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سوريا
على الغالف

ٌ
ثغرة في طوق حلب

«عاصمة الشمال»
بين «الستاتيكو» واالنفجار الكبير
ّ
الشمالية لمدينة حلب ،وأفلحوا في
بعد أن ربح الجيش السوري وحلفاؤه المداخل
ضرب «الطوق» الذي طال انتظاره ،أسفرت معارك األيام األخيرة عن إخالء مواقعه
ّ
ّ
الغربية .ونجح «الحزب اإلسالمي التركستاني» بمشاركة ست
الجنوبية
على المداخل ً
مجموعة في فتح ثغرة في الطوق المضروب عبر منفذ الراموسة .أماّ
وعشرين
السؤال الذي تصلح إجابته عنوانًا للمرحلة المقبلة فهو :ما مدى قدرة «الفصائل»
على تثبيت السيطرة وحماية «اإلنجاز»؟
صهيب عنجريني
ً
ُ
مـ ـع ــرك ــة إثـ ـ ـ َـر أخـ ـ ــرى ت ـث ـب ــت «ج ـب ـهــة
ّ
مركزيتها .ومــع عــدم التقليل
حلب»
مــن شــأن معظم الجبهات املفتوحة

ّ
السوري ّة ،بات
على ُامتداد الجغرافيا
ّ
ّ
من املسلم به أن لـ«عاصمة الشمال»
ً
ّ
ّ
ثـقــا اسـتـثـنــائــيــا .وب ــات مـعـلــومــا أن
ّ
تمكن أحد األطراف من حسم املشهد
ُ
الحلبي سيكفل له فرض إيقاعه على

إردوغان :ال حل في سوريا من دون موسكو
رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن «من املستحيل» التوصل إلى
حل لألزمة السورية من دون الشراكة مع روسيا ،موضحًا خالل مقابلة
مع وكالة «تاس» الروسية ،ستنشر الحقًا ،أن املحادثات التي سيجريها مع
الرئيس فالديمير بوتني ستفتح «صفحة جديدة» من العالقات بني البلدين.
وحول عالقات تركيا مع االتحاد األوروبي ،قال اردوغان إن األخير «تخلى
عن وعود قطعها لتركيا ،وهو يحاول أن يخدعنا منذ  53عامًا ،بينما نحن
وبشكل منهجي نبرهن على نزاهتنا ...على االتحاد أن يترك سياسة الكيل
بمكيالني».
على صعيد آخر ،قال والي إقليم هاتاي التركي ،أرجان توبجي ،في توضيح
حول األنباء التي تحدثت عن توقيف السلطات التركية مواطنة أميركية
على الحدود مع سوريا ،إنه «جرى توقيف
صحافية أميركية تدعى سنيل ليندسايريالر،
على الحدود ،خالل محاولتها التسلل نحو
األراضي التركية بصورة غير شرعية» .وأضاف
في تصريح لوكالة «األناضول» أن «الصحافية
أحيلت إلى املحكمة التي ّ
قررت بدورها سجنها»
من دون توضيح املدة التي ستقضيها في
السجن ،مضيفًا« :ال نعلم ما إذا كانت جاسوسة
أو ال».
وأشار توبجي إلى أن مروحيات أميركية كانت قد
ّ
حلقت في مناطق حدودية قبل يومني ،بهدف نقل
الصحافية ،من دون توضيح تفاصيل إضافية،
مضيفًا أن الصحافية تمتلك تصريح إقامة في
تركيا.
(األخبار ،األناضول)

