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سوريا

مشهد ميداني

ّ
معارك الطبقة :طريق الجيش معبد بالعبوات واالنتـ
ُس ّجل أمس تراجع إضافي لقوات الجيش
ف ــي مـ ـع ــارك ال ـط ـب ـقــة نـتـيـجــة كـثــافــة
العبوات التي زرعها تنظيم «داعش» في
بادية الرصافة ،وإلى هجومه المتكرر عبر
االنتحاريين على القوات المتقدمة
مرح ماشي
شهدت محاور القتال في ريف الرقة
الـغــربــي م ـعــارك عنيفة بــن وح ــدات
الـجـيــش ال ـســوري ومسلحي تنظيم
ّ
«داع ـ ــش» .وأك ـ ــدت م ـصــادر ميدانية

موسكو ِلواشنطن:
صبرنا نحن بدأ ينفد
أكـ ــد رئ ـي ــس أرك ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــوات ال ــروسـ ـي ــة ،فــال ـيــري
غيراسيموف ،ال ـتــزام ب ــاده والحكومة السورية
باتفاق وقــف األعـمــال القتالية .وأوض ــح أنــه على
العكس من التصريحات األميركية ،فإننا «نحن
م ــن ن ـفــد ص ـبــرنــا ح ـي ــال ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــا...
وال يـمـكــن أن يـسـتـمــر ه ـكــذا إل ــى م ــا ال نـهــايــة»،
مضيفًا أن استمرار وزارة الــدفــاع األميركية في
«توجيه االتهامات إلــى قواتنا باستخدام قنوات
التنسيق عـلــى نـحــو غـيــر مـهـنــي» ،يكشف أنهم
إما «يتجاهلون وجــود تلك القنوات أو يحصلون
على معلومات خاطئة» .ولفت إلى أن وزارة الدفاع
الروسية زودت على مــدى ثالثة أشهر نظيرتها
األم ـيــرك ـيــة ،ب ـمــواقــع ان ـت ـشــار تنظيمي «داعـ ــش»
و«جبهة النصرة» ،بينما لم تقرر من جهتها ،أين
ينتشر مقاتلو املعارضة «املعتدلون» وأين أعضاء
التنظيمات املصنفة «إرهابية» دوليًا ،مشيرًا إلى أن
هذا التأخير «يسمح لإلرهابيني بالتقاط أنفاسهم
وقواهم ،وإعادة التوتر من جديد».

أن الساعات املاضية سجلت تراجعًا
للجيش عن بعض نقاطه ،لصعوبة
التثبيت فيها ،بعد ّ
تقدم سريع في
األيام املاضية.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــإن ال ـس ــاع ــات
األخـيــرة شهدت خسارة مواقع ّ
عدة
ـت
على مساحة  5كلم مــربــع ،فــي وقـ ٍ
ّ
ت ـمــك ـنــت ف ـي ــه ال ـ ـقـ ــوات م ــن الـتـثـبـيــت
ضمن كيلومترين مربعني والزال ــت
مـ ـ ـح ـ ــاوالت «داعـ ـ ـ ـ ــش» ق ــائـ ـم ــة حـتــى
م ـســاء أم ــس الس ـتــرجــاع ك ــل الـنـقــاط
التي خسرها في ريف الرقة الغربي.
ول ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن مـسـلـحــي
«داع ــش» يتحركون بسهولة ضمن
ّ
بادية الرصافة ،وهــذا ما مكنهم من
زراعة العبوات الناسفة تحت الرمال،
األمر الذي أعاق وحدات الجيش عن
التقدم.
وأضافت املصادر أن فرق نزع األلغام
ّ
تمكنت من تفكيك وتفجير أكثر من
ّ ً
 40لغمًا في املنطقة ،مشددة على أن
مجددا ستستمر لكن
محاول التقدم ً
بوتيرة أقل مقارنة باأليام املاضية،
فــي ظــل مـحــاوالت «داع ــش» املتكررة
الـهـجــوم عـلــى مـعـظــم ن ـقــاط الجيش
في محيط مفرق الرصافة.
وأجــرى رئيس هيئة األركــان العامة
للجيش ،العماد علي عبد الله أيوب،
جــولــة ميدانية تفقد فيها ع ــددًا من
ال ــوح ــدات وامل ــواق ــع الـعـسـكــريــة على
م ـح ــور أث ــري ــا ـ ـ ـ ال ـط ـب ـقــة ،وفـ ــي حلب
ّ
وري ـف ـه ــا .وأكـ ـ ــد أي ـ ــوب «أه ـم ـي ــة دور
الجيش في القضاء على التنظيمات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وإس ـ ـ ـقـ ـ ــاط امل ـخ ـط ـط ــات
الرامية إلى إضعاف سوريا».
بـ ــدوره ،ق ــال «امل ــرص ــد» امل ـع ــارض إن
«ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ــش أرس ـ ــل  300مسلح
بــال ـع ـتــاد ال ـك ــام ــل م ــن داخ ـ ــل مــديـنــة
الرقة ،باتجاه مدينة الطبقة وريفها
الجنوبي ،خــال اليومني الفائتني»،
هـ ــادفـ ــا مـ ــن ذل ـ ــك إل ـ ــى إي ـ ـقـ ــاف ت ـقــدم
الجيش نحو مطار الطبقة العسكري.
ونقلت مواقع معارضة أن «داعــش»
ّ
تمكن من السيطرة على حقل الثورة،

