بوتين عندما دعا إلى تشكيل
جبهة موحدة حقا لمحاربة اإلرهاب».
وحول إعالن النظام السعودي استعداده إلرسال
ق��وات برية إل��ى س��وري��ة بحجة محاربة تنظيم
«داعش» أوضح الفروف« :أن مناقشات االجتماع
األخير للمجموعة الدولية لدعم سورية لم تتناول
هذا الموضوع ولذلك ال يمكنني أن أق��ول لكم من
يخطط لذلك وأي قوات سيتم إرسالها وإلى أين».
من جهة أخرى ،أعرب وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف عن أمله بالتوصل الى حل في
اجتماع ميونيخ الدولي يؤدي الى إنهاء الكارثة
اإلنسانية في سورية.
وأفادت وكالة «فارس» اليوم الجمعة أن ظريف
قال في تصريح لمراسل التلفزيون اإليراني« :نأمل

هل ُيقدِّ م «ميونيخ»
حقيبة �إنقاذ «جنيف»؟

فاديا مطر
بعد فشل مؤتمر «جنيف  »3بشأن األزمة السورية واستبداله بمؤتمر
«ميونيخ» الذي يُعقد منذ  11شباط الحالي ،والذي أكد بشأنه المندوب
السوري الدائم في األمم المتحدة «بشار الجعفري» أن فشل «جنيف
 »3هو بسبب ثغرات هيكلية كثيرة في بنيان التحضير للمحادثات
غير المباشرة ،وعدم استقرار الدور األممي في جعل الواليات المتحدة
وحلفائها تحت احترام اإلجراءات التي تم التوافق عليها بموجب القرار
الدولي  ،2254فما الذي يمكن لمؤتمر «ميونيخ» تعويضه من فشل
جنيف 3؟ إن ما يمكن أن يكرسه «مؤتمر ميونيخ» هو إنقاذ ما يمكن
إنقاذه من وصول طريق «جنيف  »3للحل السياسي إلى آخر النفق
المظلم ،بعد المرحلة التي حملت التهديدات العسكرية من حلفاء
واشنطن ،وما يحصده الجيش السوري وحلفاؤه من انتصارات قلبت
التوازنات التكتيكية في اغلب مناطق النزاع ،والتي أوضحت حجم
التباين بين تركيا وواشنطن عقب تراجع وفد «معارضة الرياض» في
المحادثات «جنيف  »3مع تراجع أرضيتهم اإلرهابية في أرياف حلب
والالذقية ودرعا ،فهل هي طريق الخروج من ضفة اإلمالءات إلى ضفة
القبول بالحل السياسي؟
أكدت المستشارة السياسية واإلعالمية للرئاسة السورية الدكتورة
بثينة شعبان في  10 /شباط الحالي عبر مقابلة تلفزيونية أن «ما يجري
في سورية سببه اإلرهاب المدعوم والمم ّول من بعض الدول ،وأن الحل
السياسي ليس بالمعضلة» ،فهي دعوة تتبع دعوة موسكو الرامية إلى
االنضمام لجهود تطبيق وقف فوري إلطالق النار في سورية ،بعد الفشل
األممي للمبعوث الدولي إلى سورية «دي مستورا» في مهمة تصنيف
التنظيمات اإلرهابية وتشكيل الوفد المعارض الذي طعّ مته الرغبة
(التتمة ص)14

