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سوريا

مشهد ميداني

انكسار جديد على أسوار «طوق حلب»
عرض «جيش الفتح» ،أمس،

حلقة جديدة من «ملحمة حلب
الكبرى» .موجة أخرى هدفت إلى
السيطرة على كلية المدفعية جنوبي
ُالمدينة اصطدمت بدفاعات الجيش،
لتترجم إخفاقًا جديدًا للمسلحين.
العملية القائمة تزامنت بزخم إعالمي
وموقف ألمير «فتح الشام» ،أبو محمد
الجوالني ،الذي ًرأى في نتائج األيام
الماضية أهمية ّ
تتعدى «فتح الطريق
عن المحاصرين في حلب»
لليوم الـســادس على التوالي يواصل
م ـس ـل ـحــو «ج ـي ــش ال ـف ـت ــح» م ـح ــاوالت
ك ـس ــر «ال ـ ـط ـ ــوق» وف ـ ـ ـ ّـك الـ ـحـ ـص ــار عــن
م ــدي ـن ــة حـ ـل ــب .ل ـك ــن ه ـ ــذه امل ـ ـحـ ــاوالت
ّ
ظـهــرت فــي الـيــومــن األخـيــريــن مــركــزة
على نقاط محددة ،على عكس «جبهة
ّ
الــ 20كيلومترًا» التي تكلم عنها قادة
الهجوم في اليوم األول.

ريابكوف :واشنطن ال
تتصرف كشريك
أع ــرب نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي
سـيــرغــي ري ــاب ـك ــوف ،ع ــن أس ــف ب ــاده
حـيــال تـصــريـحــات الــرئـيــس األمـيــركــي
ب ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا ،ال ـت ــي اع ـت ـب ــر ف ـي ـهــا أن
«السياسة الروسية تجاه سوريا مثيرة
للشكوك» .وقال في تصريحات لوكالة
«نــوفــوس ـتــي» إن ــه «ال يـمـكــن اسـتـعــادة
ال ـث ـقــة ف ــي الـ ـع ــاق ــات ،إال إذا تـعــامـلــت
واشنطن بصدق ومسؤولية» ،معتبرًا
أن األخـ ـي ــرة ال ت ـت ـصــرف «ك ـم ــا يفعل
الشركاء ،وال تظهر استعدادًا للتفاوض
على أساس من املساواة» .وأضاف أنه
غير واثــق بــأن موسكو تريد مثل هذا
التعاون ّ
«إما ألنها ال تريد ذلك أو ألنها
ال تـمـتـلــك ن ـف ــوذًا كــاف ـيــا ع ـلــى الــرئـيــس
السوري بشار األسد».

