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العالم

العالم

اليمن تتجه السعودية ،على ما يبدو ،إلى تشكيل حكومة جديدة ،تترجم «االنتصار»
حققه حلفاء اإلمارات أخيرًا في مدينة عدن ،من دون أن تسمح لهم ًبالخروج
الذي ّ
َ
من الخط المرسوم لهم من ِقبل «التحالف» .وهي حكومة ،إذا ما تألفت فعال ،تمثل
خطوة جديدة على طريق مساعي الرياض إلى ترتيب أوراق حلفائها قبيل الدخول
في أي مفاوضات سياسية شاملة

سوريا

معارك جنوب إدلب مستمرة

أنقرة تضغط لتسريع إجراءات «المنطقة اآلمنة»

ّ
الرياض ترتب لتشكيل
حكومة جديدة
ضغوط سعودية لضبط «االنتقالي»

أحمد الحسني
ت ـبــدو خ ـطــوات «املـجـلــس االنـتـقــالــي
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي» ،املـ ـ ــوالـ ـ ــي ألبـ ـ ــو ظ ـب ــي،
بـعــد أس ـب ــوع م ــن تحقيقه انـتـصــارًا
عسكريًا على قوات حكومة الرئيس
املنتهية والي ـتــه ،عـبــد رب ــه منصور
هـ ـ ــادي ،ف ــي مــدي ـنــة عـ ــدن (جـ ـن ــوب)،
م ـح ـك ــوم ــة ب ـت ـف ــاه ـم ــات ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمـ ـ ـ ــارات ،خ ـصــوصــا أن األهـ ــداف
ال ـت ــي ح ـشــد «االنـ ـتـ ـق ــال ــي» مـقــاتـلـيــه
ت ـحــت راي ـت ـه ــا خـ ــال م ـعــركــة األيـ ــام
األرب ـعــة لــم يتحقق ش ــيء منها إلــى
اآلن ،وال يبدو أيضًا أن ثمة خريطة
طريق تؤدي إلى تحققها الحقًا ،وال
سيما إع ــان االنـفـصــال ،أو بتعبير
آخــر قيام دولــة الجنوب التي كانت
موجودة قبل عام  .1990بعد تحقيق
«االن ـ ـت ـ ـصـ ــار» ،اك ـت ـفــى «االن ـت ـق ــال ــي»
بتظاهرة شعبية حشد لها مــن كل
مدن الجنوب ،وبيان سياسي أبدى
ف ـيــه تــرح ـي ـبــه ب ــال ــدع ــوة ال ـس ـعــوديــة
إلى الحوار مع حكومة هادي ،وهي
ال ــدع ــوة ال ـتــي تــرفـضـهــا األخ ـي ــرة ما
لم ينسحب «االنتقالي» من املواقع
التي سيطر عليها بعد املواجهات.
في هــذا اإلطــار ،وصــف نائب رئيس
الـ ــدائـ ــرة اإلع ــام ـي ــة ل ــ«االن ـت ـق ــال ــي»،
مـ ـنـ ـص ــور صـ ـ ــالـ ـ ــح« ،الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عــن
االنسحابات بأنه أمر غير مفهوم»،

نــافـيــا عـلــم املـجـلــس ب ــوص ــول لجنة
س ـعــوديــة إل ــى ع ــدن ل ــإش ــراف على
هذه العملية .لكن مصادر مقربة من
حكومة هــادي أكــدت لــ«األخـبــار» أن
اللجنة املذكورة وصلت بالفعل ظهر
أول مــن أمــس إلــى املــديـنــة ،وأشرفت
على تسليم قوات «االنتقالي» قصر
معاشيق (مـقـ ّـر الرئاسة والحكومة
في عدن) لقوات «اللواء األول ـ ـ حماية
رئ ــاسـ ـي ــة» ،ك ــذل ــك «وعـ ـ ــدت بتسليم
ك ـ ــل املـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،وع ـ ـ ــودة
ال ـت ـم ــوض ــع إلـ ــى م ــا كـ ــان ع ـل ـيــه قـبــل
اندالع املواجهات» ،بحسب املصادر
ن ـف ـس ـهــا .وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،تــراجــع
نائب رئيس «االنتقالي» ،هاني بن
بــريــك ،عــن تـصــريـحــاتــه الـتــي هاجم
فيها الرياض األسبوع املاضي ،على
خلفية تـهــديــد األخ ـي ــرة بــاسـتـخــدام
ال ـط ـيــران ض ــد قـ ــوات املـجـلــس إن لم
ي ـتــراجــع ع ــن «االن ـ ـقـ ــاب» .وأكـ ــد بن
بريك ،في تغريدة على «تويتر» ،أنه
«يوالي من والته الرياض وأبو ظبي،
ويعادي كل من تعاديه الدولتان».
الــافــت أي ـضــا أن ــه عـلــى رغ ــم دعــوتــه
إلى التظاهرة التي شهدتها ساحة
العروض في خورمكسر في عدن أول
َّ
من أمس ،إال أن ً«االنتقالي» لم يتنب
الفعالية صراحة ،كذلك ُلم يحضرها
ٌّ
أي م ــن ق ـي ــادات ــه ،فـيـمــا ذ ّي ـ ــل الـبـيــان
الـ ـ ـص ـ ــادر ع ـن ـه ــا ب ــاس ــم «م ـن ـظ ـم ــات

