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العالم

سوريا

«داعش» يفشل في خرق جنوبي دمشق
جدل روسي ــ أميركي حول الوجود العسكري
بعد اإلعالن الروسي عن سحب القوات
الجزئي ،وجدت واشنطن نفسها مضطرة
إلى تأكيد أهمية وضرورة وجودها
على األراضي السورية ،األمر الذي يبدو
أنه سيتحول إلى جدل علني طويل بين
البلدين ،خالل الفترة المقبلة
تـ ـت ــواص ــل امل ـ ـعـ ــارك ع ـل ــى األرض فــي
ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع
امل ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ــاري ـ ــة فـ ـ ــي ج ـن ـيــف
ب ــن ال ــوف ــدي ــن ال ـح ـكــومــي واملـ ـع ــارض
وامل ـ ـب ـ ـع ـ ــوث األمـ ـ ـم ـ ــي سـ ـتـ ـيـ ـف ــان دي
مـيـسـتــورا .وخ ــال األس ـب ــوع املــاضــي،
اشتدت حدة العمليات في ريف حماة
الـشـمــالــي ال ـشــرقــي ،وال ـتــي يخوضها
الجيش وحلفاؤه ضد «هيئة تحرير
الـشــام» وع ــدد مــن الفصائل املسلحة.

قدم بوتين مشروع توسيع
قاعدة طرطوس البحرية إلى
مجلس الدوما
وكانت الفتة أمــس عــودة االشتباكات
إل ــى مـحـيــط أح ـي ــاء الـعــاصـمــة دمـشــق
الجنوبية ،بعد محاولة من «داعــش»
للتقدم داخ ــل حــي الـتـضــامــن انطالقًا
م ــن م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرتــه داخـ ـ ــل مـخـيــم
اليرموك .ويأتي تحرك التنظيم ،الذي
يـهــدف إل ــى تحقيق «إن ـجــاز إعــامــي»
مـهــم عـبــر تـحــريــك جـبـهــات العاصمة،
ب ـع ــد ان ـح ـس ــار س ـي ـطــرتــه ف ــي ال ـش ــرق
السوري.
وتمكن «داع ــش» في الساعات األولــى
لـلـهـجــوم مــن الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدد من
األب ـن ـيــة الـسـكـنـيــة ال ــواق ـع ــة ع ـلــى خط

الــدفــاع األول ،وتــرافــق ذلــك مع إطالقه
عددًا من القذائف الصاروخية باتجاه
ال ـحــي الــدمـشـقــي ،مــا دف ــع الـعــديــد من
املدنيني إلى املغادرة .وفي املقابل ،دفع
الـجـيــش بـتـعــزيــزات عسكرية باتجاه
خطوط الجبهة بني التضامن واملخيم،
وع ـم ــل ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ه ـج ــوم مـعــاكــس
ب ــدل االك ـت ـف ــاء ب ــال ــدف ــاع .وت ـم ـكــن بعد
ســاعــات مــن اسـتـعــادة الـسـيـطــرة على
األبنية التي دخلها مسلحو التنظيم.
وانتهى الـخــرق بشكل ســريــع نسبيًا،
بعد أن تسبب في سقوط عدة شهداء
عسكريني وج ــرح آخــريــن ،إل ــى جانب
ش ـه ـي ــد م ــدن ــي وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـج ــرح ــى.
ول ــم يـقـتـصــر تـصـعـيــد «داع ـ ــش» على
أط ـ ـ ـ ــراف دم ـ ـشـ ــق ،إذ شـ ـه ــدت م ــواق ــع
الجيش املمتدة بني مدينتي امليادين
والبوكمال ،أمس ،هجمات ّ
منسقة من
قـبــل مـسـلـحــي الـتـنـظـيــم ،ف ــي مـحــاولــة
لـقـطــع ال ـطــريــق واس ـت ـع ــادة الـسـيـطــرة
عـلــى ع ــدد مــن املـنــاطــق السكنية على
ضفة الفرات الجنوبية.
وب ــال ـت ــوازي ،تــابــع الـجـيــش وحـلـفــاؤه
عملياتهم العسكرية فــي ريــف حماة
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،وت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن ال ـس ـي ـطــرة
ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ع ـل ــى ق ــري ــة ال ـظ ــاف ــري ــة
وت ـلــة الـبــرمـيــل امل ـحــاذيــة لــريــف إدل ــب
ال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي .ووص ـل ــت ن ـيــران
الجيش على تلك الجبهة إلــى قريتي
الــزهــراء وتــل خنزير ،في وقــت تقدمت
فيه الوحدات باتجاه طريق املشيرفة ـ
أبو دالي .وترافقت التطورات امليدانية
عـ ـل ــى األرض م ـ ــع عـ ـق ــد اج ـت ـم ــاع ــات
محادثات جنيف وفق الجدول املقرر،
إذ اجتمع املبعوث األممي ستيفان دي
مـيـسـتــورا ،وفــريـقــه ،مــع كــا الــوفــديــن،
الحكومي واملعارض .وكان الفتًا خالل
اليومني املاضيني أن الوفد الحكومي
تعمد أال يدلي بتصريحات لوسائل
اإلعــام قبل أو بعد الجلسات مع دي
ميستورا ،التي ركزت وفق األخير على