أعلنت «قسد» سيطرتها على قريتين في ريف منبج (أ ف ب)

ّ
وتقدم إلى محيط
في الريف الغربي،
حـ ــاجـ ــز وح ـ ـقـ ــل ص ـ ـف ـ ـيـ ــان ،وس ـي ـط ــر
ّ
عدة.
فيهما على نقاط ّ
ّ
في غضون ذلك ،توقف تقدم الجيش
عـلــى جبهتي امل ــاح وحـ ـن ــدرات ،في
ريـ ـ ــف حـ ـل ــب الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ب ــالـ ـت ــوازي
مـ ــع م ــواصـ ـل ــة ق ـط ـع ــه نـ ــاريـ ــا مل ـحــور
ال ـك ــاس ـت ـي ـل ــو .ويـ ــأتـ ــي ذلـ ـ ــك فـ ــي ظــل
املعارك الدائرة في الريف الجنوبي،
إذ أش ـ ـ ــار مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي إلـ ـ ــى أن

أرسل «داعش» ّ 300
مسلح من داخل الرقة
إلى مدينة الطبقة

«ال ـت ــراج ــع األخ ـي ــر لـلـجـيــش ك ــان في
 8قــرى فـقــط ،مــن أصــل  78قــريــة كان
قد سيطر عليها» ،خالل معاركه مع
مسلحي «جـيــش الـفـتــح» فــي الــريــف
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،ح ـي ــث ب ـس ــط س ـي ـطــرتــه
عـلــى مـســاحــة  800كـلــم مــربــع .وق ـ ّـدر
املصدر املساحة التي تراجعت عنها
ال ـق ــوات أخ ـي ـرًا بـ ــ 24كـلــم مــربـعــا ،إثــر
سيطرة املسلحني على قرية خلصة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،وقـ ـ ــرى أخـ ـ ــرى فــي

العالم

ُ
وساطات محلية خلف عمليات التبادل :المحادثات تخفق في ملف األسرى
أثبتت الــوســاطــات القبلية ّالمحلية أنها
األجدى نفعًا في مسار الحل بين أطراف
الـصــراع على األرض .ففي وقـ ٍـت أعــاق
فيه إصــرار وفد الرياض على االفــراج عن
«كبار» المعتقلين التقدم في هذاالملف،
تمكنت المبادرات المحلية في عدد من
المحافظات من االفراج عن أعداد كبيرة
من األسرى
صنعاء ـ رشيد الحداد
ت ـعـ ّـمــد وف ــد ال ــري ــاض إع ــاق ــة أي تـقــدم
فــي مهمات لجنة األس ــرى واملعتقلني
ّ
املشكلة مــن وف ــدي صنعاء والــريــاض
فــي مـحــادثــات الـكــويــت ،عبر االلتفاف
عـلــى م ــا ج ــرى االت ـف ــاق عـلـيــه وتــركـيــز
الوفد على اإلفراج عن أربعة أشخاص
فـقــط ،منهم شقيق الــرئـيــس املستقيل
عبد ربه منصور هادي.
لـ ـك ــن امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ال ـي ـم ـن ـي ــة ش ـه ــدت
ف ــي االي ـ ــام الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة عـمـلـيــات
واسعة لتبادل األســرى ،جاءت نتيجة
تفاهمات محلية بــن أط ــراف الصراع
عـ ـل ــى األرض .وكـ ـ ـ ــان مـ ـل ــف األس ـ ــرى
وامل ـع ـق ـت ـل ــن م ـ ـحـ ــورًا فـ ــي مـ ـح ــادث ــات