املجتمع املــدنــي وال ـن ـقــابــات» .حــدث
ذل ــك عـلــى رغ ــم أن ــه ك ــان مـتــوقـعــا أن
يعلن «االنتقالي» في هذه الفعالية
بـ ـي ــان ــا سـ ـي ــاسـ ـي ــا يـ ـض ـ ّـمـ ـن ــه م ـع ــال ــم
م ـ ّشــروعــه لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة بـعــد ما
حققه حديثًا ،خصوصًا أن وسائل
إعـ ــام تــاب ـعــة ل ــه س ـ ّـرب ــت مـعـلــومــات
عـ ـ ــن أن ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة امل ـ ـج ـ ـلـ ــس س ـت ـع ـلــن
االنـفـصــال مــن عـلــى منصة الحشد،
لكن ّ
تبي الحقًا أن تلك التسريبات
ّ
مثلت «حيلة» الستقطاب الجماهير
الـجـنــوبـيــة إل ــى ال ـســاحــة ،وال سيما
ّ
فــي ظ ــل مــا أظـهــرتــه اآلونـ ــة األخـيــرة
م ــن ت ــراج ــع ش ـع ـب ـيــة «االنـ ـتـ ـق ــال ــي».
وبـعــد ســاعــات مــن انتهاء الفعالية،
أصدر املجلس بيانًا كرر فيه ما ورد
فــي بياناته السابقة مــن أنــه ملتزم
«الـ ـش ــراك ــة م ــع ال ـت ـح ــال ــف ملــواج ـهــة
الحوثيني والتمدد اإليراني» ،إضافة
إلى تأكيده أن «هدف استعادة دولة
الجنوب خيار محسوم بالنسبة إلى
الشعب».
ف ـ ــي ضـ ـ ــوء م ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــدم ،ال ُي ـس ـت ـب ـعــد
أن تـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض قـ ـ ــد مـ ــارسـ ــت
ضـ ـغ ــوط ــا عـ ـل ــى املـ ـجـ ـل ــس حـ ـت ــى ال
يـ ـخ ــرج ع ــن الـ ـخ ــط املـ ــرسـ ــوم ل ــه مــن
ّ
ِق َبل «التحالف» .خط يمكن إجماله
ب ـثــاثــة مـ ـح ـ ّـددات رئ ـي ـســة ،بعضها
إم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي فـ ـيـ ـم ــا بـ ـعـ ـضـ ـه ــا اآلخ ـ ـ ــر
سـ ـع ــودي :أولـ ـه ــا م ــواج ـه ــة حـضــور

تحذيرات من التقسيم بعد «انقالب عدن»:

ّ
ال بد من صنعاء...

تتجه سلطات صنعاء نحو
تشكيل لجنة للمصالحة
الوطنية والحل السياسي،
باالستفادة من األحداث
األخيرة التي شهدتها
مدينة عدن ،والتي ترى
قيادة العاصمة أنها
كشفت مجددًا عن
ُ
تقسيمي» يراد
«مخطط ً
وجنوبًا ،أن
لليمن ،شماال ٌ
يبتلي به .مخطط باتت
عدة أحزاب محسوبة على
جبهة «التحالف» واعية له،
لكنها ّ
تتردد إلى اآلن في
قلب الطاولة بفعل ارتهان
قياداتها للرياض

