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سوريا

مشهد ميداني

ُ
الجيش والحلفاء يسقطون «غزوة الحاضر» في حلب
ي ــوم عـصـيــب م ـ ّـر عـلــى الـجـيــش ال ـسـ ّـوري
وحـلـفــائــه أم ــس .عملية واس ـعــة شنها
تنظيم «القاعدة» وإخوانه في ريف حلب
الجنوبي هــدفــت إلــى بـلــوغ بـلــدة الحاضر
االستراتيجية ،لكن مع بزوغ الفجر استعاد
المدافعون كافة النقاط التي خسروها
جبهات ًريــف حلب الجنوبي ما زالت
مـحـكــومــة بلعبة ال ـكـ ّـر وال ـف ـ ّـر ،فــي ظل
الـ ـت ــداخ ــات ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ـت ــي حــالــت
َ
الجيش السوري
حتى اآلن
دون فتح َ
ّ
عملية واسـعــة النطاق على
وحلفائه
ه ــذا املـ ـح ــور ،رغ ــم اك ـت ـمــال املـعـطـيــات
املـ ـ ــوات ـ ـ ـيـ ـ ــة .وفـ ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار «الـ ـ ـض ـ ــوء
ّ
األخ ـ ـض ـ ــر» ،يـ ـب ــدو أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ال ـج ـيــش وح ـل ـفــائــه ت ـقــوم ف ــي املــرحـلــة

موسكو 25 :ألف
«مشارك في العمليات»
في سوريا
أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أن صفــة
«مشــارك فــي العمليــات القتاليــة» ســتمنح
لنحــو خمســة وعشــرين ألــف مواطــن ،بنـ ًـاء
علــى مشــروع قانــون قدمتــه الحكومــة
وأقـ ّـره مجلــس الدومــا ،أمــس ،ملنــح هــذه
الصفــة للمواطنــن الذيــن شــاركوا فــي
العمليــة العســكرية فــي ســوريا .وسيشــمل
القانــون الجديــد جميــع مــن شــارك فــي
العمليــة داخــل ســوريا ،اعتبــارًا مــن 30
أيلــول /ســبتمبر عــام  .2015وســيحصل
املشــمولون فــي القانــون علــى تســهيالت
ومعونــات اجتماعيــة محــددة فــي القانــون.
وجــاء فــي املذكــرة املرفقــة مــع مشــروع
القانــون ،أن الحكومــة ســتخصص نحــو
 968مليــون روبــل فــي عــام  2016لتغطيــة
قيمــة تلــك املســاعدات.
(األخبار ،روسيا اليوم)

