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العالم

سوريا مع استمرار الهدوء على جبهات «تخفيف التصعيد» في الجنوب وغوطة دمشق الشرقيةّ ،
صعد الجيش
الجبهات المشتركة مع تنظيم «داعش» خالل األيام الماضية ،محققين تقدمًا الفتًا
وحلفاؤه عملياتهم على ً
في ريف الرقة الجنوبي ،وصوال إلى حدود دير الزور اإلدارية

واشنطن :لحصار «القاعدة» في إدلب

عمليات الجيش تتصاعد نحو دير الزور
ش ـه ــدت ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـي ــش وح ـل ـفــائــه
ضــد تنظيم «داعـ ــش» ،خــال اليومني
املــاض ـيــن ،زخـمــا عـسـكــريــا كـبـيـرًا ،من
مـحـيــط ب ـل ــدة ال ـس ـخ ـنــة ح ـتــى الـ ــوادي
الجنوبي لنهر الفرات ،مرو َرًا بمناطق
س ـي ـط ــرة ال ـت ـن ـظ ـيــم فـ ــي ريـ ــفـ ــي ح ـمــاة
وح ـم ــص ال ـش ــرق ــي ،ف ــي م ـح ـيــط بـلــدة
عقيربات .التحرك على محور السخنة
وض ـ ــع ال ـ ـقـ ــوات ع ـل ــى أطـ ـ ـ ــراف ال ـب ـلــدة

ّ
دمشق تطالب بحل
«التحالف الدولي»

ً
دعـ ــت دم ـش ــق كـ ــا م ــن م ـج ـلــس األم ــن
واألمم املتحدة إلى اتخاذ خطوات تهدف
ّ
إلى «حل (التحالف الدولي)» الذي تقوده
واشنطن ،ووقــف جرائمه بحق الشعب
السوري.
وطالبت وزارة الخارجية فــي رسالتني
وجهتهما إلى األمني العام لألمم املتحدة
ورئـيــس مجلس األم ــن ،بـضــرورة «حل
ه ــذا (ال ـت ـح ــال ــف) غ ـيــر املـ ـش ــروع ،ال ــذي
تأسس من دون طلب الحكومة السورية
وخــارج إطــار األمــم املـتـحــدة» .وأضافت
أن «(التحالف) يواصل ارتكاب املجازر
بحق املدنيني األبرياء من أبناء الشعب
ال ـســوري ...مستخدمًا ذريـعــة مكافحة
اإلرهاب».
(سانا)

الجنوبية والـغــربـيــة ،عـبــر السيطرة،
أول مـ ــن أم ـ ــس ،ع ـل ــى ح ـق ــل الـس ـخ ـنــة
ال ـغ ـ ّ
ـازي ،فــي مـ ــوازاة تـقــدم نـحــو شــرق
حقل الهيل النفطي ،أمس ،أفضى إلى
السيطرة على مرتفع رجم الصابون.
وعلى املحور اآلخر الذي تتقدم عبره
القوات نحو دير الــزور ،تابع الجيش
وحـلـفــاؤه تحركهم شــرقــا فــي مـحــاذاة
وادي الفرات ،وسيطروا على عدد من
املناطق الــواقـعــة جنوب بلدة معدان،
ب ـي ـن ـهــا ت ــل الـ ـت ــراب ووادي ال ـخــرايــج
ووادي حميمة .في موازاة ذلك ،سيطر
الجيش على عــدد مــن الـقــرى التابعة
لـنــاحـيــة الـسـبـخــة ،ف ــي م ـح ــاذاة وادي
النهر ،من بينها غانم العلي والرابية
والـجـبـلــي ،لـيـبـقــى «داع ـ ــش» مــوجــودًا
ض ـمــن ش ــري ــط ض ـيــق م ــاص ــق للنهر
وم ـف ـت ــوح ن ـحــو مـ ـع ــدان ش ــرق ــا .وتـقــع
امل ـنــاطــق ال ـت ــي دخ ـل ـهــا ال ـج ـيــش أمــس
جـنــوب م ـعــدان ،عـلــى ح ــدود محافظة
دي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور .وم ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن يـكـمــل
الجيش ّ
تحركه في املنطقة املحصورة
بـ ــن ج ـب ــل الـ ـبـ ـش ــري ج ـن ــوب ــا ووادي
الفرات ،والتي تحوي عدة آبار نفطية،
ً
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وف ـي ـمــا ي ـبــدو أن ــه ت ـحــرك مـ ــواز لـتـقــدم
ل ـج ـيــش ن ـح ــو امل ــديـ ـن ــة ،ق ــام ــت قـ ــوات
ال ـج ـيــش امل ــوج ــودة داخـ ــل دي ــر ال ــزور
بخطوة هــامــة إلنـهــاء فصل «داع ــش»
لـلـمـطــار واملــدي ـنــة ،عـبــر حـفــر نـفــق من
شــأنــه قطع طــريــق إم ــداد التنظيم من
غ ــرب ال ـث ــردة نـحــو نـقــاطــه فــي منطقة
املـ ـق ــاب ــر ،فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ت ـغ ـط ـيــة ن ــاري ــة
تــؤمـنـهــا ن ـقــاط ال ـج ـيــش غ ــرب امل ـطــار.
ك ــذل ــكّ ،
دم ـ ــر ال ـج ـي ــش م ـق ـرًا لـلـتـنـظـيــم
داخــل حــي الجبيلة ،عبر تفجير نفق
تحت املبنى.
وبالتوازي ،شهد ريف حمص الشرقي،
اش ـت ـبــاكــات م ــع تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» في
مـحـيــط قــريــة أم صـهــريــج وب ـلــدة جب
الجراح ،بالتزامن مع استهداف سالح
الجو مواقع التنظيم في مناكق عكش
ووادي ال ـع ـظــام وال ــزاع ـج ــة ،ف ــي ريــف
ح ـمــاة الـشــرقــي امل ـج ــاور .ون ـفــذ ســاح
الجو الروسي بدوره ،عدة استهدافات
ملواكب تابعة للتنظيم في محيط قرية
عقيربات.
وتطرح العمليات املتسارعة للجيش

