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مجل�س الأمن يبحث «الأعمال العدوانية» التركية ...واعتقال منفذي االعتداء في «برزة»

المع ّلم لدي مي�ستورا :ملتزمون بحوار �سوري �سوري بقيادة دم�شق دون �شروط م�سبقة
اس��ت��ق��ب��ل ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
الوزراء وزير الخارجية والمغتربين
وليد المعلم اليوم المبعوث الخاص
لألمين ال��ع��ام ل�لأم��م المتحدة إلى
سورية ستيفان دي ميستورا والوفد
المرافق.
وق��دم دي ميستورا عرضا ً حول
اجتماع جنيف األخير الذي تم تعليقه
والعمل على إطالق المحادثات بين
الحكومة السورية والمعارضات
ف��ي ال��ج��زء األخ��ي��ر م��ن شهر شباط
الجاري.
وع���رض دي ميستورا م��ا جرى
في اجتماع المجموعة الدولية لدعم
سورية في ميونيخ والجهود لتطبيق
ما صدر عنه وبياني فيينا وقرارات
مجلس األمن الدولي وآخرها القرار
.2254
وق��ال المبعوث األم��م��ي ،إن على
الحكومة السورية التزام يتمثل في
السماح للمنظمة الدولية بإيصال
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة إل���ى كل
السوريين.
وقال دي ميستورا ،في بيان صدر
في جنيف أمس ،بعد اجتماعه الثاني
مع المعلم في دمشق ،إنهما بحثا
المسألة ذات األول��وي��ة والمتعلقة
بدخول المساعدات اإلنسانية إلى
المناطق المحاصرة من قبل أطراف
الصراع.
وأض�����اف« :ال���دخ���ول إل���ى ه��ذه

المناطق سيتم بقوافل وم��ن خالل
تنسيق فريق األمم المتحدة بالبالد...
من واجب الحكومة السورية الوصول
إلى كل شخص أينما كان والسماح
لألمم المتحدة بجلب المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة ...سنختبر ه��ذا غ��داً»
بحسب تعبيره.
من جانبه جدد المعلم تأكيد موقف
الحكومة السورية بشأن مواصلة
االلتزام بحوار سوري سوري بقيادة
س��وري��ة وم��ن دون ش���روط مسبقة
وإن الشعب السوري وحده صاحب
القرار في تقرير مستقبله حيث أثبتت
الحكومة السورية ووفدها الرسمي إلى
جنيف صدقية موقفهم وجديتهم في
جهود حل األزمة في سورية ،مشددا ً
على ضرورة االلتزام بما جاء في قرار
مجلس األمن حول وجود أوسع طيف
من المعارضات السورية.
وعرض المعلم الجهود التي تبذلها
سورية من أج��ل حماية مواطنيها
واي��ص��ال ال��م��س��اع��دات اإلنسانية
إليهم وخاصة في المناطق الواقعة
تحت سيطرة الجماعات اإلرهابية
مؤكدا ً االستمرار بذلك انطالقا ً من
مسؤولياتها تجاه مواطنيها ومشيرا ً
إلى أن هذه الجهود ال عالقة لها إطالقا ً
باجتماعات جنيف.
وجدد المعلم التأكيد على ضرورة
رف��ع اإلج����راءات األح��ادي��ة الظالمة
المفروضة من قبل الواليات المتحدة

