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العراق – سنجار :قام البرلمان العراقي بتاريخ  30ابريل باالعتراف بحزب حركة
الديمقراطية والحرية االيزيدية (بادي) وهو حزب مرتبط بشكل مباشر مع
الميليشيات االنفصالية وعلى رأسها البي كي كي
الحركة على ما يبدو جاءت بالتنسيق بين الميليشيات الشيعية واالنفصالية في العراق
بهدف ازعاج حكومة أربيل وتركيا
بعد االعتراف به يستطيع هذا الحزب االيزيدي االن المشاركة في االنتخابات
العراقية وفتح مكاتب له
يذكر ان الكنيسة االرثوذوكسية األرمنية في أرمينيا أصدرت بيانا قبل أيام منعت فيه
األرمن االرثوذوكس من الزواج باإليزيدين الن االيزيدين كفار يعبدون الشيطان
حسب الكنيسة
اليمن :لسنوات مضت دعمت السعودية نظام علي صالح وكان صالح وقتها يزيد من
قوة الحوثيين والشيعة في اليمن ثم عند بدء الحوثيين بتهديد البلدات السعودية على
الحدود قررت السعودية البدء بعملية عاصفة الحزم وكان أكبر الالعبين في العملية
هما السعودية واالمارات لكنهما دخال بأهداف مختلفة
حيث يبدو ان الدخول هذا كان بموافقة أمريكية وبتنسيق امريكي – اماراتي على
وجه التحديد لتكون االمارات هي القوة التي ستقوم الحقا على تنفيذ ما تريده أمريكا
في اليمن
الخالف بين السعودية واالمارات على مستقبل اليمن ليس حديث العهد لكن مع تطور
العمليات العسكرية نجد ان السعودية تريد محاربة الحوثيين وتسليم اليمن لعبد ربه
منصور هادي في الجنوب ليحارب الحقا الحوثيين في الشمال والذين يهدد وجودهم
مناطق جنوب غرب السعودية وحتى مكة اما االمارات وامريكا فلهم مخططات
أخرى فهم يريدون تقسيم اليمن لجنوبي وشمالي تمهيدا الستقالل الجنوب والسيطرة
على الساحل اليمني بالكامل مع الجزر اليمنية من المكال للحديدة وقد طلبت االمارات

صراحة من هادي السماح لها بالسيطرة على بعض الجزر اليمنية ولكن هادي رفض
وهذا سبب توترا بين االمارات وهادي
بينما تنشغل السعودية في معارك الشمال تقوم االمارات بدعم مجموعات الجنوب
فقط وتأسيس جيش خاص من قبائل حضرموت كما اعادت بناء قيادات المنطقة
األولى والثانية في حضرموت والمكال ووفرت لهم السالح والذخيرة والعربات
المدرعة وقوامها  14000مقاتل بالتنسيق مع رجال القبائل عن طريق رجال أعمال
وضباط اماراتيين من أصل يمني كما تقوم بتقديم المساعدات اإلنسانية بسخاء في
المناطق التي تقوم بالدخول اليها وأخيرا فهي تقوم بتأسيس ميليشيات يمنية في عدن
قبل  3أسابيع أي في  22ابريل دعمت االمارات صبيها المدلل اللواء احمد سعيد بن
بريك والبيان الختامي أكد ان للحضرميين الحق في مغادرة االتحاد اليمني
اليوم السبت تم احراق مقر حزب اإلصالح بمحافظة عدن جنوبي اليمن وهو يعتبر
أحد األحزاب القوية في اليمن والمحسوب على االخوان المسلمين فعلى ما يبدو ان
االمارات وامريكا ال يريدون محاربة تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة في اليمن فحسب
بل يريدون محاربة االخوان المسلمين هناك
بالمختصر ينحصر دور االمارات في اليمن في القضاء على الحركات اإلسالمية
بمختلف اتجاهاتها بينما تركز السعودية أكثر على محاربة الحوثيين في الشمال
ويتوقع ان تبقى االمارات في اليمن لوقت لوقت أطول من وقت قواتها في أفغانستان
لتقوم بالسيطرة على رجال القبائل ودعمهم ليكونوا القوة التي تنفذ ما تريده االمارات
ومن ورائها أمريكا في اليمن
اتفاقية خفض التصعيد:
نتطرق هنا الى موضوع اتفاقية خفض التصعيد والتي جعلت من روسيا وإيران
ضامنين لالتفاقية مع انه هناك تضارب مصالح واضح فالبلدين هما القوة التي
نحاربها في الميدان وكما يتوجب ان يكون لهما ضامن ال ان يعتبرا ضامنين
بمراجعتنا للخرائط التي نشرتها الدفاع الروسية لمناطق خفض التوتر نجد ان مناطق
السيطرة غير صحيحة فهي تعتبر بلدات مع الثوار انها مع ميليشيات األسد كالقابون
وبرزة

