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سوريا

فشل خطط ابن سلمان لـ«استعادة الهيبة»:

جبهة مفتوحة في ريف حماه الشمالي

ّ
رهان تركي على تحييد الجبهات الحساسة

قوات صنعاء تعزز مكاسبها على الحدود
أراد ولي العهد
السعودي ،محمد بن
سلمان ،تحويل عيد الفطر
إلى مناسبة الستعادة
قواته هيبتها على الحدّ
الجنوبي ،لكن خططه
سرعان ما باءت بالفشل ،مع
الهجمات المضادة التي
ّ
واللجانَ على
الجيش
ها
شن
ّ
محاور عديدةُ ،معزز َين
مكاسبهما ،ومضاعفين
خسائر جنود المملكة
وحلفائها
صنعاء ـــ رشيد الحداد
لـ ــم تـ ـه ــدأ ج ـب ـه ــات ال ـ ـحـ ـ ّـد ال ـج ـنــوبــي
ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ط ـي ـل ــة أي ـ ـ ــام ع ـي ــد ال ـف ـط ــر،
ال ألن ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي
والـلـجــان الشعبية أرادت ـهــا أن تكون
جـبـهــة ســاخ ـنــة ،ب ــل ألن ول ــي الـعـهــد
السعودي ،محمد بن سلمان ،يخطئ
دومـ ــا ت ـق ــدي ــرات امل ـع ــرك ــة ،وال يجيد
ح ـس ــاب ــات ـه ــا .فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب ق ـم ــم مـكــة
الثالث ،أمر ابن سلمان ،الــذي يشغل
ّ
أي ـض ــا م ـن ـصــب وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،بـشــن
أوس ــع عملية عـسـكــريــة فــي املـنــاطــق
الحدودية ،ليعقب ذلك ترويج وسائل
إعالم اململكة عشية عيد الفطر لحملة
واسعة سيطلقها الجيش السعودي
فــي جـيــزان ونـجــران وعـسـيــر ،تــوازيــا
مع زيــارة قصيرة ومحدودة النطاق
ق ـ ــام ب ـه ــا اب ـ ــن س ـل ـم ــان إل ـ ــى نـ ـج ــران.
وه ــي زي ــارة قــوبـلــت بــأخــرى مماثلة
ل ــوزي ــر ال ــدف ــاع ف ــي ح ـكــومــة اإلن ـق ــاذ
ف ــي ص ـن ـعــاء ،مـحـمــد ال ـعــاط ـفــي ،إلــى
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مشارف املدينة ،شارك خاللها قوات
الـجـيــش والـلـجــان فــي مـحــور نـجــران
ّ
اح ـت ـفــاالت عـيــد ال ـف ـطــر ،واط ـل ــع على
س ـي ــر امل ـ ـعـ ــارك ،ف ــي خ ـط ــوة وصـفـهــا
املتحدث باسم «أنصار الله» ،رئيس
وف ـ ــده ـ ــا ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوضـ ــي ،م ـح ـم ــد ع ـبــد
ّ
املعبرة
الـســام ،بـ«الرسالة الوطنية
عن إرادة الشعب اليمني في مواجهة
عــدوان غاشم وحصار ظالم ابتدأته
امل ـم ـل ـكــة ،وم ـس ـت ـمــرة ف ـيــه إل ــى جــانــب
اإلمارات بدعم أميركي سافر».
التصعيد في جبهات ما وراء الحدود
قوبل بتصعيد مماثل ،استطاع خالله
ّ
التصدي لعشرات
الجيش واللجان
ّ
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي ش ــنـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـقـ ــوات
السعودية والتشكيالت املوالية لها،
لـيـتـمـكـنــا إثـ ــر ذلـ ــك م ــن االن ـت ـق ــال من
حــالــة ال ــدف ــاع إل ــى ال ـه ـجــوم بـمــرونــة
عــال ـيــةُ ،
وي ـك ـ ّـب ــدا ال ـج ـيــش ال ـس ـعــودي
ُ
وح ـل ـفــاءه خـســائــر ف ــادح ــة ،ويـحـقـقــا
تـ ـق ــدم ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا فـ ــي م ـ ـحـ ــور ن ـ ـجـ ــران،
بـعـمـلـيــات هـجــومـيــة واس ـع ــة أرب ـكــت
خصومهما ،وأسـقـطــت حساباتهم،
قبل أن تنتهي فجر يــوم عيد الفطر
بسيطرتهما على  20موقعًا سعوديًا.
ووفقًا للمتحدث باسم قوات صنعاء،
الـعـمـيــد يحيى ســريــع ،ف ــإن هجمات
ن ـجــران انـطـلـقــت مــن ثــاثــة م ـســارات:
األول من اتجاه الصوح ،والثاني من
ات ـجــاه غ ــرب ال ـســديــس ،وال ـثــالــث من
قـبــالــة ال ـســديــس .وأشـ ــار ســريــع إلــى
أن «ال ـقــوات املـعــاديــة أصيبت بحالة
ذع ــر وه ـلــع» ،مـتـحـ ّـدثــا عــن «أك ـثــر من
م ـئ ـتــن م ــن ع ـنــاصــرهــا س ـق ـطــوا بني
صريع وجريح ،كما ّ
تم أسر عدد آخر،
ّ
فيما الذ مــن تـبــقــى بــال ـفــرار ،تــاركــن
مواقعهم وأسلحتهم» .ولـفــت ،كذلك
إلى «تمكن قوات الجيش واللجان من
تدمير وإعطاب أكثر من عشرين آلية
ومدرعة ،واغتنامهما أسلحة وعتادًا
عسكريًا كبيرًا» .وأضاف أن «طائرات
ال ـ ـعـّ ــدوان ح ــاول ــت إسـ ـن ــاد مــرتــزق ـتــه
بشنها أكثر من  75غارة جوية ،إال أن