الــراهـنــة عـلــى امـتـصــاص أي هجمات
تستهدف مناطق السيطرة في الريف
ال ـج ـن ــوب ــي ،ع ـب ــر ت ـن ـف ـيــذ ان ـس ـحــابــات
م ــن ب ـعــض ال ـن ـقــاط ومـ ـع ــاودة ال ـت ـقـ ّـدم
إل ـي ـهــا ب ـعــد ف ـســح ّامل ـج ــال أ ّمـ ــام ســاح
الـجــو لتنفيذ تــدخــات مكثفة .ضمن
ه ــذا اإلطـ ــار ،ع ــاود الـجـيــش والحلفاء
ـاط
ن ـ ـهـ ــار أم ـ ــس الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى نـ ـق ـ ٍ
عـ ـ ّـدة ع ـلــى م ـحــور «خ ـل ـصــة – زي ـتــان»
ك ــان قــد انـسـحــب مـنـهــا ف ـج ـرًا .وكــانــت
«جبهة النصرة» وحلفاؤها «الحزب
اإلسالمي التركستاني» ّ ومجموعات
«جـ ّـي ــش ّال ـف ـت ــح» ق ــد ش ــن ــوا هـجـمــات
ٌ
ّ
انتحارية أدت
عمليات
مكثفة دشنتها
ليل ّأول من أمس إلى انسحاب الجيش
وحلفائه من بلدة زيتان (جنوب شرق
الزربة) بعد اشتباكات عنيفة .وتزامن
َه ــذا الـهـجــوم مــع آخ ــر اسـتـهــدف بلدة
خـلـصــة (ش ـمــال غ ــرب ال ــزرب ــة) ،وثــالــث
ن ـح ــو بـ ـل ــدة ب ــرن ــة (ج ـ ـنـ ــوب الـ ــزربـ ــة).
فيما كــان الهدف التالي حسب خطط
ّ
ّ
ـوم م ــرك ــز عـلــى
«الـ ـنـ ـص ــرة» شـ ــن هـ ـج ـ ٍ
ت ـمــركــزات الـجـيــش فــي بـلــدة الحاضر
االس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــة ،ف ــي إحـ ـي ــاء لـخـطــط
ق ــدي ـم ــة ت ـط ـم ــح إل ـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ن ـق ــاط اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة عـ ـ ّـدة ف ــي الــريــف
ّ
الـجـنــوبــي («األخ ـ ـبـ ــار» .)2868 ،وأك ــد
م ـصــدر م ـيــدانــي سـ ــوري ل ــ«األخ ـب ــار»
ّ
ّ
أن «ال ـج ـي ــش وال ـح ـل ـف ــاء ت ـمــك ـنــوا من
اس ـت ـعــادة كــل الـنـقــاط الـتــي انسحبوا
ّ
تكتيكيًا لــوقــت قصير ،وكـ ّـبــدوا
منها
اإلرهابيني خسائر فادحة».
ّ
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أك ــد قــائــد م ـيــدانــي من
«غ ــرف ــة ع ـم ـل ـيــات ح ـل ــب» أن م ــا جــرى
«يـ ــؤكـ ــد ج ــاه ــزي ــة ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
وح ـل ـفــائــه ل ـصــد وإفـ ـش ــال اي اع ـت ــداء
تفكر فيه هــذه املجموعات اإلرهابية
التي تستغل الهدنة املعلنة وتنتهكها
ب ـش ـك ــل دائ ـ ــم ومـ ـسـ ـتـ ـم ــر» ،مـسـتـغــربــا
«حفلة الكذب التي يقودها السعودي
عبد الله املحيسني أمام الرأي العام».
وقـ ـت ــل فـ ــي خ ـ ــال االشـ ـتـ ـب ــاك ــات عـلــى
ج ـب ـه ــة خـ ـلـ ـص ــة ،املـ ـ ـس ـ ــؤول املـ ـي ــدان ــي
ف ــي «الـ ـنـ ـص ــرة» «أب ـ ــو ي ـح ـيــى ت ـق ــاد»،
وال ـق ـي ــادي ف ــي «فـيـلــق ال ـش ــام» املــدعــو
«بالل الواو».
وفــي ريــف الــاذقـيــة الـشـمــالــي ،واصــل
الـجـيــش ال ـســوري تـقـ ّـدمــه فــي املناطق

سيطرت «قسد» على  1000كلم مربع في ريف منبج (أ ف ب)
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة ت ـ ـحـ ــت س ـي ـط ــرة
املـسـلـحــن ف ــي جـبــل ال ـتــرك ـمــان ،حيث
س ـي ـط ــر ع ـل ــى مـ ــزرعـ ــة ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة .وف ــي
منطقة آراك على طريق تدمر ـ السخنة
في ريف حمص الشرقي ،سيطر على
تلة السيرياتيل وتالل محيطة عدة.
في سياق آخــر ،أعلنت «قــوات سوريا
الديموقراطية» سيطرتها على 1000
كيلومتر مربع في ريــف مدينة منبج
ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب الـ ـش ــرق ــي .ومـ ــا زال ــت
الـقــوات تحاصر مدينة منبج دون أن
تحاول اقتحامها منذ أيام.
وفي دير الوزر ،جرت اشتباكات عنيفة
جدًا في محيط املطار العسكري ،حيث
ي ـس ـت ـه ــدف ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» امل ـط ــار
ّ
بـقــذائــف املــدفـعـيــة الثقيلة ،كــذلــك شــن
هجومًا على جبل الثردة في محاولة
م ـنــه الس ـت ـع ــادة م ــا خ ـســره ف ــي األي ــام
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا شـ ـن ــت الـ ـط ــائ ــرات

