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دم�شق ت�ستنكر عدم �إدانة مجل�س الأمن الأعمال الإرهابية والجي�ش �أم�سك بطريق حلب ـ خنا�صر

توافق رو�سي �أميركي لبدء الهدنة اعتبار ًا من ال�سبت المقبل ي�ستثني التنظيمات الإرهابية
بيان مشترك من الواليات المتحدة األميركية وروسيا االتحادية
بصفتهما المشاركين الرئيسين للمجموعة الدولية لدعم سورية،
حول الهدنة – أو وقف األعمال العدائية – في سورية .وجاء في
نص البيان:
إن الواليات المتحدة األميركية وروسيا االتحادية ،بصفتهما
الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم سورية (،)ISSG
وسعيا ً منهما لتحقيق تسوية سلمية لألزمة السورية ،مع
االحترام الكامل للدور األساسي الذي تضطلع به منظمة األمم
المتحدة ،عازمتان تماما ً على تقديم أقوى دعم لديهما إلنهاء
النزاع السوري وتهيئة الظروف لعملية انتقال سياسي ناجحة
يقودها السوريون ،بتيسير من األمم المتحدة ،ألجل التنفيذ
الكامل لبيان ميونيخ الصادر عن المجموعة الدولية لدعم
سورية في الـ  11من شباط  ،2016وقرار مجلس األمن الدولي
ذي الرقم  ،2254وتصريحات فيينا لعام  2015وبيان جنيف
لعام .2012
في ه��ذا الصدد ،وتعزيزا ً للقرارات التي اتخذتها المجموعة
الدولية لدعم سورية في الـ  11من شباط ،تعلن الواليات المتحدة
وروسيا ،بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم
سورية ومجموعة عمل وقف إط�لاق النار ،في الـ 22من شباط
 ،2016عن تبني شروط الهدنة في سورية ،المرفقة كملحق مع
هذا البيان ،وتقترحان أن يتم الشروع بوقف األعمال العدائية في
الساعة  ( 00:00بتوقيت دمشق) من يوم الـ 27من شباط .2016
وسينطبق وقف األعمال العدائية على أطراف الصراع السوري التي
تعلن التزامها وقبولها بشروطه.
وتمشيا ً مع قرار مجلس األمن الدولي ذي الرقم  2254وتصريحات
المجموعة الدولية لدعم سورية ،فإن الهدنة لن تنطبق على «تنظيم
داعش»« ،جبهة النصرة» ،أو أي منظمات إرهابية أخرى يحددها
مجلس األمن.
يقوم أي طرف منخرط في عمليات عسكرية أو شبه عسكرية في
سورية ،باستثناء «تنظيم داعش»« ،جبهة النصرة» ،أو أي منظمات
إرهابية أخرى يحددها مجلس األمن باإلعالن لروسيا االتحادية

أو للواليات المتحدة ،بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة
الدولية لدعم سورية ،عن التزامه وقبوله بشروط الهدنة في موعد
ال يتعدى الساعة  ( 12:00بتوقيت دمشق) من يوم الـ 26من شباط
.2016
ومن أجل تنفيذ وقف األعمال العدائية بطريقة تعزز االستقرار
وتحمي األط��راف المشاركة فيه ،فإن الواليات المتحدة وروسيا
مستعدتان للعمل معا ً لتبادل المعلومات ذات الصلة (مثل :البيانات
المجمعة التي تحدد األراضي التي تنشط فيها المجموعات التي
تعلن التزامها وقبولها بالهدنة ،ومركز تنسيق لكل جانب ،بغية
ضمان التواصل الفعال) ووضع اإلجراءات الضرورية لمنع تعرض
األط��راف المشاركة في وقف األعمال العدائية إلى هجوم من قبل
القوات المسلحة الروسية ،التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة
ضد تنظيم داعش ،القوات المسلحة التابعة للحكومة السورية
والقوى األخرى التي تدعمها ،واألطراف األخرى المشاركة في عملية
وقف األعمال العدائية.
العمليات العسكرية ،بما في ذلك الضربات الجوية من قبل
القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية ،والقوات
المسلحة الروسية ،والتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد
تنظيم داع��ش ستستمر ضد تنظيم داع��ش وجبهة النصرة وأي
منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس األم��ن .كما أن الواليات
المتحدة وروسيا االتحادية ستعمالن معاً ،ومع األعضاء اآلخرين
في مجموعة عمل وقف إطالق النار ،حسب االقتضاء ووفقا ً لقرار
المجموعة الدولية لدعم سورية الصادر في الـ 11من شباط ،2016
لتحديد األراضي الواقعة تحت سيطرة «داعش» و«جبهة النصرة»
وأي منظمات إرهابية أخ��رى يحددها مجلس األم��ن ،والتي هي
مستثناة من وقف األعمال العدائية.
من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لوقف األعمال العدائية ،تم تشكيل
مجموعة عمل وقف إطالق النار ،التي تشترك في رئاستها الواليات
المتحدة وروسيا ،تحت إشراف األمم المتحدة ،والتي تضم مسؤولين
سياسيين وعسكريين من الرئيسين المشاركين واألعضاء اآلخرين
في مجموعة العمل؛ ويتولى مكتب مبعوث األمم المتحدة الخاص