صنعاء ــ رشيد الحداد
على رغم أن األحــداث الدامية األخيرة
التي شهدتها مدينة عدن ،وانتهت إلى
سقوط «العاصمة املؤقتة» للحكومة
املــوالـيــة لـلــريــاض بــأيــدي امليليشيات
امل ـح ـســوبــة ع ـلــى أبـ ــو ظ ـب ــي ،أسـقـطــت
آخر أوراق «شرعية» الرئيس املنتهية
واليته عبد ربه منصور هادي والتي
ُاتـ ـ ـخ ـ ــذت (وال تـ ـ ـ ــزال) غ ـ ـطـ ـ ً
ـاء ل ـل ـحــرب
املستمرة على اليمن للعام الخامس
على الـتــوالــي ،إال أن سلطات صنعاء
ت ـن ـظــر إلـ ــى تـ ـط ــورات األيـ ـ ــام املــاض ـيــة
على أنـهــا مــؤشــر جــديــد وواض ــح إلى
«مؤامرة» ّ
تمس وحدة البالد ،وهو ما
ّ
تعده مؤشرًا خطيرًا يستدعي الوقوف
بـمـســؤولـيــة م ــن أج ــل إف ـش ــال مخطط
الـتـقـسـيــم ،والـ ــذي ت ــرى أن ــه ك ــان هدفًا
لـ«التحالف» منذ اليوم األول لتدخله
في اليمن.
ال ـق ـي ــادات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـحــزب ـيــة في
صنعاء ال تعتبر سقوط عدن انتصارًا
لــ«املـجـلــس االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي» وال
هزيمة لحكومة هــادي ،بقدر ما تجد

ف ـي ــه ح ـل ـق ــة مـ ــن م ـخ ـط ــط س ـ ـعـ ــودي ـ ـ ـ ـ
إماراتي ّ
يؤسس لجوالت من االقتتال
األهلي ،ويستهدف إعادة البالد إلى ما
قبل ( 1990قبل الدخول في الوحدة).
وهو عني ما ذهب إليه عدد من األحزاب
املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» ،وم ـن ـهــا حــزب
«التجمع اليمني لــإصــاح» (إخ ــوان
م ـس ـل ـم ــون) ال ـ ـ ــذي دع ـ ــت ق ـ ـيـ ــادات مــن
داخله إلى ّ
فك «الشراكة» مع الرياض،
والـعــودة إلــى صنعاء لبناء تحالفات
جديدة مع «أنصار الله» ،فيما ال تزال
قيادة الـحــزب ،املقيمة تحت ما يشبه
ّ
اإلقامة الجبرية في السعودية ،تعلق
ً
آماال على األخيرة الستعادة ما فقدته
من حضور في عدن.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مـ ـ ــع ت ـ ــوج ـ ــه «املـ ـجـ ـل ــس
الـسـيــاســي األع ـلــى» فــي صـنـعــاء نحو
تـشـكـيــل لـجـنــة لـلـمـصــالـحــة الــوطـنـيــة
والحل السياسي خــال األيــام املقبلة،
دعا عضو املكتب السياسي لـ«أنصار
ال ـلــه» ،محمد الـبـخـيـتــي« ،االنـتـقــالــي»
و«اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ،إلـ ــى ال ـ ـحـ ــوار ،وال ـع ـمــل
على إنهاء الحرب ،واستعادة العملية
الـسـيــاسـيــة الــداخ ـل ـيــة ،واالت ـف ــاق على
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لم يعلن «االنتقالي» ،في أعقاب فعالية الخميس ،بيانًا سياسيًا ُي ّ
ضمنه مشروعه (أ ف ب)

أشرفت لجنة سعودية
على انسحاب قوات «االنتقالي»
من قصر معاشيق
«ح ــزب الـتـجـمــع الـيـمـنــي لــإصــاح»
(إخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــون) ،وث ــانـ ـيـ ـه ــا
استقطاب الشباب للقتال على حدود
ال ـس ـع ــودي ــة وفـ ــي ج ـب ـه ــات ال ـش ـمــال
في مواجهة «أنصار الله» ،وثالثها
تحجيم حكومة هــادي وإضعافها،
خصوصًا بعدما تصاعدت مطالب
ّ
يسمونه «الشراكة
وزراء فيها بما
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة» م ــع «ال ـت ـح ــال ــف» ورف ــع
الحظر عن املوانئ واملطارات.

حكومة جديدة؟

عـ ـل ــى ّ
أي ح ـ ـ ــال ،يـ ـب ــدو واض ـ ـحـ ــا أن
املــوقــف ال ـس ـعــودي ال ـيــوم يـمـيــل إلــى
مصلحة «االنتقالي» ،خالفًا ملا كان
عـلـيــه فــي مــواج ـهــات ال ـعــام املــاضــي،
عـنــدمــا ّأدت ال ــري ــاض دور الــوسـيــط
ب ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن .وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـص ــادر
مطلعة تحدثت إلــى «األخ ـبــار» ،فإن
«القوات السعودية لعبت ـ ـ في معارك
مطلع آب /أغسطس ـ ـ دورًا محوريًا
أدى إلى انتصار االنتقالي»؛ إذ إنها
«طلبت مــن ق ــوات ه ــادي االستسالم
مـ ـق ــاب ــل ض ـم ــان ـت ـه ــا ل ـع ـن ــاص ــر تـلــك
الـ ـق ــوات ب ـســامــة أرواحـ ـ ـه ـ ــم» ،األم ــر
ّ
ال ــذي ملــح إلـيــه أيـضــا وزي ــر الداخلية

