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سوريا

الحدث

أنقرة تقتحم الباب وعينها على ترامب:

منطقة آمنة وخطط
«بديلة» لمعركة الرقة

تتحرك تركيا بسرعة إلى داخل مدينة الباب بعد توقف طويل تحت جملة من
ّ
المستجدة .فمع وصول القوات السورية إلى أعتاب المدينة الجنوبية،
الظروف
وإطالق «التحالف الدولي» مرحلة جديدة من معركة الرقة مع «قوات سوريا
الديموقراطية» ،تجد أنقرة أن الوقت قد حان لكسب ّ
ود األميركيين وضمان
مكاسبها في الشمال السوري ،عبر التأكيد أن تفاهمها مع موسكو وطهران،
لن يباعد المسافة بينها وبين واشنطن
«لواء األقصى» يطرد
الفصائل من بلدات في
ريف حماه
شهد اليومان املاضيان تطورًا الفتًا في
ريــف حماه الشمالي وإدلــب الجنوبي،
ب ـعــد ه ـج ــوم فـصـيــل «ل ـ ــواء األق ـص ــى»
املـنـضــوي تحت ل ــواء «جـنــد األقـصــى»
ف ــي ال ــري ــف ال ـح ـم ــوي ،ع ـلــى عـ ــدد من
مـقـ ّـار الفصائل املسلحة فــي عــدد من
الـبـلــدات .ونقلت مـصــادر معارضة أن
«الـلــواء» استولى على ّ
مقار الفصائل
في بلدات كفرزيتا وطيبة اإلمــام ،بعد
طرد عناصر كل من «جيش النصر»
و«الفرقة الوسطى» و«سرايا الغرباء»
و«أجناد الشام» و«لواء مغاوير كرناز»
و«الفرقة األولى مشاة».
وع ـ ـ ــزز ال ـت ـن ـظ ـي ــم م ــواقـ ـع ــه فـ ــي ب ـلــدت
كفرزيتا وخان شيخون ،وحاصر أهم
مناطق تمركز الفصائل فــي حلفايا
واللطامنة .ونقلت مـصــادر معارضة
أن «هيئة تحرير الشام» عرضت على
ال ـف ـصــائــل مـســاعــدتـهــا ض ــد التنظيم
بشرط تقديم البيعة لها.
ولفتت تلك امل ـصــادر إلــى أن «الهيئة»
كانت قد اتخذت قرارًا بتصفية «جند
األقـ ـص ــى» ،وه ــو م ــا دف ــع األخ ـي ــر إلــى
الـتـحــرك مسبقًا ،لتعزيز مــواقـعــه في
املنطقة.