تابع الجيش وحلفاؤه عملياتهم العسكرية في ريف حماة الشمالي قرب حدود محافظة إدلب (أ ف ب ــ أرشيف)

موضوعي االنتخابات والدستور.
وم ـجــددًا ع ــادت واشـنـطــن لتؤكد بقاء
ق ــواتـ ـه ــا ف ــي س ــوري ــا ل ـف ـت ــرة طــوي ـلــة،
وأع ـل ـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة أن مهمة
«ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» ل ــم ت ـن ـتــه ب ـعــد،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ب ـق ــاء ال ـ ـقـ ــوات ه ـنــاك
ليس مرتبطًا ببقاء الـقــوات الروسية
أو انسحابها .وقالت املتحدثة باسم
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،هـ ـي ــذر ن ـ ـ ــورت« :ق ـ ــد تـعـتـقــد
روسيا أن عملها في سوريا قد انتهى،

لكن مهمتنا في سوريا لم تنته بعد»،
م ـض ـي ـفــة أنـ ــه «ال ت ـ ــزال ه ـن ــاك ج ـيــوب
لـ(داعش) ،وما زال البلد (سوريا) في
حــاجــة إل ــى االس ـت ـقــرار ،ولـقــد تحدثنا
قبل قليل عن إزالة األنقاض واأللغام».
وح ــول تـقــريــر مـجـلــة «ذا نـيــويــوركــر»
الـ ــذي ق ــال إن إدارة الــرئ ـيــس دونــالــد
ترامب ستقبل ببقاء الرئيس السوري
ب ـشــار األسـ ــد ف ــي الـحـكــم حـتــى نهاية
والي ـت ــه ف ــي ع ــام  ،2021ق ــال ــت ن ــورت:

«نـ ـح ــن ل ــم ن ـق ـبــل بـ ــأي شـ ــيء م ــن ه ــذا
القبيل ،فهذا األمــر ال تـقــرره الــواليــات
املتحدة ،بل الشعب السوري» ،مشددة
على التزام بالدها بمحادثات جنيف
التي ترعاها األمم املتحدة .وفي سياق
م ـت ـصــل ،رأى ال ـس ـي ـنــاتــور األم ـيــركــي
ج ــون مــاكــن ،رئ ـيــس لـجـنــة الـخــدمــات
امل ـس ـل ـح ــة فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،أن
التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ســوف تقبل

