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سوريا

الحدث

ّ
الجيش يتقدم في الغوطة ويقترب من دير العصافير

ّ
دي ميستورا يرحل المفاوضات إلى ما بعد رمضان
َ
مفاوضات في
ال جولة
ٍ
على أقل تقدير
األفقُ .
هي على بعد خمسين
يومًا ،من اآلن ،بإعالن دي
ميستورا تأجيلها إلى ما ّ
بعد شهر رمضان ،ما يمكن
أطراف القتال من توسيع
سيطرتهم الميدانية،
وتثبيت نقاطهم ،على
مختلف الجبهات
يستكمل الجيش الـســوري عملياته
ف ــي م ـح ـيــط ال ـع ــاص ـم ــة دمـ ـش ــق ،فــي
الـ ـغ ــوطـ ـت ــن الـ ـش ــرقـ ـي ــة والـ ـغ ــربـ ـي ــة،
وال ــري ــف الـجـنــوبــي ال ـغــربــي .الـتـقـ ّـدم
ً
يأخذ أشكاال مختلفة ،ومنها تثبيت
ال ـن ـق ــاط وتــدع ـي ـم ـهــا ،ف ـي ـمــا يـسـتـمــر
االقـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــال بـ ـ ــن «جـ ـ ـي ـ ــش اإلسـ ـ ـ ـ ــام»
و«فيلق الرحمن» ،وسط أنباء تشير
إلى أنه سيأخذ طابع «اإللـغــاء» .أما
على الصعيد السياسي ،فقد حسم
املـبـعــوث األم ـمــي ال ـخ ــاص ،ستيفان
دي ميستورا ،موعد الجولة املقبلة
من املفاوضات ،وذلك بتأجيلها إلى
ما بعد شهر رمضان.
وواص ـلــت وح ــدات الجيش الـســوري
هـ ـج ــومـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـس ـلـ ـح ــي غ ــوط ــة
دمـشــق الشرقية والــريــف الجنوبي،
ً
مــن مـحــاور ع ـ ّـدة ،استكماال للهجوم
الــذي بدأته ّأول من أمس في منطقة
خ ــان الـشـيــح ،حـيــث شـهــدت املنطقة
األخيرة ،أمس ،مواجهات عنيفة بني
الجيش واملجموعات املسلحة.

ّ
وفي الغوطة الشرقية ،حقق الجيش
تـقـ ّـدمــا بسيطرته على عــدد مــن كتل
األبـنـيــة فــي ب ـلــدة بــزيـنــة ومــزارع ـهــا،
بـعــد مــواجـهــات عنيفة مــع مسلحي
«فيلق الرحمن» و«جيش الفسطاط»،
وب ـغ ـط ــاء جـ ـ ـ ّـوي وم ــدف ـع ــي م ــن قـبــل
الجيش.
ون ـق ـل ــت ت ـن ـس ـي ـق ـيــات امل ـس ـل ـح ــن أن
ال ـ ـقـ ــوات «اقـ ـت ــرب ــت م ــن حـ ـص ــار دي ــر
الـ ـعـ ـص ــافـ ـي ــر» ،وذلـ ـ ـ ــك م ـ ــع س ـي ـط ــرة
الجيش على بـلــدة نــولــة ،وكتيبتها
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وتـ ـق ـ ّ
ـدم ــه ع ـن ــد أط ـ ــراف
بزينة ،في الغوطة الشرقية ،في حني
ال يــزال االقتتال املسلح بــن «جيش
اإلســام» و«فيلق الرحمن» مستمرًا
ع ـل ــى أط ـ ـ ــراف ب ـل ــدت ــي م ــدي ــرا وب ـيــت
سوى.
وق ــال ،أم ــس ،قــائــد «فيلق الــرحـمــن»،
ّ
عبد الـنــاصــر شمير ،إن «الفيلق لن
يـتــراجــع قبل تسليم جيش اإلســام
امل ـت ـه ـمــن ب ـق ـضــايــا االغـ ـتـ ـي ــاالت فــي
ال ـغ ــوط ــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن االق ـت ـتــال
ال ـ ــدائ ـ ــر ي ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى «رفـ ـ ـ ــض جـيــش
اإلس ـ ــام ق ـب ــول ب ـق ــاء فـيـلــق الــرحـمــن
كقوة في الغوطة».
أم ــا ف ــي ال ـغــوطــة ال ـغــرب ـيــة ،فتستمر
امل ــواج ـه ــات ب ــن الـجـيــش ومسلحي
«االت ـحــاد اإلســامــي ألجـنــاد الـشــام»
وح ـل ـفــائ ـهــم ،ج ـنــوبــي مــدي ـنــة داريـ ــا،
وس ـ ـ ـ ـ ــط ق ـ ـ ـصـ ـ ــف ج ـ ـ ـ ـ ــوي وم ـ ــدفـ ـ ـع ـ ــي
لنقاطهم.
في م ــوازاة ذلــك ،نفت حركتا «أحــرار
ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» و«نـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ــدي ـ ــن ال ــزنـ ـك ــي»
علمهما بموضوع «جيش الشمال»،
امل ـ ـ ــزم ـ ـ ــع إن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاؤه ل ـ ـق ـ ـتـ ــال ت ـن ـظ ـي ــم
«داع ـ ــش» ،فــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ف ـص ــائ ــل
«الجيش الحر» تحرير قرية البل ،في
مواجهات
ريف حلب الشمالي ،بعد
ِ