( )OSEمهمة السكرتارية العامة.
المهام األساسية لمجموعة العمل ،كما ورد في بيان المجموعة
الدولية لدعم سورية في الـ 11من شباط ،هي:
أ) تحديد األراض���ي الواقعة تحت سيطرة «تنظيم داع��ش»
و»جبهة النصرة» وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس
األمن الدولي.
ب) ضمان التواصل بين جميع األطراف لتعزيز االمتثال ونزع

الم�شعة المفقودة
وزارة ال�صحة العراقية تعثر على المواد
ّ

ا�ستعدادت لتحرير المو�صل من «داع�ش» ...ودور للح�شد ال�شعبي
أرسلت الحكومة العراقية المزيد من القوات إلى المنطقة الشمالية استعدادا ً
لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش .فقد وصل إلى قاعدة مخمور شمال
البالد مئات الجنود العراقيين بآليات عسكرية تابعة لقيادة فرقة المشاة
الخامسة عشرة .وتفقد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي معسكر التاجي
مؤكدا ً بدء االستعدادات لتحرير الموصل وأن قوات البيشمركة ستكون جزءا ً
مهما ً من العملية.
من ناحية أخرى ،أطلقت عشائر كركوك نداء استغاثة إلنقاذ أكثر من  17ألف
عائلة ال تزال محاصرة في مناطق الحويجة والرياض والرشاد والبشير جنوب
غرب المدينة ،وطالبت العشائر بفتح ممرات آمنة بهدف تسهيل خروج تلك
العائالت التي تعيش ظروفا ً إنسانية صعبة.
وفي السياق ،أعلن مجلس فصائل المقاومة اإلسالمية في العراق ،استعداده
للمشاركة في عمليات تحرير مدينة الموصل من إرهابيي جماعة «داعش».
وقال المتحدث باسم المجلس جبار كاظم ،إن جميع فصائل الحشد الشعبي
جاهزة لتحرير مدينة الموصل الواقعة في شمال العراق ،مؤكدا ً أال أحد يملك
الوصاية على الفصائل ويمنعها من المشاركة الوطنية ضد الجماعات
اإلرهابية.
إلى ذلك أكدت قيادات الحشد الشعبي أن مشاركة قوات الحشد والقوات
األمنية في عملية تحرير الموصل يحدده القائد العام للقوات المسلحة العراقية
حيدر العبادي.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي ،أكد خالل جلسة استضافته في مجلس
النواب السبت الماضي ،أن ق��وات الحشد الشعبي ستشارك في العمليات
العسكرية المرتقبة لتحرير مدينة الموصل من سيطرة «داعش».
(التتمة ص)14

