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الجي�ش ال�سوري وحلفا�ؤه ي�سيطرون على التالل المحيطة بخنا�صر ..والقوات التركية تنتهك �سيادة الأرا�ضي ال�سورية

الأ�سد وبوتين ي� ّؤكدان ا�ستمرار محاربة «داع�ش» و«الن�صرة» والتنظيمات الإرهابية الأخرى
عُ �� ّد االت��ف��اق األم��ي��رك��ي  -ال��روس��ي على وقف
«األعمال العدائية» في سورية تطورا ً مه ّما ً بكل
المقاييس في أزم��ة بلغت ما بلغته من تعقيد،
رغم الصعوبات التي قد تعترض تطبيقه من قِبل
«ائتالفات» الدوحة والرياض وأنقرة.
ول��م��واج��ه��ة تلك ال��ص��ع��وب��ات ،أع��ل��ن المكتب
الصحفي بالكرملين ،أنّ الرئيس فالديمير بوتين
بحث مع نظيره السوري بشار األسد ُسبُل تطبيق
ا ّتفاق وقف إطالق النار في سورية.
وبحسب «روسيا اليوم» قال الكرملين ،إنّ األسد
أ ّكد لبوتين استعداد دمشق لدعم تطبيق االتفاق،
كما أ ّك��د الزعيمان أهمية االستمرار في محاربة
تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من
المجموعات اإلرهابية بال هوادة.
وأضاف الكرملين ،أ ّنه «ت ّم بحث مختلف جوانب
األزم��ة السورية في ضوء مسائل تطبيق البيان
الروسي  -األميركي بصفتهما الرئيسين المشاركين
للمجموعة الدولية لدعم سورية حول وقف األعمال
القتالية ،ابتدا ًء من  27شباط العام .»2016
ولفتَ إلى أنّ «األسد قيّم مضمون البيان المذكور
كخطوة مه ّمة باتجاه التسوية السياسية ،وأ ّكد
استعداد الحكومة السورية للمساهمة في تطبيق
الهدنة».
كذلك تبادل الرئيس الروسي وجهات النظر في
إطار المحادثات (بالهاتف) التي أجراها أمس مع
الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
والرئيس اإليراني حسن روحاني.
وفي السياق ،بحث بوتين مع األعضاء الدائمين
في مجلس األم��ن الروسي مسائل تنفيذ االتفاق
الروسي األميركي لوقف القتال في سورية.
وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس دميتري

بيسكوف أمس ،أنّ «جدول أعمال االجتماع تض ّمن
مسائل متعلّقة بتنفيذ االتفاق الروسي األميركي
المشترك حول وقف إطالق النار في سورية».
من جهته ،بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف��روف مع نظيره األميركي ج��ون كيري ،خالل
مكالمة هاتفية أمس ،التحضير لوقف العمليات
العسكرية في سورية والتنسيق بين الجانبين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان« :وفقا ً
لطلب الرئيس فالديمير بوتين والرئيس ب��اراك
أوباما ،اللذين وافقا على اإلعالن عن البيان الروسي
األميركي المشترك بتاريخ  22شباط حول اتفاق
وقف إط�لاق النار في سورية ،ال��ذي ُتستثنى منه
محاربة الجماعات اإلرهابية ،واصل وزيرا الخارجية
مناقشتهما للعملية التي تتطلّب تنسيقا ً كامالً لجهود
بلدينا بما في ذلك المجال العسكري».
وذكرت الوزارة أنّ «الفروف وكيري ناقشا أيضا ً
مسألة االستئناف العاجل للمفاوضات السورية
السورية حول تسوية الصراع سياسياً ،باإلضافة
إل��ى ذل��ك ،تبادل الجانبان وجهات النظر حول
الملحة.
العديد من القضايا الثنائية
ّ
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية
قالت إنّ موسكو ستعتبر الجماعات المسلحة التي
ترفض وقف القتال في سورية «إرهابية».
وأ ّك��دت ماريا زاخ��اروف��ا في حديث للميادين،
أنّ «العمل على مس ّودة ق��رار دول��ي حول االتفاق
الروسي األميركي مستمر» ،مستبعدة أيّة عوائق.
وأضافت زاخاروفا ،أنّ االتفاق الروسي األميركي
يحفظ ماء الوجه لواشنطن ،مشير ًة إلى أنّ األخيرة
وافقت على وقف إطالق النار بعد أن اقتنعت بفشل
سياستها في سورية.
�اق آخ���ر ،أع��ل��ن مم ّثل وزارة ال��دف��اع
وف��ي س��ي� ٍ

الم�أزق الأردوغاني...

