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العالم

ّ
روسيا تثبت حضورها
في عفرين
سوريا

تعمل موسكو على إدارة التجاذبات
في الشمال السوري ،ورسم خطوط
الفاعلة على األرض
واضحة لألطراف
ّ
ضمن إطار مشترك وموثق باتفاقات ،في
مساع منها إلخراج الصراع من الميدان إلى
ٍ
طاوالت المحادثات .ويأتي إعالنها إقامة
فرع لـ«مركز المصالحة» في عفرين
كخطوة إضافية لتلك الجهود
بالتزامن مــع الـهــدوء النسبي الــذي
يسود خطوط التماس على جبهات
ريـ ـ ــف حـ ـل ــب الـ ـشـ ـم ــال ــي وال ـش ـم ــال ــي
ال ـش ــرق ــي ،ب ـعــد ك ـبــح عـمـلـيــات ق ــوات
«درع ال ـف ــرات» الـعـسـكــريــة فــي ريــف
مـنـبــج ال ـغــربــي ،ج ــاء إع ــان انـتـشــار
قـ ــوات روس ـي ــة ف ــي م ـنــاطــق سـيـطــرة

«وح ـ ــدات حـمــايــة ال ـش ـعــب» الـكــرديــة
ف ــي ع ـفــريــن وإع ــداده ــا إلن ـش ــاء فــرع
ل ــ«مــركــز املـصــالـحــة» ه ـنــاك ،كفصل
إض ــاف ــي ض ـم ــن ال ـج ـه ــود ال ــروس ـي ــة
لضبط إيقاع الشمال السوري ،عبر
قنواتها املشتركة مع دمشق وأنقرة
واألكراد.
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــذي جـ ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى لـ ـس ــان
املتحدث الرسمي باسم «الوحدات»
الكردية ،ريــدور خليل ،تناقلته عدة
وس ــائ ــل إع ـ ــام ع ـلــى أنـ ــه ك ـشــف عــن
إنشاء موسكو لقاعدة عسكرية في
مـنـطـقــة ع ـفــريــن .وه ــو م ــا اسـتــدعــى
إصـ ـ ـ ـ ــدار ب ـ ـيـ ــان ع ـ ــن وزارة الـ ــدفـ ــاع
ال ــروسـ ـي ــة ،ي ـن ـفــي وج ـ ــود أي خطط
ل ــديـ ـه ــا إلن ـ ـش ـ ــاء ق ـ ــاع ـ ــدة ع ـس ـك ــري ــة
ج ــدي ــدة ع ـل ــى األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة أنـ ـه ــا سـتـنـقــل
جــزءًا مــن «مــركــز املصالحة» العامل
فـ ــي قـ ــاعـ ــدة ح ـم ـي ـم ـيــم الـ ـج ــوي ــة فــي

األسد :يمكن لموسكو منع اعتداءات إسرائيل
لفت الرئيس السوري بشار األسد ،في خالل تصريحات لوسائل إعالم روسية في دمشق،
وفي معرض رده على سؤال عن الكيفية التي يمكن أن تلعبها الدبلوماسية الدولية في
منع الصراع بني إسرائيل وسوريا ،إلى َّأن استدعاء الخارجية
الروسية للسفير اإلسرائيلي في موسكو ،يشير إلى إمكانية
لعب روسيا دورًا مهمًا في هذا الصدد.
وأوضح َّأن «سياسة روسيا تستند إلى القانون الدولي وميثاق
األمم املتحدة وقرارات مجلس األمن .وبالتالي ،يمكنها مناقشة
نفس القضايا مع اإلسرائيليني طبقًا لهذه املعايير ،كذلك
يمكنهم لعب دور ملنع إسرائيل من مهاجمة سوريا مرة أخرى
في املستقبل».
وأكد في تعليقه على تصريحات وزير الحرب اإلسرائيلي
أفيغدور ليبرمانَّ ،أن «الدفاع عن حدودنا حق لنا ،وواجب علينا ...ونحن ال نبني سياستنا
وقراراتنا على تصريحاتهم».
(سانا)