ب ـعــد أش ـه ــر م ــن وقـ ــوف قـ ــوات «درع
ال ـف ـّـرات» عـلــى أع ـتــاب مـ ّـديـنــة ال ـبــاب،
تخللها هـجــوم فــاشــل كــلــف الـقــوات
ال ـ ـغ ـ ــازي ـ ــة خ ـ ـسـ ــائـ ــر فـ ـ ــادحـ ـ ــة ك ــان ــت
األكـ ـب ــر م ـن ــذ إطـ ـ ــاق ع ـم ـل ـيــات ـهــا فــي
الـشـمــال ال ـســوري ،ع ــادت إّلــى التقدم
م ــن امل ـح ــور نـفـســه مـسـتـغــلــة حـصــار
تنظيم «داعش» في املدينة والبلدات
املـ ـع ــدودة املــاص ـقــة ل ـهــا وانـشـغــالــه
ض ـ ــده ـ ــا فـ ـ ــي جـ ـبـ ـه ــة بـ ـ ــزاعـ ـ ــة وضـ ــد
الجيش السوري في جنوب تادف.
ودفـعــت أنـقــرة بـقــوات «درع الـفــرات»
ّ
من املحور الغربي للمدينة ،وتمكنت
مــن الـسـيـطــرة عـلــى املـشـفــى الوطني
ومنطقة الشيخ عقيل املحاذية تمامًا
ألحياء املدينة ،إلى جانب تقدمها في
منطقة السكن الشبابي على مدخل
الـ ـب ــاب ال ـج ـن ــوب ــي الـ ـغ ــرب ــي ،ق ـب ــل أن
يتمكن التنظيم من ّ
صد الهجوم في
وقــت متأخر من ليل أمــس .وأسفرت
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ع ـ ــن م ـق ـت ــل ج ـن ــدي ــن
تركيني وإصابة  15آخرين بجروح،
في حصيلة صدرت عن رئاسة أركان
الجيش التركي .التحرك التركي إلى
داخل الباب لم يكن مفاجئًا في ضوء
الظروف امليدانية املحيطة باملدينة،
ال ـتــي أصـبـحــت مـعــزولــة عــن مناطق
ن ـف ــوذ «داع ـ ــش» امل ـم ـتــدة ن ـحــو ريــف
ال ــرق ــة ،بـعــد ت ـقــدم الـجـيــش ال ـســوري
األخير وقطع الطريق املمتدة شرقًا
م ــن ب ـل ــدة ت ـ ــادف .واس ـت ـبــق الـهـجــوم
ب ــزي ــارة طــوي ـلــة ،ع ـلــى م ــدى يــومــن،
ل ــرئـ ـي ــس هـ ـيـ ـئ ــة األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـت ــرك ـي ــة
خ ـل ــوص ــي أك ـ ـ ــار ،ب ــرف ـق ــة كـ ـب ــار ق ــادة
الجيش ،إلى القوات التركية املرابطة
على الـحــدود السورية وإلــى غرفتي
عمليات غازي عنتاب وكلس.

وبدا الفتًا ما نقلته وكالة «رويترز»
عــن رئـيــس الـ ــوزراء الـتــركــي بــن علي
ي ـ ـلـ ــدريـ ــم ،ع ـ ــن ت ـ ـحـ ــرك قـ ـ ـ ــوات «درع
الـ ـف ــرات» بـشـكــل «ي ـتــم ت ـف ــادي وق ــوع
اشتباكات مع الـقــوات الـســوريــة» ،إذ
أوضـ ــح أن ــه «نـتـيـجــة لـلـتـنـسـيــق بني
قوات التحالف وسالح الجو التركي
وروس ـي ــا ...يـجــري اتـخــاذ اإلج ــراءات
ال ــازم ــة ل ـلـحـيـلــولــة دون وق ـ ــوع أي
حوادث غير مرغوبة أو اشتباكات».
وال ي ـم ـك ــن قـ ـ ـ ــراءة تـ ـح ــرك ــات أن ـق ــرة
املـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـم ـ ـعـ ــزل ع ـ ــن ح ــراكـ ـه ــا
ال ـس ـي ــاس ــي ،إذ ت ـن ـظــر األخـ ـي ــرة إلــى
وص ـ ـ ــول إدارة ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ّ
ذهبية إلعادة
دونالد ترامب كفرصة
تـ ـس ــوي ــق م ـش ــاري ـع ـه ــا فـ ــي ال ـش ـم ــال
ال ـ ـسـ ــوري ،م ــراه ـن ــة ع ـل ــى أن ت ــرام ــب
سـيـعـمــل عـلــى «تـغـيـيــر» نـهــج سلفه
أوب ـ ــام ـ ــا ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي مـ ـج ــال دع ــم
الفصائل الكردية.
وضـمــن ه ــذا اإلطـ ــار ،تــرافــق التحرك
داخ ــل الـبــاب مــع اتـصــال هاتفي ،هو
األول ،ب ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي رجــب
طـيــب أردوغـ ـ ــان ون ـظ ـيــره األم ـيــركــي،
ّ
تركز الحديث خالله ،وفق ما أعلنت
م ـ ـصـ ــادر الـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،عـلــى
ق ـضــايــا امل ـن ـط ـقــة اآلم ـن ــة والــاج ـئــن
ومكافحة اإلرهاب.
ّ
القضايا الثالث تشكل نقاط تقاطع
ّ
مهمة بني أهداف أنقرة وما أعلن عنه
تــرامــب مسبقًا حــول املناطق اآلمنة،
وعــزمــه عـلــى الـتــركـيــز عـلــى مكافحة
اإلره ـ ــاب .وتـتـطـلــع تــرك ـيــا إل ــى لعب
دور م ـهــم ف ــي ع ـ ــودة واش ـن ـط ــن إلــى
املشهد السوري ،بنسختها الجديدة،
وتحقيق مكاسب بالتوازي مع ذلك،
ال سـيـمــا أن ـهــا ت ـع ـ ّـول عـلــى الـتـعــاون

