12

الثالثاء  15آب  2017العدد 3251

العالم

على الغالف

«الجيش الحر»:
بنتاغون ال !CIA
إيلي حنا
منذ سنوات ،ساد اعتقاد ّأن «الجيش الحر»
يسير نحو حتفه .رغم النقاوة التي رسمت
مالمحها أجهزة الدعاية العربية والغربية ،لم يكن
«الرعاة» معنيني بانتفاضة حريات وديموقراطية
ّ
في سوريا .من يستل السيف األعتى في
ّ
وجه دمشق يتسلم جواد «الفتح» االعالمي
والعسكري .وقع الرهان على حصان االسالميني
وأبناء «القاعدة» :ببساطة كانوا األكفأ واألقوى
ّ
حضورًا وتنظيمًا .شكلوا الورقة الرابحة في
ُ
امليدان ،وعلى أكتافهم ب َ
ني رهان إسقاط قلب
العاصمة بعد دخول حلب وإدلب والشرق ومعظم
األرياف والجنوب .لكن إلى جانب هؤالء ،لم يكن
مجرد عابثني ّ
قادة «الجيش الحر» ّ
متفرقني .لم
ّ
تنطفئ الشعلة .معظمهم أدى دوره على أكمل
وجه في حلبة القتال ...كتابعني ،رغم إرادة دولية
وإقليمية لتشبيههم بـ«صفحة بيضاء» في
«ثورة فقه الدم».
ُ ّ
تشكل الفصائل املسلحة في «الجبهة الجنوبية»
وبادية دمشق وريف حماة والغوطة ،آخر معاقل
«الجيش الحر» .هذه املجموعات ـ كما كانت في
السابق ـ على اختالف نفوذها الجغرافي ،أظهرت
على الدوام ّأنها امتداد ّ
ملمول وضابط إيقاع.
ُ
قبل أكثر من عامني ،كشف عن التسريب
األبرز (الذي أصبح علنيًا الحقًا) في عالم «ثوار
الديمقراطية» :برنامج لوكالة االستخبارات
املركزية (سي آي إيه) ِكلفته مليار دوالر يتولى
تدريب وتسليح آالف السوريني .مناطق هؤالء،
يرسم حراكها األميركي حسب أجندته .كان
لهم دور صريح :صواريخ «تاو» خلف خطوط
«النصرة» في حماة وحلب وإدلب ،جبهات
ُ
تفتح في خاصرة دمشق الجنوبية ...واألهم ما
ّ
وصي :نحن ندعم
ُيذكر في بداية تصريح كل
املعارضة املعتدلة.
حاليًا ،تشهد البالد اتفاق «خفض تصعيد» مع
الجانب الروسي ،إذًا
ً
في الجنوب مثال ،تستريح البنادق ويتابع
«العسكر» حياته في األردن أو عالجه في
إسرائيل.
ّ
وفي «أمر اليوم» تريد واشنطن مقاتلني محليني،
فهي تفتقر إلى «العدد» في حساباتها الجديدة،
فال تجد سوى من َ
بقي أمامها محاصرًا في
التنف .هؤالء («مغاوير الثورة») الذين دأبوا على
فتح الجبهات في مناطقهم ،لديهم وظيفة أخرى،
إذ يحتاج إليهم األميركي في مهمة سينقلهم
ّ ً
إليها ّ
جوًا أو تسلال .احترقت ورقة التنف وحان
أوان رهان آخر ...السيطرة على ريف الحسكة
ً
الجنوبي وصوال إلى دير الزور.
لم يمت «الجيش الحر»َ .يلزم في ترتيب بنود
«التسوية األخيرة» .سقطت املشاريع الكبرى رغم
بقاء التخادم مع تنظيم «القاعدة» وإخوانه في
السد األساس أمام ّ
املنهج ما داموا ّ
تمدد الجيش
ُ
السوري وحلفائه (يشير تقرير نشر لوكالة
استخبارات الدفاع األميركية صدر صيف عام
 2012إلى ّأن القوى األساسية التي تقود ّ
التمرد
في سوريا هي السلفيون واإلخوان ،والقاعدة
القادم من العراق ،وأن الغرب ودول الخليج وتركيا
تدعم هذه املعارضة).
ال كوميدية بروح االرتزاق أسطع من تصريح
ملسؤول في «جيش أسود الشرقية» حني قال ّإن
«البادية تضم مشروعني ،األول ّ
يخص البنتاغون
ويدعم (مغاوير الثورة) ...والثاني يخص (غرفة
املوك) التي تدعم (جيش أسود الشرقية) التابع
للجبهة الجنوبية في الجيش الحر).
ّ
هذه ّقمة القرار الحر الذي يتمتع به هؤالء ،أو
على نحو أوضح :نحن نتبع أجهزة أميركية
ثانية وأخرى تابعة لدول الخليج واألردن ،وليس
«االستخبارات املركزية».
ّ
ّ
حدان بفالق ضخم يتنقل بينهما آخر أبطال
«الجيش الحر» ...بني «البنتاغون» و«السي آي
إيه».