«�سي �آي ايه»« :داع�ش» ا�ستخدم
�أ�سلحة كيماوية وقادر على �إنتاجها
أكد مدير وكالة االستخبارات المركزية االميركية «سي آي إيه» جون برينان ،أن
داعش استخدم أسلحة كيماوية ،مضيفا ً أن التنظيم قادر على إنتاج كميات قليلة من
الكلورين وغاز الخردل.
وقال برينان لشبكة «سي بي أس» نيوز األميركية إنه «لدينا عدد من اإلشارت التي
تدل على أن داعش استخدم ذخائر كيماوية في ميدان القتال».
وتابع المسؤول األميركي« :وكالة االستخبارات المركزية تعتقد أن التنظيم قادر
على صنع كميات صغيرة من الكلورين وغاز الخردل» ،وهناك معلومات تفيد أن في
متناول يده مواد وذخائر كيماوية يمكنه استخدامها.
وحذر برينان من أن داعش يمكن أن يسعى إلى تصدير األسلحة إلى الغرب
لتحقيق مكاسب مالية .وقال إن «هذا األمر ممكن ،لذلك من المهم قطع مختلف طرقات
النقل والتهريب التي يستخدمونها».
وردا ً على سؤال حول «وجود أميركي على األرض» للبحث عن مخابئ أو مختبرات
ألسلحة كيماوية ،قال برينان إن «االستخبارات األميركية تشارك بفاعلية في الجهود
لتدمير التنظيم ،ومعرفة ما لديهم على األرض في سورية والعراق قدر اإلمكان».
وتأتي تصريحات برينان بعد يومين على تصريحات مماثلة أدلى بها منسق
أجهزة االستخبارات األميركية جيمس كالبر أمام لجنة في الكونغرس األميركي.
وقال كالبر إن داعش «استخدم مواد كيماوية سامة في سورية والعراق ،بما في
ذلك العمل المسبب للقروح كبريت الخردل».

بالتوصل في ميونيخ ال��ى حل منطقي للكارثة
اإلنسانية في سورية».
وأض���اف« :وأن يكون مقبوال ً ل��دى من عاشوا
األوهام التي تسببت بهذه المعاناة الكبيرة للشعب
السوري وأفضت الى مجازر خالل هذه السنوات».
وكان ظريف وصل الى مدينة ميونيخ األلمانية
للمشاركة ف��ي االجتماع ال��دول��ي لدعم سورية
ومؤتمر ميونيخ ل�لأم��ن .والتقى عقب وصوله
المبعوث األممي في شؤون سورية ستيفان دي
ميستورا واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي
اياد بن أمين مدني ونظيريه العماني والصيني
والروسي.
من جهته ،أعلن نائب وزير الخارجية الروسي،
غينادي غاتيلوف ،أمس ،أن وقف إطالق النار في
سورية يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع.
وف��ي تصريح صحافي أدل��ى به في ميونيخ،
أوضح الدبلوماسي الروسي أن فريق العمل الخاص
بإعداد وقف إطالق النار في البالد كلف بإعداد آلية
بهذا الشأن خ�لال أس��ب��وع ،وذل��ك ضمن اتفاقات
توصلت إليها المجموعة الدولية لدعم سورية في
ميونيخ ،أمس .وأضاف أن الحديث يدور عن موعد
تقريبي ،لكن األم��ر يرتبط بنتائج اجتماع فريق
العمل المتوقع عقده في جنيف األسبوع المقبل.
وكان وزير الخارجية السعودي ،عادل الجبير
صرح في كلمة ألقاها أمس ،خالل مؤتمر ميونيخ
لألمن ،بأنه ال يمكن هزيمة تنظيم «داع��ش» من
دون رحيل الرئيس السوري بشار األسد بحسب
تعبيره.
أما الملك عبد الله الثاني فقد أشار إلى أن أزمة
الالجئين السوريين أكبر مأساة إنسانية في العصر،
مبينا ً أن األردن هو األكثر تأثرا ً بهذه األزمة.
(التتمة ص)14

الأمن البرلمانية ت�ستنكر مناورات «رعد ال�شمال» قرب الحدود

العبادي� :إقليم كرد�ستان جزء من العراق
قالت المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل في مؤتمر صحافي مع رئيس
ال���وزراء العراقي حيدر العبادي،
إنه من الضروري بذل الجهود كافة
لتحقيق السالم في سورية.
وذك��رت ميركل« :المناخ الدولي
المحيط ب��ال��ع��راق معقد للغاية،
ول��ذل��ك اتفقنا على ض���رورة بذل
الجهود كافة إلجراء محادثات بشأن
مستقبل سورية وإحالل السالم في
المنطقة».
وأك��دت المستشارة األلمانية أن
انخفاض أسعار النفط أحدث مشكلة
في موازنة العراق.
من جهته ،أب��دى رئيس ال��وزراء
العراقي استغرابه من ع��دم إعطاء
الرواتب لموظفي منطقة كردستان
كونها تتسلم نسبة  15في المئة من
الناتج النفطي العراقي ،فيما دعا
الى مزيد من «الشفافية» في اإلقليم
ومراقبة الموارد المالية.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أول
من أمس أن العبادي قال في مؤتمر
صحافي مشترك عقده مع المستشارة
األلمانية ميركل عقب وصوله إلى
برلين :إن منطقة كردستان «تتسلم
نفس نسبة النفط التي في العراق
ويصدر  612ألف برميل في اليوم»،
مشيرا ً الى أنه «يمثل  15في المئة من

