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العالم

سوريا

«تفاؤل» يسبق جولة «أستانا» المقبلة

الجيش يستعد لعبور الفرات؟
بينما تنشط التحضيرات النعقاد جولة
محادثات أستانا المقبلة ،وسط تفاؤل
تركي ـ روسي مشترك ،تتسارع عمليات
الجيش السوري وحلفائه في محيط دير
الزور الشرقي ،فيما يبدو أنه تمهيد لعبور
النهر شمال بلدة الجفرة .ويبدو تحرك
الجيش استباقًا لوصول «قوات سوريا
الديموقراطية» التي واصلت الزحف نحو
أطراف المدينة الشمالية
تحولت مدينة ديــر ال ــزور ومحيطها
القريب إلى مركز العمليات العسكرية
األن ـ ـشـ ــط فـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،مــع
توسيع الجيش عملياته على أطراف
املــدي ـنــة ال ـغــربــي وال ـش ــرق ــي ،واق ـت ــراب
«ق ــوات ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة» أكثر
مــن أطـ ــراف املــديـنــة الـشـمــالـيــة .سرعة
الـتـحــرك عـلــى جـبـهــات الــديــر لــم تترك
فــرصــة لتنظيم «داعـ ــش» ـ ـ حـتــى اآلن
ّ
ـ ـ ل ـشــن هـجـمــات م ـضــادة عـنـيـفــة ،كــان
سبق أن نفذ مثلها فــي عــدة مناطق؛
أب ـ ــرزه ـ ــا فـ ــي ريـ ـ ــف الـ ــرقـ ــة ال ـج ـن ــوب ــي
ومـحـيــط حميمة فــي ري ــف دي ــر ال ــزور
الجنوبي.
وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات امل ـي ــدان ـي ــة إلـ ــى أن

الحصار ضمن املدينة ســوف ينقلب
ضــد «داع ـ ــش» خ ــال وق ــت قـصـيــر ،إذ
ص ـ ّـع ــد ال ـج ـي ــش مـ ــن ع ـم ـل ـيــاتــه ش ــرق
املدينة انطالقًا مــن املـطــار العسكري،
فارضًا سيطرته على عدد من النقاط
داخ ــل الـجـفــرة .الـسـيـطــرة عـلــى البلدة
امل ـحــاذيــة لـنـهــر ال ـف ــرات م ــن الـجـنــوب،
سـ ــوف ي ـت ـيــح إطـ ـب ــاق ال ـح ـص ــار عـلــى
«داع ـ ـ ــش» ف ــي األحـ ـي ــاء ال ـت ــي يسيطر
عليها وفي حويجة صكر ،بني الجيش
من الجنوب ونهر الفرات من الشمال.
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـ ـتـ ـح ــرك ال ـج ـيــش
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى حــوي ـجــة ص ـكــر بـعــد
الجفرة ،لتعزيز الضغط على التنظيم
وحصره داخل أحياء املدينة فقط .وفي
مـ ــوازاة تـلــك الـعـمـلـيــات ،تــابــع سالحا
الـجــو واملــدفـعـيــة اس ـت ـهــداف تـحــركــات
«داعـ ــش» فــي محيط جـبــل ال ـثــردة في
الجنوب الشرقي ،وفــي محيط بلدات
عـيــاش والبغيلية وحطلة والحويقة
في محيط املدينة.
وتفيد املعلومات بأن الجيش يستعد
إلن ـشــاء جـســور عـسـكــريــة مــؤقـتــة بعد
تـثـبـيــت ن ـقــاطــه ف ــي ال ـج ـف ــرة ،تـمـهـيـدًا
لـعـبــور ق ــوات نـحــو ش ــرق بـلــدة حطلة
على الضفة الشمالية للفرات .وسوف
يتيح التمركز فــي هــذا املــوقــع التقدم
الحقًا للسيطرة على الطريق الرئيس
ب ــن املــدي ـنــة وب ـل ــدات ال ــري ــف الـشــرقــي