محاوالتها باءت بالفشل».
وع ـلــى رغ ــم الـخـيـبــة امل ـس ـي ـطــرة على
ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة وح ـل ـفــائ ـهــا فــي
الـ ـ ـح ـ ـ ّـد الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،إال أن مـ ـص ــادر
عـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ص ـن ـع ــاء
أك ـ ـ ــدت ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن «ال ـ ـعـ ــدوان
ي ــدف ــع ب ـت ـع ــزي ــزات إل ـ ــى ج ـ ـيـ ــزان ،فــي
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـع ــوي ــض خـ ـس ــائ ــره فــي
نـجــران عشية عيد الـفـطــر» ،مضيفة
أن «ق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش والـ ـلـ ـج ــان ،كـمــا
ّ
لصد الهجوم السابق،
كانت جاهزة
ســوف تتصدى ألي عملية عسكرية
ُ
جــديــدة ،وت ـحـ ّـول جـيــزان إلــى محرقة
ل ـق ــوات ال ـع ــدو ال ـس ـع ــودي واملــرتــزقــة
املـ ـتـ ـع ــددي ال ـج ـن ـس ـي ــات» .وأش ـ ــارت
امل ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن «ق ـ ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
واللجان صـ ّـدت ،أول من أمــس ،زحفًا
واس ـع ــا ملــرتــزقــة ال ـج ـيــش ال ـس ـعــودي
ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـج ـي ــش والـ ـلـ ـج ــان مــن

ثالثة مـســارات في صحراء األجاشر
قبالة نـجــران» ،كما تـصـ ّـدت لـ«زحف
(آخـ ـ ـ ـ ــر) ف ـ ــي صـ ـ ـح ـ ــراء الـ ـبـ ـق ــع ق ـب ــال ــة
نجران» أيضًا ،ولثالث في الشرفة في

تدفع الرياض بمزيد من القوات
السودانية والقوات الموالية
لهادي إلى الحدود
املنطقة نفسها ،انطلق مــن مسارين
وش ــارك ــت ف ـيــه ال ـط ــائ ــرات ال ـحــربـيــة،
دون أي تـ ـق ــدم» .وع ـل ــى مـحــور
«م ــن ّ
عسير ،كثف «التحالف» غاراته خالل
ً
ُ
حاوال إسناد قواته
األيام املاضية ،م ِ
ال ـتــي فـشـلــت ف ــي ال ـت ـقــدم نـحــو منفذ
علب عــدة م ــرات ،فيما تمكنت قــوات
الجيش واللجان مــن صـ ّـد الهجمات

ك ـ ــاف ـ ــة ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى م ـكــاس ـب ـهــا
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى األرض .وبـحـســب
مـصــادر عسكرية ،فقد أفشلت قــوات
صـ ـنـ ـع ــاء أ ّك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أرب ـ ـ ـ ــع ه ـج ـم ــات
واس ـع ــة شــنـتـهــا الـ ـق ــوات الـسـعــوديــة
والتشكيالت املوالية لها قبالة علب
وق ـبــالــة أب ـ ــواب ح ــدي ــد ،مــوض ـحــة أن
بـعــض تـلــك الـهـجـمــات اسـتـمـ ّـر ألكثر
من  12ساعة.
ومـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـع ـ ــاظ ـ ــم خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر الـ ـجـ ـي ــش
السعودي ،التي ارتفعت إلى أكثر من
ً
 70قـتـيــا خ ــال األســاب ـيــع املــاضـيــة،
ت ــدف ــع الـ ــريـ ــاض ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـق ــوات
السودانية والقوات املوالية للرئيس
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
هــادي إلــى جبهات الـحــدود ،لكن من
دون نـتـيـجــة .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،أفــاد
م ـصــدر عـسـكــري فــي مـحــافـظــة حجة
بأن «قــوات الجيش واللجان تمكنت

