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الحدث

اليمن

هجوم مأرب الصاروخي:
تصفية حسابات
داخل «التحالف»؟

انتهى المؤتمر الدولي الذي َ
الملف
في
الفاعلين
األطراف
ع
جم
ّ
الليبي في برلين ،يوم أمس ،إلى االتفاق على جملة ّ
مقررات ،لعل
ّ
ّ
محل الصراع ،والذي كان له ّ
حيز بارز
أبرزها ما يتعلق بالنفط الليبي،
في البيان الختامي للمؤتمر

صنعاء ـــ رشيد الحداد

«مؤتمر ًبرلين» حول ليبيا:
النفط أوال ...ثم الهدنة
ّ
بـنـ ٌـد رئـيــس كــان مـحــل إجـمــاع دولـ ّـي
فـ ــي م ــؤت ـم ــر بـ ــرلـ ــن :ح ـم ــاي ــة ال ـن ـفــط
ال ـل ـي ـبــي؛ وبـيـنـ َمــا ف ـ ِـشــل املـجـتـمـعــون
في ّ
لم شمل طرفي النزاع الداخليني،
تــوافـقــوا عـلــى مــا اعـتـبــروه «تــوزيـعــا
ً
ع ـ ـ ــادال وش ـف ــاف ــا لـ ـع ــائ ــدات ال ـن ـف ــط»،
ّ
شرط االعتراف بـ«املؤسسة الوطنية
للنفط» باعتبارها الـكـيــان الوحيد
املسموح له ببيع الخام ،ودعوا جميع
األط ــراف إلــى «االمـتـنــاع عــن األعمال
ال ـعــدائ ـيــة ض ــد امل ـن ـشــآت الـنـفـطـيــة».
تـ ــوازيـ ــا م ــع انـ ـط ــاق أعـ ـم ــال ال ـق ـمــة،
لجأت قوات املشير خليفة حفتر إلى
إغــاق جميع حقول النفط الرئيسة
ّ
فــي ال ـبــاد ،مــا سيقلص اإلن ـتــاج من
 1.2مليون برميل يوميًا إلى  72ألفًا
ّ
املؤسسة
في غضون أيام قليلة ،وفق
تصعيد أرخ ــى بثقله
الــرسـمـيــة ،فــي
ٍ
على القمة ،واعتبره رئيس املجلس
الــرئــاســي لـحـكــومــة «ال ــوف ــاق» ،فائز
ّ
ـط» يستغلها
الـ ـس ـ ّـراج« ،ورق ـ ــة ض ـغ ـ ٍ
حفتر بعد فشله عسكريًا.
وبـ ـمـ ـش ــارك ــة كـ ــل مـ ــن مـ ــن الـ ــواليـ ــات
املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدة ،وروس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا ،وف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا،
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،وال ـ ـ ـصـ ـ ــن ،وأملـ ــان ـ ـيـ ــا،
وتركيا ،وإيطاليا ،ومصر ،واإلمارات،
والـ ـج ــزائ ــر وال ـك ــون ـغ ــو ،إض ــاف ــة إلــى
األم ــم املـتـحــدة ،واالت ـح ــاد األوروبـ ــي،
واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي والـ ـج ــامـ ـع ــة
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ِّ
ال ـع ــرب ـي ــة ،وم ـم ــث ـل ــي ال ـ ـنـ ــزاع الـلـيـبــي
فــائــز ال ـس ــراج وخـلـيـفــة حـفـتــر ،اتـفــق
املـ ـش ــارك ــون ف ــي مــؤت ـمــر ب ــرل ــن على
ثــاثــة مـســارات مـتــوازيــة لحل األزمــة
ال ـل ـي ـب ـيــة ،ت ـش ـمــل املـ ـج ــال ال ـع ـس ـكــري
واالقتصادي والسياسي؛ في األول،
اتفق املجتمعون على تشكيل لجنة
ّ
عسكرية مؤلفة من عشرة مسؤولني
ع ـس ـك ــري ــن مـ ــن الـ ـط ــرف ــن ال ـل ـي ـب ـيــن
ْ
املتقاتلي ،خمسة مــن كــل طــرف ،من
أجـ ــل ت ـعــزيــز ال ـه ــدن ــة ،ت ـ ــدرس آل ـيــات
مراقبة وقف دائم ّ
وفعال إلطالق النار،
على أن يجري تعيني أعضائها خالل
أي ــام .أمــا الـثــانــي ،فانطلق منذ مــدة،
وب ــدأ بالنظر فــي الـنـقــاط األســاسـيــة
ّ
امل ـت ـع ــل ـق ــة بـ ــإصـ ــاح ال ـب ـن ــك امل ــرك ــزي
وامل ــؤس ـس ــات االق ـت ـص ــادي ــة الـلـيـبـيــة،
وكل ما يتعلق في هذا املجال .وكشف
األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غـ ــوت ـ ـيـ ــريـ ــس ،أن ـ ـ ــه سـ ـتـ ـج ــرى أي ـض ــا
مشاورات من أجل العودة إلى مسار
العملية السياسية في ليبيا ،داعيًا
األطـ ـ ـ ــراف ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة إلــى
االمتناع عن تأجيج النزاع وااللتزام
بـ ـق ــرارات ح ـظــر ت ــوري ــد ال ـس ــاح إلــى
ليبيا الــذي تفرضه املنظمة الدولية
م ـن ــذ عـ ــام  .2011وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـب ـيــان
ّ
الختامي أن ال «حل عسكريًا» للنزاع،
وف ــق مــا أعـلـنــت املـسـتـشــارة األملــانـيــة

