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مشهد ميداني

ُ
«تحالف واشنطن» يقفل «مرحلة» سورية:
منبج في يد األكراد وحلفائهم

ُ
األزم ــة الـســوريــة ،تفصح السنوات
امل ــاضـ ـ ّي ــة ع ـ ــن عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـلـ ـق ــاءات
التي بشرت بقرب الحل السياسي
وبمناخ دولي وضع أسسًا مشتركة
إلنهاء الحرب السورية .أما عمليًا،
إلـ ــى ج ــان ــب امل ـس ــار الــدب ـلــومــاســي،
فكان امليدان املشتعل ُيفشل لقاءات
ويلغي أخ ــرى ،لتعود على أســاس
النتائج التي ُيفرزها.
واليوم في حلب ،لن ُيسمع أي صدى
لحراك الـخــارج .الطرفان يستعدان
لخوض جولة قتال جديدة ستكون
ضارية ،وسيكون وقعها أساس أي
مسار سياسي ُمقبل.
ف ـ ــال ـ ـح ـ ـش ـ ــد والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـش ـ ـ ــد امل ـ ـ ـضـ ـ ــاد
ي ـتــواصــان ،وامل ــؤش ــرات ت ــدل على
اقـ ـت ــراب مــوق ـعــة ي ــري ــده ــا ال ـطــرفــان
ش ـب ــه ح ــاس ـم ــة ملـ ـس ــار امل ـع ــرك ــة فــي
املدينة وريفيها الجنوبي والغربي.
ّ
ه ـ ــذا «الـ ـحـ ـس ــم» ل ــن ي ـش ــك ــل ن ـهــايــة
ال ـ ـحـ ــرب ،ل ـك ـنــه س ـي ـك ــون أح ـ ــد أه ــم
املـ ـف ــاص ــل ال ـ ـتـ ــي س ـت ــرت ـك ــز عـلـيـهــا
املراحل الالحقة ،ميدانيًا وسياسيًا.

سقطت مدينة منبج أخـيـرًا بيد «قــوات
سوريا الديموقراطية» .أكثر من شهرين
اح ـتــاجــت املــدي ـنــة الـحـلـبـيــة لتنتقل من
ّ
رب ـ ــوع «الـ ـخ ــاف ــة» إلـ ــى ظـ ــل واش ـن ـط ــن،
بعد اشتباكات ومــواجـهــات عنيفة بني
ال ـطــرفــن ،ج ــاءت عـلــى أكـثــر مــن مرحلة
وت ـك ـت ـيــك م ـت ـب ــع .وم ـ ــع ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ّ
م ـن ـبــج ،ت ـقــل ـصــت امل ـس ــاح ــة ال ـج ـغــراف ـيــة
ل ــ«واليــة حـلــب» ملصلحة األك ــراد الــذيــن
ّ
«تمددهم» سعيًا إلى تحقيق
يواصلون
حلمهم في «اإلدارة الذاتية».
وسـ ـيـ ـط ــرت «ق ـ ـسـ ــد» أمـ ـ ــس ع ـل ــى كــامــل
املدينة في ريف حلب الشمالي الشرقي،
إثــر انسحاب مسلحي تنظيم «داعــش»
منها.
ونقلت وكــالــة «األنــاضــول» ّعــن مصادر
محلية قولها إن «قـســد» شــنــت صباح
أمــس هجومًا عنيفًا على َّ
حيي السرب
وطــريــق جرابلس ،شمالي املدينة ،آخر
ً
مـعــاقــل التنظيم ه ـنــاك ،مـشـيــرة إل ــى أن
مـسـلـحــي الـتـنـظـيــم ان ـس ـح ـبــوا بــات ـجــاه
مدينة جرابلس ،عند الحدود السورية
ـ التركية.
وخـ ـ ـط ـ ــف مـ ـسـ ـلـ ـح ــو الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ،أث ـ ـنـ ــاء
انـسـحــابـهــم ن ـحــو أل ـف ــي م ــدن ــي بحسب
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاط ـ ـ ــق بـ ـ ــاسـ ـ ــم «م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس مـ ـنـ ـب ــج
ّ
العسكري» ،شــرفــان دروي ــش ،الــذي أكــد
فــي حــديـثــه لــوكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس» أن
ً
مــن بــن املـخـطــوفــن ن ـسـ ً
ـاء وأط ـف ــاال من
ح ــي الـ ـس ــرب .وأش ـ ــار إل ــى أن «داعـ ــش»
استخدم املدنيني كـ«دروع بشرية خالل
انسحابهم باتجاه جرابلس ،ما منعنا
ّ
من استهدافهم» ،الفتًا إلى «تمكن قسد
م ــن انـ ـق ــاذ ن ـح ــو  2500آخـ ــريـ ــن ،ك ــان ــوا
محتجزين لدى التنظيم».
أما «األناضول» فنقلت عن مصادرها أن
«التنظيم أجبر ،خــال انسحابه ،مئات
مرافقته بواسطة رتل كبير
املدنيني على
ً
مــن الـعــربــات» ،الفـتــة إلــى أن «التحالف
الـ ــدولـ ــي» اس ـت ـه ــدف ع ــرب ــات الـتـنـظـيــم
الخارجة من املدينة ،ما أدى إلى سقوط
ً
ً
أكـثــر مــن  20قتيال ،مــن املــدنـيــن ،فضال
عن عشرات الجرحى.