العالقة التركية ـ الأميركية..
توتر ناتج عن الأولويات لدى الدولتين

ناديا شحادة

الناتج النفطي العراقي».
وأب���دى ال��ع��ب��ادي استغرابه من
«ع����دم إع��ط��اء ال���روات���ب لموظفي
ك��ردس��ت��ان» ،م��وض��ح�ا ً أن «النفط
ال��ذي يسلم من الحكومة العراقية
الى كردستان يمثل ماال ً وهذا يجب أن
ينعكس عليه».
ودع��ا الى مزيد من الشفافية في
منطقة ك��ردس��ت��ان وأن ي��ك��ون دور
كردستان في مراقبة الموارد المالية
وتوزيع ه��ذه ال��م��وارد ،مشددا ً على
«ضرورة أن يكون هناك تحفيز لإلقليم

ويجب أن تكون لنا رؤية موحدة في
مسألة اإلصالح االقتصادي».
واعتبر العبادي إجراء االستفتاء
على استقالل كردستان عن العراق
ب��أن��ه «ل��ي��س ل��ه داع» بسبب عدم
االل��ت��زام ب��ه ،فيما اعتبر أن القائد
الحقيقي «ال يقول شيئا ً ويفعل شيئا ً
آخ���ر» .وأض���اف« :ك��ردس��ت��ان جزء
من العراق وأتمنى أن تبقى كذلك»،
مشيرا ً الى أن «التجزئة ليست في
صالح أحد».
(التتمة ص)14

�صاروخ بالي�ستي يمني ي�ستهدف مطار جيزان
وي�سقط رابع طائرة ا�ستطالع للعدوان ال�سعودي

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن القوة الصاروخية
للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخا ً بالستيا ً من
نوع قاهر واح��د على مطار جيزان اإلقليمي في جيزان،
عشية مقتل ما يقارب  20جنديا ً سعوديا ً في كمين محكم
استهدف ثالث ناقالت للجنود السعوديين أثناء تقدمها
باتجاه جبل الدود.
وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة
عالية ملحقا ً أضرارا ً بالغة في المطار وملحقاته.
ويعد الصاروخ راب��ع ص��اروخ باليستي يتم إطالقه
باتجاه األراضي السعودية في غضون ثالثة أيام وثاني

عملية استهداف على مطار جيزان.
وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع اليمنية إن الجيش واللجان
الشعبية فجروا آلية سعودية بعبوة ناسفة في اتجاه
صحراء ميدي ،كما قصف الجيش مواقع مثعن وغرب
ملحمة وغرب الدود والغاوية وشمال الكرس ومعسكر أبو
المض والدخان والمصفق بجيزان.
وفي نجران قصفت مدفعية الجيش واللجان موقع
السديس السعودي بعشرات القذائف المدفعية ،بحسب
مصدر عسكري يمني.
(التتمة ص)14