مع حليفتها التقليدية في مسارات
إضــاف ـيــة ،بـعـيـدًا ع ــن ق ـيــود الـتـفــاهــم
الثالثي مع موسكو وطهران.
االتـ ـ ـص ـ ــال ب ـ ــن ال ــرئـ ـيـ ـس ــن تـ ـط ـ ّـرق
إلـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــارة ي ـج ــري ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم مــديــر
االس ـت ـخ ـب ــارات امل ــرك ــزي ــة األم ـيــرك ـيــة
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو إلـ ــى ت ــرك ـي ــا ،لـبـحــث
عــدد من القضايا املهمة ،كذلك اتفق
خ ــال ــه ال ــرئـ ـيـ ـس ــان عـ ـل ــى «الـ ـتـ ـح ــرك

أكد يلدريم أن تحرك
قوات بالده يجري
بتنسيق مع «التحالف»
وروسيا

بـشـكــل م ـش ـتــرك ف ــي ال ـب ــاب وال ــرق ــة»،
وفق ما نقلت وكالة «األناضول» عن
مـصــادر فــي الــرئــاســة .وهــو مــا أشــار
إليه املتحدث باسم الرئاسة التركية
اب ــراهـ ـي ــم قـ ــالـ ــن ،ب ــالـ ـق ــول إن ه ـنــاك
«خطة ملموسة» ملعركة الرقة تجري
مناقشتها مع واشنطن حاليًا.
وي ـح ـ ّـرك الـحــديــث عــن ه ــذا «الـتـحــرك
امل ـش ـت ــرك» عـ ــددًا م ــن األس ـئ ـل ــة ،حــول
طبيعته وإمكانية تنفيذه ،خاصة أن
مناطق سيطرة قــوات «درع الفرات»
بعيدة عن الرقة ،وال يمكنها التقدم
من دون تنسيق مع الجانب السوري
الذي تشير املعطيات إلى أنه لن يقبل
بهذا الطرح.
وب ــال ـت ــوازي ،أع ـلــن وزي ــر الـخــارجـيــة
الـ ـت ــرك ــي مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو،
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي م ـ ــع ن ـظ ـيــره
السعودي عــادل الجبير ،أن «الهدف
الـ ـت ــال ــي» لـ ـق ــوات بـ ـ ــاده وال ـف ـصــائــل
العاملة معها في سوريا هو «عملية

اليمن

حكومة هادي لألميركيين :أرضنا مستباحة إلنزاالتكم
تـ ـمـ ـكـ ـن ــت ق ـ ـ ـ ـ ــوات ت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـ ـع ـ ــدوان
الـسـعــودي أم ــس ،مــن تحقيق اخـتــراق
ج ــزئ ــي ف ــي جـبـهــة امل ـخ ــا ،م ــن دون أن
تبلغ هدفها املتمثل في السيطرة على
امل ــدي ـن ــة واالنـ ـط ــاق مـنـهــا ن ـحــو بقية
السواحل الغربية ،خصوصًا في مدينة
الحديدة .هدف ال يزال ،حتى اآلن ،بعيد
املنال ،في ظل املعارك املحتدمة داخل
املخا ،والتي تشي بجوالت صعبة قد
تــرغــم ق ــوات الـتـحــالــف عـلــى ال ـتــراجــع،
تـ ـم ــام ــا م ـث ـل ـم ــا حـ ـ ــدث فـ ــي األس ــابـ ـي ــع
القليلة املاضية ،حينما كانت وسائل

