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سوريا

الحدث لم تهضم قيادة «جيش الفتح» إخفاقها في معركة أملت عليها تغييرًا في قواعد
ـداف أقل ،حاول المسلحون فيها
االشتباك الحلبية .موجة
هجوم رابعة لكن ّبسقف أهـ ٍ
ٍ
إنجاز «حقيقي» ،إال أن اإلخفاق كان سيد المشهد أيضًا
تحقيق ٍ

«غزوة» رابعة بعيدة عن «الطوق»:
إخفاق جديد لـ«جيش الفتح»
«االنقالب» التركي
يطاول المعارضة
ّ
ركـ ـ ـ ـ ــزت ص ـح ـي ـف ــة «وول سـ ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال»
األميركية ،أمــس ،على أحــد التداعيات الخارجية
تركيا ،ذاكرة في هذا اإلطار
لالنقالب الفاشل في
ّ
تأثيره على املعارضة املسلحة في سوريا .وفيما
ّ
أش ــارت الصحيفة إلــى أنــه منذ عــام  2011مثلت
تركيا قاعدة خلفية ومـ ّ
ـزودًا أساسيًا ملجموعات
مختلفة من املعارضة ،فقد لفتت إلى أن هذا الدعم
اآلن يواجه تهديدًا .وأوضحت على هــذا الصعيد
أن «ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـس ــؤول ــن ال ـك ـبــار ف ــي الـجـيــش
ّ
متورطني في برامج
واالستخبارات ،الذين كانوا
مـســاعــدة امل ـعــارضــة ـ ـ وم ــن بينهم قــائــد الجيش
ً
الثاني الذي كان مسؤوال عن الحدود مع سوريا
والعراق ـ قد جرى اعتقالهم بسبب ّ
تورطهم في
محاولة االنقالب في  15تموز».
كذلك ،أوضــح التقرير أن «الجنراالت الذين كانوا
يـقــودون السياسة التركية ـ السورية والسياسة
التركية فــي مــا يتعلق بــاألكــراد الـســوريــن ،كلهم
اآلن في السجن».
التقرير تـحـ ّـدث عــن مقاتلي املـعــارضــة السورية
ال ــذي ــن أعـتـبــر أن ـهــم يـعـتـبــرون ال ـه ـجــوم ف ــي حلب
«حــركــة يـجــب أن تـكــون اآلن أو ال تحصل أب ـدًا».
وأشار إلى أنه «على الرغم من أن هذه املجموعات
ّ
ال تزال تملك موارد توفرها تركيا أو عن طريقها،
إال أنهم ال يمكن أن يكونوا واثقني بأن مساعدات
مشابهة ستستمر في املستقبل».
(األخبار)

بعد هــدوء الـيــوم الــرابــع مــن «ملحمة
حـ ـل ــب الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى» ،ح ـ ــاول ـ ــت ف ـص ــائ ــل
«ج ـي ــش ال ـف ـت ــح» تـ ـك ــرار م ـحــاوالت ـهــا
ّ
ّ
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ع ــل ـه ــا ت ـت ـم ــك ــن مـ ــن خ ــرق
دف ــاع ــات ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري جـنــوبــي
مــديـنــة ح ـلــب .أمـ ــس ،كــانــت املـحــاولــة
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة أو «امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة»،
بــاصـطــاح املسلحني الــذيــن ّ
سموها
«غزوة إبراهيم اليوسف» (عام 1980
قام اليوسف مع اثنني من رفاقه بقتل
أكثر من  300جندي في كلية املدفعية
فــي ح ـلــبُ ،
وع ــرف ــت الح ـقــا ب ــ«م ـجــزرة
املدفعية»).
فبعد فشلهم في السيطرة على منطقة
الـ ـع ــام ــري ــة ،جـ ـن ــوب غ ـ ــرب حـ ـل ــب ،فــي
اليومني املاضيني ،حــاول املسلحون
في «غزوتهم» الجديدة السيطرة على
نـقــاط الجيش فــي مناطق العامرية،
ّ
والجمعيات ،وتلة املحروقات ،وعدد
مــن الـتــال املحيطة .وح ــاول «الفتح»
في موجة الهجوم الجديدة «خفض»
س ـق ــف أهـ ــدافـ ــه وال ـت ـع ــام ــل بــواق ـع ـيــة
مــع دفــاعــات الـجـيــش الصلبة هـنــاك،
فــآثــر االبـتـعــاد عــن ال ـهــدف األســاســي
مل ـع ــرك ـت ــه ،وهـ ــو «كـ ـس ــر ال ـ ـطـ ــوق» عــن
املدينة ،وفتح خط إمداد للمجموعات
املسلحة في األحياء الشرقية.
ومع انطالق «الغزوة» ،نشرت «جبهة
ً
فتح الشام» (جبهة النصرة) تسجيال
م ـص ــورًا ،أعـلـنــت فـيــه ان ـطــاق «غ ــزوة
ّ
إب ــراهـ ـي ــم الـ ـي ــوس ــف» ،أك ـ ـ ــدت ف ـي ــه أن
«الهدف من هذه املرحلة هو السيطرة
عـ ـل ــى كـ ـلـ ـي ــة امل ــدفـ ـعـ ـي ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الراموسة» ،جنوبي حلب.
وت ـصـ ّـدت وح ــدات الـجـيــش والحلفاء