أنـجـيــا مـيــركــل فــي مــؤتـمــر صحافي
م ـش ـت ــرك م ــع غ ــوت ـي ــري ــس ،وم ـب ـعــوث
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة الـ ـخ ــاص إلـ ــى لـيـبـيــا
غ ـس ــان س ــام ــة .ومـ ــا ي ـب ــدو تحقيقه
ً
مستحيال على األرض ،صــار ممكنًا
في بيان «قمة برلني» ،خصوصًا بعد
إشارة األمني العام لألمم املتحدة إلى
أن «جـمـيــع املـشــاركــن الـتــزمــوا بعدم
التدخل بعد اليوم في النزاع املسلح
أو في الشؤون الداخلية لليبيا».
اإلمـ ـ ــارات ،صــاحـبــة الـ ــدور ال ـب ــارز في
ال ـنــزاع ،أش ــار وزي ــر دولـتـهــا للشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،أن ـ ـ ــور قـ ــرقـ ــاش ،إل ـ ــى أن
«ت ـه ـم ـيــش ال ـ ـ ــدور الـ ـع ــرب ــي ،ك ـم ــا هــو
الـ ـح ــال ف ــي سـ ــوريـ ــاٌ ،
ـاس لــن
درس ق ـ ـ
ٍ ًّ
ي ـت ـكـ ّـرر» ،مــؤك ـدًا أن ب ــاده تــدعــم حــا

قرقاش« :تهميش
هو
الدور العربي كما
ٌ
سوريا درس
الحال في
ّ
قاس لن يتكرر»
ٍ

الفروف :المؤتمر خطوة صغيرة إلى األمام مقارنة بما حدث خالل اجتماعات موسكو (أ ف ب)

