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تقرير

األميركيون في «بادية الدير»:
خطوة للهجوم على «عاصمة الخالفة»؟
أيهم مرعي
ل ــم «ت ـه ـضــم» أن ـق ــرة ،وم ــن خلفها
الفصائل املحسوبة على «الجيش
الـ ـ ـح ـ ــر» ،ت ـ ـق ـ ـ ّـدم «ق ـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ف ــي ريـ ــف حـلــب
ّ
الـشـمــالــي ال ـشــرقــي ،خـصــوصــا أن
ّ
التقدم كان قد فتح ّ
شهية قوى
ذلك
ّ
ك ــردي ــة بــال ـس ـعــي ج ــدي ــا لتحقيق
حلم الحكم الذاتي.
ّ
وخالل األيام األخيرةّ ،
سرع توغل
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـت ــرك ــي ف ـ ــي األراضـ ـ ـ ــي
الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ت ـش ـك ـيــل فـصـيـلــن
ج ــدي ــدي ــن ،م ــدع ــوم ــن مـ ـن ــه ،هـمــا
«أجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاد ال ـ ـح ـ ـس ـ ـكـ ــة» و«سـ ـ ــرايـ ـ ــا
الـقــادسـيــة» ،وإعالنهما «محاربة
وح ــدات حماية الـشـعــب ،الـكــرديــة،
والـقـضــاء على روج آفــا» (مناطق
س ـ ـي ـ ـطـ ــرة «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ــدات») ،وهـ ــو
ّ
أم ـ ــر ق ــلـ ـل ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ك ـ ــردي ـ ــة مــن
شــأنــه ،مــؤكــدة «أن قــواتـهــا ق ــادرة
ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة امل ـن ـط ـقــة م ــن تـسـلــل
املجموعات املدعومة من تركيا».
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ـ ــاس ـ ــم «أجـ ـ ـن ـ ــاد
ال ـ ـح ـ ـس ـ ـكـ ــة» ،م ـ ـح ـ ـمـ ــود امل ـ ــاض ـ ــي،
ف ــي ت ـصــريــح إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن
«ق ــواتـ ـن ــا ه ــم م ــن أبـ ـن ــاء الـحـسـكــة
ُ
ال ــذي ــن هـ ـ ِّـجـ ــروا م ــن مـحــافـظـتـهــم،

وهم موجودون في إدلــب» مشيرًا
إل ــى «أن ـهــم يـسـعــون إل ــى تأسيس
ت ـ ـحـ ــالـ ــف ع ـ ـس ـ ـكـ ــري م ـ ـ ــع سـ ــرايـ ــا
الـقــادسـيــة ،وفـصــائــل مــن الجيش
الـحــر ملهاجمة ال ــوح ــدات الـكــرديــة
وط ـ ــرده ـ ــا م ـ ــن الـ ـحـ ـسـ ـك ــة وري ـ ــف
ال ــرق ــة» .وأض ـ ــاف «أن قــوات ـهــم قد
ت ـس ـت ـف ـيــد م ــن األراضـ ـ ـ ــي ال ـتــرك ـيــة
لتنفيذ هجماتها باتجاه املناطق
الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرة الـ ــوحـ ــدات
الكردية»ُ .
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا فـ ـ ـ ّـسـ ـ ــر إعـ ـ ـ ـ ــان ت ـش ـك ـيــل
الـفـصـيـلــن ب ــأن ــه ي ــأت ــي كـمـحــاولــة
ل ـ ـل ـ ـض ـ ـغـ ــط م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى
«الوحدات» ،أكدت مصادر مطلعة
لـ«األخبار» أن «تحضيرات كبيرة
ت ـج ــري داخ ـ ــل األراض ـ ـ ــي الـتــركـيــة
لـ ـفـ ـص ــائ ــل مـ ـسـ ـلـ ـح ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ل ـشــن
هجمات على الوحدات الكردية في
مـنـبــج وت ــل أب ـيــض ،وط ــرد داعــش
من الباب».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،فـفـيـمــا تـتــوســع
عملية «درع الفرات» التركية ،يبدو
أن «ال ـت ـح ــال ــف» الـ ــدولـ ــي ،بـقـيــادة
ّ
مصر
الواليات املتحدة األميركية،
على املضي بالهجوم على الرقة،
إذ ُي ـجــري اس ـت ـع ــدادات متسارعة
للوصول إلى هذا الهدف.