الب�صرة ت�ش ّكل ق ّوة ع�سكرية
لحماية حقولها النفطية
أعلن رئيس اللجنة األمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي
االنتهاء من تشكيل قوة خاصة لحماية المنشآت والحقول النفطية أطلق عليها
اسم لواء القوة الضاربة.
وأوضح الساعدي أنّ هذه القوة تم رفدها بـ 450عنصرا ً مدربا ً ومجهزين
بالعجالت ومختلف المعدات لحماية حقول النفط والمواقع النفطية والشركات
العاملة ،وهي على أتم االستعداد لمواجهة أي طارئ قد يحدث مستقبالً في تلك
المناطق.
وأضاف أ ّنه تم توزيع القوة على حقول مجنون وغرب القرنة إضافة إلى
الرميلة الشمالية وشركات ومواقع نفطية أخ��رى .وبشأن طبيعة ودرجة
المستوى األمني في الحقول ،أكد الساعدي أن الحقول والمنشآت النفطية
مؤمنة حاليا ً بشكل كامل وأنّ وجود هذا اللواء جاء بعد مناقشات واتفاق مسبق
مع الجهات ذات العالقة بعد أن شهدت الحقول ّ
مؤخرا ً حالة من التوتر.

الجي�ش الليبي ي�سيطر على «�أجدابيا»
وميناء المري�سة في بنغازي
أعلنت القوات المسلحة الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دولياً،
سيطرتها على مدينة أجدابيا بالكامل وعلى ميناء المريسة ومناطق أخرى في
مدينة بنغازي.
وبخصوص أجدابيا صرح أكرم بوحليقة المتحدث باسم الجيش أول من
أمس بأن القوات المسلحة طردت المسلحين من المنطقة المحيطة بشارع
القلوز والمنطقة الصناعية وهما آخر موقعين كانا تحت سيطرتهم في المدينة.
وقال بوحليقة إن  3جنود قتلوا في اشتباكات ،فيما أكد مصدر بمستشفى في
أجدابيا مقتل  65شخصا ً وإصابة  140آخرين في القتال هناك خالل الشهرين
األخيرين.
من جهته أعلن منذر الخرطوش المتحدث باسم الكتيبة  309أن الجيش
الليبي سيطر على ميناء المريسة االستراتيجي وعلى حي الحليس القريب في
بنغازي ،مشيرا ً إلى التقدم في حي بوعطني ،الذي جرت فيه اشتباكات عنيفة
السبت الماضي.
(التتمة ص)14

تعليق الرحالت الجوية في مطار عدن ...واغتيال عميد تابع لهادي

الحوثي� :أميركا و«داع�ش» تهند�سان وال�سعودية ّ
تنفذ

أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن إجرام العدوان
ي��دل على م��دى اإلف�لاس األخالقي ل��دى ق��وى الظلم التي
تستبيح حياة اإلنسان ،موضحا ً أن الواقع الذي نعيشه
تهندسه أميركا و«داع��ش» والقاعدة والنظام السعودي
أدوات لها.
وبحسب موقع «المسيرة نت» قال السيد الحوثي في
كلمة خالل فعالية أقيمت لمناسبة الذكرى السنوية للشهيد
في العاصمة صنعاء تحت شعار «الشهيد يوحد الوطن»
أمس« :إن الذكرى السنوية للشهيد تأتي هذا العام ونحن
نمر بمرحلة صعبة والبلد يقدم المئات من الشهداء» ،مشيرا ً
إلى أن النظام السعودي جعل من نفسه أداة لقوى الشر
وعلى رأسها أميركا و«إسرائيل» لتدمير المنطقة ،ويعمل
على إبادة الشعب اليمني ويستبيح حياته عبر الجرائم
التي يرتكبها في عدوانه على اليمن.

