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سوريا

ّ
موسكو ترد هجوم واشنطن:
«البنتاغون» أفشل التعاون و«الهدنة»
الحدث

يظهر ،مع مرور الوقت على انهيار اتفاق
«الهدنة» ،أن المماطلة األميركية في
تنفيذ مقتضيات االتفاق ترافقت مع
«حرب» إرادات داخلية بين البيت األبيض
ووزارة الدفاع ،كان عنوانها األبرز هو
«التعاون العسكري مع روسيا» .على األقل،
هذا ما أراد سيل التصريحات الروسية أمس
أن يؤكده .كذلك ،بدا واضحًا أن موسكو
ّ
متمسكة بهدنة ال يعمل ضمن
غير
مقتضياتها الشريك األميركي ...وهي
«تدعم جهود الجيش السوري لمحاربة
اإلرهاب في حلب وباقي المناطق»

لم ّ
يمر الهجوم الــذي قادته واشنطن
ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــن ض ــد روسـ ـي ــا أول
م ــن أم ـ ــس ،دون تـصـعـيــد م ـقــابــل من
موسكو .وبرغم اللهجة «الحريصة»
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ات ـف ــاق
وفق إطالق النار في سوريا ،كقاعدة
أسـ ــاس ـ ـ ّيـ ــة مل ـ ـسـ ــار ال ـ ـحـ ــل ال ـس ـي ــاس ــي
ً
ه ـن ــاك ،مل ـح ــت مــوس ـكــو م ـب ــاش ــرة إلــى
ال ـخــاف ال ـج ــذري بــن إدارة الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـ ـ ـ ــاراك أوبـ ـ ــامـ ـ ــا ،ووزارة
الدفاع (البنتاغون) وداعميها ،حول
الـتـعــاون العسكري مــع روسـيــا ،الــذي
ُيـ َـعـ ُّـد أســاســا لنجاح اتـفــاق «الـهــدنــة»
واملضي نحو حل سياسي في سوريا.
وي ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــدو أن م ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو تـ ـ ـح ـ ـ ّـم ـ ــل
«الـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــاغ ـ ــون» م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ف ـشــل
«ال ـ ـهـ ــدنـ ــة» ،وم ـ ــن خ ـل ـف ـهــا ال ـت ـع ــاون

أنقرة ترحب بانسحاب «الوحدات» الكردية من منبج

ّ
رحب املتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورتوملوش ،ببدء انسحاب قسم كبير من
«وحــدات حماية الشعب» الكردية من مدينة منبج نحو شــرق نهر الـفــرات .وأوضــح خالل
مؤتمر صحافي فــي قصر شانقايا فــي أن ـقــرة ،أن ب ــاده تـخــوض عملية «درع الـفــرات»
لضمان عدد من «الخطوط الحمراء» بالنسبة إليها ،وتتمثل في «حماية مدنها وحدودها من
التنظيمات اإلرهابية» و«دعمها لوحدة تراب سوريا ،ومعارضتها لتقسيمها وتجزيئها»
إضافة إلى أنها «لن تتسامح حيال أي حزام يسعى «ب ي د» (حزب االتحاد الديموقراطي)،
إلى تشكيله في املنطقة» ،مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بالده «ال تعارض الوجود الكردي
شمال ســوريــا» .وحــول وجــود عمليتني في مدينة الرقة السورية واملوصل العراقية ضد
تنظيم «داعش» ،شدد على أن املوقف التركي يتمثل بأن «تكون العناصر املحلية في املدينتني
هي العمود الفقري للعمليتني» ،الفتًا من جديد ،إلى «أهمية عدم مشاركة (ب ي د) في الرقة».
وعلى صعيد آخر ،حضر وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون ،الذي يقوم بزيارة
لتركيا ومخيمات الالجئني ،عرضًا ملقاتلني ُت ّ
دربهم قوات «التحالف الدولي» ،على «كشف
العبوات الناسفة وتدميرها» في واليــة غــازي عنتاب جنوبي تركيا .ورافــق جونسون في
زيارته السفير البريطاني في تركيا ،ريتشارد مور ،واملبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا،
غاريث بايلي ،حيث اطلع من مسؤولني في سفارة بالده على معلومات عن برنامج التدريب.
إلى ذلك ،أوضحت وسائل إعالم تركية أن « 26شاحنة أممية محملة مساعدات إنسانية»
انطلقت أمس ،من الحدود التركية ـ السورية باتجاه مدينة إدلب ،بعد «انضمام  6شاحنات
جديدة قادمة من منطقة ريحانية» بوالية هاتاي التركية ،إليها.
(األخبار)