تقرير

ّ
ّ
واشنطن تمهد لضم مستوطنات الضفة :إلسرائيل «الحق» في ذلك
يحيى دبوق
إعــان سفير واشنطن لدى تل أبيب ،ديفيد
ف ــري ــدم ــان ،أن إلس ــرائـ ـي ــل الـ ـح ــق ف ــي ض ـ ّـم
أج ــزاء مــن الـضـفــة امل ُـحـتـلــةُ ،ي ـعـ ّـد واح ــدة من
الخطوات األميركية امل ّ
مهدة لـ«صفقة القرن».
«اإليـضــاح» الخجول الـصــادر عن الخارجية
ّ
بل
األميركية ال يحدث فرقًا وال يغير شيئًاً ،
جاء مؤكدًا ملوقف فريدمان ،وإن أوحى شكال
بالرفض .في حديثه إلى صحيفة «نيويورك
تايمز» ّالسبت املاضي ،قال فريدمان« :أعتقد
أنه في ظل ظروف معينة ،إلسرائيل الحق في
االحتفاظ ببعض الضفة ،لكن من غير ّ
املرجح
أن تحتفظ بها كلها» .هذا املوقف يتطابق مع
وعود رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو
االنتخابية ،ببدء ّ
ضم املستوطنات اليهودية
ّ
في الضفة ،وربما يمهد أيضًا الطريق لتنفيذ
هذه الوعود ،وهي الخطوة التي تعتبر ،وفق
الصحيفة األميركية« ،ضربة قاتلة» للعملية
السياسية القائمة على «حل الدولتني».
كالم فريدمان ،الــذي يعطي إسرائيل «الحق
املـ ـش ــروع» ف ــي ض ـ ّـم أجـ ـ ــزاء م ــن ال ـض ـف ــة ،ال

يرفض «حق إسرائيل
يلغي في املقابل ،وال ّ ّ
املشروع» أيضًا في ضم كل الضفة إن أرادت
ذل ــك ،وإن لــم َي ـ ِـرد هــذا على لسانه مباشرة،
إذ ق ــال إن ت ـقــدي ـرًا مـتـكـ ّـونــا لــديــه يـفـيــد بــأال
ّ
بالضم الكلي .مع ذلك ،رفض السفير
ترجيح
األم ـي ــرك ــي ال ـك ـشــف ع ــن م ــوق ــف إدارتـ ـ ــه في
حال ّ
قرر نتنياهو الوفاء بوعوده االنتخابية،
وأضــاف أن آخر ما يحتاج إليه العالم «دولة
فلسطينية فاشلة بني إسرائيل واألردن» ،في
إشارة واضحة إلى رفض الدولة الفلسطينية
في الضفة .وتابع فريدمان أن إدارة (الرئيس
السابق بــاراك) أوباما ،في رفضها ممارسة
«الـفـيـتــو» والـسـمــاح ب ـمــرور ق ــرار أمـمــي عــام
 2016ي ــدي ــن امل ـس ـت ــوط ـن ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ويعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي،
أع ـطــت «شــرعـيــة ّ
الدعـ ــاء الفلسطينيني بــأن
الضفة الغربية وال ـقــدس الشرقية بأكملها
تابعتان لهم».
فـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ،ك ـ ــان الفـ ـت ــا فـ ــي «اإلي ـ ـضـ ــاح»
ال ـصــادر عــن الخارجية األميركية أنــه اتخذ
شكل تسريب لإلعالم األميركي على لسان
مسؤول رفيع في «الخارجية» طلب عدم ذكر

اسمه ،وأنــه جــاء خاليًا من أي إشــارة رفض
مباشرة لحديث فــريــدمــان ،إذ اقتصر على
تكرار أن «السياسة األميركية لم تتغير تجاه
املستوطنات» ،لكنه ترك الباب مفتوحًا على
إمكانية التغيير ،عبر االكتفاء بنفي أن تكون
«إســرائـيــل قــد قــدمــت أي خطة لـضـ ّـم أحــادي
ال ـجــانــب ألي ج ــزء مــن الـضـفــة الـغــربـيــة إلــى
الــواليــات املتحدة ،كما أنــه ال تجري مناقشة
األمر حاليًا».
بــن التأكيد وشـبــه النفي ثــم إع ــادة التأكيد

