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سوريا

الحدث لــم يحمل يــوم أمــس أي تغيير كبير فــي خريطة
السيطرة بعد الهجوم الكبير لمجموعات «جيش الفتح»
وحلفائها غرب حلب .التقاط الجيش السوري المبادرة في
بعض نقاط االشتباك ساعدت في تخفيف ّ
حدة اندفاعة
المسلحين ،لكن هؤالء ما زالوا حتى اآلن يملكون القدرة
على الـهـجــوم وال ـصــورة فــي المنطقة تحتاج أليــام
لتتضح أكثر

الجيش يضبط جبهة غرب حلب:

اندفاعة المسلحين
مستمرة
مع نجاح الجيش الـســوري وحلفائه
فــي صــد انــدفــاعــة مجموعات «جيش
ال ـف ـتــح» عـلــى مــدخــل حـلــب الـجـنــوبــي
ال ـغــربــي ،ش ـهــدت ت ـلــك الـجـبـهــة ثـبــاتــا
فــي خ ـطــوط الـسـيـطــرة رغ ــم اسـتـمــرار
االش ـت ـب ــاك ــات ض ـمــن ضــاح ـيــة األ ّس ــد
وم ـ ـن ـ ـيـ ــان .وم ـ ـ ــن امل ـ ــرج ـ ــح أن ي ـك ــث ــف
ال ـج ـيــش ج ـه ــوده الس ـت ـع ــادة الـنـقــاط
الـ ــواق ـ ـعـ ــة ضـ ـم ــن األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـس ـك ـن ـيــة
قـ ـب ــل تـ ـع ــزي ــز املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ل ـن ـق ــاط ـه ــم
داخ ـل ـهــا ،وه ــو مــا قــد يـصـ ّـعــب عملية

سيطر الجيش
على تل كردي المجاور لدوما
في الغوطة
اس ـت ــرج ــاع ـه ــا ع ـل ــى ن ـح ــو ي ـش ــاب ــه مــا
جــرى في مشروع  ،1070عقب معارك
الراموسة والكليات.
وفــي ضــوء اسـتـمــرار تعليق موسكو
لـغــاراتـهــا الـجــويــة ف ــوق مــديـنــة حلب،
أوض ـ ـ ــح وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ــروس ــي
سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف أمـ ـ ـ ــس ،أن بـ ــاده
ت ـ ــرى أن ج ـم ـيــع ال ـف ـص ــائ ــل املـسـلـحــة
ف ــي أح ـي ــاء حـلــب ال ـشــرق ـيــة ،أصبحت
أه ــداف ــا م ـشــروعــة ل ـل ـقــوات الــروس ـيــة،

بـ ـع ــد إصـ ـ ــرارهـ ـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
«جبهة النصرة»ّ ،
منوهًا خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره القبرصي
يوانس كاسولديس ،إلــى أن «تعليق
طـلـعــات ال ـطــائــرات الـجــويــة الــروسـيــة
وال ـس ــوري ــة مل ــدة ت ـق ــارب األس ـبــوعــن،
ي ـع ـ ّـد كــاف ـيــا لـلـفـصــل ب ــن اإلرهــاب ـيــن
ّ
واملـعـتــدلــن» .وذك ــر بـتـقــديــرات الــدول
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة لـ ـ ـع ـ ــدد ع ـ ـنـ ــاصـ ــر «ج ـب ـه ــة
ال ـن ـصــرة» فــي أح ـيــاء حـلــب الـشــرقـيــة،
ب ــأن ــه «ال ي ـت ـج ــاوز م ـئ ـتــي م ـق ــات ــل أو
ث ـ ــاث م ـ ـئـ ــة» ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ــام ال ـغــرب ـيــة أص ـب ـحــت ت ـق ــول إن
«ال ـن ـصــرة ه ــي ال ـتــي ت ـقــود الـهـجـمــات
ان ـطــاقــا م ــن تـلــك األحـ ـي ــاء» .ورأى أن
«بقية املسلحني املوجودين في حلب
الشرقية ،املــوجــوديــن ب ــإرادة أو بغير
إرادة ،متواطئون في جرائم النصرة».
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،دان ـ ــت مــوسـكــو
استهداف األحياء السكنية واملدنيني
في مدينة حلب ،بقذائف تحمل مواد
كيميائية .وأوضحت املتحدثة باسم
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،
أن «اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــن مل ـ ــواد
كيميائية سامة ضــد املــدنـيــن ،حدث
مسبقًا ...ففي  2013استعمل مسلحون
مـ ـ ــواد م ـش ــاب ـه ــة ف ــي ق ـص ــف ال ـغــوطــة