فبعد فشل تجربة «جيش سوريا
ال ـجــديــد» ،وان ــدث ــاره أم ــام تنظيم
«داع ـ ــش» ف ــي ب ــادي ــة ال ـت ـنــف ،على
ال ـ ـح ـ ــدود ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ـ ـ ـ األردن ـ ـي ـ ــة،
تسعى واشنطن إلى تقوية حلفاء
جدد في املنطقة ،الستخدامهم في
عمليتها التي ستستهدف الرقة.
ويـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــزم األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــون وضـ ــع
ـط ملـ ـه ــاجـ ـم ــة ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــة ،وهـ ــو
خـ ـ ـط ـ ـ ٍ

ُ
ست َ
رسل فصائل
مسلحة من تركيا للهجوم على
منبج وتل أبيض والباب

أم ـ ــر ك ـش ـفــت ع ـن ــه وزارة ال ــدف ــاع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،م ــع ب ــداي ــة ال ـه ـجــوم
الـتــركــي عـلــى جــرابـلــس ،فــي ريــف
حلب الشمالي ،حينما طلبت من
«ال ــوح ــدات» الـكــرديــة ،االنسحاب
م ــن غ ـ ــرب الـ ـ ـف ـ ــرات ،واالسـ ـتـ ـع ــداد
ّ
مل ـه ــاج ـم ــة ال ـ ــرق ـ ــة .ب ـي ـن ـم ــا أكـ ـ ــدت
م ـصــادر مـيــدانـيــة إل ــى «األخ ـبــار»
أن «واش ـ ـن ـ ـطـ ــن دف ـ ـعـ ــت ب ـخ ـب ــراء
أميركيني باتجاه منطقة املالحة
فــي بــاديــة ديــر ال ــزور ،بهدف دعم
الـ ـخ ــاص ــرة ال ـق ــري ـب ــة م ــن مـنـطـقــة

مـعــدان ،فــي ريــف الــرقــة الجنوبي
الشرقي».
وي ـش ـيــر ال ـت ـح ــرك األم ـي ــرك ــي نـحــو
املــالـحــة إلــى تحضيرات تستهدف
الــرقــة ،وتـحــديـدًا م ـعــدان ،مــا يعني
قـ ـط ــع ش ـ ــري ـ ــان اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ــرئ ـي ــس
ل ــ«داع ــش» بــن الــرقــة ودي ــر ال ــزور،
وتعزيز وجــود حلفائها في بادية
دي ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ،ت ـم ـه ـي ـدًا ألي ت ـحــرك
مـسـتـقـبـلــي ن ـحــو ري ــف دي ــر ال ــزور
الـ ـغـ ـن ــي بـ ـحـ ـق ــول الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز،
وبالتالي وصول النفوذ األميركي
إلى هناك.
ويبدو أن األميركيني يــريــدون من
خالل هذا التحرك ،تعزيز الحضور
ال ـع ــرب ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،واالع ـت ـم ــاد
ع ـلــى «قـ ـ ــوات ال ـن ـخ ـبــة ال ـس ــوري ــة»،
التي إلــى اآلن لم تعلن انضمامها
ّ
إلــى «قـســد» ،رغــم تسلمها منطقة
املالحة منها باالتفاق معها ،وهو
أمر لم يكشف عن تفاصيله حينها،
ً
بــرغــم ظـهــورهــا ف ـجــأة فــي املنطقة
مـنــذ نـحــو سـتــة أش ـه ــر .وبــالـتــالــي
ّ
ّ
فـ ــإن ذل ــك يـعـنــي أن ه ـنــاك تــوجـهــا
أم ـي ــرك ـي ــا ل ـت ـن ــوي ــع ال ـح ـل ـف ــاء ب ـ ّـدل
االعتماد على حليف وحيد يتمثل
في «قـســد» ،خصوصًا أن األخيرة
ّ
التوجه نحو الرقة.
رفضت

مشهد ميداني

عين المسلحين على «الكاستيلو»...
واندماج فصائل الشمال يتجدد
روس ـ ـيـ ــا والـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ...إذا
كـ ـ ــان م ـخ ـت ـل ـف ــا ع ـ ــن رؤيـ ـ ـ ــة ال ـه ـي ـئ ــة».
وتـ ــأتـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ح ـ ـجـ ــاب ،عـقــب
اجتماع «الهيئة» مع وزراء خارجية
«مجموعة أصدقاء سوريا» في لندن،
حـيــث طــرحــت «رؤي ـت ـهــا الـسـيــاسـيــة»
لـلـمــرحـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،ال ـتــي تتضمن
«مـ ـف ــاوض ــات ت ـس ـت ـغــرق س ـت ــة أش ـهــر
من أجل تشكيل هيئة انتقالية تضم
شخصيات من املعارضة والحكومة
واملجتمع املــدنــي» .كذلك أشــارت إلى
ضرورة «تنحي الرئيس بشار األسد
عــن منصبه بـنـهــايــة األش ـهــر الـسـتــة.
وعقب ذلك ستدير الهيئة االنتقالية
ُ
الـبــاد ملــدة  18شـهـرًا ،تـجــرى بعدها
انتخابات».
(األخبار)