ل ـه ـجــوم «ال ـف ـت ــح» بــات ـجــاه مــواقـعـهــم
ف ــي ت ـ ــال الـ ـصـ ـن ــوب ــرات ،والـ ـعـ ـم ــارة،
واملـ ـح ــروق ــات ،ج ـنــوبــي ح ـلــب ،وســط
قصف مدفعي وصــاروخــي استهدف
ن ـق ــاط ان ـت ـشــار امل ـهــاج ـمــن ،م ــا أجـبــر
املـسـلـحــن عـلــى االن ـك ـفــاء وال ـتــراجــع،
ً
وقد انعكس ذلك مباشرة بانخفاض
وتيرة املعارك ،بعد تكبيد املهاجمني
خسائر كبيرة.
ّ
وحقق الجيش ضربة نوعية في غار ٍة
ل ـســاحــي ال ـجــو الـ ـس ــوري وال ــروس ــي
ع ـل ــى ت ـج ـ ّـم ـ ٍـع مل ـس ـل ـحــي «الـ ـفـ ـت ــح» فــي
منطقة رحبة خان طومان في الريف
الجنوبي .وقد ّأدت إلى مقتل وجرح
أكثر من  40مسلحًا وتدمير دبابتني،
وث ــاث س ـي ــارات مـحـمـلــة بــرشــاشــات
ثقيلة وآلية «.»bmp
كذلكّ ،
دمر الجيش  3دبابات وآليتي
« ،»bmpوس ـ ـيـ ــارة م ـ ـ ــزودة ب ــرش ــاش
ث ـق ـي ــل فـ ــي م ـح ـي ــط «مـ ًـ ـش ـ ــروع 1070
شـقــة ًسـكـنـيــة» ،إض ــاف ــة إل ــى تــدمـيــره
دبـ ــابـ ــة وآل ـ ـيـ ــة فـ ــي م ـح ـيــط امل ـش ــرف ــة،
موقعًا عشرات القتلى والجرحى في
ـت نـعــت
صـ ـف ــوف امل ـس ـل ـح ــن ،ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
فيه «تنسيقيات» املسلحني عددًا من
ق ــادة الـفـصــائــل وع ـنــاصــرهــا ،بينهم
املـســؤول امليداني في «فيلق الشام»،
أبو حمزة زكريا.
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة «سـ ــانـ ــا» ع ــن م ـصــدر
عسكري أن «الطيران الحربي السوري
نـفــذ  26طـلـعــة قـتــالـيــةّ ،
وج ــه خاللها
 101ض ــرب ــة ج ــوي ــة ع ـل ــى ت ـج ـم ـعــات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ومـ ـ ـق ـ ــراتـ ـ ـه ـ ــم ،ومـ ـ ـح ـ ــاور
تحركهم فــي أري ــاف حـلــب ،وحـمــص،
وحماة ،وإدلب».