وصف أردان ما ورد في
مقابلة فريدمان بأنه
وجهة نظر إدارة ترامب
لسلة مكاسب إسرائيلية مقبلة في «صفقة
ال ـقــرن» ،الـتــي يـبــدو أن مــوعــد إعالنها ّ
تأجل
إلى ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية الجديدة،
تـكـشــف واش ـن ـطــن تـبــاعــا ب ـنــود «الـصـفـقــة»،
بالفلسطينيني ،الذين
وتحديدًا في ما يتعلق
ُ
َّ
يراد إسكاتهم بالدعم املالي الكبير املقدم من

الــدول الخليجية ،من أجــل تحسني وضعهم
املـعـيـشــي املـ ـت ـ ّ
ـردي نـتـيـجــة االحـ ـت ــال ،على
األرض
أن يتنازلوا عــن معظم مــا تبقى مــن
ّ
الفلسطينية في الضفة إلسرائيل ،ويتخلوا
أيـضــا عــن حقهم فــي إقــامــة دول ــة ،وإن على
جزء محدود من الضفة.
وفـ ـ ــي م ــوق ــف الف ـ ـ ــت ،وصـ ـ ــف وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
الــداخـلــي اإلســرائـيـلــي ،غلعاد أردان ،مــا ورد
فــي مقابلة فــريــدمــان بــأنــه وجـهــة نظر إدارة
الرئيس دونالد ترامب ،معتبرًا أن هذه الرؤية
«هي الوحيدة التي ربما ستؤدي إلى التغيير،
وتــدفــع الفلسطينيني إلــى إدراك أن مقاطعة
إسرائيل والــواليــات املتحدة ،ودعــم اإلرهــاب
والتحريض لن تحقق لهم أي إنجاز ،وهم من
سيخسر بشكل خاص من رفض السالم».
وال ـجــديــر بــالــذكــر أن نتنياهو ق ــال ل ــ«راديــو
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ،ف ــي ن ـي ـســان /أبــريــل
املــاضــي ،إن خطوة اعـتــراف تــرامــب بسيادة
إســرائ ـيــل عـلــى ال ـجــوالن (ال ـس ــوري املحتل)
تظهر أن من املمكن ّ
ضم مستوطنات الضفة
فــي إط ــار عملية تــدريـجـيــة ،مـسـتــدركــا بأنه
ّ
يفضل أن يقوم بذلك باعتراف أميركي.

م ــن إف ـش ــال عـمـلـيــة عـسـكــريــة واسـعــة
نـفــذتـهــا قـ ــوات س ـع ــودي ــة ،بـمـشــاركــة
قــوات سودانية و 7ألوية من القوات
املــوالـيــة لـهــادي ،على صـحــراء ميدي
قـبــالــة ج ـي ــزان»ُ ،مـبـ ّـيـنــة أن «العملية
بـ ــدأت فـجــر الـجـمـعــة ،واس ـت ـمــرت 20
س ــاع ــة م ــن اتـ ـج ــاه ال ـش ـم ــال وال ـغ ــرب
والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ،وبـ ـ ـع ـ ــرض يـ ـتـ ـع ــدى 40
ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا» ،إال أن ـ ــه «ت ـ ــم ال ـت ـصــدي
للمهاجمني ،وقـتــل وج ــرح العشرات
م ـن ـه ــم وأسـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ــدد آخـ ـ ـ ــر ،وت ــدم ـي ــر
وإعـ ـط ــاب آل ـي ــات م ـت ـنــوعــة ،واغ ـت ـنــام
أسلحة متنوعة».
وردًا ع ـل ــى ه ـج ــوم صـ ـح ــراء م ـي ــدي،
اقـتـحـمــت ق ــوات صـنـعــاء ع ــدة مــواقــع
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي شـ ــرقـ ــي ج ـبــل
ال ـ ـ ـ ــدود ،وسـ ـيـ ـط ــرت ع ـل ـي ـهــا أول مــن
أم ــس .كـمــا نـفــذ س ــاح الـجــو املسير،
التابع للقوات الجوية ،هجمات على
مطار جيزان أمس األحــد ،استهدفت
م ــراب ــض الـ ـط ــائ ــرات م ــن دون ط ـيــار
ومـحـطــاتـهــا .وف ــي تعليقه عـلــى تلك
الهجمات ،قال الناطق باسم «أنصار
الله» إن «وضع مطارات دول العدوان
ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى ال ـ ـن ـ ـيـ ــران وإغـ ــاق ـ ـهـ ــا أو
إصــابـتـهــا بــالـشـلــل هــو أق ــرب الـطــرق
ّ
لفك الحصار عــن مطار صنعاء ،في
ظل تقاعس األمم املتحدة عن فعل أي
شــيء بشأن الحصار املـفــروض على
املطار ،وتراجعها عن الجسر الجوي
الـطـبــي ل ــأم ــراض املستعصية ،ومــا
نجم عن ذلك من مآس إنسانية».
وبالتزامن مع تقدمها في جبهات ما
وراء ال ـحــدود ،حققت ق ــوات الجيش
والـ ـلـ ـج ــان ت ـق ــدم ــا م ـ ــوازي ـ ــا فـ ــي ع ــدد
م ــن ج ـب ـهــات ال ــداخ ــل ،ح ـيــث تمكنت
منتصف األسبوع املاضي من تعزيز
سيطرتها في جبهة البقع ،وسيطرت
ع ـل ــى  26م ــوق ـع ــا فـ ــي م ــدي ــري ــة خــب
وال ـش ـع ــف ،ب ـمــا ي ـع ــادل أك ـث ــر م ــن 40
كـيـلــو م ـت ـرًا مــربـعــا ،فــي وق ــت ال تــزال
فـيــه جـبـهــات الـضــالــع تـشـهــد مـعــارك
كر ّ
ّ
وفر.