فاديا مطر
هل سيكون السابع والعشرون من هذا الشهر كما قبله؟ وهو الح ّد
الذي وضع وقفا ً للعمليات العسكرية في سورية دون شموله تنظيم
«جبهة النصرة» و«داع��ش» اإلرهابيتين؟ وهو ما أسقط «اعتدال»
تنظيم «النصرة» في قواميس بعض اإلقليم.
فالشمال السوري الذي ال يحوي في جغرافيته إال تنظيم «داعش»
و«النصرة» المدعوم تركيا ً ليس من مصافي من يدخلون باب وقف
العمليات العسكرية ،ولن يكون ممن تشملهم رحمة القرارات المبدئية
التي أضفت إلى االتفاق الروسي ـ األميركي إج��راءات حسن النية
واختبار تمهيدي لصنع «وقف إطالق النار» يحوي في طياته جانبا ً
سياسياً ،كما قضت المادة الخامسة من القرار  2254بالتوازي بين
وقف إطالق النار والعملية السياسية ،فهو وضع مستج ّد على الصعيد
«األردوغاني» ،وهو اختبار لتماسك من بقي من حلفاء واشنطن في
الساحة وأدواتهم المنعكسة على حضورهم على ضوء ما حكمته
المعادلة العسكرية في ريف الالذقية وشمال حلب.
وتقدّم قوات سورية الديمقراطية واألكراد في محاور تكتيكية عديدة
غ ّيرت المشهد بر ّمته ،والتي هي على وشك أن تشرب من مياه االتفاق
الذي أبرمته موسكو وواشنطن لوقف العمليات العسكرية بتنسيق
روسي مع الجيش العربي السوري الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى
من لقائه القوات الكردية في شمال حلب ،فوقف النار هو كما ذكرته
الصحيفة الروسية «موسكو فسكي» في  28شباط الحالي بأنه يق ّوض
مواقف تركيا والسعودية في المعادلة السورية ،فهل وقف النار عمليا ً
هو خروج تركي من معادالت الدعم العسكري لإلرهاب؟ وهي التي
تلقت تحذيرا ً في  19شباط الحالي من وزير خارجية لوكسمبورغ
«ج��ان أسيربورن» ،متحدثا ً باسم حلف األطلسي بأن «الحلف لن
يسمح بانجراره نحو تصعيد عسكري مع روسيا بسبب التوترات
(التتمة ص)14

الروسية أنّ االتفاق الروسي األميركي ال يُرضي
الجميع ،خصوصا ً شمال سورية ،حيث يستمر
القصف بالمدفعية الثقيلة من األراض��ي التركية
للبلدات السورية المحاذية للحدود.
وأعرب المم ّثل عن دهشته من عمى المنظمات
الحقوقية الدولية ووسائل اإلع�لام الغربية إزاء
هذه الحقائق ،داعيا ً منظمة العفو الدولية ومنظمة
ح��ق��وق اإلن��س��ان وأط��ب��اء ب�لا ح���دود إل��ى إعطاء
تقييماتهم الرسمية لهذه النشاطات اإلجرامية
للقوات المسلحة التركية.
يخص الخطة «ب» ،التي بدأ الجانب
أ ّما في ما
ّ
األميركي بالحديث عنها ،فأعلن اللواء أنّ وزارة
الدفاع الروسية تنوي ،وقد باشرت فعالً ،بعمل
فعلي صعب ومحدّد حول اتفاق الهدنة في سورية،
ّ
«ونع ّول على أن يبدأ شركاؤنا األميركيون أيضا ً
القيام بأعمال م��ح�دّدة ،ب��دل الحديث عن أحرف
األبجدية والكلمات».
إل��ى ذل���ك ،دع��ا ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب طيب
أردوغان إلى استثناء القوات الكردية السورية من
ا ّتفاق وقف إطالق النار!
وف��ي كلمة له أم��ام مسؤولين محليّين ،شدّد
أردوغ���ان على ض���رورة استثناء ح��زب االتحاد
الديمقراطي ووح��دات حماية الشعب الكردية من
الهدنة ،على غرار جماعتي «داعش» و«النصرة»
اإلرهابيتين ،أل ّنهما أيضا ً من الجماعات اإلرهابية،
على ح ّد قوله.
ووص���ف أردوغ����ان رب��ط ال��غ��رب دع��م ال��ق��وات
الكردية بمحاربة «داعش» بالكذبة ،وقال :إنّ تركيا
ستقوم باإلجراءات اللاّ زمة لمواجهة «اإلرهابيين»،
ّ
بغض النظر عن خلفياتهم.
(التتمة ص)14