ُ ّ
تشكيل سلطة انتقالية تمكن الجميع
م ــن املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـيــاســي
وت ـقــريــر مـسـتـقـبــل ال ـي ـمــن ،م ــؤك ـدًا في
تـ ـص ــريـ ـح ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة «انـ ـكـ ـش ــاف
ال ـشــرع ـيــة الــوه ـم ـيــة ب ـس ـقــوط عـ ــدن»،
وواضـ ـع ــا «ت ـم ـســك ال ــري ــاض ب ـهــا في
إطـ ــار ال ـح ـفــاظ ع ـلــى شــرع ـيــة الـتــدخــل
العسكري لتحالف ال ـعــدوان» .وأشــار
إل ـ ـ ــى أن «م ـ ـ ـشـ ـ ــروع فـ ـص ــل الـ ـجـ ـن ــوب
وفــق األجـنــدة البريطانية السعودية
اإلمــاراتـيــة ُي ّ
عد فخًا الستهداف أبناء
املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة قـبــل غـيــرهــم»،
مضيفًا أن «املجلس االنتقالي سيجد
نفسه ّ
عما قريب عاجزًا عن الدفاع عن
كيانه املـنـشــود أم ــام جشع دول قوية

قياديون جنوبيون :قضية الجنوب
اليوم مع المحتل الغازي ،وتحريرها
من تحالف العدوان أولوية
تملك حق التحكم في قراره وفي إدارة
الصراعات والتناقضات الداخلية».
من جهته ،يصف محافظ عــدن املعني
مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل صـ ـنـ ـع ــاء ،ط ـ ـ ــارق مـصـطـفــى
سـ ـ ـ ــام« ،م ـ ــا تـ ـشـ ـه ــده املـ ـح ــافـ ـظ ــة مــن
ص ـ ــراع ـ ــات وح ـ ـ ـ ــروب م ـي ـل ـي ـش ـيــاويــة»
بـ ــأنـ ــه «مـ ـخـ ـط ــط إم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي سـ ـع ــودي
لتعزيز الشقاق والتفرقة بني الشعب

دعت «أنصار الله» إلى استعادة العملية
السياسية الداخلية ،واالتفاق على
تشكيل سلطة انتقالية (أ ف ب)

فــي حـكــومــة ه ــادي ،أحـمــد املـيـســري،
عندما استغرب «صمت اململكة عن
اإلمـ ــارات وه ــي تذبحهم مــن الــوريــد
إلى الوريد».
موقف الــريــاض ،املنحاز ولــو بنحو
غير معلن إلــى «االنـتـقــالــي» ،يكشف
 بحسب مــراقـبــن  -اتـخــاذهــا ق ــرارًابترتيب وضع حلفائها على األرض،
قبيل الذهاب إلى اتفاق سالم شامل
بينها وبني «أنصار الله» ،خصوصًا
ّ
أن كــل امل ــؤش ــرات تفيد ب ــأن سيطرة
«االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي» عـ ـل ــى عـ ـ ــدن سـيـنـجــم
عنها تشكيل حكومة جــديــدة ،وفق
املخرجات التي ستصدر عن مؤتمر
جدة املزمع عقده بني حكومة هادي
و«االن ـت ـق ــال ــي» خ ــال األي ـ ــام املـقـبـلــة.

وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،تـ ـق ــول مـ ـص ــادر
«االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي» إن األخ ـ ـيـ ــر يـتـمـســك
ـت
ب ـت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة ك ـ ـ ـفـ ـ ــاءات ت ـحـ ّ ً
إشرافه مع بقاء رئاسة هــادي مظلة
«شــرعـيــة» لــ«الـتـحــالــف» وللحكومة
الـجــديــدة أيـضــا ،فيما تفيد مصادر
أخ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ــأن الـ ـ ــريـ ـ ــاض تـ ـنـ ـح ــو إل ــى
تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها
«االنتقالي» إلى جانب وزراء حكومة
هادي ،وذلك حتى تحافظ على بقاء
قـيــادات «الشرعية» ضمن تحالفها،
خوفًا من ذهابهم إلــى دول إقليمية
أخـ ـ ـ ــرى ،خ ـص ــوص ــا أن ع ـ ـ ــددًا مـنـهــم
بــاتــوا ّ
يعبرون علنًا عــن امتعاضهم
م ــن امل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي ،ويـطــالـبــون
بتغيير خريطة التحالفات.