امل ـ ـ ــأم ـ ـ ــول ضـ ـ ــد «ج ـ ـب ـ ـهـ ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة»
و«داع ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وه ـ ـ ــذا مــا
أشــار إليه وزيــر الخارجية سيرغي
الفـ ـ ـ ـ ــروف ،إذ رأى أن ال ـع ـس ـكــريــن
األميركيني ربما كانوا «ال يصغون
إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا بشكل
م ـط ـلــق» ،مـعــربــا عــن اسـتـهـجــانــه من
ّ
رد ف ـعــل ن ـظ ـيــره جـ ــون كـ ـي ــري ،على
طـ ـل ــب روس ـ ـيـ ــا إج ـ ـ ـ ــراء ت ـح ـق ـي ــق فــي
استهداف قافلة املساعدات في ريف
ّ
يصرح
حلب ،مرجحًا أن يكون كيري
ت ـحــت «ض ـغ ــوط ش ــدي ــدة م ــن جــانــب
ّ
اآللــة العسكرية األميركية» .وقــال إن
مــن املبكر اعتبار االتـفــاق الــروســي ـ
األميركي ّ
«ميتًا» ،مؤكدًا في مقابلة
ُ
مع قناة «إن تي فــي» الروسية بثت
أمــس ،الـتــزام بــاده الحل السياسي.
ّ
ورأى أن خطوات واشنطن تدل على
نيتها طرح شروط إضافية للبدء في
تنفيذ االتفاق ،وهو «أمر مرفوض»،
مضيفًا أن «االتـفــاق بشكله النهائي
ي ـع ـطــي األولـ ــويـ ــة ل ـف ـصــل املـعـ ّتــدلــن
ع ــن اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن» .وأض ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه لــم
ي ـعــد واث ـق ــا م ــن اس ـت ـع ــداد واشـنـطــن
الستهداف «جبهة النصرة» ،مضيفًا
ّ
أن ما يجري هو حلقة مفرغة «عندما
تــوجــه روس ـيــا أو ال ـط ـيــران الـســوري
ضربات إلى مواقع النصرة ،يبدؤون
بالصراخ ويتهموننا بأننا نضرب
امل ـعــارضــة الــوطـنـيــة ونــدفـعـهــا بذلك
ّ
إل ــى أح ـض ــان ال ـن ـص ــرة» .وذك ـ ــر بــأن
«واشنطن طلبت عقد جلسة طارئة
ملجلس األمن الدولي بهدف تشتيت
االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه ع ـ ــن ال ـ ـضـ ــربـ ــات ال ـج ــوي ــة
للتحالف الدولي على مواقع القوات
السورية في دير الزور».
الـ ـهـ ـج ــوم املـ ـع ــاك ــس ضـ ــد واش ـن ـط ــن،
صــاح ـبــه آخ ــر ض ــد امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
س ـت ـي ـف ــان دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا ،إذ أعـ ــرب
الفـ ـ ـ ـ ـ ــروف عـ ـ ــن أسـ ـ ـف ـ ــه النـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرار دي
م ـي ـس ـت ــورا وراء م ـط ــال ــب «م ـج ـمــوعــة
الرياض» ليعود و«يلقي باملسؤولية
على الروس واألميركيني ...إنه موقف

الريجاني خالل استقباله هدية عباس« :حل األزمة يكمن في الخيار السياسي» (تسنيم)