القوات الأميركية تبني قاعدتين في الأنبار العراقية

الجعفري :الحرب على الإرهاب لي�ست حرب ًا تقليدية

ي��واج��ه ال��ع��راق ح��رب �ا ً إرهابية
ش��ع��واء ،تحاول النيل من ج��زء من
أراض��ي��ه ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار أك��د وزير
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري،
أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي
من أجل القضاء على اإلره��اب ،فيما
اعتبر أن حرب اإلرهاب ليست تقليدية
ألنها تستهدف كل مظاهر اإلنسانية.
والتقى الجعفري ،أم��س ،الوزير
المنتدب ل��وزارة الداخلـية المغربية
الشرقي الضريس» ،حسب بيان صدر
عن مكتبه أشار إلى أن «اللقاء تناول
سبل تعزيز العالقات العراقـية-
المغربية في مختلف المجاالت».
ونقل المكتب عن الجعفري ،أن
العالقات بين البلدين قوية ،وبناءة،
و«ن��ح��ن نعمل على إق��ام��ة عالقات
وثيقة ،ورواب��ط قوية» ،الفتا ً إلى أن
«اللقاء بحث آخر المستجدات على
صعيد العالقات الثنائية ،وتطورات
القضايا اإلقليمية التي تهم البلدين».
وأكـد الجعفري أهمية تضافر جهود
المجتمع ال��دول��ي م��ن أج��ل القضاء
على اإلره��اب ،مشددا ً على «ضرورة
دعم الدول التي تقف في المقدمة في
مواجهة اإلرهاب لمنع انتشاره ،ألن
اإلره��اب ظاهرة ممتدة تهدد جميع
الدول».
وأوض���ح ال��ج��ع��ف��ري ،أن «ح��رب

ال�سعودية وورقتها الأخيرة
لمحاربة حزب اهلل

ناديا شحادة

اإلرهاب اليوم ليست حربا ً تقليدية،
ف��ه��ي ال��ي��وم تستهدف ك��ل مظاهر
اإلن��س��ان��ي��ة وال تميز ب��ي��ن دي���ن أو
مذهب ،أو قومية ،ما يجعل العالم
أمام مسؤولية التعاون ،والتنسيق
للقضاء عليه».
من جانبه ،أكد الشرقي الضريس
«وق���وف ب�ل�اده إل��ى ج��ان��ب الشعب
العراقي» ،معربا ً عن «أمله في تحقيق

القضاء الكامل على اإلرهاب».
وأشاد الضريس ،بـ»جهود العراق
في إحالل األمن واالستقرار» ،مؤكدًا
«حرص الرباط على مواصلة تعزيز
عالقاتها المتميزة مع العراق على
جميع الصعد ،مع أهمية االستمرار
في مواصلة مسيرة العمل المشترك».
يذكر أن الجعفري وصل ،االثنين
الى المغرب في زيارة رسمية لبحث

الجي�ش واللجان يحررون مواقع وجبا ً
ال في «بلحج»

�إطالق �صاروخ بالي�ستي على تج ُّمعات العدوان بعد ا�ستهداف بارجة �سعودية
بعد نحو عام من الهزيمة والفشل تكبده العدوان السعودي في حربه الحاقدة
على اليمن رغم استنفاذ كل أوراقه الدبلوماسية والسياسية وتحالفاته العربية
والغربية ،وبعد تجربة كل قدراته العسكرية البرية والبحرية والجوية ،ها هو
الجيش اليمني يثبت انتصاره لمظلومية شعبه وسيادة بالده برا ً وبحراً.
أطلقت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني صاروخا ً باليستيا ً قاهر-1
على تجمعات العدوان السعودي في بير المرازيق في بمحافظة الجوف.
ويستخدم الجيش اليمني هذه الصواريخ للرد على العدوان السعودي
المتواصل منذ  11شهرا ً على اليمن وأدى حتى الى اآلن الى استشهاد اآلالف من
أبناء اليمن.
وفي السياق ،سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على االقروض
والضباب وجبل حبشي وحيفان بلحج وسط انهيار تام في صفوف الميليشيات
المؤيدة للعدوان السعودي.
وأوضح مصدر عسكري أنه وضمن عمليات الجيش واللجان الشعبية تم
تطهير منطقة حيفان وتأمينها بالكامل بعد مقتل وجرح عدد من المسلحين.
وفي منطقة الضباب تكبدت الميليشيات المؤيدة للعدوان خسائر كبيرة
في اشتباكات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية ،أجبروا على إثرها على
االندحار من المدينة ومن منطقة الكربة المجاورة.
وفي كرش التابعة لمحافظة لحج ،حررت قوات الجيش اليمني واللجان
الشعبية المواقع كافة المطلة على قرية الجريبة ،موقعة خسائر كبيرة في
صفوف الميليشيات المؤيدة للعدوان.
وأحرز الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما ً كبيرا ً في المناطق الجنوبية
الغربية لمحافظة تعز ،وقصفوا بعشرات قذائف المدفعية والصاروخية
معسكرا ً مستحدثا ً تابعا ً للعدوان السعودي خلف موقع نهوقة وموقع العش
ومعسكر عكافة بنجران.
ّ
ودك الجيش اليمني واللجان الشعبية بعشرات القذائف المدفعية
والصاروخية فلل الشيباني ،مكبدين المسلحين خسائر كبيرة في العتاد
واألرواح بظهران عسير.
(التتمة ص)14