يــوم أم ــس ،كــان الـهــدف كلية املدفعية
فـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ــرامـ ــوسـ ــة ،ح ـي ــث رم ــى
«ج ـ ـيـ ــش ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» ب ـث ـق ـل ــه ه ـ ــذه امل ـ ـ ّـرة
للسيطرة عليها.
عملية رافقها كاملعتاد حملة إعالمية
سبقت «غــزوة إبراهيم اليوسف» في
إعـ ــان االنـ ـتـ ـص ــارات .ل ـكــن ف ــي الــواقــع
فشلت موجة «الفتح» الخامسة على
مـ ـح ــور ك ـل ـيــة امل ــدف ـع ـي ــة ،ب ـع ــد ت ـكـ ّـبــده
ً
خسائر فــادحــة ع ـ ّـدة وعــدي ـدًا ،مــا دفع
بــال ـف ـص ــائــل املـ ـح ــاص ــرة ف ــي األحـ ـي ــاء
ـان ،بعد
ـوم ث ـ ٍ
الشرقية إلــى إع ــان هـجـ ٍ
ف ـشــل األول .وان ـع ـكــس ال ـف ـشــل ه ــدوءًا
ح ـ ــذرًا سـ ــاد م ـح ــور كـتـيـبــة املــدف ـع ـيــة،
خ ــرقـ ـت ــه رشـ ـ ـق ـ ــات رش ـ ــاش ـ ــة ل ـل ـج ـيــش
ب ــات ـج ــاه امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة الـتــي
حاولت سحب جثث قتالها من أرض
املعركة ،وإسعاف جرحاها.
وبدأ هجوم «املدفعية» بتفجير «جبهة
فتح الشام» (جبهة النصرة) لعربتني
م ـف ـخ ـخ ـتــن ،ت ـل ــى ذل ـ ــك ت ـ ـقـ ـ ّـدم امل ـش ــاة
إل ــى مـنـطـقــة امل ـقــالــع وك ـل ـيــة التسليح
وبوابة كلية املدفعية ،األمر الذي ّأدى
إلــى تــراجــع الجيش مــن بعض نقاطه
الستيعاب الهجوم ،وإعادة التموضع،
والعمل على إفشاله.
ـدد
وف ـي ـمــا سـيـطــر امل ـس ـل ـحــون ع ـلــى ع ـ ٍ
مــن النقاط ،قبل انسحابهم منها في
ـت الح ــق ،ســارعــت وســائــل اإلع ــام
وق ـ ٍ
ال ـعــرب ـيــة ،وت ـح ــدي ـدًا الـخـلـيـجـيــة ،إلــى
إعالن السيطرة على «املدفعية» ونشر
ّ
خ ــرائ ــط ت ــوض ـي ـح ـي ــة ،وصـ ـ ــور ت ــؤك ــد
االستيالء على مستودعات الذخيرة.
لـ ـك ــن «الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــح» فـ ـش ــل ف ـ ــي «ل ـع ـب ـت ــه»
اإلعــامـيــة ،خصوصًا أنــه نشر صــورًا
مل ـس ـتــودعــات م ـهــن ،ف ــي ري ــف حمص
ال ـج ـن ــوب ــي ،وال ـ ـتـ ــي س ـب ــق أن سـيـطــر
املسلحون عليها أواخر  ،2013قبل أن
منها.
ينسحبوا ّ
ً
وف ـي ـم ــا ي ـت ـل ــق ــى «الـ ـفـ ـت ــح» فـ ـش ــا إث ــر
آخ ــر ،حــاولــت «ف ـتــح ال ـش ــام» ،الـعـمــود
الفقري لذلك «االئـتــاف» املسلح ،رفع
م ـع ـنــويــات مـقــاتـلـيـهــا .فـبـعــد رهــانـهــا
ال ـ ـخـ ــاسـ ــر عـ ـل ــى تـ ـح ــري ــض ال ـق ــاض ــي
ال ـعــام ل ــ«ال ـف ـتــح» ،ال ـس ـعــودي عبدالله
املحيسني ،خــرج أمـيــر «فـتــح الـشــام»،
ّ
صوتية
أبو ّ محمد الجوالني ،برسالة
«هنأ فيها بانتصارات األيام املاضية».
ّ
تتعدى فتح الطريق
ورأى أن «النتائج
ّ
ع ــن امل ـحــاصــريــن ف ــي ح ـل ــب» ،مـتــوعـدًا
«تحطيم الجبروت الروسي على أيدي
املجاهدين».
ورغم ّ
تقدم املسلحني في بعض النقاط
جنوب غرب املدينة في األيام السابقة،
ّ
فإنهم يــؤكــدون أنــه أقــل من توقعاتهم
وط ـ ـمـ ــوح ـ ـهـ ــم ،ع ـ ـ ــدا ع ـ ــن أن ال ـج ـي ــش
والحلفاء ب ــدأوا بعمليات تـهــدف إلى
اس ـ ـت ـ ــرداده ـ ــا ،حـ ـي ــث سـ ـيـ ـط ــروا عـلــى
كامل منطقة معامل الـبــرادات ،شرقي
الــرامــوســة ،وس ــط اسـتـهــداف سالحي
ال ـ ـجـ ــو وامل ــدفـ ـعـ ـي ــة لـ ـنـ ـق ــاط «الـ ـفـ ـت ــح»
غ ــرب تـلـتــي ال ـج ـم ـع ـيــات ،وال ـعــامــريــة.
وب ـم ــواص ـل ــة «الـ ـفـ ـت ــح» ل ــ«م ـل ـح ـم ـتــه»،
يرتفع عدد قتاله ،ليصلوا إلى حدود

فشل المسلحون في الحفاظ على منطقة معامل البرادات شرقي الراموسة (األناضول)

 400قـ ـتـ ـي ــل ،ب ـي ـن ـه ــم ع ـ ـ ـ ٌ
ـدد ك ـب ـي ــر مــن
الـقــادة امليدانيني ،وكــان أبــرزهــم أمس
املـ ـس ــؤول ــن ال ـع ـس ـكــريــن ف ــي «ح ــرك ــة
أح ـ ــرار الـ ـش ــام» ،أب ــو دج ــان ــة املـهــاجــر،
واآلخ ـ ــر ف ــي «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة»« ،أب ــو
الليث».
ومـ ـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء «الـ ـحـ ـلـ ـق ــة ال ـخ ــام ـس ــة»
مـ ــن م ـس ـل ـس ــل «املـ ـلـ ـحـ ـم ــة» ،ان ـش ـغ ـلــت
«الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات» وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
«الجهاديني» ،أمس ،بتبرير إخفاقهم،
محور آخر،
آملني بـ«غزوة» اليوم ،من
ٍ
ّ
لفك الحصار وكسر «الطوق».
أمــا فــي ريــف حلب الشمالي الشرقي،
ف ـ ـ ـقـ ـ ــد س ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــرت «قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ـ ــوريـ ـ ــا
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» عـلــى قــريــة مـنـكــوبــة،
شمالي مدينة منبج ،عقب مواجهات
عنيفة ضــد مـقــاتـلــي «داع ـ ــش» .وبعد
إع ــان «ق ـســد» بـســط سـيـطــرتـهــا على
 %80من املدينة ،أول من أمس ،أصدر
ً
الـتـنـظـيــم تـسـجـيــا م ـص ــورًا ع ــن سير
املعارك في املدينة ،موضحًا أن اقتحام