عـنـيـفــة م ــع مـسـلـحــي «داعـ ـ ـ ــش» ،في
ـت تـسـتـمــر فـيــه االش ـت ـبــاكــات بني
وق ـ ٍ
الجيش واملسلحني في محيط مخيم
حندرات ،في الريف الشمالي.
كذلك ،ال يزال طريق حلب ـ ـ الكاستلو

ّ
تجددت االشتباكات
بين الجيش و«الوحدات»
الكردية في الحسكة

مقطوعًا ،لليوم الثالث على التوالي،
ن ـت ـي ـج ــة امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـق ــائـ ـم ــة بــن
الـجـيــش واملـسـلـحــن ،فــي حــن نعت
«جبهة النصرة» أمير «قاطع الدنا»،
أبو سارة ،الذي ُجرح في معارك خان
طومان األخيرة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــزور ،فـ ـق ــد أغ ـ ـ ــارت
ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات الـ ـح ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى ن ـق ــاط
مـ ـسـ ـلـ ـح ــي «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ف ـ ـ ــي م ـح ـي ــط
ح ـق ــل ال ـت ـي ــم ،ف ــي ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي
الـ ـغ ــرب ــي ،وف ـ ــي ق ــري ــة امل ــري ـع ـي ــة فــي
الــريــف الجنوبي الشرقي ،وفــي حي
الصناعة ،فــي املــديـنــة ،محققة عــددًا

ال يزال طريق الكاستلو مقطوعًا نتيجة المواجهات بين الجيش والمسلحين (األناضول)

من اإلصابات في صفوف التنظيم.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ش ـ ـهـ ــدت مــدي ـنــة
ال ـح ـس ـك ــة اش ـت ـب ــاك ــات ب ــن ال ـج ـيــش
و«وحــدات حماية الشعب» ،الكردية،
ـت شهد فيه مـحــور ال ـحــدادة،
فــي وق ـ ٍ
فــي جـبــل األك ـ ــراد فــي ري ــف الــاذقـيــة
ـات ع ـن ـي ـفــة بــن
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،مـ ــواج ـ ـهـ ـ ٍ
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وم ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــي «الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة»
وحلفائها.
سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،لـ ــم ي ـس ـت ـب ـع ــد امل ـب ـع ــوث
األم ـ ـ ـمـ ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص إلـ ـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا،
ستيفان دي ميستورا ،أمس ،إمكان
ع ـق ــد ج ــول ــة مـ ـف ــاوض ــات س ــوري ــة ـ ـ ـ
سورية جديدة بعد شهر رمضان.
وق ـ ـ ــال دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا بـ ـع ــد ل ـق ــائ ــه
وزير خارجية النمسا ،سباستيان
ك ــورت ــس ،إن ـنــي «أس ـت ـط ـيــع تـحــديــد
الـ ـفـ ـت ــرة ولـ ـي ــس ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،فـشـهــر
ّ
رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ــذي ُي ـ ـعـ ــظـ ــم فـ ـ ــي هـ ــذه
املنطقة وغيرها أيضًا يقترب ،لهذا
اعتبارنا كــان قبل أو بعد الشهر».
وعن الوضع امليداني ،أشار إلى أن
ُ
«التهدئة في سوريا تطبق بنسبة
ً
 ،»%50آمــا أن ترتفع هــذه النسبة
لتصل إلى .%80
بـ ــدوره ،أعـلــن املـتـحــدث بــاســم وزارة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة
الــدولـيــة ،الفرنسي روم ــان ن ــادال ،أن
ّ
«بـيــان فيينا ّ
(أول مــن أم ــس) يشكل
تقدمًا مفيدًا» ،داعيًا جميع األطراف
إل ـ ـ ــى «تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ب ــالـ ـك ــام ــل م ـ ــن اآلن
فـصــاعـدًا» .أمــا األمــن الـعــام لـ«حلف
شمال األطلسي» ،ينس ستولتنبرغ،
فقد أعرب عن قلقه إزاء «الوضع على
ّ
الحدود بني تركيا وسوريا» ،مؤكدًا
«أن دول الـنــاتــو ستبحث الخميس
(الـ ـي ــوم) م ــوض ــوع ت ــدري ــب الـضـبــاط
العراقيني في أراضي العراق».
(األخبار)