اليمني الواحد ،بما يضمن للدولتني
االستمرار في وصايتهما واحتاللهما
لليمن» .ويقول ســام ،في حديث إلى
«األخـ ـب ــار» ،إن «سـيـطــرة امليليشيات
ال ـتــاب ـعــة ل ـق ــوات االحـ ـت ــال اإلم ــارات ــي
على عــدن ،بعد طردها أذيــال حكومة
ه ــادي العميلة لـلـسـعــوديــة ،لــن يغير
شـيـئــا فــي واق ــع ع ــدن امل ــري ــر ،ب ـقــدر ما
سيضاعف معاناة املواطنني األبرياء،
الذين يدفعون ثمن كل هذه الصراعات
والـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــروب امل ـ ـث ـ ـخ ـ ـنـ ــة بـ ــاالن ـ ـت ـ ـقـ ــام
وال ـكــراه ـيــة ،ال ـتــي ّأس ــس لـهــا املـحـتــل،
وع ــزز وجــودهــا فــي نـفــوس الضعفاء
واملرتزقة» .ويحذر سالم من «سياسة
االنـتـقــام والـقـتــل الـتــي تمارسها قوى
متطرفة في عدن ضد أبناء املحافظات
الشمالية ،والتي ُت ّ
عد سابقة خطيرة
على حضارة عــدن وتاريخها ،بعدما
ّ
حولها األعداء إلى مستنقع للفوضى
والـ ـخ ــراب ومــدي ـنــة أش ـب ــاح تحتضن
اإلره ــاب ـي ــن وامل ـت ـطــرفــن م ــن مختلف
أصقاع األرض» ،الفتًا إلــى أن «العدو
اإلماراتي السعودي الحاقد ،وبأيادي
االنـ ـتـ ـق ــال ــي االنـ ـفـ ـص ــال ــي وال ـش ــرع ـي ــة
املزعومة العميلة ،هم من ذبحوا عدن
من الوريد إلى الوريد ّ
وشردوا أهلها».
ممارسات ال يــزال مسلسلها مستمرًا
ف ـ ــي صـ ـ ـ ــورة مـ ــداه ـ ـمـ ــات واع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
وع ـم ـل ـي ــات اق ـت ـح ــام ت ـس ـت ـهــدف حـتــى
ال ـق ـي ــادات الـجـنــوبـيــة ال ـتــي وق ـفــت مع
القوات املوالية لهادي أو على الحياد،

ً
ف ـضــا ع ــن إج ـب ــار أس ــر ال ـع ـشــرات من
تـ ـل ــك ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات عـ ـل ــى م ـ ـغ ـ ــادرة ع ــدن
بسيف الترهيب مــن اقتحام منازلها
وس ـل ــب مـمـتـلـكــاتـهــا .ك ــل ذلـ ــك يـجــري
تـ ـح ــت س ـ ـتـ ــار «االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار ل ـل ـق ـض ـيــة
ال ـج ـنــوب ـيــة» ،عـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر رئـيــس
«االنتقالي» ،عيدروس الزبيدي ،الذي
قــال ،األحــد املاضي ،إن «إعــادة تحرير
عدن بداية فعلية لتحرير املحافظات
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة» .فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ي ــرى
القيادي في «أنصار الله» في محافظة
أبـ ـ ـ ـ ــن ،ص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــدي ،أن ث ـمــة
«مـخـطـطــا إم ــارات ـي ــا خـطـيـرًا اتضحت
مالمحه خــال األيــام املاضية ،وتمثل
ف ــي اق ـت ـحــام م ـن ــازل ق ـي ــادات عسكرية
وس ـي ــاس ـي ــة م ــن أبـ ـن ــاء أب ـ ــن وش ـب ــوة
مــن ِقـ َـبــل ميليشيات أبــو ظـبــي بهدف
ضرب السلم األهلي ،وإدخــال املناطق
الـجـنــوبـيــة فــي ص ــراع ــات انـتـقــامـيــة ال
ُ
تحمد عقباها» .ويعرب الجنيدي ،في
تصريح إلــى «األخ ـب ــار» ،عــن اعتقاده
بــأن «قضية الـجـنــوب الـيــوم إنـمــا هي
م ــع امل ـح ـتــل الـ ـغ ــازي ،وت ـحــريــرهــا من
تحالف الـعــدوان أولــويــة» ،مشيرًا إلى
أن «الـسـيـطــرة عـلــى مــديـنــة ع ــدن إنما
َ
تحققت مليليشيات موالية ألبو ظبي،
تـنـفــذ أج ـن ــدة خ ــارج ـي ــة ال ع ــاق ــه لها
ّ
بــالـقـضـيــة ال ـج ـنــوب ـيــة» ،مــتـهـمــا «دول
االحتالل بتدمير النسيج االجتماعي
ال ـج ـنــوبــي ،وزع الـ ـع ــداوات ب ــن أبـنــاء
املحافظات الجنوبية».