الفروف :انجرار دي
ميستورا وراء «مجموعة
الرياض» موقف عديم
المسؤولية

عديم املسؤولية» ،موضحًا أن «هــذه
املجموعة تعمل منذ أيار املاضي على
تخريب عملية التفاوض».
وبـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،رأت املـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،
عــدم وج ــود ج ــدوى مــن عقد اجتماع
جديد في مجلس األمــن ،مشيرة إلى
أنـ ـه ــا ق ــد ت ـت ـح ــول إل ـ ــى «اس ـت ـع ــراض
آخ ــر ينظم لتوجيه االت ـهــامــات» إلــى
روسيا .ليعود نائب وزير الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف ،ويقول
إن مـســؤولــن أميركيني يـعـ ّـولــون من
خالل حديثهم عن وجود خطة بديلة
(ب) حــول ســوريــا ،على حــل عسكري
ّ
وشدد
يلي انتخابات البيت األبيض.
أثناء اجتماع للجنة الشؤون الدولية
في املجلس الفيدرالي الروسي ،على
رفــض بــاده مواصلة الحرب ،كبديل
م ــن االتـ ـف ــاق ــات امل ـب ــرم ــة م ــع ال ـجــانــب
األميركي ،مضيفًا أنــه «ال يــزال هناك
أمـ ــل ف ــي تـطـبـيــق االتـ ـ ـف ـ ــاق» .وهــاجــم

اليمن

تعزيزات كبيرة إلى نجران بعد خطاب الحوثي :تغيير في طبيعة المعارك؟
فيما تمضي القوات اليمنية
بعملياتها القتالية في الداخل
السعودي ،يبدو أن خطاب زعيم «أنصار
الله» ،السيد عبد الملك الحوثي ،لسكان
المناطق الجنوبية في السعودية
كان له وقع لدى الرياض التي أرسلت
تعزيزات إلى نجران ،هي األولى من
نوعها لناحية الحجم والمستوى
نجران ــ يحيى الشامي
شـ ـه ــدت ال ـج ـب ـه ــات الـ ـحـ ــدوديـ ــة فــي
الــداخــل الـسـعــودي ،خــال الشهرين
األخـ ـي ــري ــن ،ارتـ ـف ــاع ــا م ـل ـح ــوظ ــا فــي
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـق ـتــال ـيــة ال ـت ــي تـنـفــذهــا
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـي ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـخـ ــوم
امل ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرات وامل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ــرق ــابـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ع ـس ـي ــر
وج ـي ــزان ونـ ـج ــران ،وخ ـصــوصــا في
ع ـم ـل ـي ــات ال ـق ـن ــص والـ ـكـ ـم ــائ ــن ضــد

اآلل ـيــات ونــاقــات الجند العسكرية
السعودية.
وف ـي ـم ــا تـ ــواصـ ــل الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـي ـم ـن ـيــة
توسعها في الداخل السعودي منذ
عــودة املواجهات إلى تلك الجبهات
عقب انهيار التهدئة وعودة الحرب
إل ــى ســابــق ع ـهــدهــا ،ذك ــرت وســائــل
إعالم سعودية أن تعزيزات عسكرية
كـبـيــرة وصـلــت إلــى مـنــاطــق نـجــران.
وق ــد أفـ ــادت م ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ،بــأن
كتيبة املشاة  42ستلتحق بالقوات
الـسـعــوديــة فــي ن ـجــران وه ــي تابعة
للواء األمير تركي بن عبدالله األول.
ووص ـ ــف م ـص ــدر ع ـس ـكــري الـكـتـيـبــة
بـ «نخبة وحــدات الحرس الوطني»،
مضيفًا أنها تمتلك أسلحة متطورة
على مستوى الـشــرق األوس ــط ،وقد
ت ـنــاق ـلــت م ـح ـطــات ت ـل ـفــزة س ـعــوديــة
مشاهد لتعزيزات عسكرية تتضمن
عـشــرات اآلل ـيــات املــدرعــة قــالــت إنها
في طريقها إلى نجران.
ً
وتــأتــي ه ــذه الـخـطــوة مـبــاشــرة بعد
خـطــاب زعـيــم حــركــة «أن ـصــار الـلــه»،
ال ـس ـي ــد ع ـب ــد املـ ـل ــك الـ ـح ــوث ــي ،ال ــذي
خ ــاط ــب ف ـيــه ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى «شـعــب
الجزيرة العربية وخصوصًا سكان