الــوفــديــن منذ انطالقها فــي العاصمة
الكويتية ،من دون إحراز تقدم ملموس
سوى في إطالق بعض األسرى ّ
القصر.
وأف ــرج ـ ُـت األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ع ــن 620
أس ـي ـرًا ،أطـلــق املـئــات منهم بـمـبــادرات
ذاتية من حركة «أنصار الله» وآخرين.
وفـ ــي م ـحــاف ـظــة ت ـع ــز ال ــواقـ ـع ــة عـمـلـيــا
ت ـحــت س ـي ـطــرة امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة
املـتـطــرفــة خ ــارج سـيـطــرة «الـتـحــالــف»
وحـ ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس امل ـس ـت ـق ـي ــل عـبــد
رب ــه مـنـصــور ه ــادي ،نجحت وســاطــة
محلية بالتعاون مــع اللجنة الدولية
لـلـصـلـيــب األح ـم ــر ال ــدول ــي ف ــي إنـجــاز
ثاني صفقة تبادل أسرى بني الجيش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» وامل ـج ـمــوعــات
املسلحة .وشملت العملية  196أسيرًا
منهم  116من قوات الجيش و«اللجان
ال ـش ـع ـب ـيــة» و 80أسـ ـيـ ـرًا م ــن عـنــاصــر
املـجـمــوعــات .ووف ــق امل ـصــادر املحلية،
فــإن عملية تـبــادل األس ــرى التي جرت
الـسـبــت املــاضــي عـلــى دفـعـتــن األول ــى
فــي ش ــارع الـخـمـســن شـمــالــي املــديـنــة
واألخـ ــرى فــي حــدائــق الـصــالــح غربي
مــدي ـنــة ت ـع ــز ،اس ـت ـم ــرت س ــت ســاعــات
ب ـح ـض ــور م ـم ـث ـلــن ل ـل ـط ــرف ــن .وع ـقــب
إتـمــام العملية تحدث عــدد مــن أســرى
الـجـيــش و«ال ـل ـجــان» امل ـفــرج عنهم من
سجون املجموعات املسلحة فــي تعز
عــن تعرضهم ملعاملة قــاسـيــة شملت
ً
تعذيب عــدد منهم ،فضال عــن إصابة

بعضهم لألمراض من دون أن يتلقوا
العالج.
ُ
وتـعــد هــذه العملية الثانية فــي تعز،
بعدما نجحت وساطة محلية بتنفيذ
أول عملية لتبادل األسرى واملعتقلني
ب ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـج ـ ـيـ ــش و«ال ـ ـ ـل ـ ـ ـجـ ـ ــان»
و«كتائب حماة العقيدة» التي يقودها
الـقـيــادي السلفي ع ــادل ف ــارع املكنى
بـ«أبوالعباس» مطلع الشهر الجاري
وجـ ــرى بـمــوجـبـهــا إطـ ــاق  19أس ـي ـرًا
ً
ومعتقال كانوا محتجزين في سجون
«ك ـتــائــب أب ــو ال ـع ـبــاس» ال ـتــي حــولــت
املــدارس إلــى معتقالت ،مقابل إطالق
 16آخ ــري ــن ك ــان ــوا م ـح ـت ـجــزيــن ل ــدى
الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» .وق ــال املـتـحــدث
الرسمي باسم «أنصار الله» ،محمد
عبد السالم ،إن عملية تبادل األسرى
جرت مع بعض املجموعات املسلحة
في تعز .وأوضح أن العملية أثبتت أن
وفد الرياض ال يملك قــرارًا في شيء.
فبعد أكثر من شهر من تشكيل لجنة
األسرى واملعتقلني ،لم يستطع تقديم
أي خ ـط ــوة عـمـلـيــة ف ــي ه ــذا الـجــانــب
ومــا زال يماطل ويضع العراقيل من
دون تنفيذ أي تـقــدم ُيــذكــر ،وه ــو ما
ي ــؤك ــد ص ــواب ـي ــة الـ ـت ــواص ــل امل ـبــاشــر
م ــع امل ـع ـن ـيــن وامل ـي ــدان ـي ــن ف ــي كثير
من الخطوات الــازمــة ،مشيرًا إلــى أن
«فاقد الشيء ال يعطيه».
وفي محافظة الجوف ،نجحت وساطة