واالتحاد األوروبي والتي ساهمت إلى
حد كبير في زي��ادة معاناة الشعب
السوري.
حضر اللقاء معاون وزير الخارجية
والمغتربين الدكتور أيمن سوسان
ومستشار ال��وزي��ر أح��م��د عرنوس
والمنسق المقيم لألمم المتحدة في
دمشق يعقوب الحلو.
وف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي عقب
اللقاء أش���ار دي ميستورا إل��ى أن
«ال��ل��ق��اء م��ع المعلم ت��ن��اول قضية
دخول المساعدات اإلنسانية إلى كل
المناطق المحاصرة».
ميدانياً ،اقتحم الجيش السوري
والقوات الرديفة أمس بلدة كنسبا
االستراتيجية من أكثر من محور في
ريف الالذقية الشمالي.
وكانت وكالة «سانا» ذكرت أمس
أن وح���دات م��ن الجيش وال��ق��وات
الشعبية أع��ادت األم��ن واالستقرار
إل���ى ق��ري��ت��ي ب��ل��ل��ه وش��ل��ف بريف
الالذقية ،شمال شرق مدينة الالذقية
بنحو  52كم.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري
أن وح����دات ال��ج��ي��ش «ق��ض��ت على
آخر البؤر والتحصينات اإلرهابية
ف��ي القريتين وك��ب��دت التنظيمات
اإلرهابية خسائر في األفراد والعتاد،
قبل أن يفر العديد من أفرادها باتجاه
الحدود السورية التركية».
وبين المصدر أن «وحدات الهندسة

في الجيش قامت بتفكيك العبوات
الناسفة ال��ت��ي خلفها اإلره��اب��ي��ون
إلعاقة تقدم الجيش».
وك���ان���ت وح�����دات م���ن ال��ج��ي��ش
وال��ق��وات المسلحة بالتعاون مع
مجموعات الدفاع الشعبية أعادت
األم��ن واالستقرار إل��ى قريتي وادي
ب��اص��ور وجبل عين ال��غ��زال بريف
الالذقية الشمالي.
كما أع��ادت وح��دات من الجيش
والقوات المسلحة األمن واالستقرار
إل���ى ق��ري��ت��ي ب��ل��ل��ه وش��ل��ف بريف
الالذقية الشمالي الشرقي بعد أن
كبدت التنظيمات اإلرهابية المرتبطة
بنظام أردوغ����ان السفاح خسائر
باألفراد والعتاد.
وقال مصدر عسكري في تصريح
لـ «سانا» إن «وح��دات من الجيش
ب��ال��ت��ع��اون م��ع مجموعات ال��دف��اع
الشعبية أع��ادت األم��ن واالستقرار
إلى قريتي بلله وشلف» شمال شرق
مدينة الالذقية بنحو  52كم.
وأش���ار المصدر إل��ى أن وح��دات
ال��ج��ي��ش «ق��ض��ت ع��ل��ى آخ���ر ال��ب��ؤر
والتحصينات اإلرهابية في القريتين
وكبدت التنظيمات اإلرهابية خسائر
في األفراد والعتاد قبل أن يفر العديد
من أفرادها باتجاه الحدود السورية
التركية».
وبين المصدر أن «وحدات الهندسة
في الجيش العربي السوري قامت

بتفكيك العبوات الناسفة التي خلفها
اإلرهابيون إلعاقة تقدم الجيش».
وكانت وحدات من الجيش والقوات
المسلحة بالتعاون مع مجموعات
الدفاع الشعبية أعادت أول من أمس
األمن واالستقرار إلى رويسة الجلطة
وأرض القرم وظهرة الكروم والنقطة
 665في الريف الشمالي لالذقية.

وتنتشر في ريف الالذقية الشمالي
والشمالي الشرقي تنظيمات إرهابية
تكفيرية بينها «جبهة النصرة» وما
يسمى «لواء أحرار الساحل» و«لواء
السلطان عبد الحميد» و«ح��رك��ة
أحرار الشام اإلسالمية» وغيرها من
التنظيمات التي تضم في صفوفها
إره��اب��ي��ي��ن أج��ان��ب يتسللون عبر

الحدود التركية بدعم وتمويل من
أنظمة أردوغان وآل سعود وآل ثاني
المعاديين للسوريين.
وف���ي ري���ف ال��ق��ن��ي��ط��رة أحبطت
وحدات من الجيش والقوات المسلحة
فجر اليوم هجوما ً إرهابيا ً على بعض
المناطق اآلمنة.
(التتمة ص)14