تحليل إخباري

الجنوب اليمني ...الرقم المحذوف
لقمان عبداهلل
لــم تمض ليلة أمــس ُعلى سـكــان جـنــوب اليمن
بردًا وسالمًا؛ فما إن أعلن العدد الكبير للقتلى
الـجـنــوبـيــن ف ــي م ـع ــارك ال ـخــوخــة (أح ـص ــي في
ً
الساعات املاضية  240قتيال جنوبيًا) ،وقبلها
بأيام (عشرات القتلى) ،حتى ّ
ضج الجنوبيون،
ّ
ورفعوا الصوت عاليًا مطالبني بوقف ما سماه
الناشطون «غير ّ
املمولني» باملحرقة أو املجزرة
أو حرب استنزاف الجنوب في الساحل الغربي.
ووفق املعلومات ،فإن األلوية الجنوبية التي تقاتل
فــي جبهة الـســاحــل الـغــربــي ،والـتــي أوكـلــت إليها
القوات اإلماراتية مهمة الدخول إلى الحديدة ،وقعت
في كمائن متعددة للجيش و«اللجان الشعبية»
عـلــى ال ـطــريــق ال ــواص ــل ب ــن امل ـخــا وال ـخ ــوخ ــة ،مع
اإلشــارة إلى أن الطريق العام بني املدينتني صار
بحكم املسيطر عليه كليًا بـيــد جـيــش صنعاء،
فوقعت اإلم ــدادات القادمة من املخا تحت نيران
الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» ،ودم ــر  14طـقـمـاَ عسكريًا
وس ـبــع دب ــاب ــات فــي كـمــن واحـ ــد ،بــاإلضــافــة إلــى
محاصرة اللواء التهامي وكتائب جنوبية أخرى
داخ ــل مدينة الـخــوخــة ،فيما اقـتـصــرت مشاركة
القوات اإلماراتية على القصف الجوي.

ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،أص ــدر ال ـحــاكـ ُـم الـعـسـكــري
اإلماراتي تعميمًا على منظومة الحكم املحلي
ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ال ـتــي تــديــن ب ــال ــوالء ألب ــو ظـبــي،
بــالـتـعـتـيــم ع ـلــى ت ـ ــداول أخ ـب ــار ال ـخ ـســائــر في
ع ــدن وب ـق ـيــة امل ـح ــاف ـظ ــات ،وع ـ ّـم ــم أي ـض ــا على
املـسـتـشـفـيــات ال ـتــي يـنـقــل إل ـي ـهــا الـقـتـلــى منع
إصدار أي إحصاءات بالعدد الحقيقي للقتلى.
لكن نائب مسؤول األمن في عدن ،علي الذيب،
املعروف بأبو مشعل الكازمي ،وهو املحسوب
على الرئيس املستقيل عبد ربه منصور هادي،
خــرج عــن صمته لـيـصــدر مـنـشــورًا قــويــا قــال
فيه« :اذهبوا إلى ثالجة املوتى في مستشفى
الـجـمـهــوريــة فــي ع ــدن ،تـجــدوا شـبــاب الجنوب
الــذيــن تــم الــزج بهم فــي معركة خــاســرة خــارج
ال ـحــدود الجنوبية بــاملـئــات» .وانـتـقــد الـكــازمــي
«اإلعــام املأجور املحلي والخليجي والعربي»
يتجاهل ذكرهم وينسب انتصاراتهم إلى
الذي
ً
الـغـيــر ،قــائــا إن «الـتــاريــخ سيلعن مــن يتاجر
بدماء الشباب الجنوبي».
تـ ـ ــوالـ ـ ــت ب ـ ـعـ ــد م ـ ـن ـ ـشـ ــور الـ ـ ـك ـ ــازم ـ ــي امل ـ ــواق ـ ــف
والتصريحات والتعليقات املطالبة بضرورة
سحب الشبان الجنوبيني من معركة يصفها
الـنــاشـطــون ع ــادة بــأنــه «ال نــاقــة للجنوب فيها