يبدو األفق مفتوحًا
أمام استمرار جولة المعارك
التي تدور على خطوط
التماس بين كرناز ومحردة
في ريف حماة الشمالي،
بوجود دعم تركي لغرفة
عمليات تحمل اسم «الفتح
المبين» ،في مسعى إلبعاد
الزخم العسكري عن جبهات
سهل الغاب ومحيط جسر
الشغور ّ
الحساسة

مقتل جندي
تركي في
محيط تل
رفعت
أعلنت وزارة الدفاع التركية،
أمس ،مقتل أحد جنودها
وإصابة خمسة آخرين في
هجوم في شمال سوريا.
وأوضحت ،في بيان ،أن
وحدة من قواتها ّ
تعرضت
لصاروخ مضاد للدبابات
في محيط منطقة تل رفعت
في ريف حلب الشمالي،
مضيفة أنه تم «الرد بنيران
انتقامية» على موقع إطالق
الصاروخ.
(األخبار)

تـتـحــول امل ـعــارك ال ــدائ ــرة فــي ري ــف حماة
الشمالي إلــى جبهة مفتوحة ،تستقطب
ً
َ
جانبي خطوط
ثقال عسكريًا كبيرًا على
ّ
التماس هناك ،ما يحد من زخم العمليات
في مناطق أخرى .األيام القليلة املاضية
ش ـه ــدت ت ـغ ـي ـيــرات ســري ـعــة ف ــي خــريـطــة
ال ـس ـي ـطــرة ،تـضـمـنــت ان ـس ـحــاب الـجـيــش
الـســوري مــن عــدة مــواقــع ،وعــودتــه إليها
الحقًا ،فيما ال تزال مواقع أخرى ،دخلتها
الفصائل املسلحة في أول أيام هجومها،
منطقة عمليات عسكرية ،ال تثبيت فيها
ّ
ألي م ــن ال ـط ــرف ــن .وح ـت ــى وق ــت مـتــأخــر
م ــن ل ـي ــل أمـ ـ ــس ،ك ـ ــان ال ـج ـي ــش مـسـيـطـرًا
عـلــى بـلــدة الـجـلـمــة ،الــواقـعــة عـلــى طريق
مـحــردة ـ ـ السقيلبية ،بعدما استعادها
َ
ـاوال الـتـقــدم شــرقــا نحو تل
صـبــاحــا ،م ـحـ ِ
ملح والجبني .االنسحاب من البلدة أول
من أمس جاء بعد هجوم عنيف الئتالف
الفصائل املسلحة ،بمشاركة وازن ــة من
ّ
«ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» ،تـخــلـلــه تفجير
عــربــة مفخخة يـقــود ّهــا انـتـحــاري .وعلى
رغم االستهداف املكثف من ِق َبل الجيش
ملنطقة تل ملح ،فإنها ال تزال خط تماس
يشهد َك ّرًا ّ
وفرًا ،ربطًا بوصول التعزيزات
َ
ونشاط سالحي املدفعية والطيران.
وإلـ ّـى جانب التطورات على هــذا املحور،
ســخـنــت الـفـصــائــل املسلحة أم ــس جبهة
جـ ــديـ ــدة ،فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مــن
ال ـض ـغ ــط املـ ـي ــدان ــي ف ــي م ـح ـيــط ت ــل مـلــح
والـجـبــن ،وحـ ّـركــت قواتها باتجاه بلدة
الـقـصــابـيــة وأط ـ ــراف ك ـفــرن ـبــودة .وخ ــال
وقت قصير من بداية الهجوم (في ساعات
ال ـن ـهــار األخـ ـي ــرة) أج ـ َـب ــرت ق ــوة دفــاع ــات
الـجـيــش الـفـصــائــل عـلــى وق ــف تـحــركـهــا،
واالنـ ـسـ ـح ــاب إل ـ ــى الـ ـخـ ـط ــوط ال ـخ ـل ـف ـيــة.
وبالتوازي ،لم تهدأ جبهة ريف الالذقية
الشمالي خــال الـيــومــن املــاضـيــن ،بعد
ّ
هـجــوم مـضــاد تـعــاضــدت فيه جـهــود كل
من «الجبهة الوطنية للتحرير» و«هيئة
تحرير الشام» والفصائل العاملة ضمن
«غرفة عمليات ّ
وحرض املؤمنني» ،وعلى
رأسها «حراس الدين» و«أنصار الدين».
وتشير املعطيات امليدانية املتوافرة إلى