براي�سنر :وا�شنطن �أ�س�ست الملي�شيات وزرعت العمالء

قبائل بني الحارث تعلن النفير العام لمواجهة العدوان

العبادي� :ضرورة دعم العراق �ضد الإرهاب

مجل�س الأمن يناق�ش الو�ضع اليمني بطلب رو�سي

أكد رئيس ال��وزراء العراقي حيدر
العبادي إص��راره على إج��راء تغيير
وزاري ج��وه��ري ،م��ش��ي��را ً ال���ى أن
تجاهل الكتل السياسية والبرلمان
يعني ال��دخ��ول ف��ي ص���راع معهما
بحسب تعبيره.
وأض��اف أن «هناك من يعترض
على ال���وزراء المهنيين المحترفين
ويسعى لتقريب جماعته».
وقال العبادي ،أول من أمس ،إن
«ال��ع��راق ي��داف��ع ع��ن المنطقة وعن
العالم كله ويحتاج إلى الدعم» ،الفتا ً
الى أن «انهيار أسعار النفط يعني
ت��راج��ع ال��ح��رب ض��د اإلره���اب وه��ذا
يضر العالم».
وبحسب «السومرية نيوز» ،قال
العبادي في مقابلة مع التلفزيون
الرسمي ،إن «العراق قام بخطوات
إصالحية أكثر من المتوقعة ،وهو
يستحق الوقوف معه في تسهيالت
مالية» ،مشيرا ً الى أن «العراق ال يريد
صدقات من العالم».
وت��اب��ع أن «ال��ع��راق ي��داف��ع عن
المنطقة وعن العالم كله ويحتاج إلى

عقد مجلس األم���ن أم��س جلسة
ح��ول اليمن بطلب روس���ي ،يجري
خاللها االستماع إل��ى تقرير وكيل
األمين العام لألمم المتحدة للشؤون
اإلنسانية ستيفان أوبرايان.
واتبع ذلك جلسة مشاورات مغلقة
لبحث الوضع اإلنساني اليمني .كما
تعقد اليوم األرب��ع��اء جلسة ثانية
يطلع فيها المبعوث األممي إسماعيل
ولد شيخ أحمد أعضاء المجلس ،على
سير مساعيه في إط��ار المحادثات
بين األطراف اليمنية المختلفة.
ميدانياً ،في إنجاز عسكري حاسم
تمكنت ال��ق��وات اليمنية المشتركة
من دحر مرتزقة الرياض من التباب
الحمر والملح وال��م��دف��ون باتجاه
الجدعان ومناطق أخ��رى بمحاذاة
محافظة مأرب وحققت تقدما ً واسعاً.
وبحسب «سبأ ن��ت» أك��د مصدر
عسكري أن ق��وات الجيش واللجان
تمكنت من تأمين ع��دد من المواقع
االستراتيجية المطلة على مدينة
م��أرب في مناطق الطلعة الحمراء
(التتمة ص)14

الدعم» ،الفتا ً الى أن «انهيار أسعار
النفط يعني ت��راج��ع ال��ح��رب ضد
اإلرهاب وهذا يضر العالم».
يذكر أن العبادي دع��ا ،الثالثاء
 9شباط ،إلى إج��راء تغيير وزاري
«ج�����وه�����ري» ي���ض���م ش��خ��ص��ي��ات
«تكنوقراط» ،وفيما طالب مجلس

النواب بمؤازرة الحكومة في ذلك،
أكد أن العراق سيتجاوز ما أسماها
بـ«المحنة».
قال الجندي السابق في المارينز
مايك برايسنر أن القوات األميركية
ارت��ك��ب��ت ف���ي ال���ع���راق ان��ت��ه��اك��ات
(التتمة ص)14