ً
غارة جنوبي حلب (األناضول)
أكثر من  40قتيال وجريحًا من المسلحين في ٍ

وفي مقابل املعلومات امليدانية التي
ّ
تؤكد فشل «الغزوة» ،ما زالت مواقع
ُ
امل ـع ــارض ــة ت ـكــابــر ف ــي إعـ ــان الـفـشــل،
لتعلن السيطرة «الكاملة على قرية
العامرية في املحور الجنوبي ملدينة
حـ ـ ـل ـ ــب ،ب ـ ـعـ ــد م ـ ـضـ ــي ن ـ ـصـ ــف س ــاع ــة
مـ ــن إح ـ ـكـ ــام ق ـب ـض ـت ـهــم ع ـل ــى مـنـطـقــة
الجمعيات ،جنوبي حلب».
أما في الريف الشمالي الشرقي لحلب،
ّ
فقد أكد عدد من القادة األكراد ملواقع

باتت «قسد»
تسيطر على %80
من مدينة منبج

مـ ـع ــارض ــة «سـ ـيـ ـط ــرة ق ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الديموقراطية على  %80من املساحة
اإلجمالية ملدينة منبج» ،الفتني إلى
أن «مسلحي تنظيم داعــش تسودهم
حــاالت انهيار ،بعد محاصرتهم في
مساحات ضيقة من املدينة القديمة».
وعن «املبادرة اآلمنة» التي طرحتها
«ق ـســد» عـلــى املسلحني فــي األسـبــوع
امل ـ ــاض ـ ــي ،ق ـ ـ ــال مـ ـسـ ـتـ ـش ــار «ق ـ ـسـ ــد»،
نــاصــر ح ــاج مـنـصــور ،إن «امل ـب ــادرات
ال ـتــي طــرحــت فــي وق ــت ســابــق قــد تم
سحبها» ،معتبرًا أن «العرض لم يعد
قائمًا».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ان ـف ـج ــر م ـس ـتــودع
مـ ـح ــروق ــات ل ـل ـم ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة
ف ــي م ـ ّ
ـرب ـع ـه ــم األخـ ـي ــر وسـ ــط مــديـنــة
الزبداني في ريف دمشق الغربي ،ما
بشكل كامل وسقوط
أدى إلى احتراقه
ٍ
عدد من القتلى والجرحى.
ٍ
ّ
املتحدث
وفــي سـيــاق منفصل ،أش ــار
ب ـ ــاس ـ ــم «جـ ـ ـي ـ ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ،إسـ ـ ــام

اليمن

ّ
القوات اليمنية تتوغل مجددًا خلف الحدود ...والرياض تطالب باحياء التهدئة
ّ
صعدت القوات اليمنية في اآلونة األخيرة
عملياتها العسكرية مجددًا في جنوب
السعودية ،حيث عــاودت النيران اليمنية
لتطاول مواقع وصلت إلى  10كيلومترات
لـلـمــرة االولـ ــى مـنــذ إع ــان الـتـهــدئــة في
نيسان الماضي ،ما خلف خسائر كبيرة في
صـفــوف ال ـقــوات المسلحة السعودية
وعتادها
صنعاء ـ رشيد الحداد
تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
ال ـت ــي ي ـخــوض ـهــا ال ـج ـي ــش و«ال ـل ـج ــان
الشعبية» على الجبهات الحدودية مع
السعودية بوتيرة عالية منذ أكثر من
أس ـبــوع فــي ج ـيــزان ون ـج ــران وعـسـيــر،
حيث تمكنت القوات اليمنية من فرض
معادلة عسكرية جديدة بعد توغلها
ألكثر من  10كلم في العمق السعودي
خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ل ـت ـص ــل إل ــى
مـشــارف مــديـنــة «صــامـتــة» السعودية
بـعــد سيطرتها عـلــى مــديـنــة الحثيرة
في جيزان.
وف ــي أق ــل مــن أس ـبــوعــن ،ات ـســع نـطــاق
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــق الـ ـسـ ـع ــودي،
ح ـي ــث ازدادت املـ ـ ـع ـ ــارك مـ ــع ال ـج ـيــش
الـ ـسـ ـع ــودي ،ل ـت ـط ــاول نـ ـي ــران الـجـيــش
اليمني وعملياته النوعية والسريعة
م ــواق ــع ال ـش ــرف ــة ال ـش ــرق ـي ــة وال ـغــرب ـيــة
ومواقع رجالء والدفينة واملحروق في