استعاد الجيش السيطرة على بلدة الجلمة الواقعة على طريق محردة ـــ السقيلبية (أ ف ب)

لم تهدأ جبهة ريف
الالذقية الشمالي خالل
اليومين الماضيين

ّ
أن الضغط ال ــذي تـنــفــذه الفصائل تحت
رايـ ــة «غ ــرف ــة عـمـلـيــات ال ـف ـتــح امل ـب ــن» قد
يمتد على فـتــرة زمنية طـ ّـويـلــة ،بوجود
َ
غ ـط ــاء ت ــرك ــي ص ــري ــح ،ت ـم ــث ــل ف ــي الــدعــم
ال ـلــوج ـس ـتــي واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري وخ ــدم ــات
اإلسعاف إلى املستشفيات التركية ،وغير
ذلك .وهو ما ّ
رد عليه الجيش باستهداف
محيط نـقــاط املــراقـبــة التركية غير مـ ّـرة،
كــان آخرها قصفًا مدفعيًا طــاول النقطة
الواقعة في محيط بلدة مورك.
وليس قرار أنقرة التركيز على هذا املحور
خ ـيــارًا طــارئــا أو مـسـتـجـدًا .فمنذ دخــول
الـجـيــش إل ــى عـمــق سـهــل ال ـغ ــاب ،وفـشــل
الفصائل هناك في استعادة ما خسرته
ل ـصــال ـحــه ،ح ــاول ــت ال ـت ـق ــدم ع ـلــى مـحــور

الحماميات والجبني وتــل ملح ،ولكنها
فشلت في تحقيق خرق ميداني لدفاعات
الـجـيــش .ومــع الـتــوجــه الـتــركــي للخوض
في الخيارات امليدانية إلى مدى أبعد ،تم
ترتيب أوراق العمليات بمشاركة الفتة
من فصائل محسوبة مباشرة على أنقرة،
م ـثــل «ال ـج ـب ـهــة ال ـشــام ـيــة» ال ـت ــي ل ــم تكن
موجودة على خطوط تماس ريفي حماة
وإدلب قبل ذلك .وباالستفادة من مخزون
ال ـصــواريــخ امل ـض ــادة ل ـل ــدروع ،وحـضــور
ثقل عسكري لــ«تـحــريــر ال ـشــام» ،تمكنت
الفصائل من اخـتــراق خط دفــاع الجيش
هناك ،لتبدأ جولة املعارك األخيرة .ويبدو
مـكــان العمليات هـنــاك وتوقيتها خيارًا
تركيًا بامتياز ،يراعي مآل املحادثات عبر
القنوات املفتوحة مع الجانب الروسي ،إذ
يتيح التركيز على محيط جيب كفرزيتا
ـ ـ ـ الـلـطــامـنــة ـ ـ ـ مـ ــورك إب ـع ــاد املـ ـع ــارك عن
م ـنــاطــق م ـت ـقــدمــة وح ـس ــاس ــة م ـثــل سهل
الـغــاب ومحيط كباني وجـســر الشغور.
ويتوقع أن تتواصل االشـتـبــاكــات هناك
بــوت ـيــرة كــافـيــة فــي م ـحــاولــة ملـنــع إطــاق
عـمـلـيــات جــديــدة مــن جــانــب الـجـيــش في
م ـحــاور أخـ ــرى ،وه ــو مــا قــد يـفـضــي إلــى
تـ ّ
ـوس ــع دائ ـ ــرة املـ ـع ــارك ،إن بـقـيــت أج ــواء
املحادثات الروسية ـ ـ التركية على حالها.
(األخبار)