ال ــاذقـ ـي ــة ،إلـ ــى إح ـ ــدى امل ـن ــاط ــق فــي
محيط عفرين ،شمال غــرب سوريا،
وهــي وفــق املـعـلــومــات األول ـيــة قرية
كفر جنة الــواقـعــة غــرب بـلــدة ُأع ــزاز.
وقــالــت الـ ــوزارة إن «ال ــوح ــدة نـشــرت
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـت ـم ــاس الـ ـت ــي تـفـصــل
وحــدات الدفاع الكردية ،عن فصائل
الجيش السوري الحر التي ترعاها
تــرك ـيــا ،وذلـ ــك لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـتــزام
اتفاقية وقــف األع ـمــال القتالية بني
الفصائل السورية املسلحة».
وك ــان بـيــان «ال ــوح ــدات» الـكــرديــة قد
أك ــد أن وج ــود ال ـقــوات الــروسـيــة في
منطقة جـنــديــرس التابعة لعفرين،
ج ـ ــاء ب ـع ــد اتـ ـف ــاق ب ــن «ال ـ ــوح ـ ــدات»
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ــروس ـ ـيـ ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة فــي
سوريا .وقــال إن االنتشار يأتي في
إطار «التعاون ضد اإلرهاب ،وتقديم
الـقــوات الــروسـيــة املـســاعــدة لتدريب
قواتنا على أساليب الحرب الحديثة
ول ـب ـنــاء نـقـطــة ات ـص ــال م ـبــاشــرة مع
ال ـ ـقـ ــوات الـ ــروس ـ ـيـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن ـهــا
«خطوة إيجابية في إطــار عالقاتنا
وتحالفاتنا ضد اإلرهاب».
وأت ــت الـخـطــوة الــروس ـيــة بـعــد فترة
قـصـيــرة عـلــى عـقــد ات ـف ــاق م ــع ق ــوات
«م ـج ـلــس مـنـبــج ال ـع ـس ـكــري» ،سمح
بـ ــدخـ ــول قـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
إل ــى ن ـقــاط الـتـمــاس مــع ق ــوات «درع
ال ـ ـفـ ــرات» ف ــي ريـ ــف م ـن ـبــج ال ـغ ــرب ــي،
جاء بعد تفاهم مع الجانب التركي
ملنع االشـتـبــاك بــن قــواتــه والجيش
السوري جنوب مدينة الباب .كذلك
فــإن ـهــا ت ـلــت إع ـ ــان مــوس ـكــو وج ــود
«خطط جديدة» مع أنقرة ،في مجال
مكافحة اإلرهاب ،وبعد نحو أسبوع
واح ــد عـلــى قـصــف تــركــي اسـتـهــدف
ق ــرى تـخـضــع لـسـيـطــرة «ال ــوح ــدات»
الكردية في محيط أعزاز الغربي.
وال ي ـع ـ ّـد وج ـ ــود الـ ـق ــوات الــروس ـيــة
فــي منطقة عفرين ،األول مــن نوعه،
إذ نقلت مـصــادر محلية عــديــدة في
مـنــاسـبــات مختلفة ،أخ ـبــار انتشار
قوات ومستشارين عسكريني روس.

أفشل هجوم الجيش المضاد خطط كسر الحصار عن القابون وبرزة (أ ف ب)

ك ــذل ــك ال ي ـم ـكــن إغـ ـف ــال أن امل ـنــاطــق
امل ـ ـحـ ــاذيـ ــة لـ ـش ــرق م ـن ـط ـق ــة ع ـف ــري ــن،
كانت قد سيطرت عليها «الوحدات»
بـتـغـطـيــة روس ـي ــة ب ــال ـت ــوازي م ــع فـ ّـك
الجيش السوري لحصار بلدتي نبل
والزهراء.
وف ـ ـ ــي أول تـ ـص ــري ــح ت ـ ــرك ـ ــي ،ع ـقــب
اإلعـ ــان ال ــروس ــي ـ ـ ال ـك ــردي األخ ـيــر،
اكتفى نائب رئيس ال ــوزراء التركي
نـ ـعـ ـم ــان ق ـ ــورت ـ ــومل ـ ــوش ،أم ـ ـ ــس ،ب ــأن
ت ــرك ـي ــا ل ــن ت ـق ـبــل ب ــوج ــود «مـنـطـقــة
إرهـ ــاب» فــي شـمــال ســوريــا ،مـشــددًا
ع ـل ــى أن «ال ـت ــرك ـي ـب ــة ال ـع ــرق ـي ــة» فــي
املنطقة ينبغي أن تبقى دون تغيير.
وتــأتــي ت ـطــورات الـشـمــال بــالـتــوازي
مع استعادة الجيش السوري لزمام
املبادرة في أطراف دمشق الشمالية
الشرقية ،وتمكنه أمس من السيطرة
عـلــى ال ـخــاصــرة الـشـمــالـيــة الـغــربـيــة
لـ ـح ــي جـ ــوبـ ــر ،امل ــاصـ ـق ــة ملـنـطـقـتــي
الـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــون وال ـ ـع ـ ـبـ ــاس ـ ـيـ ــن .ون ـق ـل ــت
وكــالــة «ســانــا» عــن مصدر عسكري،
ق ــول ــه إن ال ـج ـيــش «اس ـت ـع ــاد جميع
الـنـقــاط» الـتــي ك ــان قــد خـســرهــا أول
من أمس ،في محيط منطقة املعامل

نفت موسكو
وجود خطط إلنشاء
قاعدة عسكرية
في عفرين

َّ
صـ َـدر إلــى أن
شـمــال جــوبــر .ولـفــت املـ ُ ِّ
الـعـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــريــة «نـ ــفـ ــذت بــزمــن
عال بني مختلف
قياسي وبتنسيق ٍ
الوحدات املشاركة».
وتـ ــراف ـ ـقـ ــت الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة
املضادة التي بدأت ليل أول من أمس،
ب ـغــارات جــويــة مكثفة عـلــى مناطق
ت ـق ــدم امل ـس ـل ـح ــن ،س ــاع ــدت ال ـق ــوات
الـبــريــة عـلــى الـتـقــدم وتــأمــن النقاط
القريبة املحاذية ألوتوستراد دمشق
ـ ـ ـ حـ ـم ــص .ورغ ـ ـ ــم إع ـ ـ ــان ال ـف ـصــائــل