اليمن

هل ينفذ «القاعدة» تهديده لإلمارات؟
على الرغم من أن تهديد
«القاعدة» لدولة
تنظيم
ّ
اإلمارات كان مبطنًا في بيانه
أعقب انسحابه من
الذي
ّ
المكال ،يظل احتمال تنفيذ
التهديد قائمًا ،وإن كان غير
واضح إذا كان «القاعدة»
سيكتفي باستهداف القوات
االماراتية في جنوب اليمن أم
أنه سينقل عملياته إلى أراضي
الدولة الخليجية
عدن ــ إيثار جابر
بـعــد الـحـمـلــة ال ـتــي ت ـصـ ّـدرت ـهــا دول ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ل ـط ــرد تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة»
م ــن مــدي ـنــة امل ـكــا عــاص ـمــة محافظة
حضرموت ،أصدر التنظيم املتطرف
بـيــانــا حـمــل تـهــديـدًا ل ــإم ــارات ،األمــر
الـ ـ ــذي أثـ ـ ــار ت ـ ـسـ ــاؤالت ع ــن إم ـكــان ـيــة
تحويل هــذا التهديد إلــى واق ــع عبر
ت ـن ـف ـي ــذ عـ ـمـ ـلـ ـي ــات داخ ـ ـ ـ ــل األراض ـ ـ ـ ــي
اإلم ــاراتـ ـي ــة ،أو أنـ ــه سـيـقـتـصــر على
استمرار استهداف القوات اإلماراتية
في جنوبي اليمن.
وت ـض ـمــن ب ـي ــان «الـ ـق ــاع ــدة» ا ُل ـخــاص
بانسحابه مــن املـكــا ،الــذي نشر في

مـجـلــة «امل ـس ــرى» الـتــابـعــة للتنظيم،
تهديدًا مبطنًا للدولة الخليجية التي
ق ــال إن ـهــا تــولــت العملية العسكرية
ال ـتــي أجـبــرتــه عـلــى م ـغ ــادرة املــديـنــة،
م ـس ـت ـخــدمــا امل ـث ــل ال ـع ــرب ــي الـشـهـيــر:
«جنت على نفسها براقش».
ويـ ــؤكـ ــد تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـفـ ــرع ال ـي ـم ـن ــي مــن
التنظيم قدرته على تصدير عمليات
خــارج حــدوده ،إذ يمكن اإلشــارة إلى
ن ـم ــاذج م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي نـفــذهــا
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وال ـتــي جـعـلــت وكــالــة االسـتـخـبــارات
املركزية األميركية تعده أخطر أفرع
التنظيم الدولي.
أبـ ـ ــرز ت ـل ــك ال ـع ـم ـل ـي ــات ،ك ـ ــان تـفـجـيــر
ط ــائ ــرة أم ـيــرك ـيــة خ ــال رحـلـتـهــا من
العاصمة الهولندية أمـسـتــردام إلى
والية ديترويت األميركية خالل فترة
أعـيــاد املـيــاد ورأس السنة .العملية
التي نفذها النيجيري عمر الفاروق
عبد املطلب ،أظهرت املستوى التقني
العالي الــذي وصــل إليه التنظيم ،إذ
اخترقت العبوة املتطورة كل أجهزة
ال ـك ـش ــف فـ ــي امل ـ ـط ـ ــارات بـتـقـنـيــاتـهــا
الحديثة.
خـ ـ ــال تـ ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة كـ ــذلـ ــك ،ش ـه ــدت
السعودية محاولة اغتيال نائب وزير
الداخلية السعودي ،محمد بن نايف،
ال ـت ــي ن ـفــذهــا شـ ــاب سـ ـع ــودي يــدعــى
عبدالله طالع العسيري .العملية لم
تـنـجــح فــي تحقيق هــدف ـهــا ،إال أنها
ّ
تـمــكـنــت مــن اخ ـت ــراق أج ـهــزة الكشف
السعودية املتطورة ،بعد التخطيط