العالقات الثنائية بين البلدين ،وفتح
آفاق التعاون المشترك.
على صعيد آخ��ر ،شرعت القوات
األميركية ببناء قاعدتين عسكريتين
جديدتين في محافظة األنبار العراقية
ف��ي إط��ار االس��ت��ع��داد لتحريرها من
سيطرة تنظيم «داع����ش» وإع���ادة
إعمارها.
(التتمة ص)14

السعودية التي تلقت الخسارة تلو األخ��رى نتيجة تدخلها في
ملفات المنطقة كاألزمة السورية ودعمها لإلرهابيين لمحاربة الجيش
السوري الذي استطاع أن يحقق العديد من االنتصارات في أغلب المدن
السورية ،مدعوما ً بالطيران الروسي وحلفائه على االرض من مقاتلين
إيرانيين ومجاهدي المقاومة اللبنانية التي أعلن سيّدها في العديد من
خطاباته ان حزب الله لن يتخلى عن سورية ،وجزم في خطابه األخير
الذي ألقاه خالل الذكرى السنوية التي أقامها حزب الله للقادة الشهداء
في السادس عشر من الشهر الحالي أنه لن يسمح للجماعات اإلرهابية
وخلفها السعودية وتركيا وأميركا للسيطرة على سورية.
فالسعودية المربكة نتيجة خسائرها في سورية ترفع حدة التوتر
السياسية في الساحة اللبنانية وتعلن حربها االقتصادية على لبنان
وتوقف الهبة للجيش والقوى األمنية اللبنانية محملة حزب الله
السبب األول في اتخاذها تلك الخطوات ،حيث اعلن مصدر مسؤول
في التاسع عشر من الشهر الحالي إيقاف المساعدات المقررة منها
لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقيمتها ثالثة مليارات
دوالر اميركي ،وكذلك إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة
بمليار دوالر اميركي المخصصة لقوى االمن الداخلي اللبناني ،بسبب
مواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية واإلقليمية والدولية
في ظل مصادرة حزب الله اللبناني إلرادة الدولة ،حسب تعبيره.
يؤكد الخبراء االستراتيجيون على أن ما قامت به السعودية من
إعالنها وقف الهبة للجيش اللبناني أدى إلى انقسام حاد في األوساط
اللبنانية وقابله رد فعل من بعض الساسة اللبنانيين في محاولة
لمراضاة الرياض؛ منها تمني رئيس الحكومة تمام سالم على المملكة
(التتمة ص)14

ليبيا :طرد م�س َّلحي «داع�ش» من �صبراتة

كشفت مصادر محلية ليبية أم��س أن مسلحي تنظيم
«داعش» سيطروا لساعات عدة على وسط مدينة صبراتة
الليبية قبل أن تطردهم األجهزة المحلية التابعة لتحالف
«فجر ليبيا».
وذك��ر المجلس البلدي لصبراته ال��ذي يتولى السلطة
السياسية والخدماتية في المدينة الواقعة على بعد  70كلم
من العاصمة في بيان نشره على موقعه اإللكتروني ،أن
عناصر التنظيم استغلوا «فراغا ً أمنياً» في وسط صبراتة
الليلة الماضية ،وانتشروا في المدينة.
وأوض��ح المجلس أن «سرايا الثوار واألجهزة األمنية»،
(الجماعات المسلحة التي تدير الشؤون األمنية في المدينة)،
تحركت مساء الثالثاء «لتمشيط ضواحي المدينة واقتحام
بعض المنازل واالستراحات المشبوهة».

وأضاف« :في التوقيت ذاته ،استغل عناصر التنظيم الفراغ
األمني الحاصل في وسط المدينة وانتشروا داخلها ،وبفضل
الله وجهود الخيرين ،تم دحرهم إلى خارج المدينة» ،بحسب
البيان.
ودع��ا بيان المجلس البلدي سكان صبراتة الموالية
سياسيا ً للحكومة غير المعترف بها دوليا ً في طرابلس،
إلى «توحيد صفوفهم» والى «التكاتف والتعاون ومساعدة
األجهزة األمنية في اإلبالغ عن أي تحركات مشبوهة أو أجسام
غريبة أو مركبات مفخخة خلفها عناصر التنظيم».
وقال طاهر الغرابلي ،رئيس المجلس العسكري لمدينة
صبراتة ،إن لدى «داع��ش» «خاليا نائمة استغلت الفراغ
األمني» ،مضيفا ً أن عدد مسلحي التنظيم في وسط صبراتة
تراوح بين  150إلى  200مسلح.