مسلحون بجانب قافلة مساعدات أممية دخلت أمس إلى بلدة النشابية في الغوطة الشرقية (أ ف ب)

وحـلـفــائــه نـحــو دي ــر الـ ــزور ،تـســاؤالت
عــديــدة حــول طبيعة الـتـحــرك املرتقب
ل ــواش ـن ـط ــن ،ل ـض ـمــان م ـصــال ـح ـهــا فــي
مـنـطـقــة وادي الـ ـف ــرات ،وال سـيـمــا أن
مسؤوليها أشاروا مرارًا إلى أن جميع
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة «داعـ ـ ـ ـ ــش» مـنـطـقــة
محتملة للعمليات بعد الرقة .وضمن
هــذا الـسـيــاق ،لـفــت املـبـعــوث الــرئــاســي
األمـ ـي ــرك ــي إلـ ــى «ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي»
بــريــت مــاكـغــورك إلــى أن منطقة شرق
وادي الـفــرات ووادي الـخــابــور ،سوف
ت ـ ـكـ ــون ضـ ـم ــن خـ ـط ــط «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف»،
موضحًا أنــه لــن يكشف عــن «طبيعة»
تلك الخطط .وقــال ماكغورك ،إن هذه
امل ـن ـط ـق ــة خ ــاض ـع ــة ل ـت ــرت ـي ـب ــات «م ـنــع
تصادم» تم تنسيقها مع روسيا عقب
إسـ ـق ــاط ال ـق ــاذف ــة ال ـس ــوري ــة ف ــي ريــف
الــرقــة الـجـنــوبــي .وح ــول مــاهـيــة إدارة

مــديـنــة الــرقــة عـقــب ان ـت ـهــاء العمليات
العسكرية فيها ،وطبيعة عــاقــة تلك
اإلدارة بــالـحـكــومــة فــي دم ـشــق ،أشــار
إلــى أن «مجلس الرقة املدني» هو من
ً
سوف يكون مسؤوال عن إدارة املدينة

تمكن الجيش من
قطع إمداد «داعش»
نحو منطقة المقابر
في دير الزور

وريـفـهــا ،وهــو «ال يــريــد ع ــودة النظام
إلى إدارة الرقة».
وفي شأن اتفاق «تخفيف التصعيد»
فــي املنطقة الجنوبية ،رأى أن فرص
ن ـج ــاح ــه ك ـب ـي ــرة ألن ك ــل م ــرح ـل ــة مـنــه
درست بشكل مفصل ،وصيغت بشكل
واضـ ــح ،كـمــا أن ك ــل األط ـ ــراف املعنية
ت ـعــرف بــالـضـبــط أي ــن يـجــب أن تـكــون
وما هو املطلوب منها.
وفي تصريحات أثارت غضبًا إعالميًا
ورس ـم ـي ــا ت ــرك ـي ــا ،ق ـ ــال م ــاكـ ـغ ــورك إن
«إدلـ ـ ــب ال ــواق ـع ــة ع ـلــى ح ـ ــدود تــرك ـيــا،
أصبحت جنة تنظيم (القاعدة) اآلمنة
األكبر منذ أحــداث  11أيلول» ،معتبرًا
أن «النهج الذي اتبعه بعض شركائنا
فـ ــي إرس ـ ـ ـ ــال ع ـ ـشـ ــرات آالف األطـ ـن ــان
م ــن األس ـل ـح ــة ،وال ـس ـم ــاح لـلـمـقــاتـلــن
بالتدفق إلــى داخــل ســوريــا ،أثبت أنه

الحدث

مرحلة جديدة من التصعيد :الجبال السعودية تعود إلى اليمن
التصعيد الذي توعدت به
«أنصار الله» بات يترجم عمليًا أكثر
فأكثر .فبعدما ضربت الصواريخ
الباليستية العمق السعودي على
مديات وأهداف مختلفة ،شن
المقاتلون اليمنيون هجمات على
الجبهة الجنوبية للمملكة ً ،خسرت
فيها األخيرة مواقع وجباال مهمة