ال يزال الهدوء الحذر يسيطر على
معارك جبهات حلب الجنوبية ،في
وقت يستعد فيه الجيش السوري
وحلفاؤه من جهة ،واملسلحون من
جهة أخرى ،لجولة قريبة تلوح في
ّ
األفــق ،خاصة أن ائتالف مسلحي
«ج ـي ــش ال ـف ـت ــح» ي ــواص ــل حـمــات
«الـتـحــريــض والـنـفـيــر» فــي الــريــف
اإلدلبي إلطالق معركة كسر الطوق
ع ــن أحـ ـي ــاء ح ـلــب ال ـشــرق ـيــة حـيــث
ينتشر مسلحو الفصائل.
وقـ ــد تـ ـط ــاول ال ـج ــول ــة امل ـق ـب ـلــة مــن
املـ ـ ـع ـ ــارك شـ ـم ــال ــي حـ ـل ــب بـ ـص ــورة
خ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة ،وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـدًا «طـ ـ ــريـ ـ ــق
الـ ـك ــاسـ ـتـ ـيـ ـل ــو» م ـ ــن جـ ـه ــة مـنـطـقــة
ح ـنــدرات ،وهــو خـيـ ٌـار قــد ينتهجه

مـسـلـحــو «ال ـف ـت ــح» إذا م ــا واص ــل
الجيش والحلفاء تعزيز نقاطهم
جنوبًا.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ي ـســري حــديــث
فـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط امل ـس ـل ـح ــن عـ ــن أن
ال ـط ــوق املـ ـف ــروض ع ـلــى األح ـي ــاء
الـ ـش ــرقـ ـي ــة أع ـ ـ ــاد تـ ـح ــري ــك عـجـلــة
االندماج بني الفصائل الشمالية،
وهو أمر يرمي به القاضي العام
لـ ـ «ال ـف ـتــح» ،ال ـس ـعــودي عـبــد الـلــه
املحيسني ،بكامل ثقله ،لتحقيقه.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـ ـص ـ ــادر «جـ ـه ــادي ــة»
إل ــى أن «ج ـم ـيــع ال ـع ـق ـبــات زال ــت،
ُ َّ
ّ
موحد
وسيشكل مجلس شورى
ُ َ
ً
من أكثر من  15فصيال ،سيعلن
ف ــي األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة»،

الف ـت ــة إل ــى أن «امل ـج ـلــس سيضم
لجنة شرعية مستقلة مــن طلبة
العلم» ،كتلك املوجودة في إدلب.
وتضيف املـصــادر أن «اجتماعات
طويلة ُعقدت بني قيادات الفصائل،
ج ـم ـعــت ق ــائ ــد ج ـب ـهــة ف ـت ــح ال ـش ــام
(ال ـن ـصــرة) ،أبــو محمد الـجــوالنــي،
وق ـي ــادات مــن حــركــة أح ــرار الـشــام،
وآخرين من الجيش الحر ،لتشكيل
جسم عسكري مــوحــد ،إلــى جانب
مـ ـجـ ـل ــس ش ـ ـ ـ ـ ـ ــورى» .ولـ ـفـ ـت ــت إل ــى
أن ت ـق ــاس ــم «الـ ـحـ ـق ــائ ــب» سـيـكــون
ّ
بحسب «الـثـقــل امل ـيــدانــي» ،مــؤكــدة
أن «الـنـصــرة اكتفت بعضو واحــد
من في مجلس الـشــورى» .واتفقت
ال ـف ـصــائــل ف ــي م ــا بـيـنـهــا ع ـلــى أن

يـكــون الـقــائــد الـعـسـكــري مــن «فتح
الـشــام» ،أمــا القائد العام فسيكون
مـ ـ ــن «أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــام» .وتـ ــذهـ ــب
امل ـص ــادر إل ــى حــد الـحــديــث عــن أن
«الـجـيــش سـيـكــون ن ــواة للحكومة
املقبلة».
(األخبار)

المسلحون:
الطوق
يدفعنا نحو
اإلندماج
(أ ف ب)

من أشهر ما عرضه «اإلعالم
الحربي» كان ّ نداء مقاتل
يمني «سلم نفسك يا
سعودي» في نجران (أ ف ب)