س ـيــاس ـيــا ف ــي ل ـي ـب ـيــا .وف ـي ـمــا وصـفــه
وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ـطــالــي ،لويجي
دي مــايــو ،بــأنــه «نـقـطــة ان ـط ــاق» من
أجل التوصل إلى وقف إلطــاق النار
ووقف واردات السالح التي تسارعت
م ــع ه ـجــوم حـفـتــر عـلــى طــراب ـلــس في
ن ـي ـســان /أب ــري ــل امل ــاض ــي ،رأى وزي ــر
الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف،
أن املؤتمر «خطوة صغيرة إلى األمام
مـقــارنــة بـمــا ح ــدث خ ــال اجـتـمــاعــات
مــوس ـكــو» األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،عندما
رف ـ ــض ح ـف ـتــر ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ات ـف ــاق
ّ ً
لوقف إطــاق النار ،متعلال بالحاجة
إلــى مزيد مــن الــوقــت .وقبيل انطالق
أع ـم ــال املــؤت ـمــر م ـســاء أم ــس ،شـهــدت
ب ــرل ــن ق ـ ّـم ــة ت ــرك ـي ــة ـ ـ ـ روس ـ ـيـ ــة ،ات ـفــق
خاللها الرئيسان التركي رجب طيب

أردوغــان والروسي فالديمير بوتني،
على أن «الجهد املـشـتــرك» لبلديهما
ّ
ح ــق ــق ه ـ ـ ــدوءًا ن ـس ـب ـيــا ع ـل ــى األرض،
«لـكـنـنــا سـنـجـنــي ال ـث ـمــار األســاس ـيــة
ملبادراتنا مع انعقاد ّ
قمة برلني» ،وفق
ّ
الــرئـيــس ال ـتــركــي ،ال ــذي أك ــد ض ــرورة
ضمان قبول األطراف الليبيني بوقف
إطـ ــاق ال ـن ــار والـ ـع ــودة إل ــى العملية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،م ــا ي ـع ـنــي «و ّضـ ـ ــع ح ـ ّـد
للموقف العدواني الذي يتبناه حفتر
مـ ــن أج ـ ــل ت ـن ـف ـيــذ امل ـ ـسـ ــار ال ـس ـيــاســي
ّ
ومراحل الحل األخرى في ليبيا».

قوات حفظ سالم؟
ت ـب ـل ــورت ف ـك ــرة إرسـ ـ ــال ق ـ ــوات دول ـيــة
ملــراقـبــة الـهــدنــة فــي لـيـبـيــا ،خصوصًا
بـ ـع ــد ت ــرحـ ـي ــب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ّـراج ب ــاملـ ـقـ ـت ــرح،

وإع ــراب كــل مــن إيـطــالـيــا وأملــانـيــا عن
استعدادهما إلرس ــال قــوات أوروبـيــة
ل ــدع ــم «ال ـ ـسـ ــام» ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .وفـيـمــا
تـسـعــى واش ـن ـطــن وراء «آل ـيــة مــراقـبــة
مــوثــوق بـهــا» ،بحسب تغريدة لوزير
خ ــارجـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،مـ ــايـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،ف ــإن
االتـ ـف ــاق ع ـلــى وقـ ــف الـ ـن ــار ق ــد يشمل
للفصل بني طرفي
إرسال قوات سالم
ّ
النزاع ،ولكن ذلك لن يتحقق إال بقرار
مــن مجلس األم ــن الــدولــي .ومـنــذ عام
 ،2014لــم تـكــن أوروبـ ــا مهتمة كثيرًا
ّ
بــال ـح ـضــور ع ـس ـكــريــا ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،إل
ِّ
فـ ــي إط ـ ـ ــار م ـ ـحـ ــدود م ـت ـع ــل ــق أس ــاس ــا
بعملية «صــوفـيــا» البحرية ملكافحة
الهجرة غير الشرعية نحو السواحل
اإليطالية .لكن دخول الروس واألتراك
ّ
ع ـل ــى خ ـ ــط األزم ـ ـ ـ ــة ،ون ـج ــاح ـه ـم ــا فــي

