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نورس للدراسات

العراق – الموصل :هجوم لتنظيم الدولة على الحشد الشيعي في حي الميثاق شرق الموصل والسادة وبو عزيزة شمال
المدينة والتنظيم يستعيد السيطرة على أجزاء من هذه االحياء
العراق – بيجي :سقوط مروحية للحشد الشيعي قرب جبل مكحول شمال بيجي
نورس يقدم السلسلة البحثية (كيف سقطت حلب)
ريف حلب الشرقي :تحليل
قامت طائرات التحالف األسبوع الماضي بالتحليق فوق الباب بناء على طلب تركي اثر قيام تنظيم الدولة بالهجوم على
بعض مواقع درع الفرات الطائرات االمريكية حسب البنتاغون لم تقم باي عمليات قصف على منبج او محيطها كنا انها
رفضت طلب تركي لمساعدتها حيث ان أمريكا تريد أوال من تركيا التنسيق مع شركاء واشنطن (الميليشيات االنفصالية)
تتخوف أمريكا من هجوم تركيا على هذه الميليشيات بعد عملية الباب لذلك سربت بعض المصادر االمريكية إشاعة
إعطاء أسلحة مضادة للطيران للميليشيات وتستمر المصادر التركية في اإلشارة ان منبج ستكون الوجهة القادمة لقوات
درع الفرات
لكن أمريكا ال تثق بتركيا وال بقوات درع الفرات وال حتى باي قوة سنية فأمريكا ترى ان الميليشيات االنفصالية والشيعة
هم افضل العبين على األرض يمكن استغاللهما في محاربة تنظيم الدولة وبالتالي تريد ألي جهود لمكافحة تنظيم الدولة
ان تكون بإشراف الشيعة في العراق والميليشيات االنفصالية في سوريا لكن مع الرفض التركي للتنسيق مع الميليشيات
لجأت تركيا لروسيا لتقديم الدعم الجوي وهو ما كان حيث قامت الطائرات الروسية بضرب اهداف في تادف والباب
طبعا معركة الباب هي معركة صعبة جدا كنها أصبحت اآلن اثبات قدرات لقوات درع الفرات وللقوات التركية والتي
ستحاول السيطرة على الباب باي ثمن لكن هذا الثمن قد يكون على حساب رصيد الخيارات لما بعد عملية الباب وهذا ما
تريده أمريكا حيث ستكون منبج مهمة صعبة جدا وقد يؤدي السيطرة على الباب التخلي الحقا عن أحالم منبج او حتى
تهديد عملية درع الفرات بالكامل او سوقها للجنوب الشرقي بعيدا عن الريف الشمالي باتجاه الطبقة اما بالنسبة للميليشيات
االنفصالية فهي تنتظر نت ائج المعركة وتضع نصب اعينها وصل كانتون الرقة بكانتون عفرين وقد يكون هذا الربط بين
الكانتونين هو وعد امريكي بشرط ان تشارك الميليشيات بمعركة الرقة
ريف حلب الشمالي :سمحت الميليشيات االنفصالية اليوم ل  45عائلة فقط من أهالي قرية الشيخ عيسى بالعودة الى
منازلهم ف ي القرية وجميعهم من عائالت مقاتلي جيش الثوار والميليشيات المنضمة لل  PYDإعالميا تسوق الميليشيات انه
تم إعادة جميع العائالت
العراق – الموصل :تنظيم الدولة يستعيد السيطرة على حي الميثاق شرق الموصل
درع القلمون :هم شبيحة بلدات القلمون اكثر من نصفهم كانوا في الجيش الحر وتركوه بعد معركتي يبرود والنبك حيث
انهم ونتيجة للمصالحات قاموا بتسليم انفسهم وتطوعوا في درع القلمون
اما النصف االخر فمعظمهم مطلوب للجيش واالحتياط في بلدات القلمون