رأى الفروف أن المسلحين في أحياء حلب الشرقية متواطئون مع «النصرة» (األناضول)

الشرقية ،وكذلك في خان العسل غرب
حلب ،كذلك حصل ذلــك في مــارع عام
 ،2015وح ــي ص ــاح ال ــدي ــن ف ــي حلب
عام  .»2016ولفتت إلى أن بالدها ترى
أن مــن واجبها «تذكير مــن يعتبرون

أنفسهم أصحاب تأثير على فصائل
ّ
املعارضة املسلحة» ،بتنفيذ وعودهم
بفضلها عــن «داع ــش» و«جـبـهــة فتح
الشام» والتنظيمات املشابهة.
وب ـ ــدوره ـ ــا ،ق ــال ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة

ال ـ ـسـ ــوريـ ــة فـ ــي رس ــالـ ـت ــن إلـ ـ ــى األمـ ــم
امل ـت ـحــدة ومـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،إن
«ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ـس ـل ـحــة
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك م ـ ــا يـ ـ ـ ــروق لـ ـل ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وح ـل ـف ــائ ـه ــا أن

اليمن

إحاطة ولد الشيخ لمجلس األمن :محاولة للتوازن
للمرة األولــى منذ توليه منصبه األممي،
حــاول إسماعيل ولد الشيخ إقامة بعض
الــت ــوازن فــي مـقــاربـتــه ل ـت ـطــورات األزم ــة
اليمنية ،إذ ّ
لمجلس
إحاطته
ـال
ـ
خ
ل
حم
ّ
األمن الطرفين مسؤولية عرقلة الحل ،وال
سيما في ضوء تفاقم المعاناة اإلنسانية
صنعاء ــ علي جاحز
عـ ـ ـ ــادت الـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
والسياسية لتنشط بــاتـجــاه البحث
ع ـ ــن ح ـ ـلـ ــول ل ـ ــأزم ـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ال ـت ــي
وصـ ـ ـل ـ ــت نـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
الـ ـك ــارث ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .ه ـ ــذه ال ـك ــارث ــة
بـ ــرزت ف ــي امل ـجــاعــة ال ـت ــي تـفـشــت في
اآلونة األخيرة في املناطق الساحلية
وال ـت ــي ق ــد ت ـصــل إل ــى ك ــل ال ـي ـمــن ،في
حال استمرار األزمــة االقتصادية مع
انقطاع الرواتب على موظفي القطاع
العام.
وللمرة األولــى ،وزع املبعوث الدولي
إسماعيل ولد الشيخ ،االتهامات على
األطراف اليمنية ،إذ اتهم في إحاطته
مل ـج ـلــس األم ـ ــن يـ ــوم أم ـ ــس ،األط ـ ــراف
بـعــرقـلــة ال ــوص ــول إل ــى ح ــل سـيــاســي