إقـ ـن ــاع ط ـ َـرف ــي ال ـ ـنـ ــزاع ب ــوق ــف إط ــاق
ال ـنــار ،أظـهــرهـمــا كــأبــرز الـفــاعـلــن في
امل ـلــف الـلـيـبــي ،ووضـ ــع دول االت ـحــاد
األوروبي ،خصوصًا فرنسا وإيطاليا
ع ـلــى هــامــش الـ ـص ــراع ،رغ ــم األهـمـيــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي تـمـثـلـهــا ليبيا
بالنسبة إلى أوروبا ،سواء من ناحية
الـ ـهـ ـج ــرة غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة أو ال ـط ــاق ــة
أو األم ـ ــن وم ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب .وه ــذا
م ــا يـفـســر ال ـح ـمــاســة امل ـفــاج ـئــة ل ــدول
االتحاد إلرسال «قوات سالم» إلى هذا
ّ
البلد ،إذ دعــا وزيــر خارجية االتحاد
األوروبي ،جوزيب بوريل ،األوروبيني
إلى «تجاوز انقساماتهم» واملشاركة
ٍّ
على نحو أكبر في إيجاد حــل إلنهاء
ّ
الـ ـن ــزاع .وقـ ــال ف ــي مـقــابـلــة م ــع مـجــلــة
«در ش ـب ـي ـغــل»« :ي ـجــب ع ـلــى االت ـحــاد

األوروبي أن يكون مستعدًا للمساعدة
فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ وق ـ ــف إط ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ه ــذا
وم ــراقـ ـبـ ـت ــهّ ،
رب ـ ـمـ ــا مـ ــن خ ـ ــال ج ـنــود
فــي إط ــار مـهـ ّـمــة لــاتـحــاد األوروبـ ــي».
ّ
السراج
وعشية املؤتمر الــدولــي ،دعــا
إلى إرسال قوة دولية إلى بالده .وقال
فــي مقابلة مــع صحيفة «دي فيلت»
األمل ــان ـ ّـي ــة« :إذا ل ــم ُي ـنــه خـلـيـفــة حفتر
هـ ـج ــوم ــه ،ف ـس ـيّ ـت ـعـ َّـن ع ـل ــى املـجـتـمــع
ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـت ــدخ ــل ع ـب ــر ق ـ ـ ـ ّـوة دول ـ ّـي ــة
ّ
ّ
الليبيني»،
لحماية الـســكــان املــدنـ ّـيــن
ّ
ّ
مضيفًا« :سنرحب بقوة حماية ،ليس
ّ
ّ
محميني بصفتنا
ألنه يجب أن نكون
ّ
حـكــومــة ،بــل مــن أجــل حماية السكان
ّ
ّ
يتعرضون
الليبيني الــذيــن
املــدنـ ّـيــن
باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر».
(األخبار)