املدينة «لم يكن حدثًا جديدًا» .ويظهر
الـتـسـجـيــل ث ــاث عـمـلـيــات انـتـحــاريــة
على مواقع «قسد» داخل املدينة.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،دارت م ــواج ـه ــات
عنيفة بني الجيش ومسلحي «جيش
اإلسـ ــام» عـلــى جبهة ح ــوش نـصــري،
وســط غ ــارات لسالح الجو استهدفت
ن ـق ــاط امل ـس ـل ـحــن ف ــي مــدي ـن ــة عــربــن،

رافق «غزوة إبراهيم
اليوسف» زخم
إعالمي سبق
الوضعية الميدانية

وبـلــدات عــن ترما وكفربطنا ومديرا
وج ـســريــن ف ــي ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة .أمــا
جنوبي العاصمة ،وتحديدًا في مخيم
اليرموك ،فقد طالب «داعش» املدنيني
القاطنني ضمن مــواقــع «فـتــح الـشــام»
بـ ــال ـ ـخـ ــروج إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرت ــه،
إذ م ـن ــح الـ ـع ــائ ــات م ـه ـلــة ح ـت ــى ي ــوم
السبت املقبل ،قبل أن ُيحكم الحصار
ويـضـ ّـيــق الـخـنــاق عـلــى مقاتلي «فتح
الشام»ّ ،
ملمحًا لعمل عسكري ،بحسب
«التنسيقيات».
في م ــوازاة ذلــك ،أفــادت وكالة «سانا»
ب ـ ـس ـ ـقـ ــوط ال ـ ـع ـ ـش ـ ــرات مـ ـ ــن م ـس ـل ـحــي
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدي ال ـج ـي ــش
ـدد م ــن ن ـقــاطــه في
لـهـجــومـهــم ع ـلــى عـ ـ ٍ
منطقة تــل ب ــروك ،شـمــال غــرب مدينة
دير الزور.
أما في املنطقة الجنوبية ،وتحديدًا في
مدينة بصرى الشام ،فقد هاجم ٌ
عدد
مــن املـسـلـحــن املـ ّحـســوبــن عـلــى قائد
«فرقة شباب السنة» ،التابع لـ«الجيش

تقرير

صالح مسلم :ال نريد دولة مستقلة ...وننتظر دعم الصديق الروسي
في وقت يستمر فيه اشتعال جبهات
امليدان السوري ،وعلى وقع الدعوات
الروسية التي طرحها وزير الخارجية
سيرغي الفروف على نظيره األميركي
جون كيري ،بضرورة «تكثيف القتال
ض ــد ال ـج ـم ــاع ــات املـ ـتـ ـط ــرف ــة» ،ت ـبــدو
جولة جنيف املقبلة بعيدة عن املهلة
امل ــرت ـق ـب ــة م ــن األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة أواخـ ــر

آب ال ـج ــاري .ورغ ــم تـعـقـيــدات الــواقــع
امليداني ،فهي ليست املعرقل الوحيد
لـلـجــولــة املـقـبـلــة مــن املـبــاحـثــات التي
ستواجه نفس املشاكل العالقة التي
واجهتها سابقتها ،من جدول األعمال
إلى رؤية االنتقال السياسي ،ومرورًا
ب ــاألط ــراف امل ـشــاركــة .وتـبـقــى مشكلة
مشاركة األط ــراف الـكــرديــة ،وتحديدًا

«حــزب االتـحــاد الــديـمــوقــراطــي» التي
لـطــاملــا لـقـيــت اع ـتــراضــا تــرك ـيــا ،رهـنــا
بالتوافق الــدولــي .وقــد تشهد الفترة
املقبلة تـغـيـرًا فــي دور األكـ ــراد ضمن
العملية السياسية فــي جنيف ،على
وقع التقارب الروسي ـ التركي األخير،
وانـ ـكـ ـف ــاء الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـك ــردي ــة امل ـم ـث ـلــة
بـ ـ ــ«ق ـ ــوات سـ ــوريـ ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة»

بمعركة منبج تحت الراية األميركية،
ً
دون التمدد غربًا أو شماال على طول
الحدود التركية .وفي ظل دعوة أنقرة
األخيرة على لسان وزيــر خارجيتها
مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو لـعـقــد جولة
جديدة من املباحثات ،ينتظر األكراد
الوعود الدولية الروسية واألميركية،
بحضورهم على طــاولــة املـفــاوضــات

عندما تكون في مراحلها «املــؤثــرة»،
مراهنني على املناطق التي سيطروا
عليها خالل السنوات املاضية ،بما ال
يسمح باستثنائهم من أي حل يشمل
كامل األراضي السورية.
ّ
وف ــي الـسـيــاق ،أك ــد الــرئـيــس املـشــارك
ل ـ ــ«حـ ــزب االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
ال ـك ــردي ال ـس ــوري ،صــالــح مـسـلــم ،أن