قبلية في إتمام صفقة تبادل لألسرى
بــن الجيش و«الـلـجــان الشعبية» من
جـهــة ،واملـجـمــوعــات املـسـلـحــة املــوالـيــة
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» مــن جـهــة أخ ــرى تكللت
باإلفراج عن  30أسيرًا بواقع  15أسيرا
م ــن ك ــل طـ ــرف .وأش ـ ــار م ـص ــدر محلي
إل ــى أن العملية الـتــي تـعــد األول ــى في
امل ـحــاف ـظــة ج ــرت ف ــي أج ـ ــواء إيـجــابـيــة
وبجهود مشايخ قبليني وشخصيات
اج ـت ـمــاع ـيــة .ك ــذل ــك ،أف ــرج ــت األج ـه ــزة
األم ـن ـي ــة ف ــي م ــدي ــري ــة رداع مـحــافـظــة
البيضاء السبت عن  200محتجز من
الــذيــن ألـقــت األج ـهــزة األمـنـيــة القبض
ع ـل ـي ـهــم أث ـ ـنـ ــاء ت ــوج ـه ـه ــم ل ـل ـق ـت ــال فــي
صـفــوف الـقــوات املــوالـيــة لـ«التحالف»
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــأرب وال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء وش ـ ـب ـ ــوة أو
العائدين من تلك الجبهات.

وأف ـ ـ ــرج ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة فــي
م ـحــاف ـظــة ع ـم ــران مـنـتـصــف األس ـب ــوع
امل ــاض ــي ع ــن  57م ـح ـت ـج ـزًا م ــن الــذيــن
ألقي القبض عليهم وهــم في طريقهم
ل ـل ـق ـتــال ف ــي ص ـف ــوف الـ ـق ــوات املــوال ـيــة
لـ«التحالف» والعائدين من جبهاتهم
بموجب ضمانات بعدم عودتهم إلى
القتال .وأش ــارت األجـهــزة االمنية إلى
أن اإلفراج عن  57محتجزًا ّ
يعد املرحلة
األول ـ ـ ــى وس ـت ـت ـ َـاب ــع ع ـم ـل ـيــات اإلفـ ـ ــراج
بالكامل وأخذ الضمانات عليهم بعدم
تكرار ما ارتكبوه.
وكانت السلطات األمنية في محافظة
إب قد أفرجت مطلع االسبوع املاضي
ع ــن  120م ـح ـت ـج ـزًا م ــن امل ـق ــات ـل ــن فــي
ص ـفــوف «ال ـت ـح ــال ــف» .وأوض ـ ــح وكـيــل
املحافظة عبد الواحد املروعي إلــى أن
عملية اإلفراج «لفتة إنسانية من قائد
الـ ـث ــورة خـ ــال ش ـهــر رم ـ ـضـ ــان» ،الفـتــا
إلــى أن عملية اإلف ــراج جــاءت في إطار
ضـمــانــات قبلية للحد مــن استقطاب
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وال ـ ـ ـ ـ ــزج بـ ـه ــم ف ـ ــي امل ـ ـعـ ــارك
والحروب.
إل ــى ذلـ ــك ،أفـ ــرج ع ــن  120سـجـيـنــا من
ال ـس ـج ــون ال ـي ـم ـن ـيــة م ــن ق ـب ــل ال ـن ـيــابــة
ال ـعــامــة ،ب ـعــدمــا أم ـض ــوا ثـلـثــي ف ـتــرات
مـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــاتـ ـه ــم ،وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي ت ـن ـف ـيــذ
للمبادرة اإلنسانية التي أطلقها زعيم
«أنصار الله» السيد عبد امللك الحوثي
مطلع شهر رمضان الحالي.