ّ
املــراحــل التالية مــن الـحــرب بشقيها
العسكري والـ ًسـيــاســي .لــم تكن هذه
املعادلة خافية على ّ
أي من الالعبني
ّ
في امللف ّ
السوري منذ حطت الحرب
رحــالـهــا فــي الـعــاصـمــة االقـتـصــاديــة
ُ
وت ّ
فسر هذه
ُللبالد قبل أربعة أعوام.
ّ
املـســلـمــة استماتة معسكري الـنــزاع
ّ
األساسيني في صراع «الطوق» الذي
ُ
ب ــدأ الـتـخـطـيــط لــه فـعـلـ ّـيــا قـبــل قــرابــة
ُ
عــامــن ،وانـطـلـقــت آخ ــر جــوالتــه قبل
أكثر من شهرين .وكما كــان تطويق
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــائــه ً لـلـجـ ّـزء
ال ـش ــر ّق ــي م ــن امل ــدي ـن ــة ع ـم ـلـ ّـيــة شــاقــة
ّ
ومـ ـع ــق ــدة ،فـ ـ ــإن ت ـق ــوي ــض «الـ ـط ــوق»
ّ
برمته وضرب «طوق» معاكس يبدو
على أرض الــواقــع هدفًا أكبر بكثير
مــن م ـجـ ّـرد مـعــركــةّ .مــن ه ــذه الــزاويــة
املجموعات
يبدو توصيف ما حققته
ّ
ّ
املسلحة خالل األيام األخيرة على أنه
ٌ
قلب جــذري ملسار الطوق ضربًا من
ّ
املبالغة .لكن ذلك ال يعني في الوقت
نـفـســه الـتـقـلـيــل مــن ش ــأن «اإلن ـج ــاز»
الـ ـ ــذي ت ـش ــارك ــت ف ـ ًـي تـحـقـيـقــه سـبــع
ّ
ُ ّ
وعشرون مجموعة مسلحة (تشكل
الـتـنـظـيـمــات «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة» عـمــودهــا
مفتوح من الداعمني
وبدعم
الفقري)
ٍ
ٍ
التقليديني .وذهبت بعض املصادر
ّ
«الجهادية» إلى الحديث عن مشاركة
زه ــاء عـشــرة آالف مقاتل فــي معارك
ُ ّ
حلب األخيرة .وتشكل السيطرة على
ّ
ّ
متراصة من املباني العسكرية
كتل
ّ
ّ
ّ
ٍّ
(كلية املدفعية ،كلية التسليح ،الكلية
ـويــة) حدثًا ب ــارزًا فــي ّ
الفنية الـجـ ّ
ّ
حد
ذاتها .وكان من شأن هذا «اإلنجاز»
عقب لو
أن يقلب املوازين رأسًا على
ّ
ّ
ٍّ
أن املـجـمــوعــات املسلحة قــد تمكنت
مــن تحقيقه قبل أسبوعني مــن اآلن،
ً
وهـ ــو (رغ ـ ــم تـ ــأخـ ــره) م ــا زال كـفـيــا
بتعقيد املشهد الحلبي من جديد في
حــال نجاح املجموعات في «تثبيت
ال ـس ـي ـطــرة» .ويــأتــي الـعــامــل الــزمـنــي

تحدثتّ مصادر
«جهادية» عن مشاركة
زهاء عشرة آالف مقاتل
في معارك حلب

ع ـلــى ُ رأس جـمـلــة مــاح ـظــات ب ــارزة
تـ ـف ــرض نـفـسـهــا ف ــي شـ ــأن تـ ـط ـ ّـورات
املـشـهــد الـحـلـبــي .ورغـ ـ ّـم مـيــل بعض
الـ ـق ــراءات إل ــى رب ــط تــأخــر الــداعـمــن
ّ
في منح املجموعات املسلحة الضوء
األخـضــر (وك ــل مــا تستلزمه معارك
مـمــاثـلــة مل ـع ــارك ال ــرام ــوس ــة) ب ــإق ــدام
«جبهة النصرة» (التي ّ
غيرت اسمها
إلــى «فتح الـشــام») على خطوة «فك
ّ
االرتـ ـ ـب ـ ــاط» ،غ ـي ـ َـر أن هـ ــذا الـتـفـسـيــر
سيفقد قيمته أمام الدور الذي لعبه
«الـ ـح ــزب اإلس ــام ــي ال ـتــرك ـس ـتــانــي»

ّ
فــي املـعــارك املــذكــورة ،وأم ــام التبني
الكامل الذي يحظى به رغم تصنيفه
إرهــابـ ّـيــا عـلــى كــل ال ـلــوائــح الـعــاملـ ّـيــة.
ّ
ّ
ّ
الدولية
املرجح أن «التوازنات»
ومن
الـتــي حكمت ال ـحــرب فــي حـلــب على
امتداد السنوات املنصرمة قد عادت
ّ
لتطل برأسها بعد االنعطافة التي
ّ
ف ــرض ـه ــا ال ـج ـي ــش وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه إبـ ـ ــان
ضــرب الحصار على الجزء الشرقي
م ــن امل ــديـ ـن ــة .ك ــذل ــك ،ي ـن ـب ـغــي الـنـظــر
بـعــن االع ـت ـبــار إل ــى األس ـل ــوب ال ــذي
ّات ـب ـع ـت ــه امل ـج ـم ــوع ــات «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة»
وح ـل ـف ــاؤ َه ــا ف ــي مـ ـع ــارك ال ــرام ــوس ــة
ٌ ّ
ـوب ات ـس ــم
ومـ ــا س ـب ــق ـه ــا ،وهـ ــو أس ـ ـلـ ـ
ّ
بـ ـ ــ«ح ـ ــرف ـ ـ ّـي ـ ــة» مـ ـلـ ـح ــوظ ــة .وط ـ ـ ـ ــورت
الهجمات تكتيك «الهجوم البرقي»
ال ـ ــذي كـ ــان اس ـت ـخــدامــه (ح ـت ــى وقــت
ّ ً
مسجال شبه حصري باسم
قــريـ ٍـب)
املـجـمــوعــات الـشـيـشــانـ ّـيــة املنضوية
في صفوف تنظيم «داعــش» .ويقوم
ه ــذا التكتيك عـلــى مهاجمة النقاط
املـسـتـهــدفــة ع ـبــر م ــوج ــات ّ مـتـتــابـعــةٍ
م ــن «االن ـغ ـمــاس ـيــن» امل ــوزع ــن على
م ـج ـمــوعــات ص ـغ ـيــرة .ول ـع ــب ه ــؤالء