ورفـ ـ ـ ـ ـ ــض خـ ـ ـطـ ـ ـت ـ ــه ،واص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــا ب ـع ــض
التصرفات بأنها «تخالف االلتزامات
الـ ـت ــي ق ــدم ــوه ــا م ـس ـب ـقــا ب ــاالن ـخ ــراط
الكامل وبشكل بناء مع مسار السالم
ال ــذي تـيـســره األم ــم امل ـت ـحــدة»ّ ،
معبرًا
عــن رغـبـتــه فــي وق ــف شــامــل لألعمال
ً
الـقـتــالـيــة ،ومـقـلــا مــن أهـمـيــة الـهــدنــة
االخـيــرة التي قــال إن جميع األطــراف
عمدت إلى خرقها.
وكشف املبعوث الدولي عن محتوى
خـطـتــه ال ـتــي قبلها وف ــد صـنـعــاء مع
مـ ــاح ـ ـظـ ــات ورفـ ـضـ ـتـ ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة
ً
امل ــوالـ ـي ــة لـ ـل ــري ــاض ،قـ ــائـ ــا« :تــرت ـكــز
عـلــى إن ـش ــاء ل ـجــان عـسـكــريــة وأمـنـيــة
ت ـش ــرف ع ـلــى االن ـس ـح ــاب ــات وتـسـلـيــم
األسـ ـلـ ـح ــة فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء والـ ـح ــدي ــدة
ُ
وت ـع ــز ،ك ــذل ــك ســت ـع ـنــى هـ ــذه الـلـجــان
بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري
ـن
واإلشـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى س ــام ــة امل ــواط ـن ـ ً
ومؤسسات الدولة وأمنهم» ،إضافة
إلــى كونها بحسب إحاطته «تتطرق
إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة إجـ ـ ـ ـ ــراءات سـيــاسـيــة
انـتـقــالـيــة تـشـمــل مــؤس ـســة الــرئــاســة،
بما في ذلك تعيني نائب رئيس جديد
وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة
املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة واإلش ـ ـ ــراف على
استئناف الـحــوار السياسي وإكمال
املـ ـس ــار ال ــدسـ ـت ــوري ومـ ــن ث ــم إجـ ــراء
االنتخابات» .وأفاد بأنه تلقى «بطرق

غ ـي ــر رسـ ـمـ ـي ــة» ،إشـ ـ ـ ــارات إلـ ــى رف ــض
األطراف خريطة الطريق التي قدمها.
ولد الشيخ وعد بالعودة إلى صنعاء
وال ـ ــري ـ ــاض لـ ـلـ ـتـ ـش ــاور م ـ ــع األطـ ـ ـ ــراف
«بـهــدف الـتــوصــل إلــى اتـفــاق سياسي
مـفـ َّـصــل ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى خــريـطــة الـطــريــق»
ُّ
التي أكد أنها تشكل مع ما اتفق عليه
في الكويت نــواة لحل شامل وعملي،
مشيرًا إلــى أن الكرة باتت «فــي ملعب
األطــراف اليمنية» .ودعا تلك األطراف
إلى تقديم التنازالت وتغليب مصلحة
اليمن على مصالحها الضيقة ،حسب
قوله.
ب ــالـ ـت ــزام ــن ،أكـ ـ ــد املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
ل ــ«أن ـص ــار ال ـل ــه» مـحـمــد عـبــد ال ـســام،
اسـتـعــداد فريق صنعاء لنقاش ورقــة
مـبـعــوث األم ــم املـتـحــدة للحل الشامل
في اليمن ،وخالل اتصال أجراه بعدد
وعد ولد الشيخ بالعودة إلى صنعاء للتشاور مع األطرف (أ ف ب)

وضع وفد صنعاء
مالحظات عدة على
خطة ولد الشيخ

من سفراء الــدول دائمة العضوية في
مجلس األم ــن ،أوضــح عبد الـســام أن
ً
خطة ولد الشيخ «تحمل إطارًا شامال
يسمح لنقاشها كأرضية أولية لبحث
كــل الـتـفــاصـيــل ومـعــالـجــة االخ ـتــاالت
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـت ــزم ــن وإي ـ ـجـ ــاد سـلـطــة
توافقية وإص ــاح مناطق الترتيبات

ً
األمـنـيــة الـعــاجـلــة ،وصـ ــوال إل ــى إنـهــاء
حالة األزم ــة السياسية بــن املكونات
الـيـمـنـيــة» .ول ـفــت فــي خ ــال مناقشته
الــورقــة األمـمـيــة مــع بـعــض مــن سـفــراء
الــدول الدائمة العضوية ،إلى أن ورقة
ولد الشيخ خلت من قضايا أساسية
ومحورية ،أهمها وقــف الـعــدوان وفك