وأوضح أن «مناسبة ذكرى الشهيد تأتي أيضا ً في ظل
ع��دوان إجرامي متواصل والشعب اليمني يواصل تقديم
الشهداء تلو الشهداء في ميادين الجهاد والدفاع عن الدين
والوطن ،وفي هذه األي��ام أيضا ً يقتل العدوان اآلالف في
منازلهم ومدنهم وقراهم شهداء مظلومين في ظل عدوان
أرعن مجرم غاشم».
واستطرد يقول إن «إمكانيات قوى الشر والدول المتحالفة
معها كالسعودية لم تكن يوما ً مصدرا ً لالستقرار والرفاه،
ومن المفارقة أن قوى اإلجرام والظلم تمتلك إمكانيات كبيرة
لتدمير البشرية» ،مؤكدا ً أن أمام جرائم الظالمين ينبغي
وج��ود قوة تتصدى لهم ،وهناك من ال ينفع معه تغليظ
الجريمة وال النصيحة بل ي��زدادون في ارتكاب الجرائم،
ونحن صامدون بوجه المستكبرين والمجرمين».
(التتمة ص)14

فتيل التوترات على وجه السرعة.
ج) حل المزاعم المتعلقة بعدم االمتثال.
د) إحالة السلوك غير الممتثل على نحو مستمر من قبل أي من
األطراف إلى وزراء المجموعة الدولية لدعم سورية ،أو من يعيّنهم
الوزراء ،لتحديد اإلجراء المناسب ،بما في ذلك استثناء هذه األطراف
من ترتيبات الهدنة وما توفره لهم من حماية.
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
موريتانيا تحت�ضن �أول قمة عربية
منذ �إن�شاء الجامعة
أكد مصدر رسمي موريتاني ،أن بالده قبلت استضافة القمة العربية
الـ 27التي اعتذر المغرب عن استضافتها ،لتكون هذه أول قمة عربية
ستحتضنها موريتانيا منذ إن��ش��اء الجامعة العربية .وأوض��ح
المصدر أن موريتانيا أبلغت الجامعة العربية رسميا ً عبر القنوات
الدبلوماسية عن استعدادها الستضافة القمة العربية المقبلة ،التي
كان مقررا ً عقدها في المغرب ،على أن يحدّد موعد لها بالتنسيق مع
جامعة الدول العربية.
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري ،السبت الماضي ،أن
مصر لم تطلب استضافة القمة العربية المقبلة عقب اعتذار المغرب،
مؤكدا ً أن «موريتانيا» سوف تستضيف القمة ،حيث أجرى اتصاال ً
هاتفيا ً بوزير الخارجية الموريتاني تم خالله االتفاق على قيام
موريتانيا باستضافة القمة وينتظر إعالنها مذكرة رسمية بذلك.
وقال السفير الموريتاني بالقاهرة المندوب الدائم لموريتانيا لدى
الجامعة العربية ،ودادي ولد سيدي ،في تصريح أول من أمس ،إن
الموعد الدقيق النعقاد القمة في موريتانيا سيتحدد خالل اليومين
المقبلين.
فيما كشفت مصادر عربية أن القمة ستنعقد في النصف الثاني من
نيسان المقبل ،مؤكدين أنه قد تم إقناع موريتانيا التي تلي المغرب
في تنظيم القمة حسب الترتيب األبجدي بموجب ميثاق الجامعة ،بعد
تعهدات عربية بدعمها لوجيستيا ً وماديا ً في عملية االستضافة.
فيما توقعت المصادر ضعف التمثيل العربي بالقمة ،ما قد يؤدي
إلى عدم خروج القمة سوى بيانات اعتيادية حول سورية واليمن
وليبيا وغيرها بينما قد ترحل ق��رارات مهمة أخ��رى بسبب ضعف
مستوى التمثيل والتباين العربي المتوقع.
وقد كان مفاجئا ً االعتذار الذي تقدمت به مملكة المغرب الستضافة
اجتماع الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على
مستوى القمة ،خاصة في ظل التحديات اإلقليمية والدولية التي
تستدعي التنسيق العربي على أعلى المستويات لتنظيم العمل
العربي المشترك ومعالجة قضاياه الغاية في الخطورة.
(التتمة ص)14