تنص االتفاقية على محاربة تنظيم الدولة وجبهة النصرة والكيانات المرتبطة بها
داخل وخارج مناطق التصعيد مما يعني انه باإلمكان استمرار العمليات العسكرية
تحت هذه الحجة كما لم تتطرق االتفاقية للميليشيات الشيعية في سوريا وضرورة
محاربتهم
تتضمن االتفاقية موضوع الفصل بين جماعات المعارضة المسلحة والجماعات
اإلرهابية وسمت الثوار بمسمى المعارضة المسلحة بينما اشارت لميليشيات األسد
بمسمى الجمهورية العربية السورية
نصت االتفاقية أيضا على إيصال الخدمات الطبية للمدنيين علما بأن روسيا دمرت
جميع مشافي حلب و  8مشافي في ريف حماة وادلب
لم تتطرق االتفاقية لمصير عشرات االالف من المعتقلين في سجون األسد كما لم يتم
التطرق ألسرى الحرب وهم من أولى األولويات
نصت االتفاقية علة هذه الفقرة تضمن قوات الضامنين عمل نقاط التفتيش ونقاط
المراقبة إضافة الى إدارة المناطق األمنية ويمكن نشر أطراف أخرى عند الضرورة
بالتوافق بين الضامنين
تدل هذه العبارة على دخول قوة ضامنة لمناطق الثوار وعليه توقع البعض دخول
قوات تركية لكن ان كان االمر كذلك فكيف سيدخل االتراك للمناطق الموجودة في
الجنوب وحمص والغوطة مثال لذلك اردفت الفقرة بقوات يتوافق عليها بين األطراف
أي ان تندب تركيا مثال بعض الفصائل لتقوم بهذا الدور أي إدارة المناطق األمنية ال
ان تقوم بالدخول عسكريا الى سوريا وان دخلت فستحرص تركيا على ان يكون
دخولها بالتراضي واالتفاق
إذا االتفاقية لها أبعاد خطيرة جدا حيث انها:
قيدت الثورة ومنعت الثورة على األسد وحفت بوصلة الثورة عن هدفها المعلن
الشعب يريد اسقاط النظام حيث انها تجبر الثوار على وقف إطالق النار ريثما تتفرغ
ميليشيات إيران واألسد للمعارك في المنطقة الشرقية لتعود الحقا لقتالهم ال محالة او
يقبلوا باألسد ومستقبال بسيطرة الميليشيات الشيعية على كامل سوريا

رسمت حدود ال يجوز تجاوزها والحدود الحالية لمناطق خفض التصعيد هي مناطق
تعتبر خارج سوريا المفيدة تماما فال آبار نفط وال مسطحات مائية وال معابر بحرية
وال ترابط بينها وال يوجد لها أي مقومات النجاح
تساعد األسد في التفرغ لقتال تنظيم الدولة والسترداد المناطق الشرقية وللوصول
لقواته المحاصرة في دير الزور ثم العودة مرة أخرى للتفرغ لقتال الثوار مقابل قسط
من الراحة
وقد يقول قائل لقد أرهقنا القصف وارهقتنا الحرب وال نقدر على روسيا له نقول لقد
قالها قبلك الكثير عبر التاريخ ولم يكن قوله صحيحا حيث يروى أن قطز عندما أراد
محاربة المغول واجهته مشكلتين أولهما تشتت الممالك والفصائل وثانيهما رهبة
الشعب من المغول فقد استولت عليه الرهبة واستبد به الخوف من هول ما سمعه عن
فظائع المغول ووحشيتهم وسفكهم للدماء وتخريبهم للديار فضعفت روحهم المعنوية
وقالوا ال طاقة لنا اليوم بالمغول حتى قيل ان أحد كبار السن رأى كومة من الجثث
وجماعة من الشبان المسلمين جاثيين قربها في أحد ساحات بغداد فسألهما عن سبب
جلوسهم فقالوا له ننتظر السياف المغولي فقد ذهب إلعادة سن سيفه وسيعود ليقتلنا
وخوفهم منعهم من الهرب من القتل المحتم الحقا وخالل مدة قصيرة استطاع
المسلمين هزيمة المغول شر هزيمة في عين جالوت يذكر القرآن قصة شبيهة عند
قتال جالوت حيث قال بعض الناس وقتها ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ثم انتهى
جالوت
نرى في أيامنا هذه سيناريوهات مشابهة فيضعف العزيمة والمعنويات ممن يقول ال
طاقة لنا اليوم بأمريكا وروسيا كل ذلك لضعف النفوس وتعلقها بالحلول المستوردة
وبعلوم األسباب وضعف الثقة باهلل بينما الحل لن يكون اال حال يمكن تصديره لباقي
الشعوب والتي تتابع االحداث لترى النهاية ثم ستستورد الحل لبلدانها
مصر – القاهرة :جماعة حركة سواعد مصر تتبنى عملية االغارة على دورية لألمن
الداخلي المصري قبل عدة أيام وتقتل أربع من أفراد الدورية
العراق – الموصل :معارك بين تنظيم الدولة والميليشيات الشيعية في منطقة
المشيرفة شمال غرب الموصل لليوم الرابع على التوالي ولم تتمكن الميليشيات
الشيعية من تحقيق أي تقدم يذكر