«ت ــراج ــع امل ــداف ـع ــن ال ـس ـعــوديــن قبل
دحرهم».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ت ـب ــرز الـ ـص ــورة الـثــانـيــة،
وه ــي صـ ــورة امل ـج ــازر ال ـتــي يرتكبها
الطيران السعودي ومالحقته األبرياء
مــن األط ـفــال والـنـســاء والـشـيــوخ على
الطرقات وفي األعراس واملستشفيات
واألس ـ ـ ـ ــواق ،إل ــى ح ـ ّـد ب ــات ف ـيــه األداء
العسكري الـسـعــودي فــي اليمن تحت
نظر وسائل إعالم عاملية كثيرة.
وك ـم ـث ــال ع ـلــى ذل ـ ــك ،م ــا ق ــال ــه ال ـكــاتــب
وامل ــؤل ــف جــونــاثــان م ــارش ــال ،حينما
ات ـه ــم ف ــي م ـق ــال ــة ال ـس ـع ــودي ــة بـشـنـهــا
ح ــرب ــا دمـ ــويـ ــة ،وب ــأن ـه ــا خ ـل ـقــت أزم ــة
إنسانية ودم ــرت ال ـتــراث الثقافي في
ّ
ال ـي ـم ــن .وت ـه ــك ــم مـ ــارشـ ــال ،ف ــي مــوقــع

«كــونـســورتـيــوم نـيــوز» األمـيــركــي ،إنه
ّ
إذا كان هناك «أوملبياد» لشن الحروب
ال ـ ــدامـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ــإن الـ ـسـ ـع ــودي ــة س ـت ـفــوز
بالتأكيد بميدالية لقصفها اليمن بال
هوادة على مدى أكثر من عام ونصف
عام.
لـ ــم ي ـع ــد م ـه ـم ــا ل ـص ــاح ــب ال ـ ـقـ ــرار فــي
الرياض منع مشاهد جنوده الهاربني
فـ ــي ص ـ ـحـ ــراء وت ـ ـضـ ــاريـ ــس ال ـج ـن ــوب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ف ــان ـت ـش ــار
الـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات امل ـ ـصـ ــورة فـ ــي ال ـع ــال ــم
ت ـ ـجـ ــاوز إرادتـ ـ ـ ـ ــه وقـ ـ ــدرتـ ـ ــه .مـ ــا يـهـمــه
حــالـيــا هــو مـنــع وص ــول تـلــك املشاهد
إل ـ ــى ال ـ ــداخ ـ ــل خ ــوف ــا مـ ــن ان ـع ـكــاس ـهــا
على الجمهور الـسـعــودي خصوصًا،
والخليجي عمومًا ،وملا لها من تأثير

معنوي ونفسي ،لذلك استطاع نسبيًا
ال ـت ـح ـكــم ب ــوس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام املـخـتـلـفــة
داخــل منظومته والحد من التأثيرات
التي قد تلحق بجمهوره.
ـال النظام
فــي الـجــانــب اآلخ ــر ،لــم ي ـبـ ِ
السعودي بمشاهد األشــاء اليمنية
ج ــراء غــاراتــه الـجــويــة ،وهــو فــي هذا
اإلطار مطمئن إلى تجاوزه الضغوط
الدولية التي تتهمه بالقتل الجماعي
وانـتـهــاكــات حـقــوق اإلن ـســان ،بعدما
نجح بالتفلت مــن اتهامه بعدد من
املجازر ،واضطرار األمني العام لألمم
امل ـت ـحــدة ،ب ــان ك ــي مـ ــون ،إل ــى سحب
السعودية من الالئحة السوداء لقتل
األطـفــال ،وساعده في ذلــك الحضور
القوي في املنظمات الدولية املعنية

بهذا الشأن.
ما ّ
يهم السعودية هو أن تتملص من
ضغوط أصدقائها املحرجني من صور
املجازر في وسائل اإلعالم وتأثير ذلك
في الرأي العام ،خصوصًا في مواسم
االنتخابات ،وذلك بعدما أصبح الدعم
الغربي ،وخصوصًا األميركي للحرب
عـلــى الـيـمــن مــوضــع مـســاء لــة شعبية
وإعالمية وبرملانية.
وإن اسـ ـتـ ـط ــاع ــت الـ ـ ــريـ ـ ــاض ال ـت ـف ـل ــت
ال ـقــانــونــي ّ ،المـتــاكـهــا م ـق ــدرات مالية
هائلة مسخرة لتلميع صورتها ،فمن
املــرجــح أنـهــا ستفشل فــي الـتـهــرب من
تبعات املسؤولية األخالقية واملعنوية،
التي باتت صــور املـجــازر بحق أطفال
اليمن تظهر حقيقتها للعيان.