الرميح
نجران ومواقع الخوبة وجبل ً
وال ـف ــري ـض ــة ف ــي جـ ـي ــزان ،إض ــاف ــة إلــى
تــدم ـيــر تـجـمـعــات ال ـج ـيــش ال ـس ـعــودي
في منطقة مجازة في عسير .وقصفت
معسكر للقوات السعودية في منطقة
أح ـ ــد املـ ـس ــارح ــة واسـ ـتـ ـه ــدف ــت ح ــرس
حـ ــدودهـ ــا ف ــي جـ ـي ــزان ون ـ ـجـ ــران ،كـمــا
طاولت نيران الجيش اليمني معسكر
ال ــدف ــاع ال ـج ــوي ،وق ـصــف معسكر أبــو
مضي ومعسكر بن يالني وهو معسكر
الحرس الوطني في نجران.
وفـ ــي ظ ــل ال ـت ـق ــدم امل ـت ـس ــارع لـلـجـيــش
اليمني في العمق السعودي ،حاولت
ال ــري ــاض إح ـيــاء الـتـهــدئــة الـتــي اتفقت
عـلـيـهــا م ــع «أن ـص ــار ال ـل ــه» ف ــي نيسان
امل ــاض ــي ،وتـمـثــل ذل ــك ب ـل ـقــاءات ســريــة
تـقــوم بـهــا الــريــاض فــي سلطنة عمان
ودول ــة الـكــويــت مــع «أن ـصــار ال ـلــه» ،إال
أن الـجـيــش اليمني أج ــاب مسبقًا عن
الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـس ــاؤالت ح ــول أسـبــاب
تصعيده األخيرة ومكان وزمان توقف
الـعـمـلـيــات املـسـتـجــدة م ــن خ ــال بـيــان
ص ــادر عــن املـتـحــدث الــرسـمــي باسمه
ال ـع ـم ـي ــد ش ـ ــرف غـ ــالـ ــب لـ ـقـ ـم ــان ال ـ ــذي
ربــط تــوقــف هــذه العمليات ( 25تموز
امل ــاض ــي) ب ـتــوقــف الـتـصـعـيــد ال ـجــوي
وال ـب ــري وال ـب ـحــري لــ«الـتـحــالــف» ضد
اليمن ،مؤكدًا أن العمليات التي تنفذها
قوات الجيش و«اللجان الشعبية» في
العمق السعودي «تأتي في إطــار حق
الرد على التصعيد السعودي».
ال ــري ــاض ب ــدأت قـبــل م ــدة بـنـقــل قبائل
املناطق الحدودية في جيزان ،وعمدت
الى إجبار سكان مناطق آل زيدان وآل