مخيم اليرموك – دمشق :بدء خروج الدفعة األولى من أهالي المخيم باتجاه محافظة
ادلب حسب اتفاق البلدات الخمسة بين الثوار وميليشيات إيران واألسد
العراق – الموصل :عربتان مفخختان تضربان تجمعا للميليشيات الشيعية في
أطراف منطقة مشيرفة شمال غرب الموصل حسب أعماق
ريف حماة الشمالي :ميليشيات األسد تسيطر على قرية الزالقيات
الزالقيات :مقتل العقيد يحيى بالوش من
الفرقة الرابعة على محور الزالقيات

الرقة :وحدات الكوماندوز( )yatالتابعة للميليشيات االنفصالية والتي يقدر عددها
بالمئات تحصل على أسلحة أمريكية حديثة كمناظير ليلية وأجهزة اتصال وبنادق
ليزرية باإلضافة لسترات ضد الرصاص وخوذ والبنتاغون ينفي ان يكون قد زودها
بها
يذكر أن قوانين أمريكا تمنع البنتاغون من تزويد مثل هذه األسلحة اال لحكومات
ضمن القائمة الخضراء ويستثنى من ذلك وكالة االستخبارات
فإما ان الوكالة قامت بتزويد هذه األسلحة للميليشيات او انه تم تزويدها لهم عن
طريق بلد ثالث كالعراق او االمارات
الفورن بوليسي :ترامب قرر اختيار الميليشيات االنفصالية وليس تركيا للمشاركة مع
القوات االمريكية في معارك الرقة
ويتوقع أن يقوم ترامب بإخطار أردوغان بهذا القرار خالل زيارة األخير لواشنطن
بالطبع ال تريد أمريكا اغضاب الميليشيات االنفصالية ونريد دعم المشروع
االنفصالي شمال سوريا وان يكون تابعا لها دون وجود العبين آخرين في الشمال

يفرضون شروطا او يغيرون المخطط حتى ولو كان حليفا فالميليشيات االنفصالية
مستعدة لفعل أي شيء تطلبه منها أمريكا
القلمون الشرقي :وصول تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات األسد الى مطار السين
بدأت هذه الميليشيات قبل يومين بعمل عسكري ضخم وتقدمت على مواقع فصائل
القلمون الشرقي والبادية انطالقا من مطار السين نحو السبع بيار
على ما يبدو يهدف العمل:
الستعادة الطريق الدولي بغداد – دمشق
منع فصائل القلمون الشرقي من التوجه شماال وحصرهم جنوبا
وصل القلمون الشرقي بريف حمص الشرقي وتحديدا تدمر
توزع السيطرة في منطقة القلمون
والبادية السورية بريف دمشق
حتى تاريخ 2017/5/7

توزع السيطرة بريف حماة
الشمالي حتى تاريخ 2017/5/7

العراق – الموصل :الطيران الشيعي يستهدف أرتال الميليشيات الشيعية أثناء
انسحابها من أطراف حي الهرمات غربي الموصل حسب أعماق
دمشق :وقف إطالق النار بحي القابون شرق دمشق ومفاوضات جارية بين الثوار
وميليشيات األسد

دمشق – مخيم اليرموك :تأجيل خروج الثوار وعائالتهم الى يوم غير محدد بعد أن
كان من المفترض خروجهم مساء اليوم
برزة – دمشق :سيتم البدء غدا بتنفيذ اتفاق خروج أهالي ومقاتلي حي برزة الدمشقي
باتجاه جرابلس ومحافظة ادلب
سيتم الخروج على ثماني دفعات حيث سيصل العدد الكلي الى  8000مهجر من
الحي
يذكر ان الحي بقي محاصرا لمدة شهرين تقريبا من قبل جيش األسد وميليشيات
إيران