ّ
بـ ــدوره ،أك ــد «املــرصــد ال ـســوري لحقوق
اإلنسان» ،املعارض ،أن اختطاف املدنيني
ّ
ج ــرى بــواس ـطــة رتـ ـ ٍـل ك ـب ـيــر ،م ــؤل ــف من
 500سـيــارة ،انطلقت من منبج باتجاه
وقت سقط فيه أكثر من 50
جرابلس ،في ٍ
مدنيًا في قصف لـ«التحالف» على قرية
الغندورة ،شمالي منبج.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،سـ ـيـ ـط ــرت وح ـ ــدات
الجيش السوري على النقطة العسكرية
األخيرة ،للمجموعات املسلحة ،في جبل
الزويقات املشرف على بلدة كباني ،في
ريــف الالذقية الشمالي ،إثــر اشتباكات
يعنيفة معهم أوقـعــت ع ــددًا مــن القتلى

سيطر الجيش
على كامل جبل
الزويقات في ريف
الالذقية الشمالي

ّ
تصدت
والجرحى في صفوفهم .كذلك،
ّ
القوات لهجوم شنه املسلحون باتجاه
نقاطها في محيط بلدة كنسبا ،في ريف
َّ
ـت كــثــف فيه
الــاذقـيــة الـشـمــالــي ،فــي وق ـ ٍ
سالح الجو السوري غاراته على نقاط
املسلحني فــي ريــف الــاذقـيــة الشمالي،
ً
إض ــاف ــة إل ــى ب ـلــدة ت ـل ـعــادة ،بــال ـقــرب من
الحدود التركية ،ومدينة سراقب ،وبلدة
ســرمــدا فــي ريــف إدل ــب .أمــا فــي الجبهة
الشرقية ،فقد استهدفت الغارات مراكز
وتجمعات لتنظيم «داع ــش» في أحياء
ٍ
الـجـبـيـلــة ،والـحـمـيــديــة ،وال ــرش ــدي ــة ،في
مدينة دير الزور.
ب ــالـ ـت ــوازي ،تـشـهــد الـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة
مل ــدي ـن ــة داري ـ ـ ـ ــا ،ف ــي ال ـغ ــوط ــة ال ـغ ــرب ـي ــة،
اش ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاكـ ـ ــات ع ـ ـن ـ ـي ـ ـفـ ــة بـ ـ ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش
وامل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ،وسـ ــط قصف
ج ــوي ومــدف ـعــي عـلــى ن ـقــاط املـسـلـحــن،
فيما أفادت «سانا» عن مصدر عسكري
بـ ــأن «وح ـ ـ ــدة م ــن ال ـج ـي ــش ق ـض ــت عـلــى
مـعـظــم أف ـ ــراد مـجـمــوعــة مـسـلـحــة كــانــت
تقوم بنقل الذخيرة على محاور ونقاط
تسللهم إلى الجنوب الشرقي من مدينة
درعا».
(األخبار)

خطف مسلحو «داعش»  2500مدني أثناء انسحابهم إلى جرابلس (أ ف ب)