ت ـت ــواص ــل امل ـ ـعـ ــارك ف ــي م ـح ـيــط مــديـنــة
خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي،
بـ ــوت ـ ـيـ ــرة تـ ــوحـ ــي بـ ـمـ ـس ــار طـ ــويـ ــل مــن
التصعيد ،لــن يقف عند ح ــدود املدينة
وما جاورها من املناطق التابعة لريف
حـ ـمـ ــاة الـ ـشـ ـم ــال ــي .ف ـ ــوح ـ ــدات ال ـج ـيــش
الـ ـس ــوري تـعـمــل بــدعــم ج ــوي ومــدفـعــي
ع ـل ــى ت ــوس ـي ــع س ـي ـطــرت ـهــا داخـ ـ ــل ري ــف
إدل ــب ،عبر دخــول التجمعات السكنية
وت ــأم ــن الـ ـط ــرق ال ـف ــرع ـي ــة الـ ـت ــي يـمـكــن
استخدامها لنقل التعزيزات العسكرية،
بـمــا يـحـصــر حــركــة الـفـصــائــل املسلحة
في نطاق ضيق (من خان شيخون إلى
مثلث مــورك ،اللطامنة ،كفرزيتا) يمكن
مراقبته واسـتـهــدافــه بسرعة وفاعلية.
وع ـلــى رغ ــم تـمــركــز ق ــوات ــه عـلــى مسافة
قــري ـبــة م ــن خـ ــان ش ـي ـخ ــون ،ل ــم يـتـحـ ّـرك
الجيش مباشرة نحوها ،بل استهدف
املحيط الشمالي لبلدة الهبيط ،فارضًا
سيطرته خــال اليومني املاضيني على
ق ــرى م ــداي ــا وعــابــديــن وخ ــرب ــة عــابــديــن
وم ـغــر ال ـح ـمــام وح ــرش ال ـطــوي ـلــة .وفــي
وقت متأخر من ليل أمس ،شنت «هيئة
تـحــريــر ال ـش ــام» هـجــومــا مـعــاكـســا على
مـ ــواقـ ــع ال ـج ـي ــش فـ ــي مـ ــدايـ ــا ،مـفـتـتـحــة
االش ـت ـبــاكــات بتفجير س ـيــارة مفخخة
يـقــودهــا انـتـحــاري عـنــد أط ــراف الـبـلــدة.
وف ــي مـ ــوازاة ت ـط ــورات ري ــف إدلـ ــب ،كــان
محيط كباني في أقصى ريف الالذقية
ال ـش ـمــالــي ال ـش ــرق ــي ي ـش ـهــد اش ـت ـبــاكــات
ّ
عنيفة بني الجيش والفصائل املسلحة،
وقـصـفــا مدفعيًا كثيفًا ،مــن دون ّ
تغير
في خريطة السيطرة .وترافقت سخونة
املـيــدان مع نقاشات حامية في أوســاط
ال ـف ـصــائــل داخ ـ ــل إدل ـ ــب حـ ــول م ـشــاركــة
«الجيش الوطني» (ريف حلب الشمالي)
فــي مـعــارك إدل ــب .إذ جــرى الحديث عن
عقد اجتماع أول مــن أمــس لبحث هذه
املـســألــة ،انـتـهــى بــالـتــوافــق عـلــى إرس ــال
تعزيزات من «الجيش الوطني» ملساندة
«ال ـج ـب ـهــة الــوط ـن ـيــة ل ـل ـت ـحــريــر» .ووف ــق
أوسـ ـ ــاط م ـع ــارض ــة ،فـ ــإن ت ـع ــزي ــزات من
ّ
(يضم «فيلق الرحمن»
«الفيلق الثاني»
و«جيش اإلس ــام») تحركت أمــس نحو
إدل ـ ــب ،ل ـكــن «ت ـحــريــر الـ ـش ــام» مـنـعـتـهــا.
غ ـي ــر أن أوسـ ــاطـ ــا أخ ـ ـ ــرى ن ـف ــت صـ ّـحــة
تلك الــروايــة ،وأك ــدت أنـهــا ال تـخــرج عن