العراق :حكومة التكنوقراط...
ٌ
غاية دونها مطامع ال�سا�سة
يجرى الحديث في العراق عن تغيير حكومي ،واختيار حكومة تكنوقراط،
في عملية تسطيح لمطالب اإلصالح التي وعد بها رئيس الحكومة ولم يلمس
الشارع العراقي منها شيئاً ،باعتبار ربط الكتل السياسية مفهوم حكومة
التكنوقراط باختياراتها وعلى أسس المحاصصة نفسها.
وفيما يشدّد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي على ضرورة التخلّي عن
االنتماء السياسي في التغيير ال��وزاري وتشكيل الحكومة ،إلاّ أنّ المراقبين
السياسيين يشككون في صحة هذا الطرح ،ألن رئيس الحكومة ال يزال يتشبّث
بانتمائه لحزبه وكتلته البرلمانية ،وطائفته ،ومتى ما تخلّى هو عن تحزبه،
يمكن أن يكون للحديث نوع من الصداقية على حد قولهم.
وقال الناطق باسم المكتب سعد الحديثي ،إنّ «الفكرة األساسية في اختيار
حكومة أو استبدال أو إج��راء تغيير وزاري ج��ذري هو اإلتيان بتكنوقراط
ومؤسسات الدولة».
ومتخصصين وخبراء إلدارة وزارات
وأكاديميين
ّ
ّ
وأضاف أنّ «المعايير السابقة التي كان يُعتمد عليها في تشكيل حكومة
هي االنتماء السياسي والدعم من الكتل السياسية ،وهذه يجب أن يتم التخلي
عنها في المرحلة الحالية ،واآلن يجب العمل على اعتماد ضوابط مهنية وليس
اعتبارات سياسية» ،مستدركاً« :لكن األمر يبقى مرتبطا ً بالنتيجة بموافقة ودعم
ومساندة الكتل السياسية ألنّ أي تغيير وزاري حسب النظام البرلماني العراقي
ال بد أن يمر عبر بوابة البرلمان».
وأوضح الحديثي أنّ رغبة رئيس ال��وزراء وحدها للتغيير ال تكون كافية
التوجه وهذه اآللية ،مضيفاً:
طالما أنّ الكتل ال تتعاون وال تساند وال تدعم هذا
ّ
«نحن ننتظر موقف هذه الكتل إذا كانت داعمة لهذا التوجه بصورة حقيقية،
ولديها استعداد لدعمه في البرلمان من خالل إعفاء وزراء أو تعيين وزراء جدد
فبالتأكيد ستمضي األمور بطريقها الصحيح ،وهذا ما نأمله».
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همزة و�صل
«القاعدة» في
«باب المندب»!؟
نظام مارديني
كشفت ال �ح��رب على اليمن
حالياً ،بجالء ،حجم األطماع
األج �ن �ب �ي��ة ل�لاس �ت �ح��واذ على
مضيق باب المندب .بل إن هذه
األزمة اليمنية تبدو كأنها حلقة
ف��ي م ��ؤام ��رة ل�ل�س�ي�ط��رة على
هذا المضيق ،ونزع الخاصية
الوطنية منه ،وت��دوي�ل��ه ،ومن
ال �ض��روري هنا اإلش���ارة إلى
المشروع األميركي ــ الجيبوتي
وجسر القرن األفريقي ومدينة
ال�ن��ور كمشاريع هيمنة تقف
ضد االستقالل الوطني لليمن.
ف��رغ��م الحشد الكبير الذي
ش ��ارك ف��ي «ع��اص�ف��ة الحزم»
وال��ذي يقدر بعشرات اآلالف
م��ن ال��ق��وات ال �ب��ري��ة (ع��رب �ي��ة ـ
إس�ل�ام� �ي ��ة) م��دع��وم��ة بمئات
الطائرات والزوارق والدبابات
الحربية ،إال أن هذه «العاصفة»