مطالبة بإغالق
الحدود
السورية ـ التركية
طلب وفــد مــن الدبلوماسيني
وال ـع ـس ـكــريــن الـ ـ ــروس أث ـنــاء
مباحثات مع نظرائهم األتراك
إغ ـ ـ ــاق الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـت ــرك ـي ــة ـ ـ
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ح ـس ـب ـم ــا نـقـلـتــه
ص ـح ـي ـف ــة «إي ــزفـ ـيـ ـسـ ـتـ ـي ــا»،
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـن ـ ــادًا إلـ ــى
مـ ـ ـص ـ ــادره ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان
الروسي.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
الـ ــدفـ ــاع ف ــي م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
ال ــروس ــي (الـ ــدومـ ــا) فـيـكـتــور
فودوالتسكي ،إننا «طرحنا
م ـ ـسـ ــألـ ــة م ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــإغـ ــاق
ال ـح ــدود الـتــركـيــة ـ ـ الـســوريــة
لـ ــوقـ ــف تـ ــدفـ ــق اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن
ّ
واألسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة» ،مـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ـدًا أن
«مــوسـكــو تستطيع أن ّ
تقدم
لـلـجــانــب ال ـتــركــي صـ ــورًا من
أقمار صناعية تظهر معابر
لتهريب األسلحة واملسلحني
إلى سوريا».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ذكـ ــرت وســائــل
إع ــام تــركـيــة أن أن ـقــرة تنزع
إل ــى اجـتـيــاز املـســائــل املعلقة
ف ــي ال ـش ــأن الـ ـس ــوري ،وأن ـهــا
ق ــد تـقـبــل امل ـق ـتــرح ال ــروس ــي،
م ـض ـي ـف ــة أن أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة بـ ـ ــدأت
بدراسته.
(روسيا اليوم)

مجزرة في الجوف ...وفشل هجمات جديدة لـ«التحالف» على نهم
تهيمن ألواح
الطاقة الشمسية
على غالبية المنازل
في العاصمة

الرسمي باسم العدوان أحمد عسيري
حـ ــول «اس ـت ـئ ـن ــاف ع ـم ـل ـيــات عــاصـفــة
الحزم» .قال أحدهم ردًا عليه« :مسكني
ه ــذا ال ـع ـس ـيــري وس ــادت ــه يـحــرجــونــه،
هل نسي أن عاصفة الحزم قد انتهت
وأص ـب ـحــت إع ـ ــادة األمـ ـ ـ ــل؟!»ّ .أمـ ــا أحــد
اإلعالميني اليمنيني في الرياض ،فكان
ممتلكًا لقدر كبير من الـجــرأة ليطلب
مــن أهــالــي صـنـعــاء م ـغ ــادرة منازلهم
«فـســاعــة الحسم العسكري اقـتــربــت»،
وقال« :كل واحد معاه بيت في القرية
فليذهب إليه» ،لكن الطريف في قوله،
بحسب تعليق أح ــد الصحافيني في
صنعاء ،أن ذلك اإلعالمي على علم تام
بــأحــوال غالبية الـنــاس فــي العاصمة
حـ ــن ك ـ ــان م ـق ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــم «ف ـ ــي بـيــت
ّ
يتحول دخله الشهري
إيجار» قبل أن
إلى الريال السعودي.

في اليوم السادس على بدء هجمات
القوات الموالية للرياض من مناطق
نهم شرقي صنعاء في محاولة
للتقدم باتجاهها ،ال تزال المواجهات
مشتعلة مع الجيش و«اللجان الشعبية»
الذين نجحوا حتى اللحظة في إفشال
كل الهجمات ،على الرغم من الغطاء
الجوي الكثيف
صنعاء ـ رشيد الحداد
يبدو أن «معركة صنعاء» انتهت قبل أن تبدأ بشكل
ج ـ ــدي .ف ـع ـش ــرات ال ـه ـج ـم ــات وآالف ال ـج ـن ــود ال ــذي ــن
حشدهم التحالف السعودي خالل األيام املاضية ،لم
يتمكنوا من إحــداث أي تغيير في مسار املواجهات
ملصلحة «التحالف» .ومهلة الــ 72ساعة التي منحها
الــرئـيــس عبد ربــه منصور ه ــادي وحكومته للقوات
املوالية لهم الجتياح العاصمة انتهت أيضًا من دون
تقدم لتلك القوات ،في وقت كان فيه الجيش و«اللجان
الشعبية» يتقدمان في داخل املناطق السعودية.
وبالرغم مــن شـ ّـن طـيــران «التحالف» سلسلة غــارات
ع ـن ـي ـفــة اس ـت ـه ــدف ــت طـ ــوق ص ـن ـع ــاء ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ال ـط ــرق ــات ال ــراب ـط ــة ب ــن ال ـعــاص ـمــة وامل ـح ــاف ـظ ــات مــن