فــي الــوقــت ال ــذي تـعـيــد فـيــه الـسـعــوديــة
تــرتـيــب أوراق ـه ــا الـعـسـكــريــة فــي الـيـمــن،
استعدادًا على ما يبدو لجولة تصعيد
جــديــدة ب ــدأت ب ــوادره ــا (وال تـ ــزال) في
جبهة نهم شـمــال شــرقــي صنعاء ،جاء
ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى م ـع ـس ـكــر ت ــاب ــع ل ـل ـقــوات
املــوالـيــة للرئيس املنتهية واليـتــه ،عبد
ربــه منصور ه ــادي ،فــي م ــأرب ،ليطرح
ال ـك ـث ـيــر م ــن ع ــام ــات االس ـت ـف ـه ــام حــول
ق ـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ــريـ ـ ــاض عـ ـل ــى ملـ ـلـ ـم ــة ص ـف ــوف
امل ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــات امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــة ت ـ ـحـ ــت ل ـ ـ ــواء
«التحالف» .إذ ،وفقًا لقراء ة صنعاء ملا
جرى ،فإن ثمة عملية تصفية حسابات
ّ
متجددة بني التيارات املوالية لإلمارات
وتلك املحسوبة على حــزب «اإلصــاح»
(إخ ــوان مسلمون) ،الــذي ُيـعـ ّـد املعسكر
التدريبي املستهدف ليل السبت  -األحد
ف ــي مـنـطـقــة امل ـي ــل ش ـم ــال غ ــرب ــي مــديـنــة
الرئيسة.
مأرب أحد معسكراته ُ ّ
ّ
وأدى الـ ـهـ ـج ــوم ،ال ـ ــذي ن ــف ــذ ب ـص ــاروخ
باليستي إلــى مقتل وإصــابــة العشرات
م ــن قـ ــوات «ال ـح ـمــايــة الــرئــاس ـيــة» الـتــي
ي ـ ـقـ ــودهـ ــا الـ ـعـ ـمـ ـي ــد م ـ ـه ـ ــران ال ـق ـب ــاط ــي
امل ــوال ــي لـ ـ ـ «اإلصـ ــاح» .وبـحـســب وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي حـ ـك ــوم ــة ه ـ ـ ـ ــادي ،ف ــإن
آخــر حصيلة للهجوم بلغت «أكـثــر من
 100قتيل وع ـشــرات الـجــرحــى» .وفيما
لـ ــم ي ـع ـل ــن ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي وال ـل ـج ــان
الـشـعـبـيــة مـســؤولـيـتـهـمــا ع ــن الـعـمـلـيــة،
ح ــاول ــت ال ـح ـك ــوم ــة امل ــوالـ ـي ــة ل ـلــريــاض
ومـ ـعـ ـه ــا وس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ـ ــام «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
تحميلهما إيــاه ـمــا .إذ ت ـ ّ
ـوع ــد الـنــاطــق
باسم قوات هادي ،عبده مجلي ،بـ «الردّ
عـ ـل ــى امل ـي ـل ـي ـش ـي ــا الـ ـح ــوثـ ـي ــة بـ ـق ــوة فــي
مختلف الجبهات القتالية» ،فيما رأى
الرئيس املستقيل أن «األفـعــال املشينة
للميليشيات الـحــوثـيــة تــؤكــد مــن دون
شك عدم رغبتها أو جنوحها للسالم»،
داع ـيــا إل ــى «ت ـعــزيــز الـيـقـظــة الـعـسـكــريــة
والجاهزية القتالية».
ه ـ ــذه االت ـ ـهـ ــامـ ــات ي ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ـي ـهــا م ـصــدر
ع ـس ـكــري ف ــي ص ـن ـعــاء ب ــأن ــه «ل ــو أرادت