وضعت األزمة السورية العالقات األميركية  -التركية تحت ضغط
هائل ،وهو توتر ناتج عن األولويات المختلفة لدى الدولتين .ففي
حين تردد أنقرة اردوغان المطالبة بإسقاط الحكومة السورية ،حددت
واشنطن أهدافها بمحاربة تنظيم داع��ش ومكافحة اإلره��اب الذي
استفحل في المنطقة نتيجة دعم أعداء سورية له ،وبالذات تركيا التي
مازالت مصرة على دعم داعش ومتمسكة بمواقفها المعادية للحكومة
السورية..
فأردوغان الذي وصفته صحيفة الواشنطن بوست في  27تشرين
الثاني ع��ام  2015بأنه دكتاتوري ،واتهمته بانتهاكه للحريات
وأهمها حرية التعبير ،وك ّرر م��رارا ً أنه سيذهب إلى سورية للصالة
في ساحات جامع بني أمية ،تلك التصريحات التي أطلقها وهو واثق
من سقوط الحكومة السورية وإعادة الهيمنة العثمانية التي طالما
حلم بها ،وتزامنت تصريحاته التوسعية بالهجوم على حزب العمال
الكردستاني المعارض ووصفه باإلرهابي إلى جانب مطالبته مجلس
األمن الدولي بإقامة مناطق عازلة داخل الحدود السورية تحت ذريعة
إيواء النازحين قائالً إن تركيا ال يمكنها أن تسمح لنفسها بعدم االكتراث
بالنزاع الذي يمزق جارتها على حد تعبيره ،اتهم مؤخرا ً الواليات
المتحدة األميركية في  10شباط من العام الحالي بأنها أدخلت
المنطقة في بحر من الدم.
فالمتتبع لتصريحات أردوغ��ان والمحيطين به يخرج بانطباع
واحد مفاده حجم اإلرباك الذي يعانيه نتيجة سقوط حلمه في عودة
اإلمبراطورية العثمانية ،وي��درك كثرة االنتقادات شديدة اللهجة
وجهها أردوغان للواليات المتحدة األميركية والتي كان آخرها
التي ّ
(التتمة ص)14