الجيش يتقدم شرقًا على الحدود األردنية
وسط أحاديث عن قرب تفاهم روسيا والواليات املتحدة واألردن حول ضم منطقة البادية
املحاذية للحدود األردنية إلى اتفاقات «تخفيف التصعيد» ،يتابع الجيش تحركه على طول
الحدود في محافظة ريف دمشق .وتمكنت قواته أمس من السيطرة على مخافر حدودية
ً
جديدة وصوال إلى املعبر رقم  176ومحيط مخيم حدالت .وبذلك تصبح املسافة التي تفصل
الجيش عن حدود منطقة «منع التصادم» التي تفرضها القوات األميركية في محيط التنف،
قرابة  25كيلومترًا.
وفي موازاة ذلك ،نقلت صحيفة «الغد» األردنية عن أحد املسؤولني العسكريني في فصائل
البادية قوله إن إخالء مخيم حدالت «جاء برغبة من فصائل املعارضة ومن يدعمها ،حتى
ال يكون ورقة ضغط عليها بعد تطبيق منطقة تخفيض التصعيد ،خاصة أن معظم سكان
املخيم هم من عوائل مقاتلي هذه الفصائل» .وقال إن «انسحاب الفصائل من مواقعها في
البادية هدفه اإلعداد والتجهيز والتحضير للعودة ثانية الى سوريا» ،موضحًا أنه «بهدف إعادة
هيكلة الفصائل والتدريب ألعمال عسكرية جديدة».

على الضفة الشمالية ،لـكــون املسافة
الـتــي تفصل النهر عــن الـطــريــق هناك
ع ـن ــد ب ـل ــدة م ـ ـ ــراط ،ال ت ـت ـج ــاوز ثــاثــة
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات .ك ــذل ــك ،سـيـقـطــع تـحــرك
الجيش الطريق على أي تقدم محتمل
ل ــ«قــوات ســوريــا الديموقراطية» عبر
هذا الطريق ،ال سيما مع وصولها إلى
مدخله الشمالي الغربي أمس.
وتمكنت «قوات سوريا الديموقراطية»
بــدعــم مــن ق ــوات «الـتـحــالــف ال ــدول ــي»،
أمـ ـ ـ ــس ،مـ ــن ت ــوسـ ـي ــع س ـي ـط ــرت ـه ــا فــي
محيط «اللواء  113ـ دفاع جوي» ،عبر
السيطرة على محطة السكك الحديدة
ومـعـمــل الـ ــورق ف ــي مـحـيـطــه الـغــربــي،
وعلى معملي النسيح والسكر شرقه،
الــواق ـعــن عـلــى ال ـطــريــق الــرئ ـيــس بني
دير الزور والحسكة .وبعد هذا التقدم،
بقي هناك بلدتان تفصالن «قسد» عن
ضـفــة ال ـفــرات الشمالية مـقــابــل أحـيــاء
املدينة ،وهما الصالحية والحسينية.
ومـ ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن ي ـ ـحـ ــاول ال ـت ـن ـظ ـيــم
الــدفــاع عــن البلدتني بشكل أق ــوى من
دفاعه السابق ضد «قسد» في املناطق
املفتوحة ،ال سيما أن سيطرة «قسد»
عـلـيـهـمــا سـ ــوف ت ـك ـمــل عـ ــزل الــري ـفــن
الغربي والشرقي للمحافظة.
ويطرح ّ
أي تقدم محتمل للجيش إلى
الجانب اآلخر من نهر الفرات تساؤالت
عـ ــديـ ــدة عـ ــن ط ـب ـي ـعــة ّ
رد «ال ـت ـح ــال ــف
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» املـ ـحـ ـتـ ـم ــل .ورغ ـ ـ ـ ــم ت ــأك ـي ــد
م ـصــادر أمـيــركـيــة م ـت ـعــددة ســابـقــا أن
خط «منع التصادم» الــذي تم االتفاق
ع ـل ـي ــه بـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن وم ــوسـ ـك ــو فــي
ريف الرقة الجنوبي «يمتد مع النهر
ج ـنــوبــا» ،ف ــإن م ــن الـ ـض ــرورة اإلش ــارة
إلــى توضيحات أورده ــا وزيــر الدفاع
األم ـي ــرك ــي جــاي ـمــس مــات ـيــس ـ ـ خــال
زيــارتــه األخ ـيــرة لـبـغــداد ـ ـ فــي معرض
حديثه عن خط «منع التصادم» ،وقال
فيها إنه إذا كانت القوات التي تدعمها
روسيا «بحاجة للتحرك شمال النهر
من أجل متابعة أحد األه ــداف ...يجب
ً
عـلـيـهــم االتـ ـص ــال ب ـنــا أوال» ،مضيفًا
ال ـ ـقـ ــول« :ك ـم ــا ت ـع ـل ـم ــون ،ن ـح ــن نـعـمــل
ج ـنــوب ه ــذا ال ـخــط ف ــي ال ــرق ــة ،وهـكــذا
فعلنا مع الجانب الروسي».
ويمكن البناء على تصريحات ماتيس
تلك ،وعلى التزام «التحالف» بسحب
طــائــرات املــراقـبــة العاملة تحت إمرته
مــن أج ــواء بـعــض املــواقــع فــي الـبــاديــة
قبل أيام ً
بناء على طلب روسي ترافق