بعد �ألمانيا ...النم�سا تنوي �إعالن
المغرب والجزائر وتون�س «بلدان ًا �آمنة»
أعلنت النمسا نيتها إدراج المغرب والجزائر وتونس
على الئحتها «ل��ل��دول اآلم��ن��ة» ،على أن يصدق مجلس
الوزراء على هذا القرار.
وعلى خطى ألمانيا ،ستشدد النمسا ش��روط اللجوء
على مواطني هذه الدول الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن
الهجرة إلى أوروبا ،كما سيشمل هذا القرار طالبي اللجوء
من جورجيا وغانا ومنغوليا أيضاً.
وذكرت وزارة الداخية النمساوية أن القرار اتخذ بعد
«دراسة معمقة ألوضاع» هذه الدول الست ،وقالت وزيرة
الداخلية يوهانا ميكل ليتنر «بما أنهم مهاجرون لدواع
اقتصادية ،علينا توجيه إشارة ال لبس فيها إلى أنهم ال
يحظون بحماية في النمسا».
وسجلت النمسا إجمالي  90ألف طلب لجوء في عام
 2015ما جعلها إحدى أبرز دول االستقبال ،مقارنة بعدد

سكانها ،وذل��ك في إط��ار موجة الهجرة غير المسبوقة
التي تشهدها أوروب��ا ،ومنذ ذلك الحين قررت الحكومة
االئتالفية ،بين االشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين،
طي صفحة سياسة االستقبال المفتوحة ،وحددت سقفا ً
أعلى بـ  37ألف و 500طلب لجوء لعام .2016
وكانت ألمانيا قد سبق وأن اتخذت إج��راء بتصنيف
تونس والمغرب والجزائر كدول آمنة ،إلعادة الالجئين
إليها ،وهو ما يقضي على فرصة حصول أي من مواطنيها
على حق اللجوء في المانيا ،وذل��ك على خلفية وقوع
اعتداءات جنسية من قبل مهاجرين على نساء في كولونيا
خالل احتفاالت رأس السنة الجديدة وتسببت في زيادة
االنتقادات لسياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين التي
انتهجتها المستشارة األلمانية أنغيال ميركل منذ بداية
أزمة تدفق الالجئين على أوروبا.

ليبيا :حكومة
ُّ
ّ
وتدخل
معدلة
خارجي في الأفق
أع��ل��ن أع���ض���اء المجلس
الرئاسي الليبي عن تشكيل ِة
ح��ك��وم� ِة ال��وف��اق المصغرة
وتضم ثماني َة عش َر وزيرا ً من
بينهم خمس ُة وزراء دول��ة.
على أن يجتمع مجلس النواب
المعترف به دوليا ً للمصادق ِة
على هذه الحكومة ،في خطو ٍة
ي��أم��ل المجتمعُ ال��دول��ي أن
نهي حال َة االنقسام في ليبيا
ُت َ
تؤسس لدولة موحدة
وأن
َ
ت��ع��ي��د ب��ن��اء م��ؤس��س��ات��ه��ا و
تنهض بمسؤولياتها األمنية
واالق���ت���ص���ادي���ة خ��ص��وص �ا ً
في مجالِ مكافحة اإلره��اب
وال��ه��ج��ر ِة غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة.
ولكن م��ا ه��ي العقبات أم��ام
ق��ب��ول ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة في
ُ
الملفات
البرلمان؟ وماهي
التي تنتظرها حال تشكيلها؟
ِ
دعوات
وكيف ستتعاطى مع
ِ
وتناقضات
التدخ ِل األجنبي
الداخل الليبي؟
إل���ى ذل����ك ،ق���ال ال��رئ��ي��س
المصري عبد الفتاح السيسي
إن الوضع الفوضوي في ليبيا
ممتد ومستمر ،مضيفا ً «أينما
ُوجد التطرف واستوطن من
دون مقاومته بشكل فعال
ازداد الوضع سوءاً».
(التتمة ص)14