ثالثة اتجاهات في محاولة منها لقطع اإلمــدادات عن
العاصمة وفــرض حصار على أربعة ماليني مواطن
يقطنونها .ومـنــذ الـســاعــات األول ــى لفجر يــوم أمــس،
ش ــن ط ـي ــران «ال ـت ـحــالــف» أك ـثــر م ــن  100غـ ــارة على
مناطق متفرقة في محافظات يمنية عدة ،دشنت تلك
الغارات باستهداف معسكرات «الحرس الجمهوري»
في الصمع والفريجة في مديرية أرحب بأكثر من 15
غارة جوية.
واستهدف طيران «التحالف» عددًا من املناطق داخل
صـنـعــاء وضــواحـيـهــا ،حـيــث شــن أعـنــف غ ــارات على
منطقة الصباحة فــي مــديــريــة بــن مطر وجـبــل الريد
في وادي األجبار في سنحان ومنطقة ضبوة ،وجبل
عيبان ،وجبل الصمع ومنطقتي فريجة وشــراع في
مــديــريــة أرح ــب .وبــالـتــزامــن مــع تـلــك ال ـغ ــارات ،مضى
«التحالف» في محاولة عزل العاصمة عبر استهدافه
ج ـس ــر م ـك ـح ـلــة ف ــي م ــدي ــري ــة ب ـن ــي س ـع ــد ف ــي طــريــق
صنعاء ـ ـ الحديدة بغارتني أدتــا الــى تدميره وتوقف
حــركــة امل ــرور فــي الـطــريــق الــدول ـيــة ،وش ــن غ ــارة على
جسر صعفان في طريق الحديدة ،ما أدى إلى إصابة
ستة مواطنني؛ بينهم نساء وأطفال ،وشن غارة جوية
أخرى على طريق صنعاء املحويت.
ووفق مصدر عسكري ،شن طيران «التحالف» أكثر
من  25غــارة على مناطق متفرقة على مديرية نهم،
عقب فشل هجوم للقوات املوالية للرياض في إحراز
ت ـق ــدم ش ـمــالــي وادي م ـلــح ف ــي مــديــريــة ن ـهــم ومـقـتــل

العشرات منهم برصاص الجيش و«اللجان الشعبية».
وم ـســاء أم ــس ،قـتــل  24مــدنـيــا وأص ـيــب آخـ ــرون في
سلسلة غارات شنها طيران «التحالف» على مديرية
املتون في الجوف .ووفــق مصدر محلي ،فإن طيران
«ال ـت ـح ــال ــف» اس ـت ـه ــدف «س ـ ــوق االثـ ـن ــن» ف ــي امل ـتــون
بغارات عــدة ،باإلضافة إلى استهداف شاحنة وقود
مركونة على جانب الطريق.
إلــى ذلــك ،تستمر املواجهات العنيفة في جبهات بني
الجيش و«اللجان الشعبية» وبني القوات املوالية لهادي
ف ــي مـنــاطــق امل ـجــاوحــة وال ـن ـحــريــن وامل ـن ـصــاع وجـبــل
ووادي املنارة ،وسط تحليق مكثف لطيران «التحالف»
الذي يساند القوات املوالية للرياض بعشرات الغارات،
إال أن املواجهات في يومها السادس لم تسفر عن أي
تقدم على الرغم من الفارق الكبير في العتاد ،وهو ما
أصــاب جبهة املــوالــن للرياض بالتصدع واالنقسام.
وي ـت ـهــم ع ـنــاصــر ح ــزب «اإلص ـ ـ ــاح» الـ ـق ــوات املــوال ـيــة
لـهــادي والـتــي يقودها الـلــواء محمد املقدشي ب ـ «الــزج
باملئات من عناصر الحزب إلى الهالك في نهم» ،وفي
ظل تلك النزاعات ،أكــدت مصادر محلية في مديرية
نهم أن حــزب «اإلص ــاح» دفــع باملئات مــن عناصره
إلى فرضة نهم وطالب بفتح جبهات خاصة بهم.
على الجبهات الحدودية ،استهدفت القوة الصاروخية
التابعة للجيس و«الـلـجــان الشعبية» محطة كهرباء
ن ـجــران ب ـصــواريــخ الـكــاتـيــوشــا ،مــا أدى إل ــى انـقـطــاع
التيار الكهربائي عن املدينة.