ال ـحــرب ـيــة غ ـ ــارات ع ـلــى مـحـيــط امل ـطــار
ونقاط االشتباكات.
إل ــى ذل ــك ،اغ ـتــال مـجـهــولــون فــي قرية
رت ــن فــي ري ــف ادل ــب الـجـنــوبــي طعان
فــاعــور ،وهــو ّ
يعد أحــد أمهر القناصة
ف ــي «ف ـي ـلــق ال ـ ـشـ ــام» ،ب ـعــد اس ـت ـهــدافــه
بــالــرصــاص بعد خــروجــه مــن مسجد.
كذلك ،قتل أحد املسؤولني العسكريني

اشتباكات عنيفة
في محيط مطار دير
الزور العسكري

ّ
ف ــي «جـبـهــة ال ـن ـص ــرة» ،امل ـلــقــب ب ــ«أبــو
ع ـلــي امل ـه ــاج ــري ــن» ف ــي ان ـف ـجــار وســط
مدينة ادلب.
فــي سـيــاق آخ ــر ،أعـلـنــت وزارة الــدفــاع
الــروس ـيــة أن  148ب ـلــدة انـضـمــت إلــى
ن ـظــام ال ـهــدنــة ب ـعــد تــوق ـيــع ات ـف ــاق مع
م ـم ـث ـل ــن ع ـ ــن بـ ـل ــدت ــن ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
حمص .وأش ــار بيان صــادر عــن مركز
املـصــالـحــة الــروســي فــي حميميم إلــى
مواصلة املفاوضات بشأن االنضمام
إل ــى نـظــام الـهــدنــة مــع ق ــادة ميدانيني
م ــن املـ ـع ــارض ــة ف ــي م ـح ــاف ـظ ــات ري ــف
دمشق وحمص والقنيطرة .وبحسب
الـعـسـكــريــن ال ـ ــروس ،ف ــإن  60جماعة
مسلحة أعلنت تمسكها بشروط وقف
القتال .وأضــاف البيان أن العسكريني
الــروس لم يسجلوا أي انتهاك لنظام
الـهــدنــة داخ ــل منطقة داريـ ــا فــي ريــف
دمشق.

العالم

ّ
وفد الرياض يصعد ...و«أنصار الله» تؤكد استمرار المفاوضات
ع ــاد فــريــق ال ــري ــاض فــي الـمـحــادثــات
بعد
اليمنية إلى لغة التهديد والوعيدّ ،
تخلي األمم المتحدة عن «خريطة الحل»
التي كانت تتضمن مكاسب له ،مقابل
تأكيد «أنصار الله» استمرار مفاوضاتها
مع السعودية على ِحدة
الكويت ــ علي جاحز
ف ـي ـمــا ت ـس ـت ـمــر ال ـج ـل ـس ــات امل ـش ـتــركــة
وال ـن ـقــاشــات عـلــى طــاولــة امل ـحــادثــات
اليمنية ،برزت خالل الساعات األربع
والـعـشــريــن املــاضـيــة مــؤشــرات مهمة
فـ ــي خـ ـط ــاب ف ــري ــق ال ـ ــري ـ ــاض ،ت ـهــدد
نـ ـج ــاح املـ ـح ــادث ــات أو اس ـت ـم ــراره ــا.
فغداة املوقف الذي أبداه وفد صنعاء
ّ
ف ــي ال ـكــويــت ت ـج ــاه «خــري ـطــة ال ـح ــل»
الـ ـت ــي ك ـ ــان يـ ـن ــوي امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي
إسماعيل ولد الشيخ طرحها ،انقلب
املشهد «املحتفي» خليجيًا باقتراب
الحل ،إثــر بــروز مواقف جديدة لوفد
الــريــاض تتضمن رفــض أي حـلــول ال
تلزم الطرف اآلخر باالستسالم.