يحيى فــي بني مالك على الـنــزوح من
قــراهــم بشكل قـســري ،ومــع ذلــك اكتفت
ع ـلــى م ــدى ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة بــاإلعــان
عــن اع ـت ــراض ص ــواري ــخ باليستية أو
«سقوط مقذوف» من األراضي اليمنية.
إال أن ـهــا اع ـتــرفــت ،فــي شـكــواهــا لألمم
املتحدة أول من أمــس ،بمقتل  500من
مواطنيها منذ بــدء الـحــرب ،فيما هي
أعلنت رسميًا قبل ذلك عن مقتل عدد
أق ــل بكثير .وأبـلـغــت املنظمة الــدولـيــة
أن ما يحدث على حدودها الجنوبية
مــن تــوغــل مــن قـبــل الـجـيــش و«الـلـجــان
الشعبية» «اع ـتــداء» ،متجاهلة تدخل
قــوات ـهــا جــويــا وب ــري ــا ف ــي ال ـي ـمــن على
مدى نحو عام ونصف عام.
امل ـس ـت ـشــاراإلعــامــي ل ــ«وف ــد صـنـعــاء»
ف ــي م ـ ـشـ ــاورات ال ـك ــوي ــت ع ـب ــدال ـل ــه بــن
ع ــام ــر ق ـ ــال ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن ت ـصــريــح
السعودية بمقتل  500مدني سعودي
«م ــرت ـب ــط ب ـش ـكــل أس ــاس ــي بــال ـجــرائــم
ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي تــرتـكـبـهــا ف ــي اليمن
وتهديدات األمــم املتحدة لها» ،مشيرًا
إلى أن الرياض تحاول إيصال رسالة
بــأن ـهــا «ل ـي ـســت ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي تقتل
املــدن ـيــن بــل إن ال ـطــرف اآلخ ــر ينتهك
ويقتل ويدمر أيـضــا» .ونفى بن عامر
تــأكـيــد الـسـعــوديــة اس ـت ـهــداف الجيش
و«ال ـ ـل ـ ـج ـ ــان» امل ـ ـ ــدن وال ـ ـ ـقـ ـ ــرى اآلهـ ـل ــة
ب ــالـ ـسـ ـك ــان ،م ـش ـي ـرًا إلـ ـ ــى أن ال ـج ـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان» ال يـسـتـهــدفــون املــدن ـيــن،
«ف ـك ــل عـمـلـيــاتـهــم ك ــان ــت مــوج ـهــة إلــى
الثكن واملواقع والتجمعات العسكرية
في الداخل السعودي».
وفيما أشارت األمم املتحدة إلى مقتل

 100جندي وضــابــط سـعــودي بنيران
يمنية خــال فـتــرة وجـيــزة ال تتجاوز
أسبوعني ،تحدثت مصادر ميدانية عن
ارت ـفــاع إجـمــالــي الـخـســائــر السعودية
البشرية عــن مـئــات القتلى والجرحى
في صفوف العسكريني.
بدوره ،أكد أحد املسؤولني في «اإلعالم
الحربي» أبو جالل ،أن الجيش اليمني
و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ت ـم ـك ـنــوا خــال
ال ـف ـت ــرة الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة م ــن إس ـقــاط
 160مـ ــوقـ ــع عـ ـسـ ـك ــري سـ ـ ـع ـ ــودي مــن
خــال تنفيذ عمليات نوعية وسريعة
وبأقل الخسائر .وقــال في حديث إلى
«األخبار» إن تلك العمليات تنوعت بني
استهداف ثكن عسكرية تابعة للجيش
السعودي ومعسكرات ومواقع وأبراج
مراقبة.
وأك ــد أب ــو ج ــال أن خـســائــر الجيش

ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـبـ ـش ــري ــة واملـ ـ ــاديـ ـ ــة فــي
قـ ـط ــاع ــات نـ ـ ـج ـ ــران ،ج ـ ـيـ ــزان وع ـس ـيــر
ك ـب ـيــرة ،وص ـلــت إل ــى أع ـلــى امل ـع ــدالت،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى أن إس ـ ـ ـقـ ـ ــاط ال ـج ـي ــش
ال ـي ـم ـن ــي ط ــائ ــرت ــن مـ ــن دون ط ـي ــار
وطـ ــائـ ــرة «أبـ ــات ـ ـشـ ــي» مـ ــا بـ ــن مـ ــأرب
وال ـ ـج ـ ــوف ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ــدم ـي ــر 23
دبابة واستهداف وإعـطــاب  186آليه
عـسـكــريــة س ـعــوديــة مـتـنــوعــة م ــا بني
عــربــات عـسـكــريــة أو مــدرعــة أو أطقم
عسكرية أو جرافات ومعدات ثقيلة أو
عربات «هامر» أو «بي أم بي».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن امل ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرات ال ـت ــي
اسـ ـتـ ـه ــدفـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة
لـلـجـيــش الـيـمـنــي خ ــال أس ـب ــوع فـقــط،
ارتفعت إلى ثمانية معسكرات كبيرة،
مشيرًا إلــى أن الجيش الـسـعــودي «لم
يستطع املواجهة ويضطر إلــى الفرار
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