أمني
القوى المعار�ضة :القمع ال ّ
لن يح ّقق اال�ستقرار في البحرين
أ ّك��دت القوى الثوريّة المعارضة في البحرين أنّ
المدني «عصيان النمر» ح ّقق أهدافه ،وأنّ
العصيان
ّ
البحريني ف��رض ح��ض��وره «ال��ش��ج��اع» في
الشعب
ّ
األمني الذي يع ّول عليه
الساحات والميادين ،رغم القمع
ّ
الخليفي ،وال��ذي لم يجد ولم يح ّقق االستقرار
النظام
ّ
األمني على المناطق
للبالد ،مستنكرة بشدّة الحصار
ّ
واقتحام المنازل وقمع المتظاهرين.
وأف���اد موقع «منامة ب��وس��ت» أن ال��ق��وى الثوريّة
المعارضة «ائتالف شباب ثورة  14شباط ،حركة أحرار
اإلسالمي ،حركة
البحرين ،حركة خالص ،تيّار العمل
ّ
ّ
اإلسالمي» ،أوضحت في بيانها الصادر
حق ،تيّار الوفاء
ّ
يوم ذكرى ثورة  14شباط الخامسة ،أنّ ذكرى الثورة
هذه عادت بق ّوة خالل ثالثة أيّام «عصيان النمر» ،رغم
الغربي وصمت المجتمع
اإلعالمي والتواطؤ
التعتيم
ّ
ّ

الدولي عن الجرائم التي يرتكبها النظام ض ّد الشعب
ّ
البحريني.
ّ
البحريني بالثبات والصمود حتى
وطالبت الشعب
ّ
الخليفي ،وإخ��راج
تحقيق الكرامة ،وإسقاط النظام
ّ
الق ّوات السعوديّة من األراضي البحرينيّة ،مشيرة إلى
أنّ الخمس سنوات الماضية كانت شاهدا ً على انتهاكات
البحريني المطالب بحقوقه
النظام ض�� ّد الشعب
ّ
المشروعة ،حيث تصاعدت أع��م��ال القتل واألح��ك��ام
العرفيّة الطائفيّة ،وتعذيب المعتقلين ،وسقوط الشهداء
والمصابين.
ودع��ت القوى الثوريّة إلى التماسك وشحذ الهمم،
وإحياء ذك��رى الشهداء في ك ّل محفل ،ومعاهدة أسر
الشهداء والمعتقلين ،والمطاردين ،وبدء العام السادس
للثورة بق ّوة حتى يتح ّقق النصر ويسقط نظام حمد.