قوات الجيش واللجان قصف من ّ
يحرك
جبهة نهم ،لكان األولــى بها استهداف
ّ
مـعـسـكــر صـحــن ال ـج ــن ول ـيــس معسكرًا
ُ
تــدري ـب ـيــا» ل ـق ــوات جـنــوبـيــة اســتـقــدمــت
م ــن مـحــافـظــة ش ـبــوة األس ـب ــوع املــاضــي
ل ـغــرض ال ـتــدريــب فــي م ــأرب ،اسـتـعــدادًا
إلرسالها إلى مدينة عدن وفقًا لـ «اتفاق
الــريــاض» .ويعتبر املـصــدر ،فــي حديث
إلــى «األخ ـبــار» ،أن «اسـتـهــداف معسكر
االس ـت ـق ـبــال ف ــي امل ـيــل ب ـم ــأرب يــأتــي في
إطـ ــار ال ـت ـص ـف ـيــات الـبـيـنـيــة ب ــن أدوات
الـ ـع ــدوان ،وال ـتــي ب ــدأت مـنــذ ع ــام 2016
بتصفية العشرات مــن الخطباء وأئمة
امل ـ ـسـ ــاجـ ــد فـ ـ ــي ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــات
الجنوبية ،وكذلك قيادات عسكرية في
عدن وأبني وحضرموت ومأرب».
ّ
وشـ ـ ــكـ ـ ــل الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم مـ ـن ــاسـ ـب ــة إلح ـ ـيـ ــاء
دع ــوات نــاشـطــن مــوالــن ل ـ «الـتـحــالــف»
إل ــى ال ـك ـشــف ع ــن ن ـتــائــج الـتـحـقـيــق في
ال ـه ـجــوم ال ـص ــاروخ ــي ال ــذي اسـتـهــدف،
فــي الـ ــ 14مــن تـشــريــن ال ـثــانــي /نوفمبر
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع «ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـقـ ــوات
امل ـش ـتــركــة» فــي م ـقـ ّـر وزارة ال ــدف ــاع في
مــأرب (ضـ ّـم االجـتـمــاع وزيــر الــدفــاع في
حـكــومــة ه ــادي ال ـلــواء محمد املـقــدشــي،
وق ــائ ــد ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي م ــأرب
اللواء عبد الحميد بن هــادي املزيني)،
وأدى إل ـ ــى م ـق ـتــل س ـت ــة ضـ ـب ــاط ثــاثــة
م ـن ـهــم ب ــرت ــب ع ــال ـي ــة .وب ـع ــد اع ـتــراف ـهــا
آنـ ـ ــذاك ب ـع ــدم وج ـ ــود ع ــاق ــة ل ـ ـ «أن ـص ــار
ّ
ـادي
الـلــه» بالعملية ،شكلت حكومة هـ ُ ّ
لجنة للتحقيق فــي الـهـجــوم ال ــذي نفذ
ب ـص ــاروخ أم ـيــركــي ال ـص ـنــع م ــن منصة
أرضية ّ
مزودة بالرادار لتغطية مساحة
ّ
ال تـقــل عــن 8كــم إلصــابــة ال ـهــدف .ووفقًا
لـخـبــراء عـسـكــريــن ،ف ــإن ذل ــك ال ـنــوع من
الـ ـص ــواري ــخ ال تـمـتـلـكــه ص ـن ـع ــاء ،وهــو
ُ
ص ــاروخ أمـيــركــي ز ّود بــه «الـتـحــالــف».
ّ
ورجـ ـح ــت ال ـت ــوق ـع ــات ،ح ـي ـن ـهــا ،وق ــوف
اإلم ـ ـ ــارات وراء الـ ـح ــادث ،وأي ـض ــا وراء
ح ـ ــادث س ــاب ــق تـ ـع ـ ّـرض ل ــه املـ ـق ـ ّـر نـفـســه
أواخ ــر تشرين األول /أكتوبر املــاضــي،
وأدى إل ــى س ـق ــوط قـتـلــى وج ــرح ــى من
قوات موالية لـ «اإلصالح».

لم يعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية مسؤوليتهما عن العملية (أ ف ب)

سوريا

ّ
اشتداد التصعيد في إدلب :أي مصير للهدنة؟
بلغ التصعيد في ريف إدلب
الجنوبي وريف حلب الغربي
ّ
أشده أمس ،حيث هاجمت
المجموعات المسلحة
مواقع الجيش السوري،
ّ
وتمكنت من السيطرة على
ٍّ
ريف إدلب الجنوبي.
تل في ّ
كذلك ،كثفت الفصائل
قصفها ألحياء مدينة حلب،
ً
موقعة عددًا كبيرًا من
المدنيين على امتداد األيام
الماضية .وفي المقابل،
ّ
يشن الجيش السوري حمالت
قصف واسعة على مواقع
ّ
وتجمعاتهم
المسلحين
في المنطقة
تشهد منطقة إدلب موجات نزوح نحو الحدود التركية هربًا من المعارك والقصف المتبادل (أ ف ب)