نفذ التنظيم عمليات في السعودية واالمارات والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا (أ ف ب)
املحكم الذي ّ
أعده التنظيم في اليمن.
وي ـق ــف الـ ـف ــرع ال ـي ـم ـنــي م ــن الـتـنـظـيــم
أيضًا وراء عمليات الطرود املفخخة،
ح ــن ع ـث ــرت ال ـس ـل ـطــات الـبــريـطــانـيــة

فجر تنظيم «القاعدة»
طائرة شحن في
دبي عام 2010
ف ــي م ـطــار مـحـلــي ع ـلــى قـنـبـلــة داخ ــل
ط ــرد بــريــدي ي ـحــوي أس ـطــوانــة حبر
طابعة .وفي مرحلة الطرود املفخخة
ال ـ ـتـ ــي س ـ ّـم ــاه ــا ال ـت ـن ـظ ـي ــم «ع ـ ـبـ ــوات

االس ـت ـنــزاف»ُ ،عـثــر عـلــى ط ــرد مفخخ
في مطار دبي ،وصل على منت طائرة
كانت آتية من اليمن .وفي دبي أيضًا،
سبق لتنظيم «القاعدة» أن أعلن ،عام
 ،2010مسؤوليته عن تفجير طائرة
شحن تابعة لشركة ( )UPSفي سماء
اإلم ـ ــارة ،وه ــو مــا يــؤكــد أن اإلمـ ــارات
ل ــم ت ـكــن خـ ــارج أه ــداف ــه ق ـبــل االع ــان
األخير.
وب ــرغ ــم أن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـطـيــران
املـ ـ ــدنـ ـ ــي بـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات أع ـل ـن ــت
حينها أن التحقيقات الـتــي أجريت
والتفاصيل املأخوذة من موقع حطام
ط ــائ ــرة ال ـش ـحــن األم ـيــرك ـيــة الـتــابـعــة

لشركة  UPSلــم تثبت وقــوع انفجار
ع ـلــى مـتـنـهــا ،إال أن تـبـنــي الـتـنـظـيــم
ل ـل ـع ـم ـل ـي ــة يـ ـ ــؤكـ ـ ــد ،ع ـ ـلـ ــى املـ ـسـ ـت ــوى
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،أن الـ ــدولـ ــة الـخـلـيـجـيــة
ليست بعيدة عن دائرة «أعدائه».
فـ ـ ــي ت ـ ـلـ ــك امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ،رأى ال ــرئـ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا أن عملية
الـ ـط ــرود «ت ـه ــدي ــد إره ــاب ــي خ ـط ـيــر»،
ّ
متهمًا «ال ـقــاعــدة» بالتخطيط لشن
هجمات جــديــدة على أراض ــي بــاده،
ّ
التوعد بتدمير التنظيم
ليصل إلــى
فـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن .أمـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـبــري ـطــانــي دي ـف ـيــد ك ــامـ ـي ــرون ،فقد
أك ـ ــد آنـ ـ ـ ــذاك أن «الـ ـتـ ـه ــدي ــد مـ ــن شـبــه