العراق

ينته!
ترامب للعبادي :ليت احتاللنا لم ِ
استقبل الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
تـ ــرامـ ــب ،رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي
حـيــدر الـعـبــادي ،والــوفــد املــرافــق له،
ـض أمـ ــس ،بـمــوقــف
ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ـ ّ
م ـف ــاج ــئ ،ي ـف ـيــد ب ــأن ــه ل ــم ي ـك ــن عـلــى
األمـ ـي ــركـ ـي ــن أن ي ـ ـ ـغـ ـ ــادروا الـ ـع ــراق
«أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا» ،فـ ـيـ ـم ــا أظـ ـ ـه ـ ــر ال ـت ـس ـج ـي ــل

كرر العبادي ثقته
بإدارة ترامب :الدعم لن يستمر
فقط ،بل سيتسارع
العبادي وهو يومئ برأسه دون أن
يصدر عنه أي موقف مباشر.
وف ــي كلمة خ ــال االجـتـمــاع املــوســع
بــن الـطــرفــن ،قــال تــرامــب للعبادي:
«بــال ـتــأك ـيــد ل ــم ي ـكــن يـنـبـغــي ل ـنــا أن
نرحل ،ما كان يجب أبدًا أن نرحل».
ّ
وأضاف أن رحيل القوات األميركية
«خلق فــراغــا ،وقــد ناقشنا مــا حدث
(خ ـ ــاص ـ ــة ت ـ ـمـ ــدد داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش) ...ل ـك ـن ـنــا

سـنـمـضــي ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــوق ــت معك
وم ـ ــع ف ــريـ ـق ــك ،ون ـش ـك ــرك ــم ج ـم ـي ـعــا،
ً
ش ـك ـرًا ج ــزي ــا ع ـلــى وج ــودك ــم هـنــا،
نحن ّ
نقدر ذلك» .وأثنى ترامب على
ال ـج ـنــود ال ـعــراق ـيــن الـ ــذي يـقــاتـلــون
«بضراوة ،أعرف أن هناك تقدمًا في
(مـعــركــة) املــوصــل ،سـنــرى مــا يمكن
ّ
أن نـفـعـلــه (ل ــدع ـم ـه ــا)» ،مـضـيـفــا أن
«تــوج ـه ـنــا الــرئ ـي ـســي ه ــو الـتـخـلــص
من التنظيم».
ّ
وفـ ــي ن ـق ـطــة أخ ـ ــرى ،قـ ــال ت ــرام ــب إن
إي ــران شكلت إح ــدى الـقـضــايــا التي
جــرى الحديث عنها ،مضيفًا« :لقد
ت ـس ــاء ل ــت ملـ ــاذا ق ــام ال ــرئ ـي ــس ب ــاراك
أوباما بالتوقيع على اتفاق (نووي)
كهذا مــع إي ــران؟ ال أحــد يفهم ذلــك...
ربما يومًا ما نتمكن من الفهم».
من جهته ،كرر العبادي ثقته بــإدارة
تــرامــب ،إذ لفت إلــى أنــه حصل على
تأكيدات في خالل املحادثات بزيادة
ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي م ــع مـضــي ال ـعــراق
ف ــي الـحـمـلــة ع ـلــى تـنـظـيــم «داع ـ ــش».
َّ
وقـ ــال« :حـصـلـنــا عـلــى تــأك ـيــدات بــأن

الدعم (األميركي) لن يستمر فقط ،بل
سيتسارع لكي ينجز العراق املهمة»،
ّ
مضيفًا أن إدارة ترامب تريد تعزيز
م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي م ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ــاب،
وأنها مستعدة لعمل املزيد.
وبينما دعــا رئيس ال ــوزراء العراقي
املجتمع الدولي لإلسهام بمزيد من
األمــوال ملساعدة املناطق التي جرى
«داعـ ــش»،
«ت ـحــريــرهــا» م ــن سـيـطــرة ّ
فــإنــه ذكــر فــي سـيــاق كلمته أن ــه يرى
فرصة لتحسن محتمل في العالقات
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة .وك ــذل ــك ،ف ـقــد وجــه
العبادي «الشكر» للرئيس األميركي
لــرفـعــه ال ـع ــراق مــن أم ــر حـظــر السفر
على مواطني عــدة دول ذات أغلبية
مسلمة.
وبــرغــم حــديــث ال ـع ـبــادي عــن وعــود
ّ
تـ ــرامـ ــب لـ ــه بـ ــزيـ ــادة «الـ ـ ــدعـ ـ ــم» ،فـ ــإن
آل ـي ــات ذل ــك تـبـقــى م ـحــل ت ـس ــاؤالت،
ّ
خاصة ألن اقـتــراح ترامب للموازنة
األميركية يشمل تقليصًا يناهز 30
في املئة من تمويل وزارة الخارجية
وال ــوك ــال ــة الــدول ـي ــة لـلـتـنـمـيــة ،وذل ــك
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