كاملة
إعالم العدوان «تبشر» بسيطرة ّ
عـلــى مــديـنــة امل ـخــا ومـيـنــائـهــا .وشــنــت
الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس املـسـتـقـيــل
ع ـب ــد ربـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ـ ــادي ،م ـس ـنــودة
بقوات إماراتية ،في الساعات األخيرة،
هجومًا عنيفًا من  3محاور ،سيطرت
على إثره على امليناء واملدينة القديمة
والـ ـط ــري ــق الـ ـع ــام وعـ ـ ــدد م ــن األحـ ـي ــاء
السكنية .وأفادت مصادر ميدانية ،من
داخ ــل امل ـخــا ،ب ــأن ح ــرب شـ ــوارع تــدور
حاليًا وســط األحـيــاء ،بعدما انسحب
مقاتلو الجيش واللجان الشعبية من

عدد من املواقع ،وتحصنوا عند أطراف
املدينة في املنطقة الشمالية الغربية.
وفــي وقــت تستميت فـيــه ق ــوات هــادي
ّ
يضيق تحالف
النتزاع نصر في املخا،
العدوان الخناق أكثر فأكثر على ميناء
الحديدة ،الذي يشكل قاعدة اقتصادية
لـصـنـعــاءّ ،تـسـتـقـبــل  %70م ــن واردات
البالد .وشنت طائرات التحالف ،أمس،
عــدة غ ــارات على ساحة املـيـنــاء ،جــوار
مـبـنــى ق ـي ــادة خـفــر ال ـس ــواح ــل ،وهيئة
الـ ـش ــؤون ال ـب ـحــريــة ،وم ـن ـشــآت الـنـفــط.
وأف ــادت م ـصــادر ،مــن داخ ــل الـحــديــدة،

بأن «الغارات خلفت أضرارًا في املباني
وحـفـرًا فــي ســاحــة امليناء دون سقوط
ضحايا» ،مؤكدة أن «الحركة في امليناء
شبه مشلولة ،ولــم تدخل الغاطس إال
ّ
محملة
سفينة واح ــدة مساء الـثــاثــاء
بــالّـق ـمــح» .وك ــان ــت ط ــائ ــرات الـتـحــالــف
شــنــت ،خــال األي ــام املــاضـيــة ،مــا يزيد
ع ـل ــى  20غـ ـ ــارة ع ـل ــى م ـح ـيــط امل ـي ـن ــاء،
بالتوازي مع إطالق اتهامات لـ»أنصار
الله» باستخدامه كقاعدة عسكرية ،في
مــا رآه البعض توطئة لحظر املالحة
البحرية في الحديدة .حظر من شأنه

أن يــدفــع األزمـ ــة اإلنـســانـيــة إل ــى أعلى
مستوياتها ،في ظل «تزايد خطر املوت
البطيء واملــؤلــم بسبب ال ـجــوع» ،وفق
تعبير األمني العام للمجلس النروجي
لالجئني ،يان إيغالند .وحــذر إيغالند
مــن أن «اسـتـمــرار ال ـنــزاع سـيــؤدي إلى
انـ ـتـ ـش ــار املـ ـج ــاع ــة فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـح ــاء
البالد» ،مشددًا على «أهمية رفع جميع
القيود املفروضة على املساعدات ،من
أجــل تقديم الـخــدمــات املـنـقــذة للحياة
في جميع أنحاء اليمن» ،منبهًا إلى أن
الحصار والعنف «من شأنهما تحويل