واشنطن تحشد لعملــ
أيهم مرعي
مـ ـن ــذ اق ـ ـ ـتـ ـ ــراب عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـج ـي ــش
الـ ـ ـس ـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــائ ــه مـ ــن ض ـف ــاف
الـ ـف ــرات ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب ال ـش ــرق ــي،
انــدفــع «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» لقطع
الـ ـط ــري ــق أمـ ــامـ ــه فـ ــي ريـ ـ ــف ال ــرق ــة
ال ـج ـنــوبــي ع ـنــد ال ـط ـب ـقــة ،إلب ـع ــاده
عـ ــن سـ ـ ّـدهـ ــا االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي وع ــن
حدود مدينة الرقة التي اعتبرتها
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ض ـ ـمـ ــن ح ـ ّـصـ ـتـ ـه ــا مــن
الـحــرب عـلــى اإلره ــاب فــي ســوريــا.
ووص ــل الـتــوتــر عـلــى تـلــك الجبهة
املـشـتــركــة إل ــى أشـ ـ ّـده ي ــوم إسـقــاط
ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ف ـ ــي م ـح ـيــط
الــرصــافــة ،قـبــل أن يـهــدأ بــالـتــوازي
مع حديث ِّأميركي عن اتفاق «منع
تصادم» ُوقع مع الجانب الروسي،
ملنع تكرار تلك الحوادث.
ومـ ــع وص ـ ــول ال ـج ـيــش إلـ ــى ثــاثــة
أط ـ ــراف م ــن م ـحــاف ـظــة دي ــر الـ ــزور،
م ـع ـل ـنــا ه ــدف ــه ب ـف ــك الـ ـحـ ـص ــار عــن
املدينة ،والوصول بعدها إلى مدن
وادي الفرات وبلداته ،كانت العني
على األمـيــركــي ،صــاحــب املصلحة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة هـ ـن ــاك .وخ ــرج ــت
تــأك ـيــدات مـتـقــاطـعــة مــن قـبـلــه ،أنــه
سيتحرك «بعد عملية الرقة» إلى
أي منطقة يسيطر عليها تنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك مـنـطـقــة
وادي ال ـف ــرات األوسـ ــط ،بــن الــرقــة
والبوكمال.
غ ـيــر أن ان ــدف ــاع ال ـج ـيــش الـســريــع
وكسره دفاعات «داعــش» البعيدة
عــن عــاصـمــة ال ـشــرق ،قــد يـفــرضــان
على األمـيــركــي الـتـحــرك أس ــرع من
امل ـخ ـط ــط ،ع ـب ــر تـ ـح ــرك ي ـض ـمــن لــه

ح ـص ـتــه هـ ـن ــاك ،قـ ــرب الـ ـح ــدود مع
ال ـع ــراق .ول ـكــن مـعـضـلــة األمـيــركــي
تبقى واحدة ،وهي نقص العناصر
املحلية العاملة تحت لوائه ،أو قلة
كـفــاء تـهــا ،ولــه تـجــارب مــع «جيش
س ــوري ــا ال ـج ــدي ــد» ف ــي ال ـبــوك ـمــال،
وم ــع نـسـخـتــه ال ـج ــدي ــدة (م ـغــاويــر
الـثــورة) املعزولة حاليًا في قاعدة
التنف ومحيطها.

قائد «المنطقة
الشرقية» لـ«األخبار»:
«داعش» لم يعد قادرًا
على مقاومة خطواتنا
المتسارعة

وتـشـيــر املـعـلــومــات امل ـتــوافــرة إلــى
أن أول م ــرح ـل ــة مـ ــن املـ ـف ــاوض ــات
ل ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن ج ـ ـب ـ ـهـ ــة م ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة ب ــن
«املـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاوي ـ ـ ــر» و«ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» إلط ــاق عمليات
بـ ــات ـ ـجـ ــاه مـ ـن ــاط ــق ش ـ ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات
ان ـطــاقــا م ــن نــاحـيــة الـ ـش ــدادي في
ريــف الحسكة الجنوبي ،قد باء ت
بالفشل .ويعود السبب إلى رفض
«امل ـغ ــاوي ــر» ال ـع ـمــل بــال ـت ـعــاون مع
«قـ ـ ـ ـس ـ ـ ــد» ،ورغ ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي ح ـصــر
«معركة الدير» بقواتهم والفصائل
املتحالفة معهم .غير أن األميركي

محاولة تكوين جبهة ّ
موحدة بين «المغاوير» و«قسد» باءت بالفشل (أ ف ب)

ي ــراه ــن عـلــى حـلـحـلــة ال ـخ ــاف بني
الطرفني ،بنحو يتيح له االستفادة
من أبناء العشائر الذين يقاتلون
داخــل صفوف «قـســد» ،الــذي دخل
ف ــي س ـبــاق م ــع دم ـشــق وحـلـفــائـهــا