تقرير

«الحرب» على النسوية السعودية« :أساور» للطليقات ...و«انفرادي» للباقيات
بعدما اضطرت إلى
إطالق سراح عدد من
الناشطات تخفيفًا
للضغوط الحقوقية
عليها ،أبت سلطات
المملكة إال أن تالحق
الطليقات بأساور
إلكترونية .أما الباقيات
خلف القضبان ،فما زلن
يقاسين صنوف التعذيب،
فيما تقبع بعضهن في
العزل االنفرادي منذ أشهر،
مثلما هو حال المعتقلة
نسيمة السادة
سناء أحمد إبراهيم
تنقضي ،فــي ه ــذه األيـ ــام ،سـنــة كاملة
ُ
على اعتقال ناشطات سـعــوديــات ز ّج
ّ
بـهــن فــي الـسـجــون مــا بــن أي ــار /مايو
وتـمــوز /يوليو مــن عــام  ،2018بتهمة
«العمالة ألطــراف أجنبية» ،وذلك على

خـلـفـيــة مـمــارسـتـهــن ن ـشــاطــات داع ـيــة
إلى إقرار حقوق املرأة .في آذار /مارس
امل ـ ــاض ـ ــي ،أطـ ـلـ ـق ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات سـ ــراح
ّ
ثـ ــاث م ــن هـ ـ ــؤالء ،هـ ــن رق ـي ــة امل ـح ــارب
وع ــزي ــزة ال ـيــوســف وإي ـم ــان الـنـفـجــان،
ب ـعــدمــا أب ـق ـت ـهــن شـ ـه ــورًا ت ـحــت ســوط
ال ـت ـعــذيــب واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات ال ـت ــي بـلـغــت
حـ ّـد االع ـتــداء الجنسي .وبعد شهرين
م ــن ذل ـ ــك ،أف ــرج ــت ال ـس ـل ـط ــات ،أي ـض ــا،
ّ
عــن أرب ـ ٍـع أخــريــات ،هــن هتون الفاسي
وأم ــل الـحــربــي ومـيـســاء املــانــع وعبير
النمنكاني ،إال أنـهــا أبقتهن مـقـ ّـيــدات
ّ
ـة ،وم ـن ـع ـت ـهــن من
ب ــأس ــاور إل ـك ـت ــرون ـي ـ ْ
الـ ـح ــدي ــث عـ ـ ّـمـ ــا ع ــاي ــشـ ـن ــه فـ ــي سـجــن
الحائر ،وفي توقيفات املباحث العامة
السيئة الصيت.
ْ
ّ
وإذا كان البعض منهن قد ِنلن إفراجًا
مشروطًا و /أو مؤقتًا ،في محاولة من
السلطات المتصاص الغضب املتنامي
إزاء حـمــات االعـتـقــال الـتــي تصاعدت
ّ
مذ تعززت سلطات ولـ ّـي العهد محمد
ب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ،ف ـ ــإن أخ ـ ــري ـ ــات م ـ ــا زل ــن
يـقــاســن مـ ــرارة االع ـت ـقــال ،مــن دون أن
ّ
ُت َّ
وجه إليهن اتهامات أو ُيعرضن على
محاكمة .من بينهن الكاتبة والناشطة
نسيمة ال ـس ــادة ،الـتــي اعتقلت فــي 31
ت ـم ــوز /يــولـيــو  ،2018وال تـ ــزال تقبع
ـ ـ وحــدهــا دون رفيقاتها ـ ـ فــي الـعــزل
االنـ ـف ــرادي ف ــي سـجــن مـبــاحــث الــدمــام
منذ أشهر ،حيث ُت َ
حرم أدنى موجبات