اليمن

عودة الحرب بعد انتهاء المحادثات ...واشتعال العمليات جنوبي السعودية
تسارعت األحداث العسكرية
في اليومين الماضيين عقب إعالن
انتهاء محادثات الكويت من دون
سابق عهدها،
نتيجة .الحرب عادت إلى ّ
فيما يبدو أن الهجمات ستركز على
صنعاء التي أعلنت القوات اليمنية
الموالية للتحالف السعودي انطالقها،
في وقت ّ
سعر فيه الجيش و«اللجان
الشعبية» العمليات الحدودية

صنعاء ــ رشيد الحداد
غـ ـ ــداة ت ـع ـل ـيــق املـ ـح ــادث ــات الـيـمـنـيــة
فــي الـكــويــت وإع ــان املـتـحــدث باسم
التحالف السعودي ،أحمد عسيري،
اسـتـئـنــاف «إع ـ ــادة األم ـ ــل» ،ارتـفـعــت
وتيرة العمليات العسكرية ال سيما
ال ـجــويــة ،م ــا يــؤكــد ان ـه ـيــار الـتـهــدئــة
ال ـشــام ـلــة .وش ـه ــدت ج ـب ـهــات شــرقــي
ص ـن ـعــاء تـسـخـيـنــا م ــن ق ـبــل ال ـق ــوات
املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» بـعــد إعالنها
«بـ ــدء م ـعــركــة ص ـن ـعــاء» ال ـت ــي تــأخــر
انطالقها ،رغم اإلعالن عنها أكثر من
مرة منذ نحو سنة.
وكان املبعوث الدولي اسماعيل ولد

الشيخ قد أعلن أول من أمس تعليق
املـحــادثــات ،على أن يتم استئنافها
«ف ــي غ ـضــون شـهــر ف ــي م ـكــان يتفق
عليه الحقًا» ،واعدًا أيضًا باستئناف
«ال ـج ــوالت املـكــوكـيــة» لــزيــارة طرفي
األزم ــة فــي الــريــاض وصـنـعــاء .وأكــد
أنــه «لــم يتم تقديم أي طلب للكويت
مــن أج ــل اسـتـضــافــة ال ـجــولــة املقبلة
م ــن املـ ـ ـش ـ ــاورات ،لـكـنـهــا واحـ ـ ــدة من
االحتماالت» .وعلى الرغم من تأكيد
ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــرف ــن عـلــى
ت ـجــديــد االل ـ ـتـ ــزام ب ــأح ـك ــام وشـ ــروط
وق ـ ــف األع ـ ـمـ ــال ال ـق ـت ــال ـي ــة ،وتـفـعـيــل
لجنة التهدئة والتواصل في ظهران
ال ـج ـنــوب وال ـل ـجــان األم ـن ـيــة املحلية

بهدف تثبيت وقف األعمال القتالية،
شهد امليدان اليمني تصعيدًا كبيرًا
على الجبهات الداخلية والحدود.
وفيما أعلنت القوات املوالية لهادي
ب ـ ــدء م ـع ــرك ــة ص ـن ـع ــاء ت ـح ــت ش ـعــار
«صنعاء موعدنا» أول من أمس ،عبر
تنفيذ أكـبــر عملية هـجــوم مــن ثالث
جهات بإسناد جوي من قبل طائرات
«التحالف» ،يمضي الجيش اليمني
و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي مـحــاولــة
نقل املعركة مــن محيط صنعاء إلى
عمق األراض ــي السعودية .وحاولت
القوات املوالية لـ«التحالف» التقدم
من اتجاه جبل املنارة ومناطق بران
ف ــي م ــدي ــري ــة ن ـه ــم ش ــرق ــي ص ـن ـعــاء،

إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـح ــاول ــة هـ ـج ــوم عـلــى
مناطق املنصاع والنحرين وشرقي
امل ـج ــاوح ــة ف ــي ن ـهــم وج ـب ــال ال ـحــول
وم ـنــاطــق امل ــدف ــون .وتـمـكــن الجيش
و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» م ــن الـتـصــدي
لـعـمـلـيــات ال ـه ـجــوم ،كـمــا اسـتـهــدفــوا
ب ـص ــاروخ باليستي تجمعًا لـقــوات
«التحالف» أسفل فرضة نهم.
ون ـف ــت مـ ـص ــادر ع ـس ـكــريــة أن يـكــون
جـبــل امل ـنــارة املـطــل عـلــى الـعــديــد من
ج ـبــال نـهــم ق ــد سـقــط تـحــت سيطرة
ال ـقــوات املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» ،وأكــد
امل ـص ــدر مـقـتــل  52م ــن ه ـ ــؤالء خــال
ص ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس فــي
جـ ـب ــال الـ ـح ــول ب ــات ـج ــاه نـ ـه ــم ،فـيـمــا