جيزان ــ يحيى الشامي
ش ـهــد ال ـي ــوم ــان امل ــاض ـي ــان تـغـيـيــرات
مـ ـي ــدانـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ن ـق ـل ــت امل ــواجـ ـه ــة
اليمنية ـ السعودية إلى عمق اململكة،
ال ـتــي خ ـســرت ع ــددًا مــن معسكراتها
االسـتــراتـيـجـيــة عـلــى ج ـبــال رئيسية
وم ـه ّـم ــة .ال ـع ـم ـل ـيــة نــوع ـيــة وواس ـع ــة
تصف مصادر عسكرية،
ومعقدة ،كما
ُ ّ
الـتــي أكــدت أنـهــا نــفـ ِـذت وفــق مخطط
يوازي بإحكامه التعقيدات امليدانية
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـتـ ـمـ ـت ــرس خ ـل ـف ـه ــا ال ـج ـي ــش
السعودي منذ انطالق معارك الجبال
االستراتيجية فــي ج ـيــزان ،قبل عام
ونصف عــام ،عندما نجح املقاتلون
الـيـمـنـيــون ف ــي ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى جبل
الدود.
وفي األيام املاضية ،سيطرت القوات

الـيـمـنـيــة عـلــى ثــاثــة ج ـبــال (ملحمة
وال ـ ـغـ ــاويـ ــة والـ ـف ــريـ ـض ــة) وعـ ـش ــرات
املواقع والثكنات ،واختتمت العملية
بــالـسـيـطــرة ع ـلــى مـعـسـكــر ال ـجــابــري
الذي هو أحد أهم معسكرات الجيش
السعودي جنوب جيزان.
ومـ ـ ّـهـ ــد نـ ـج ــاح امل ـق ــات ـل ــن الـيـمـنـيــن
فـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى جـ ـب ــل مـلـحـمــة
ال ـط ــري ــق ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ك ــل امل ــواق ــع
الـسـعــوديــة فــي أس ـفــل الـجـبــل وعلى
ً
سـفـحــه ،وصـ ــوال إل ــى اإلش ـ ــراف على
مناطق جديدة من محافظة الحرث
ال ـج ـي ــزان ـي ــة .وهـ ـ ــذه امل ـن ــاط ــق كــانــت
ق ـب ــل ال ـع ـم ـل ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ب ـم ـن ــأى عــن
نـيــران املقاتلني اليمنيني املتوسطة
والخفيفة.
ومـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــال
االستراتيجية فــي خريطة املـعــارك،

وهو في األساس يمني ،لكن احتلته
ال ـس ـعــوديــة وض ـم ـتــه إل ــى أراض ـي ـهــا
عقب «ث ــورة»  ،2011وهــو مــا أكسب
الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة م ــزاي ــا مـيــدانـيــة
ّ
وسهل عليها عملية حماية
متعددة
ع ـشــرات امل ــواق ــع الـعـسـكــريــة الــواقـعــة
أسفل الجبل باتجاه الغرب أو على
سفحه باتجاه مدينة الخشل شرقًا.
ووفـ ـ ــق مـ ـص ــادر ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ،ش ــارك ــت
في العملية ،أنجزت القوات اليمنية
املـهـمـ ًـة «خـ ــال م ــدة قـصـيــرة نسبيًا،
مقارنة باملساحة التي تمت السيطرة
عليها ،وذلــك فــي نحو اثنتي عشرة
ساعة ،ما يجعل هذه العملية األقصر
واألوســع في تاريخ معارك املقاتلني
الـيـمـنـيــن م ــع ال ـج ـيــش ال ـس ـع ــودي».
وفــي التفاصيل ،فإنه بعد السيطرة
عـ ـل ــى م ـل ـح ـم ــة ت ـ ــم إسـ ـ ـق ـ ــاط ك ـ ــل مــن

الغاوية والفريضة ،ثم بلوغ معسكر
الجابري االستراتيجي ،وهي مواقع
تتفاوت أهميتها تبعًا لعدد الثكنات
ُ
السعودية الواقعة فيها أو التي تطل
عليها.
تجدر اإلشارة إلى أن الغاوية منطقة
ً
واس ـع ــة تـشـمــل قــريــة سـكـنـيــة وت ــاال
جبلية متوسطة االرت ـفــاع تتسلسل
من نهاية جبل الفريضة حتى بداية
ج ـب ــل الـ ـ ـ ـ ــدود .أم ـ ــا ج ـب ــل ال ـف ــري ـض ــة،
ف ـي ـك ـت ـس ــب أهـ ـمـ ـيـ ـت ــه م ـ ــن ت ــرك ـي ـب ـت ــه
ّ
الجغرافية ،ألنه مشكل من مجموعة
العمق السعودي
مرتفعات واقعة في
ُ
ومشرفة على عــدد مــن الــقــرى (كعب
ال ـ ـجـ ــابـ ــري ،الـ ـعـ ـب ــادي ــة ،ق ــائ ــم زب ـي ــد
وغيرها) ،باإلضافة إلى مركز مدينة
الجابري.
وك ـ ــان ال ـج ـيــش ال ـس ـع ــودي ق ــد أنـشــأ