لم تكن أكثر من «عاصفة غبار»
إذ س��رع��ان م��ا ابتلعتها رمال
ال� �ص� �ح ��راء ،م ��ع ك ��ل سيطرة
وت� �ق ��دم ل� �ـ»أن� �ص ��ار ال� �ل ��ه» في
الميدانين اليمني والسعودي،
الذين يقفون حراسا ً لمضيق
«ب���اب ال �م �ن��دب» ض��د الهيمنة
األم�ي��رك�ي��ة ،ويشكلون قاعدة
للمحور المقاوم ،مهددين بذلك
أمن الكيان الصهيوني وميناء
«إي�ل�ات» على البحر األحمر،
ال سيما وأن المضيق يربط
المحيطين ال �ه��ادي والهندي
وب �ح��ر ال��ع��رب ب�خ�ل�ي��ج ع��دن،
وم��ن خ�لال��ه تتدفق ص��ادرات
النفط إلى العالم.
ويعتبر «ب��اب المندب» أحد
أهم الممرات المائية في العالم،
فضالً عن أنه طريق لعبور ما
ي��زي��د ع�ل��ى  4م�لاي�ي��ن برميل
نفط يوميا ً وبما يشكل 30%
م��ن ن�ف��ط ال �ع��ال��م ،بحيث يبلغ
عدد سفن النفط التي تمر فيه
 21000قطعة بحرية سنوياً،
وبما يعادل  57قطعة يومياً.
ومع فشل «عاصفة الحزم»
ووك�ل��ائ � �ه� ��ا م � ��ن ال �ي �م �ن �ي �ي��ن
(مرتزقة هادي) كان ال بد آلل
سعود من االستعانة بتنظيمي
«ال �ق��اع��دة» و»داع � ��ش» آخذين
ال ��وض ��ع ف ��ي االع� �ت� �ب ��ار ،ب��أن
حقيقة أه ��داف آل س�ع��ود من
وراء التدخل هو تحويل اليمن
ساحة نفوذ وهابي ،بعد فشل
ق��وات ه��ادي وم��رت��زق��ة «بالك
ووت���ر» ف��ي ح�م��اي��ة م��ا ُيسمى
ب �م �ص��ال��ح آل س� �ع ��ود .ولكن
ال �ت �ص��دي ل �ه��ذا ال� �ع ��دوان من
أنصار الله والجيش اليمني،
ح � ّول اليمن مستنقعا ً لقوات
«ع��اص�ف��ة ال �ح��زم» واستنزافا ً
ل�ه��ا ،وب ��دا أن ب��إم�ك��ان أنصار
الله أن يمددوا النزيف بسحبه
إل��ى داخ��ل مملكة ال�ظ�لام وما
ح��ول �ه��ا ،وذل� ��ك ب�ف�ع��ل قانون
ال�ح��رب ال��ذي ي�ق��ول بصراحة
«إنك قد تعرف البداية ولكنك ال
تعرف النهاية» .لذلك يحرص
المخططون االستراتيجيون
عند التخطيط لشن الحرب أن
يتضمن ه��ذا التخطيط :كيف
وم �ت��ى س�ي�م�ك��ن ال��خ��روج من
ال �ح��رب ب��أس��رع وق��ت وبأقل
خ� �س ��ائ ��ر وب ��أك� �ب ��ر م �ك��اس��ب
سياسية واستراتيجية؟
خ�لاص��ة ال �ق��ول إن دف��ع آل
سعود للتنظيمات التكفيرية ،كـ
«القاعدة» و»داعش» ،للتمدد في
عدن والسيطرة على الشواطئ
ال�ق��ري�ب��ة م��ن «ب���اب المندب»،
وتنفيذ هجمات إرهابية ،على
ف�ظ��اع�ت�ه��ا ورع��ب��ه��ا ،ال تمثل
تهديدا ً للمجتمع اليمني فقط،
ب��ل وع �ل��ى م�ش�ي�خ��ات الخليج
أن ترتجف للخوف والرعب،
ألن وجود العقرب في جلباب
ه� ��ؤالء ال �ش �ي��وخ س ��رع ��ان ما
سيلدغهم ،وطبيعته اللدغ.
فما ه��ي األه ��داف الحقيقية
من دفع «القاعدة» بهذه القوة
للسيطرة على شواطئ عدن؟
وم ��ا ه��ي حقيقة م �خ��اوف آل
س�ع��ود م��ن ن�ج��اح أن�ص��ار الله
وال�ج�ي��ش اليمني ف��ي إفشال
هدف العدوان؟