«العفو الدولية» تطالب التحقيق
في اتهامات تعذيب «التاجر»
دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى التحقيق في اتهامات
بالتعذيب تعرض لها المعتقل علي عيسى التاجر ،األخ الشقيق للمحامي محمد
التاجر.
وأفاد موقع «مرآة البحرين» أمس أن العفو الدولية طالبت في بيان بـ»نشر نتائج
التحقيق بما في ذلك نتائج أي فحوصات طبية وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى
العدالة».
كما دعت السلطات إلى «عدم استخدام أي اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب
في أي إجراء ضده».
وحثت العفو الدولية السلطات البحرينتية على «تأمين له رؤية طبيب للمسالك
البولية واستشاري جراحة العظام على النحو الموصى به من قبل الطبيب الشرعي،
وضمان أن لديه إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية التي قد يحتاجها».
وجددت المنظمة دعوتها السلطات إلى ضمان حصول التاجر وبقية السجناء
على ظروف احتجاز إنسانية بما في ذلك السماح لهم بالحصول على المالبس
الشتوية الكافية.
إلى ذلك ،شارك أهالي المناطق البحرينية على مدى األيام القليلة الماضية في
فعالية «بصمة عصيان النمر» ،وذلك تأكيدا ً لالستعداد للمشاركة في خطوات
المدني المرتقب.
العصيان
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همزة و�صل
�سقوط
رهان العدوان
نظام مارديني
بعيدا ً عن جبهات الميدان
ال� �س ��وري ـ ال��ع��راق��ي تشي
ال� �س� �ي ��اس ��ة ب� � ��أن ال �م �م �ل �ك��ة
الوهابية ليست على ما ُيرام
ك �م��ا ال �س �ل �ط �ن��ة العثمانية،
وه��ات��ان ال��دول �ت��ان تسيران
على خيط رفيع.
ف�ب�ع��د خ�م�س��ة أع � ��وام من
العدوان على كل من سورية
والعراق (سوراقيا) ،لم يقتنع
بعد الثنائي اإلجرامي أن وهم
ال �ت��وس��ع ال �م �ف��رط ه��و سبب
انهيار اإلمبراطوريات ،وفي
لحظة الحقيقة ها هو الرئيس
األم� �ي ��رك ��ي ب � � ��اراك أوب ��ام ��ا
ي�ك�ش��ف ب ��أن «ن �س �ب��ة كبيرة
م��ن زع �م��اء ال�ع��ال��م (العربي)
ف�ق��دوا ص��واب�ه��م»! م��ا يعني،
أن الرهانات على العدوان في
تغيير المعادالت السياسية
ل� ��م ت��ع��د ُم� �ج ��دي ��ة ،وف ��اق ��دة
فاعليتها ف��ي تحقيق أهداف
استراتيجية لدول العدوان؛ إذ
كثيرا ً ما اصطدمت الحسابات
السياسية للدول الكبرى مع
طموحات ومغامرات الدول
الصغيرة ف��ي المنطقة ،كما
ح���دث م ��ع ال� �غ ��رب وك���ل من
ال �س �ع��ودي��ة وت��رك �ي��ا وقطر
ف���وض� �ع���ت دوالً ش���دي���دة
الحماسة للعدوان أمام حرج
كبير.
وأم��ام خ��وف من تداعيات
ال �ت �ح��ول ف ��ي م �ع �ط �ي��ات ه��ذا
ال� �ع ��دوان اإلره ��اب ��ي ،وأم ��ام
ت � � �ح � � � ّول ب� ��راغ�� �م� ��ات� ��ي ف��ي
ال�ح�س��اب��ات األم �ي��رك �ي��ة ،بعد
تقدم الدبلوماسية الروسية
المتزامنة مع نجاح الضربات
الجوية وال�ت�ق��دم ال�ب��ري ضد
معاقل التنظيمات التكفيرية،
ك�ش�ف��ت ال�ح�م��اي��ة األميركية
ال� �ك ��ام� �ل ��ة ل � � ��دول ال � �ع� ��دوان
أن�ه��ا ل��م ت�ع��د ق��ائ�م��ة بالمعنى
االستراتيجي ،وب��ات معطى
السياسة األميركية خاضعا ً
لتكتيكات قد تعني التخلي عن
بعض المواقف هنا أو الحلفاء
ه �ن��اك ،أو البحث ع��ن حلفاء
آخ��ري��ن خ��اص��ة ب �ع��د توقيع
االت �ف��اق ال �ن��ووي ب�ي��ن إي��ران
ودول ( )1+5وب �م��ا فتحه
ه��ذا االت�ف��اق من إمكانية أفق
لتسويات سياسية تحتاجها
المنطقة التي دخلت منعطفات
خطيرة في الميدان العسكري
منذ أكثر من سنوات خمس.
في العلم السياسي تتعامل
ال � ��دول ال �ك �ب��رى م ��ع القوى
الوازنة على األرض ،بل ومن
ال �ص �ع��ب ره� ��ان ه ��ذه ال ��دول
ع�ل��ى ال �ج �م��اع��ات الخاسرة،
وه � ��و م� ��ا ي �م �ك��ن أن تفعله
ال��والي��ات المتحدة األميركية
اآلن ،إذ تسعى وراء الحلول
الروسية لحفظ م��اء الوجه،
رغ��م التصريحات العنترية
للبيت األبيض؛ ولذلك تسعى
واش�ن�ط��ن إل��ى اق �ت��راح واق��ع
ي �ف �ت��ح ص �ف �ح��ة ج���دي���دة مع
أق��وي��اء في المنطقة (كما مع
إي � ��ران) ،ف��ام�ت�ن��اع ال��والي��ات
المتحدة ع��ن ال�م�ش��ارك��ة في
أي عمل عسكري مباشر في
سورية ،دليل على الرضوخ
ل� �ل� �ض� �غ ��ط ال � � ��روس � � ��ي ف��ي
ال�م�ي��دان ال �س��وري م��ن جهة،
ول�ك��ن م��ن جهة ثانية دافعة
السعودية وتركيا لتوريطهما
ف ��ي ال � �ع� ��دوان أك� �ث ��ر ،ريثما
تتوصل موسكو وواشنطن
إل��ى ق��واس��م مشتركة تحفظ
م� �ص ��ال� �ح� �ه� �م ��ا ،وم� � ��ا فشل
م �ف��اوض��ات جنيف  ،3ومن
ثم اتفاق المجموعة الدولية
ل��دع��م س��وري��ة ف��ي ميونيخ،
أول أم� ��س ،إال ص� ��ورة عن
بدء التراجع األميركي مقابل
توافقات محددة على ملفات
أخ ��رى أك �ث��ر ت�ع�ق�ي��داً ،كملف
اإلرهاب.