فعليًا ،لــم ي ــدم وق ــف إط ــاق ال ـنــار في
إدل ـ ـ ــب ،امل ـت ـف ــق ع ـل ـيــه ب ــن الــرئ ـي ـســن
التركي رجب طيب أردوغان والروسي
فــاديـمـيــر بــوتــن خ ــال لـقــائـهـمــا في
أنـ ـق ــرة ف ــي ال ـث ــان ــي ع ـش ــر م ــن الـشـهــر
الـ ـح ــال ــي ،س ـ ــوى سـ ــاعـ ــات .وال ي ـبــدو
أن أح ـدًا مــن الـطــرفــن يــريــد االعـتــراف
بـ ـ ــذلـ ـ ــك؛ إذ ع ـ ـلـ ــى رغـ ـ ـ ــم تـ ـن ــدي ــدهـ ـم ــا
ب ــالـ ـخ ــروق ــات ،وإح ـص ــائ ـه ـم ــا إي ــاه ــا
بالتفصيل ،إال أنـهـمــا لــم يعلنا بعد
ان ـت ـهــاء ال ـهــدنــة .فــي ال ـيــومــن األول ــن
بـعــد ســريــانـهــا ،هــاجـمــت مجموعات
املسلحني عدة مواقع للجش السوري
فــي ريــف إدلــب الجنوبي .فــي املقابل،
ّ
ش ــن الـجـيــش ال ـس ــوري حملة واسـعــة
م ــن ال ـق ـصــف ال ـج ــوي وامل ــدف ـع ــي على
م ــواق ــع امل ـس ـل ـحــن وت ـجـ ّـم ـعــات ـهــم فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا .ب ـ ـعـ ــدهـ ــا ،ان ـت ـق ــل
الـتـصـعـيــد م ــن ري ــف إدلـ ــب الـجـنــوبــي
إلـ ــى ريـ ــف ح ـل ــب الـ ـغ ــرب ــي ،ح ـي ــث ب ــدأ
املسلحون قصف أحياء مدينة حلب،
ّ
متسببني في سقوط عدد من املدنيني.
ّ
ورد الجيش السوري على ذلك بحملة
ق ـص ــف واسـ ـع ــة ف ــي ال ــري ــف ال ـغ ــرب ــي،

ترافقت مع تحشيد عسكري وتهديد
بــإطــاق عملية عسكرية ،وخصوصًا
أن تلك املنطقة «ال يسري عليها وقف
إط ــاق ال ـن ــار» .وي ــوم أم ــس ،هاجمت
املـجـمــوعــات املسلحة مــواقــع الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ريـ ــف إدلـ ـ ــب ال ـج ـنــوبــي
عـلــى م ـحــور أب ــو دف ـن ــة ،لـكــن الـجـيــش
ّ
ّ
تمكن مــن صـ ّـد الهجوم ،قبل أن يشن
املسلحون هجومًا آخر على تل خطرة
ّ
غربي مطار أبــو الضهور ،ويتمكنوا
من السيطرة عليه.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ــوم ـ ــن املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــن ،س ـل ـك ــت
ّ
استمر
التطورات مسارًا تصاعديًا ،إذ
الـجـيــش فــي حـمـلــة الـقـ ّصــف فــي ريــف
حـلــب الـغــربــي ،فيما كــثـفــت الفصائل
املسلحة في املقابل من قصف مدينة
حلب ،ليرتفع عدد الضحايا املدنيني
ب ـ ـسـ ــرعـ ــة .وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع
ال ــروس ـي ــة ،أمـ ــس ،مـقـتــل  47عـسـكــريــا
سوريًا و 51مدنيًا من جراء الهجمات
التي شنتها الجماعات املسلحة في
سوريا منذ ال ــ 16من الشهر الجاري،
أي مـنــذ ثــاثــة أي ــام فـقــط .وق ــال مدير
مركز املصالحة التابع لــوزارة الدفاع

الــروس ـيــة ،ال ـل ــواء ي ــوري بــوريـنـكــوف،
ف ــي بـ ـي ــان« :م ـن ــذ  16ك ــان ــون ال ـثــانــي
م ــن ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ت ـعـ ّـرضــت مــواقــع
ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة فــي مـنـطـقــة إدلــب
لخفض التصعيد لهجمات مــن ِق َبل
التشكيالت املسلحة غير الشرعية 16
مرة .كما نفذت املجموعات اإلرهابية
خالل الفترة ذاتها  253عملية قصف
اسـتـهــدفــت الـبـلــدات وامل ــدن املـســاملــة».
وأوضــح بورينكوف أن األوض ــاع في
املنطقة «لــم تشهد تصعيدًا مثل هذا