امل ـن ــاط ــق ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـل ـم ـم ـل ـكــة» ،ما
يعكس قلقًا سـعــوديــا مــن الــدعــوات
التي تضمنها الخطاب ،وقد يشير
إلى منحى جديد قد تأخذه املعارك
فـ ــي ج ـب ـه ــات األراض ـ ـ ـ ــي ال ـج ـنــوب ـيــة
خــال األي ــام املـقـبـلــة .وك ــان الحوثي
قد أبــدى االستعداد ملد اليد لهؤالء
الـ ـسـ ـك ــان فـ ــي م ــواج ـه ـت ـه ــم ل ـل ـن ـظــام
السعودي.
وق ــد وث ــق «اإلعـ ــام ال ـحــربــي» خــال
مدة زمنية ال تتجاوز الـ 40يومًا أكثر
من  77عملية قنص ،حصد ُمعظمها
ضباطًا وقيادات عسكرية سعودية
أث ـنــاء تــأديـتـهــم مـهـمــات رقــابـيــة في
م ـح ـي ــط م ــواقـ ـعـ ـه ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة أو
أب ــراج الــرقــابــة االسـمـنـتـيــة املحيطة
ب ــاملـ ـعـ ـسـ ـك ــرات وغ ـ ـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ـي ــات
العسكرية ،مشيرًا إلى أن العمليات
جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت عـ ـ ـق ـ ــب ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ت ـن ـص ــت
وم ــراقـ ـب ــة ق ــام ــت ب ـه ــا ف ـ ــرق ق ـتــال ـيــة
م ـت ـخ ـص ـصــة .وأضـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدر أن
عـمـلـيــات ال ـق ـنــص تـسـتـهــدف بشكل
رئيسي ضباطًا وق ـيــادات عسكرية
سعودية.
وم ـ ـ ــن امل ـ ــرج ـ ــح أن ت ـ ـكـ ــون ح ـص ـي ـلــة
الـ ـ ـقـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــى فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوف ال ـ ـج ـ ـيـ ــش

السعودي نتيجة عمليات القنص،
قد تجاوزت الرقم املعلن رسميًا من
ال ـج ــان ــب ال ـس ـع ــودي ،وال س ـي ـمــا أن
ال ــرق ــم م ـح ـصــور ب ـمــا وث ـق ـتــه عــدســة
«اإلعالم الحربي» بني شهري تموز
وآب املاضيني.

وثق «اإلعالم الحربي»
خالل  40يومًا أكثر من
 77عملية قنص
وت ـ ــأت ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـكـ ـم ــائ ــن ال ـت ــي
ي ـن ـص ـب ـه ــا امل ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــون ال ـي ـم ـن ـي ــون
عـلــى ط ــرق وخ ـطــوط إم ــداد الجيش
ال ـس ـع ــودي ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى من
ال ـع ـم ـل ـي ــات «ال ـ ـنـ ــاج ـ ـحـ ــة» ،ل ـنــاح ـيــة
عــدد مــا تــوقـعــه فــي صـفــوف الـقــوات
الـسـعــوديــة ،غـيــر أن الـحـصــول على
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة دق ـ ـي ـ ـقـ ــة ص ـ ـعـ ــب ج ـ ـ ـ ـدًا ف ــي
ظ ــل س ـيــاســة الـتـكـتــم ال ـك ـب ـيــرة الـتــي

ي ـفــرض ـهــا ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي عـلــى
خـ ـس ــائ ــر ج ـي ـش ــه ف ـ ــي م ـ ـعـ ــاركـ ــه مــع
ال ـي ـم ـن ـيــن ،ل ـكــن املـ ـص ــادر امل ـيــدان ـيــة
اليمنية املطلعة ،تفيد بــأن خسائر
الجيش السعودي في األرواح بلغت
«أرقــامــا قـيــاسـيــة» .وتــؤكــد املـصــادر
أن م ـت ــوس ــط مـ ــا ي ـن ـف ــذه امل ـق ــات ـل ــون
الـيـمـنـيــون م ــن ك ـمــائــن ض ــد ال ـقــوات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة يـ ـص ــل م ـ ــن أربـ ـ ـ ــع إل ــى
خـمــس عـمـلـيــات يــومـيــا وغالبيتها
يجري تنفيذها ضد أطقم عسكرية
وناقالت جند .وتشير املصادر إلى
وقوع اشتباكات باألسلحة الخفيفة
فــي حالة نجاة البعض ممن كانوا
على منت اآلليات العسكرية.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه العمليات
تأتي على فترات متقطعة وتترامن
مع التوسع امليداني من قبل القوات
الـيـمـنـيــة عـلــى األرض داخ ــل العمق
السعودي ،ما يعطي الفرق اليمنية
املـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـق ـن ــص
والكمائن بيئة قتالية خصبة لهذا
النوع من معارك االستنزاف ويفسر
في الوقت نفسه االرتفاع الكبير في
أعـ ــداد الـقـتـلــى فــي ص ـفــوف الجيش
السعودي.