ّ
واشنطن
نت
عي
ً
مسؤوال عسكريًا في
القيادة األوروبية
للتنسيق مع أنقرة

سياق «األالعيب اإلعالمية» .وتتساوق
امل ـقــاربــة األخ ـي ــرة م ــع آل ـيــة إدارة أنـقــرة
الفصائل فــي مناطق سيطرتها،
لعمل َ
إذ ال ُيـنــقــل عناصر أو أسـلـحــة ،خاصة
إلى إدلــب (خــارج ريف حلب الشمالي)،
من دون أمر مباشر من الجيش التركي
وبإشرافه.
وكـ ــان الف ـت ــا خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن،
غياب التعليقات التركية على مجريات
إدلب ،مقابل حضور دائم لتقارير وزارة
الــدفــاع ح ــول شــرقــي ال ـفــرات ونـقــاشــات
«املنطقة اآلمنة» مع الجانب األميركي.
الـتـكـثـيــف اإلع ــام ــي م ــن أن ـق ــرة يـنـصـ ّـب
فــي إطــار الضغط على واشنطن ومنع
تأجيل تنفيذ التفاهمات وإنشاء املركز
املشترك املـقــرر ،وهــو ما ّ
عبر عنه وزير

ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة ،م ــول ــود جــاويــش
أوغلو ،بوضوح .أمس ،زار وزير الدفاع
ال ـت ــرك ــي ،خ ـلــوصــي أكـ ـ ــار ،ق ـ ــوات ب ــاده
فــي شانلي أورف ــه ال ـحــدوديــة ،واجتمع
بـصـحـبــة رئ ـي ــس االس ـت ـخ ـب ــارات حـقــان
فيدان وعــدد من الـقــادة العسكريني في
امل ـن ـط ـقــة ،م ــع وف ــد أم ـي ــرك ــي ح ـضــر إلــى
منطقة أقجة قلعة قبل يــومــن .وكشف
وزي ــر ال ــدف ــاع ،أم ــس ،أن ط ــائ ــرات بــاده
ّ
املسيرة بدأت العمل فوق أجواء املنطقة
الحدودية منذ أول من أمــس ،الفتًا إلى
أنه جرى التوافق مع الجانب األميركي
على انسحاب «وحدات حماية الشعب»
ال ـك ــردي ــة م ــن «امل ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة» وإزالـ ــة
التحصينات العسكرية الـتــي أقامتها
هناك .وترأس الوفد العسكري األميركي
نــائـ ُـب قــائــد الـقـيــادة األوروب ـيــة ،ستيفن
توايتي .وتــدل هوية املبعوث ومنصبه
على املقاربة األميركية للمحادثات مع
تركيا ،بصفتها عضوًا في «حلف شمال
األطلسي» ،إذ ال يتبع الجنرال القيادة
املــركــزيــة امل ـســؤولــة عــن شــرقــي ال ـفــرات،
كذلك فإنه كــان قائدًا للقوات األميركية
في منطقة نينوى العراقية قبل أكثر من
 12عامًا حني شهد شمال غــرب العراق
تــوتـرًا كــرديــا ـ ـ عــربـيــا ،ويمتلك عالقات
جيدة مع قادة العشائر العربية الكبرى
في شرق سوريا وغرب العراق.
(األخبار)

اجتمع وزير الدفاع ورئيس االستخبارات التركي مع وفد أميركي في شانلي أورفة (أ ف ب)

ُ
قائد «بالك ووتر الجهاد» ...هل قتل حقًا؟
صهيب عنجريني
ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر «جـ ـ ـه ـ ــادي ـ ــة» ،أم ـ ـ ــس ،إن
أب ــو سـلـمــان ال ـب ـيــاروســي ،قــائــد جماعة
«ت ـك ـت ـي ـكــات امل ــاح ــم» ل ـقــي م ـصــرعــه في
إدل ـ ــب ،م ــن دون إي ـ ــراد ت ـفــاص ـيــل واف ـي ــة.
ُي ـعــرف املــذكــور أيـضــا بــاســم أب ــو سلمان
بـ ـ ـي ـ ــاروسُ ،
وي ـ ـع ـ ـ ّـد واح ـ ـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن أخ ـط ــر
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
وأش ـ ــده ـ ــا غـ ـم ــوض ــا .س ـع ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار»
إل ـ ــى ال ـ ــوق ـ ــوف عـ ـل ــى ت ـف ــاص ـي ــل م ـص ــرع
البيالروسي ،غير أن معظم املصادر التي
أك ـ ــدت ال ـن ـبــأ أح ـج ـمــت ع ــن الـ ـخ ــوض في
التفاصيل .تنبع أهمية أبــو سلمان من
خصوصية الجماعة التي يقودها ،وهي
ُ
جـمــاعــة غـيــر تـقـلـيــديــة ،وت ـع ـ ّـد أق ــرب إلــى
ُ
مـجـمــوعــة أمـنـيــة اسـتـخـبــاريــة .اشــتـهــرت
«تكتيكات املالحم» على نطاقات ضيقة،
ويدعوها البعض «بالك ووتر الجهاد».
يقوم عملها بالدرجة األولى على تدريب
«وحـ ـ ـ ـ ــدات جـ ـه ــادي ــة خـ ــاصـ ــة» ملـصـلـحــة
تنظيمات عدة ،وال يتجاوز عديد أفرادها
 25ش ـخ ـص ــا ،م ـع ـظ ـم ـهــم يـ ـنـ ـح ــدرون مــن
جمهوريات االتحاد السوفياتي السابقة.
ـن أش ـه ــر امل ـج ـمــوعــات «ال ـخــاصــة»
م ــن ب ـ ّ
التي تلقت تدريباتها على يد أبو سلمان
ورج ـ ــال ـ ــه ،تـ ـب ــرز «الـ ـعـ ـص ــائ ــب ال ـح ـم ــراء
ُ
(الحمر)» وهي القوة الضاربة في «هيئة