لكسب والئهم خالل معارك الشرق.
وت ـ ـف ـ ـيـ ــد آخـ ـ ـ ــر امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات بـ ـه ــذا
الـ ـخـ ـص ــوص ،بـ ــأن ريـ ــف الـحـسـكــة
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،ي ـش ـه ــد مـ ـن ــذ أسـ ـب ــوع
ت ـحــركــات م ـتــواتــرة آلل ـي ــات تــابـعــة

فلسطين

مرضى غزة رهائن الصراع الداخلي :الموت قبل
ّ
أن تصل متأخرًا خير من أل
تصل .قد ال ّ
يصح هذا المثل
على حال مرضى غزة الذين
تصل الموافقة على سفر
بعضهم ...بعد موتهم،
فيما يعاني كثيرون على
ّ
أسرة المرض ،في انتظار
الموافقة المالية من رام
الله ،أو األمنية من إسرائيل،
للحصول على فرصة عالج
غزة ــ مروة صابر

فتح معبر رفح جزئيًا أمس لخروج الحجاج ثم لعودة العالقين (أ ف ب)

ع ـن ــد ال ـث ــام ـن ــة مـ ـس ـ ً
ـاء اس ـت ـق ـب ـلــت أم
حسن األغ ــا نبأ وف ــاة ابنها يوسف
ال ــذي لــم يكمل األع ــوام الـثــاثــة .أيــام
م ـ ـعـ ــدودة م ـ ــرت ع ـل ــى وفـ ــاتـ ــه ،تـلـقــت
ً
بعدها العائلة اتصاال من مستشفى
ت ــل ش ــوم ـي ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي يـخـبــرهــا
بموافقة املستشفى على عالج الطفل
الـ ــذي ل ــم يـحـتـمـلــه ج ـســده الـصـغـيــر.
م ــواف ـق ــة جـ ــاءت م ـت ــأخ ــرة ب ـعــد طلب
تقدمت بــه وال ــدة الطفل إلــى «دائ ــرة
الـعــاج بــالـخــارج» فــي رام الـلــه ،لكن
خـ ــال س ـب ـعــة ع ـشــر ي ــوم ــا ،ه ــي مــدة
ّ
الرد ،كان الطفل قد فارق الحياة.
«ك ـ ــل مـ ــا ي ـص ــل مـ ــن ط ـل ـب ــات عــاج ـلــة

يـ ـن ــاش ــد بـ ـه ــا مـ ــرضـ ــى غـ ـ ــزة ن ــواف ــق
عـلـيـهــا» ،هـكــذا ي ــرد عـلــى اتصاالتنا
املسؤولون في رام الله ممن يمثلون
ال ـج ـهــة امل ـخــولــة امل ــواف ـق ــة ع ـلــى سفر
املـ ــرضـ ــى ل ـل ـع ــاج فـ ــي مـسـتـشـفـيــات
الـ ـضـ ـف ــة امل ـح ـت ـل ــة أو امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
ً
ف ـض ــا ع ــن مـسـتـشـفـيــات ف ــي األردن
ومصر ،التي تدفع فواتيرها السلطة.
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــرد يـ ـخ ــال ــف م ـ ــا ت ـ ـصـ ــرح بــه
وزارة الـ ـصـ ـح ــة ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة ومـ ــراكـ ــز
حقوق اإلنسان أيضًا .فبينما أكدت
«منظمة الصحة العاملية» فــي بيان
قبل أي ــام« ،تــراجــع املــوافـقــات املالية
للسفر لتلقي ال ـعــاج مـنــذ حــزيــران
املاضي بنسبة  %80مقارنة بالعام
امل ـن ـصــرم» ،ك ـ ّـرر «مــركــز امل ـي ــزان» في
غ ــزة (غـيــر حـكــومــي) فـحــوى الـبـيــان.
وق ـ ــال م ــدي ــر امل ــرك ــز ع ـص ــام يــون ــس،
إنـ ـ ـه ـ ــم لـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــوا الـ ـحـ ـص ــول
ع ـلــى أرق ـ ــام دق ـي ـقــة ب ــأع ــداد املــرضــى
عمومًا أو املحتاجني إلــى سفر ،لكن
ف ــي ح ــزي ــران امل ــاض ــي وح ـ ــده بلغت
ن ـس ـب ــة الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـط ـب ـي ــة ،%64
ث ــم ان ـخ ـف ـضــت إلـ ــى  %28ف ــي ت ـمــوز
املــاضــي ،األم ــر ال ــذي «ضــاعــف تــردي
الوضع الصحي».
وشدد يونس على أن «أي سلطة ملزمة
بـتــوفـيــر خ ــدم ــات ال ـص ـحــة األســاس ـيــة
لـلـمــرضــى ،خــاصــة مــرضــى الـســرطــان
الــذيــن هــم بحاجة إلــى جلسات يمثل
ً
فيها الزمن عامال في غاية األهمية»،