ّ
استمر الجيش في
اليومين الماضيين في
حملة القصف في ريف
حلب الغربي

م ـنــذ أيـ ــار  .»2019ول ـفــت ال ـب ـيــان إلــى
أن «املسلحني ،وفــي حــن استخدموا
سابقًا بشكل أساسي أسلحة وذخيرة
يدوية الصنع مثل قاذفات البالونات،
ب ــدأوا اآلن استخدامًا نشطًا ألسلحة
وذخيرة نظامية لدول الناتو».
وخالل الساعات الـ 24املاضيةّ ،
سجل
مــركــز حميميم « 65حــالــة قـصــف من
ِق َبل التشكيالت املسلحة غير الشرعية
ال ـنــاش ـطــة ف ــي مـنـطـقــة إدلـ ــب لخفض
ال ـت ـص ـع ـيــد» .وأشـ ـ ــارت وزارة الــدفــاع
الروسية إلى أن التصعيد «حال دون
خروج ّ
أي مدني خالل اليوم من منطقة
إدل ــب بــواسـطــة املـعــابــر الـتــي فتحتها
ال ـقــوات الـحـكــومـيــة ال ـســوريــة ي ــوم 13
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي» .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق،
أك ـ ــدت ال ــوك ــال ــة ال ـس ــوري ــة الــرس ـم ـيــة،
«سانا» ،قيام الفصائل املسلحة بمنع
املــدن ـيــن «م ــن الـ ـخ ــروج ع ـبــر امل ـمــرات
اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي أبـ ــو ال ـض ـه ــور بــريــف
إدلـ ــب ال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي ،والـهـبـيــط
فــي ري ــف إدل ــب الـجـنــوبــي ،والـحــاضــر
ف ــي ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـج ـن ــوب ــي ال ـغ ــرب ــي،
إلــى املناطق اآلمـنــة» .وأش ــار مراسلو

ال ــوك ــال ــة إل ـ ــى أن «ه ـ ـنـ ــاك مـ ـح ــاوالت
حثيثة من ِق َبل املواطنني للخروج من
مناطق انتشار اإلرهابيني بعد تفاقم
وضعهم اإلنساني نتيجة ممارسات
املجموعات اإلرهابية بحقهم ،والتي
ّ
إرهابييها
عملت على نشر عــدد مــن
ملراقبة الطرق املؤدية إلى ّ
املمرات على
ّ
مدار الساعة ،واعتقال كل من يحاول
من األهالي املغادرة».
وفــي سـيــاق منفصل ،طــالــب الرئيس
الـفــرنـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،خــال
مــؤتـمـّـر ح ــول ليبيا فــي بــرلــن أمــس،
بـ«الكف» عن إرسال مقاتلني سوريني
مــوالــن لتركيا إلــى طــرابـلــس الليبية
دع ـم ــا ل ـح ـكــومــة ف ــاي ــز الـ ـس ــراج .وق ــال
مـ ــاكـ ــرون خ ـ ــال امل ــؤتـ ـم ــر« :يـ ـج ــب أن
أق ـ ــول ل ـكــم إن م ــا يـقـلـقـنــي ب ـش ــدة هو
وص ـ ــول م ـقــات ـلــن س ــوري ــن وأج ــان ــب
إلى مدينة طرابلس .يجب أن يتوقف
ذلــك» ،مضيفًا أن «من يعتقدون أنهم
يحققون مكاسب من ذلك ،ال يدركون
امل ـج ــازف ــات ال ـتــي ي ـعـ ّـرضــون أنفسهم
ونحن جميعًا لها».
(األخبار)