تـحــريــر ال ـش ــام» ،إضــافــة إل ــى مجموعات
تابعة لكل من «أجناد القوقاز» ،و«جيش
امل ـ ـهـ ــاجـ ــريـ ــن واألن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــار» ،و«ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
اإلسالمي التركستاني» ،و«حركة أحرار
ّ
الـ ـش ــام» .ك ــذل ــك ،ت ــول ــت الـجـمــاعــة تــدريــب
«وحدات نخبة» ملصلحة «جيش العزة»،
الذي يحظى حتى اليوم بعالقات خاصة
مع واشنطن.
بـ ــدأ ن ـش ــاط «ب ـ ــاك ووت ـ ــر ال ـج ـه ــاد» منذ
عــام  ،2013بتنظيم بــدائــي ،على يــد أبو
ُ
رفيق األوزبكي ،الذي اشتهر بأنه ضابط
سابق في القوات الروسية الخاصة .قبل
ذلك ،شارك أبو رفيق إلى جوار سيف الله
الشيشاني في تأسيس «جيش الخالفة»،
وبــايــع «جبهة الـنـصــرة» .فــي عــام ،2015
ب ــدأ ن ـمــط ال ـع ـمــل ال ـتــدري ـبــي يــأخــذ بـعـدًا

اح ـتــراف ـيــا أك ـب ــر .وف ــي ع ــام  ،2016جــرت
ُ
هيكلة املجموعة ،واعت ِمدت تسمية لها.
ع ــام  2017س ــرى نـبــأ عــن مـقـتــل مؤسس
امل ـج ـم ــوع ــة (أب ـ ـ ــو رف ـ ـيـ ــق) ،وت ـع ـي ــن أب ــو
سلمان خلفًا له .الالفت ،ما يؤكده مصدر
«جـ ـه ــادي» بـ ــارز مـنـشــق ع ــن «ال ـن ـصــرة»
حول حقيقة مقتل أبو رفيق ،ومن بعده
خلفه .يقول املصدر لـ«األخبار» إن «أبو
سـلـمــان هــو أب ــو رفـيــق نـفـســه .كــل مــا في
األم ــر أنــه أش ــاع نبأ مقتله قبل سـنــوات،
م ـس ـت ـف ـي ـدًا م ــن أن ش ـخ ـص ـيــة أبـ ــو رف ـيــق
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة لـ ــم ت ـك ــن مـ ـع ــروف ــة إال ل ـعــدد
وي ّ
محدود»ُ .
عد هذا السلوك معهودًا لدى
«ال ـج ـه ــادي ــن» ،بـغـيــة إب ـع ــاد الشخصية
امل ــزع ــوم مقتلها عــن دائـ ــرة االس ـت ـهــداف.
ويـ ــرجـ ــح امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـس ــه أن يـ ـك ــون نـبــأ
م ـص ــرع أبـ ــو س ـل ـم ــان «م ـف ـب ــرك ــا أي ـض ــا».
ال ت ـتــولــى «ت ـك ـت ـي ـكــات امل ــاح ــم» تــدريــب
امل ـقــات ـلــن الـ ـج ــدد ،ب ــل تـخـتــص بـتــدريــب
ّ
املتمرسني ،تمهيدًا لتحويلهم إلى «قوات
نخبة» .ومن بني التدريبات التي تقدمها،
تأهيل القناصني ،ودورات رماية «»BKC
و« ،»RPGإضافة إلى التركيز في صورة
أســاس ـيــة عـلــى ت ــدري ــب «االن ـغ ـمــاس ـيــن».
ّ
سجلت املجموعة مشاركات محدودة في
بعض املعارك عبر تنفيذ مهمات محددة،
ومــن أب ــرز تلك امل ـعــارك معركة السيطرة
على مطار أبو الضهور عام .2015