همزة و�صل
المقاومة..
القوة الف�صل
نظام مارديني
برغم م��ا تمر ب��ه ب�لادن��ا من
م��ح��نٍ وت� �ح ��دي ��ات ،تتع ّرض
المقاومة ألعنف هجوم إعالمي
ُمغرض وخبيث ك ّل يوم من آلة
إعالمية كبيرة تتمثل بالغرب
والخليج وت��رك�ي��ا ،وغلمانهم
من اإلرهابيين ،في وقت تقدِّم
ف�ي��ه ه ��ذه ال �م �ق��اوم��ة المتمثلة
ب��رم��زي��ه��ا ن� �س ��ور ال��زوب��ع��ة
وح��زب ال �ل��ه ،ق��واف��ل الشهداء
من خيرة ضباطها وعناصرها
فدا ًء للوطن.
وإذا كانت «القوة هي القول
ال�ف�ص��ل ف��ي إث �ب��ات ال��ح��ق»...
كما يقول سعاده ،والمقاومة
هي المعبّر األول عن هذا الحقّ
وهذه القوة إلى جانب الجيش
الوطني ،وهي ال��درع الحامية
في مواجهة ك ّل األخطار التي
تواجه شعبنا ويسوقها علينا
ع��دون��ا ال �ت��اري �خ��ي  -اليهود
مباشر ًة أو بواسطة من ين ّفذون
خططه بعمالتهم أو خيانتهم أو
غبائهم ،ف��إن ال مناص أمامنا
م��ن اس �ت �خ��دام ه��ذه ال �ق��وة في
الدفاع عن وجودنا القومي.
أم��س ،ج��دد سيد المقاومة
ح� �س ��ن ن� �ص ��ر ال� �ل ��ه ال �ت��أك �ي��د
باالستعداد ال��دائ��م ألن نكون
ج��ن��ود ح� ��قٍّ ف ��ي ح��رب �ن��ا ض � ّد
التنين ال�م�ت�ج�دّد منذ احتالل
فلسطين العام  1948مرورا ً
باحتالل العراق العام ،2003
وحتى اليوم ،فقدر المقاومين
أن يبقوا رهن الكفاح والنضال،
م�ع�بّ��دي��ن ال �ط��ري��ق ال ��ذي ش ّقه
شهداء الفداء ،بدمائهم لتشكل
هذه الظاهرة النوعية في تاريخ
الشعوب تجسيدا ً حيا ً للمعاني
الكفاحية في النضال من أجل
تحرير األرض م��ن االحتالل
الصهيوني ،وتحرير اإلنسان
م ��ن ع �ق��د ال� �خ ��وف والخيانة
والجاسوسية ،واج�ب�ا ً وطنيا ً
وث��وري �ا ً ال�ت��زم��ه المقاومون،
الذين أطلقوا شرارة المقاومة
الوطنية اللبنانية في تموز عام
 ،1982فشقوا طريق التحرير
وب �ن��وا ص��رح �ا ً م��ن البطوالت
أثمرت أول انتصار على العدو
الصهيوني االستيطاني ...منذ
س �ن��اء م�ح�ي��دل��ي ح�ب��ة الحنطة
ال��ت��ي ن �ب �ت��ت م ��واس ��م ق �م��ح ال
ي��زال الشهداء ي��روون أرضنا
ف��ي فلسطين ول�ب�ن��ان كما في
ال� �ع ��راق وال� �ش ��ام اق� �ت ��داء بما
افتتحته لعصر الفداء القومي،
ال��ذي��ن ه��م أي �ق��ون��ات ف��ي عنق
ت��اري �خ �ن��ا ،ي��خ��ل��دون بخلود
حقيقتهم كما يقول سعاده “قد
تسقط أج�س��ادن��ا أم��ا نفوسنا
فقد فرضت حقيقتها على هذا
الوجود وال يمكن أن تزول”.
لعل االنتفاضات الفلسطينية
األول� � ��ى وال� �ث ��ان� �ي ��ة وال �ث��ال �ث��ة
ج� ��اءت ل�ت�ش�ك��ل ح��ال��ة ثورية
ف��ري��دة ،بعدما ت �ح � ّول الحجر
الفلسطيني مفردة متوهجة في
قاموس اللغة القومية الحديثة،
فجاءت االنتصارات في لبنان
وس���وري���ة ل �ت �ح �ق��ن وج��دان �ن��ا
بثقة مستعادة .ه��ذه الحقوق
ال �م �ق��دس��ة ُت �ن �ت��زع وال ُتعطى
مجاناً ،هي كما النصر الذي ال
يصنعه إال المقاومون ،وهذه
المعادلة هي المظلة السيّادية
ل�ح�م��اي��ة وط �ن �ن��ا م��ن ال �ع��دوان
الكوني القائم الذي هبط علينا
بمظلة الوهابية« ،الديمقراطية»
جدا ً و«الثورية» جداً.
إن انتصار الجيش السوري
وبمساندة فصائل المقاومة هو
انتصار للمقاومة في فلسطين
ول �ب �ن��ان وال� �ع ��راق ،وتصعيد
مواجهة المشروع االميركي
الصهيوني الوهابي التفتيتي
ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة .ه ��ذا االنتصار
ي�تّ�س��ق واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ة التي
ت �ن��اض��ل ال �م �ق��اوم��ة م ��ن أج��ل
ترسيخها ل�ل�خ��روج م��ن حالة
الكيانات المتناحرة التي «يجب
أن ال تكون حبوسا ً لألمة بل
�ص��ن ف�ي�ه��ا األم��ة
م �ع��اق��ل ت�ت�ح� ّ
للوثوب منها على الطامعين
في حقوقها» (سعاده).