الصحة والسالمة.
ي ـبـ ّـن مــوســى الـ ـس ــادة ،ن ـجــل املعتقلة
امل ـق ـيــم خـ ــارج الـ ـب ــاد ،ف ــي ح ــدي ــث إلــى
ـار» ،أن ه ــذه هــي امل ــرة الثانية
«األخـ ـب ـ َ
ال ـتــي ُي ــدف ــع فـيـهــا بــوالــدتــه إل ــى الـعــزل
االنـفــرادي ،موضحًا أن املرحلة األولى
ّ
امتدت ألربعة أشهر بني آب /أغسطس
وك ـ ــان ـ ــون األول /ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر ،2018
ّ
مضيفًا أن ّأم ــه لــم تلبث أن بقيت أقــل
م ــن ش ـهــر م ــع م ـع ـت ـ ُقــات أخ ــري ــات في
السجن العام حتى أعيدت مجددًا إلى
«االنفرادي» ،لتبدأ في كانون الثاني/
يـنــايــر  2019املــرح ـلــة الـثــانـيــة ال ـتــي ال
تزال مستمرة ،في محاولة لكسر إرادة
ّ
ال ـس ــادة ،ال ـتــي لــم تـتـخــل عــن نشاطها
ح ـت ــى خ ـل ــف ال ـق ـض ـب ــان ،ح ـي ــث كــانــت
«ت ـحـ ّـرض» رفيقاتها على «املـقــاومــة».
يقول موسى إن «والــدتــي منهكة جدًا
م ــن الـ ـع ــزل االن ـ ـف ـ ــرادي» ،م ـت ـحــدثــا عن
تـعــذيــب ج ـســدي ونـفـســي تـعـ ّـرضــت له
شـمــل الـصـعــق الـكـهــربــائــي ،والـتـهــديــد
ب ــاالغ ـت ـص ــاب ،واالن ـت ـق ــام م ــن الـعــائـلــة
واألقارب.
ي ـضــاف إل ــى ذل ــك ،بـحـســب مــوســى ،أن
نسيمة تعيش مـعــانــاة نفسية كبيرة
بسبب ابـتـعــادهــا عــن أطـفــالـهــا ،الــذيــن
يـ ـك ــاب ــد ب ـع ـض ـه ــم أوض ـ ــاع ـ ــا ص ـح ـيــة
ص ـع ـبــة .ي ـل ـفــت ،ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،إلــى
ح ــال ــة ش ـق ـي ـقــه م ـص ـط ـفــى ( 16س ـن ــة)،
ال ــذي يـعــانــي نقصًا ح ــادًا فــي السمع،

وهو «يأمل خروج أمه من السجن قبل
موعد عملية زراعة القوقعة» .األصعب
م ـمــا ت ـق ــدم ،أن نـسـيـمــة ك ــان ــت املـعـيـلــة
ّ
ـرض
ال ــوحـ ـي ــدة ألس ــرتـ ـه ــا ،ف ــي ظ ـ ــل م ـ ٌ
زوجها املصاب بفقدان الذاكرة .مرض
يـنـعـكــس س ـل ـبــا ع ـلــى ح ــال ــة الـنــاشـطــة
املـعـتـقـلــة ،بــالـنـظــر إل ــى أن ـهــا مـحــرومــة
التواصل إال مع زوجها ،وهــذا األخير
ال يستطيع استيعاب ما تنقله إليه أو
َ ّ
تذكره« ،ما يزيد الواقع سوءًا».
فـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــال ـ ــة امل ـع ـت ـق ـل ــة
نسيمة السادة ،يلفت رئيس «املنظمة
األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان»،
ع ـ ـلـ ــي ال ـ ــدبـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ،ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إلـ ــى
ّ
«األخـبــار» ،إلــى أن السلطات تجاوزت
حتى القوانني املحلية في ممارستها

ّ
ال ـت ـن ـك ـيــل بـ ـح ــق الـ ـ ـس ـ ــادة ،م ـش ـي ـرًا فــي
هـ ــذا اإلطـ ـ ــار إلـ ــى أن األخـ ـي ــرة «قـضــت
نـحــو  80بــاملـئــة مــن م ــدة االع ـت ـقــال في
املـحـبــس االنـ ـف ــرادي ،فــي شـكــل يعكس
مستوى القسوة لدى جهاز رئاسة أمن
الدولة» ،متابعًا أن «القوانني املحلية ال
تسمح بتأخير املحاكمات أكثر مــن 6
أشهر إال بقرار قضائي ،لكن املعتقلة
تجاوزت تلك املــدة» .يرى الدبيسي أن
الـتـعــامــل مــع «ال ـت ـيــار الـنـســوي أصبح
ّ
عارًا على السعودية»ُ ،مذكرًا بأنه لوال
«الضغوط الدولية ملا عمدت الرياض
إلـ ـ ــى نـ ـق ــل م ـح ــاك ـم ــة الـ ـنـ ـش ــاط ــات مــن
املحكمة الجزائية املتخصصة بقضايا
اإلرهاب ،إلى املحكمة الجزائية ،بهدف
إزاحة الحرج عن نفسها».

إذا كانت
البعض قد
ِن ْلن إفراجًا
مشروطًا و/
أو مؤقتًا،
فإن أخريات ما
ّ
زلن يقاسين
َ
مرارة االعتقال
(أمنستي)