وال جمل» ،قائلني إن دول التحالف (اإلمــارات
والسعودية) تتعامل مع الجنوبيني كمرتزقة
ل ـخــدمــة أجـ ـن ــدات ال ـخ ـل ـيــج ،وت ـع ـمــد إل ــى شطب
مطالب قضيتهم ،وحتى أنهم لم يعودوا رقمًا
في الحسابات السياسية والعسكرية.
فــالـجـنــوب ال ــذي ت ـشــارك فـصــائـلــه إل ــى جــانــب
قــوات «التحالف» في مواجهة حركة «أنصار
الله» ،تستخدمه السعودية واإلمــارات كخزان
ب ـش ــري ي ـلـ ّـبــي حــاج ـت ـه ـمــا ف ــي ق ـت ــال الـجـيــش
و«اللجان» .أما السياسيون بمعظمهم ،الصف
الثاني والثالث ،فهم من صنيعة دول الخليج،
وقد انخرطوا مع «التحالف» من دون أي اتفاق
سياسي أو شراكة فعلية ّ
تلبي على األقل الحد
األدنــى من املطالب الوطنية أو قضية الجنوب
الطبيعية الـتــي هي
الـعــادلــة ،بــل حتى املـســائــل
ًَ
واج ــب عـلــى كــل دول ــة تحتل وط ـنــا آخ ــر ،مثل
الخدمات األساسية للحياة البشرية (كهرباء،
ماء ،صحة ،تعليم )...غير موجودة ،رغم أنها
مـطــالــب عــاديــة كفلتها الـقــوانــن الــدولـيــة زمــن
االح ـت ــال أو الــوصــايــة وف ــق مـعــاهــدة جنيف،
وكذلك شرعة حقوق اإلنسان في زمن الحرب،
ف ــي ظ ــرف شـبـيــه ب ــال ــذي يـ ــرزح تـحـتــه جـنــوب
ال ـي ـمــن حــال ـيــا .م ــع ذلـ ــك ،كـلـهــا غ ـيــر م ـتــوافــرة،

والسبب الرئيسي في غيابها عائد إلى صراع
األجنحة بني الفصائل املؤيدة لكل من أبو ظبي
والرياض ،مع ّ
تحمل األولى املسؤولية املباشرة،
بصفتها دولة احتالل ،عن إيقاف مطار الريان
في حضرموت وتعطيل ميناء عدن.
لم تكتف قوى «التحالف» بإنتاج طبقة سياسية
تابعة بالكامل لسياسة الــريــاض وأب ــو ظبي،
وتتهم بأنها تعمل وفــق املصالح الشخصية
وال ـف ـئــويــة واملـنــاطـقـيــة الـضـيـقــة ،فــأنـتـجــت إلــى
جانبها طبقة مــن «النخبة الجنوبية» ال عمل
لها سوى كيل الثناء واملديح على مدار الساعة
لقادة وأفـعــال وأنشطة دول الخليج املنضوية
فــي ال ـحــرب عـلــى الـيـمــن ،وامل ــزاي ــدة حـتــى على
نـخـبــة تـ ّلــك ال ــدول بالتعظيم والـتـفـخـيــم ،حتى
يكاد املطلع واملراقب ّ
يشم من أفواه تلك النخب
رائحة النفط املمزوجة بالدماء والبارود.
وف ــي ك ــل م ــرة ي ـقــع أب ـن ــاء ال ـج ـنــوب الـبـسـطــاء
والفقراء فريسة سهلة لجشع القادة والنخب،
التابعني لـلـعــدوان ،والـهــدف األول واألســاســي
من الحمالت اإلعالمية ّ
املمولة هم فئة الشباب،
لدفعهم باتجاه القتال على الجبهات الشمالية
ً
ابتداء من جبهة الحدود السعودية مع
كافة،
ال ـي ـم ــن ،وال س ـي ـمــا «ج ـب ـهــة ص ـع ــدة» ب ـق ـيــادة