ان ـق ــاب املـش ـهــد خ ــال س ــاع ــات ،جــاء
ب ـعــد س ـحــب ورقـ ــة ول ــد ال ـش ـيــخ الـتــي
ً
ك ــان ــت ت ـح ـم ــل فـ ــي ط ـ ّـي ــاتـ ـه ــا حـ ـل ــوال
ملصلحة وف ــد ال ــري ــاض .وف ــي حديث
م ــع ال ـص ـحــاف ـيــن ف ــي ال ـك ــوي ــت ،جــدد
رئـ ـي ــس وف ـ ــد «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» مـحـمــد
ع ـب ــد ال ـ ـسـ ــام ،ال ـت ــأك ـي ــد أن أي ورق ــة
ّ
ح ــل س ــوف تـصــدر وال تـلـبــي مطالب
ال ـش ـعــب بـسـلـطــة تــواف ـق ـيــة (مــؤسـســة
الرئاسة والحكومة ولجنة عسكرية
وأمـ ـنـ ـي ــة) ب ـم ـه ـمــات م ـت ــواف ــق عـلـيـهــا
ّ
وتنص
وبشخصيات متوافق عليها
على إنهاء الحرب والحصار ،ستكون
م ــرف ــوض ــة .وأض ـ ـ ــاف« :ن ـح ــن نـطــالــب
بالضغط على الطرف اآلخر للخروج
بـحــل شــامــل ولـيــس تــرقـيـعـ ّـيــا ...نحن
ً
نريد حال سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا
واق ـت ـص ــادي ــا وان ـس ــان ـي ــا» ،م ــؤك ـدًا أن
النقاشات باتت واضحة بالنسبة إلى
األمم املتحدة.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ــى خ ـل ـف ـي ــات امل ــوق ــف
ال ــذي أصـ ــدره وف ــد صـنـعــاء اسـتـبــاقــا
ل ــورق ــة ولـ ــد ال ـش ـيــخ ح ــن أكـ ــد أنـ ــه ال
ق ـبــول ب ــإم ــاءات أو ض ـغــوط ،أوضــح
عـبــد ال ـســام أن ــه بـعــدمــا سـمــع الــوفــد
فــي األي ــام األخـيــرة مــن األم ــم املتحدة
الـلـغــة نفسها ال ـتــي سمعها قـبــل 50
يــومــا (ت ــاري ــخ ب ــدء امل ـف ــاوض ــات) جــاء

البيان كضرورة ،مشيرًا إلى أنه أزعج
ال ـطــرف ًاآلخـ ــر .وأك ــد أن الـبـيــان أثمر
مــراج ـعــة ل ـطــرح ال ــورق ــة مــن قـبــل ولــد
ّ
الشيخ ،الفتًا إلى أن من املمكن نقاش
أي مقترح على الطاولة ،لكن ال إعالنه
من دون موافقة األطراف.
عـ ـل ــى الـ ـضـ ـف ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ،أطـ ـل ــق عـبــد
امل ـل ــك امل ـخ ــاف ــي ت ـص ــري ـح ــات أوح ــت
ـدم،
أن املـ ـف ــاوض ــات ل ــم ت ـح ــرز أي ت ـق ـ ٍ
حــن أعـلــن رفـضــه أي تسوية ال تلزم
«االنقالبيني» بتسليم السالح وإعادة
م ــؤسـ ـس ــات الـ ــدولـ ــة ق ـب ــل أي حــديــث
عــن تــوافــق .وفــي مقابلة تلفزيونية،
ج ـ ــدد املـ ـخ ــاف ــي ت ــأك ـي ــد أن ـ ــه «ال حــل
خـ ــارج تـسـلـيــم الـ ـس ــاح» ،مـعـتـبـرًا أن
وفــد صنعاء جــاء إلــى الكويت بهدف
«شرعنة االنـقــاب وتقاسم الحكومة
م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـش ــرع ـي ــة» .وأض ـ ــاف:
«نحن ندور في حلقة مفرغة ،والطرف
اآلخ ــر يــريــد أن يـكــون الـحــل مناصفة
للجنة الـعـسـكــريــة ،وه ــذا يـعـنــي نقل
الصراع إلى اللجنة العسكرية».
وفيما أكد عبد السالم أن املأمول من
امل ـش ــاورات هــو ال ـخــروج بحل يراعي
مطالب الطرفني ومخاوفهما ،أفصح
امل ـخ ــاف ــي ع ــن أن م ـج ــيء فــري ـقــه إلــى
الكويت يرمي إلى «فضح االنقالبيني
أم ـ ــام امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي» ،كــاش ـفــا أن

المخالفي :إسقاط
االنقالب بالقوة
ال يزال خيارًا قائمًا

«إس ـقــاط االن ـقــاب بــالـقــوة» خـيــار ما
زال قائمًا ومستمرًا .وقــال املخالفي:
«ه ــذه الجماعة إذا لــم َ
تنصع سلمًا،
فعلى املجتمع الدولي أن يستمر في
إخضاعها بالقوة».
ب ــدوره ،وبالنبرة االنفعالية نفسها،
قــال عضو الوفد االستشاري املرافق
ل ــوف ــد الـ ـ ــريـ ـ ــاض ،ع ـس ـك ــر زع ـ ـيـ ــل ،إن
«الـحــوثـيــن يــريــدون تضييع الــوقــت
ب ـ ــاملـ ـ ـش ـ ــاورات ل ـل ـت ـق ــدم ع ـل ــى األرض
ويطالبون بالشراكة قبل أي اتفاق».
وأض ـ ـ ـ ــاف عـ ـب ــر مـ ــوقـ ــع «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» أن
«الوفد الحكومي لم يصل معهم إلى
أي ات ـفــاق بــامل ـفــاوضــات» ،فــي إش ــارة
واضحة إلى االمتعاض من التطورات
ُ
األخيرة التي تبعد مسار املشاورات
ّ
عما كان مرادًا له .ورأى زعيل ،املقرب

م ــن الـ ـل ــواء ع ـلــي مـحـســن األحـ ـم ــر ،أن
«ت ـخــديــر ال ـش ـعــب الـيـمـنــي والـجـيــش
واملقاومة بقضية املـشــاورات أمــر في
غاية الخطورة» ،وتوجه إلى التحالف
ّ
ً
بـنـبــرة تـحــذيــريــة ق ــائ ــا« :عـلـيـهــم أل
ينتظرونا حتى نصل مع الحوثيني
إلى اتفاق»ّ .
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،مل ـ ـ ــح عـ ـب ــد الـ ـ ـس ـ ــام إل ــى
اس ـت ـم ــرار امل ـف ــاوض ــات امل ـب ــاش ــرة مع
السعودية .وفي سياق ّ
رده على سؤال
يتعلق بالسقف الزمني للمحادثات،
قال إن فريقه على استعداد ملواصلة
ال ـل ـق ــاءات وال ـن ـق ــاش ــات م ــع األط ـ ــراف
امل ـع ـن ـيــة وم ــع ال ـس ـف ــراء ف ــي ال ـكــويــت،
مؤكدًا أن ذلك يأتي في سياق حرص
«أن ـ ّصــار ال ـلــه» عـلــى ال ـخــروج بحلول
تجنب الشعب اليمني ويالت الحرب
والحصار ،وهو ما ال يبدو منسجمًا
م ــع رؤي ـ ــة الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي حــدد
س ـق ـف ــا زمـ ـنـ ـي ــا ،ع ـ ّـب ــر ع ـن ــه امل ـخ ــاف ــي
بالقول« :أعتقد أننا نحتاج أسبوعًا
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ول ـي ــس ن ـحــن ف ـق ــط ،بل
سـ ـف ــراء دول  18أي ـض ــا سـيـلـمـلـمــون
ـرى مراقبون أن السقف
أوراقـهــم» .ويـ ّ
الــزم ـنــي ال ــذي مل ــح امل ـخــافــي إل ـيــه قد
يقرأ من زاوية ارتباطه بنتائج زيارة
ولي ّ
ّ
ولي العهد السعودي محمد بن
سلمان الواليات املتحدة.