حمل وزير الدفاع الروسي في زيارته غير المعلنة رسالة من بوتين إلى األسد (الرئاسة السورية)

مـ ــع تـ ـق ــدم الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـح ـك ــوم ـي ــة عـلــى
األرض ،للقول إن عـبــور الجيش نهر
ً
الفرات قد ال يستجلب تدخال أميركيًا
بــوجــود الوسيط الــروســي ،أقله حتى
وقـ ــوع ت ـم ــاس ب ــن ال ـج ـيــش و«ق ـس ــد»
شمال النهر.
وفـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـك ـث ـفــة فــي
م ـح ـيــط دي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــزور ،وب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
اقـ ـ ـت ـ ــراب م ــوع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع «أسـ ـت ــان ــا»
املـ ـقـ ـب ــل ،وص ـ ــل أم ـ ــس وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
الروسي سيرغي شويغو إلــى دمشق
ً
في زيارة غير معلنة ،حامال رسالة من
الرئيس فالديمير بوتني إلى الرئيس
السوري بشار األسد .اللقاء بني األسد
وش ــوي ـغ ــو ت ـط ــرق وفـ ــق م ــا أوض ـحــت
الــرئــاســة الـســوريــة ووزارة الخارجية
الروسية إلــى اإلنجاز املحقق في دير
الـ ــزور ض ــد «داعـ ـ ــش» ،ون ــاق ــش خطط
التعاون بني الجيش السوري والقوات
الــروس ـيــة لـتـحــريــر مــديـنــة دي ــر ال ــزور
بــالـكــامــل ...وجميع املناطق السورية.
وج ــرى الـحــديــث عــن مـســار «أسـتــانــا»

سوف يتم ّ
ضم
منطقة جنوب
دمشق إلى اتفاقات
«تخفيف التصعيد»

وم ـنــاطــق «تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد» الـتــي
أق ـ ّـرت عـبــره ،وانعكاسها إيجابًا على
تسريع إنجازات الجيش وحلفائه.
وضـ ـم ــن سـ ـي ــاق الـ ـح ــدي ــث عـ ــن جــولــة
مـحــادثــات أسـتــانــا املــرتـقــب انطالقها
غـ ـ ـدًا ،ي ـش ـيــر ال ـن ـش ــاط الــدي ـب ـلــومــاســي
ال ـ ــروس ـ ــي فـ ــي ال ـ ـعـ ــواصـ ــم اإلق ـل ـي ـم ـيــة
املعنية بامللف ال ـســوري إلــى احتمال

العراق

البرلمان يرفض «استفتاء األكراد» ...والبرزاني «يحسم»
ٌ
ٌ
جديد في العالقة بين بغداد
فصل
وأربيل قد ُيكتب في الخامس
والعشرين من أيلول ،موعد االستفتاء
الذي يريد األكراد إجراءه ،ورفضه البرلمان
باألغلبية ،فيما تتسابق الوساطات
الحتواء األزمة
ّ
صوت مجلس النواب العراقي على
رف ـ ــض إجـ ـ ـ ــراء «إقـ ـلـ ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان»
اسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ـ ً
ـاء ح ـ ـ ـ ــول اس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــه ف ــي
الـ ـخ ــام ــس والـ ـعـ ـش ــري ــن مـ ــن ال ـش ـهــر
ال ـج ــاري ،إضــافــة إل ــى «إلـ ــزام رئيس
الــوزراء باتخاذ التدابير كافة التي

تحفظ وحدة البالد».
وف ــي غ ـضــون الـجـلـســة ال ـتــي عـقــدت
أمس ،انسحب األعضاء األكراد ،لكن
ال ـقــرار تــم تـمــريــره باألغلبية ،وذلــك
ب ـح ـضــور  204نـ ـ ـ ّـواب ص ـ ـ ّـوت مـنـهــم
 173ملصلحة القرار ،فيما امتنع 31
عــن التصويت .وجــاء فــي نــص قــرار
الـبــرملــان« :هــذا اإلج ــراء (االستفتاء)
ّ
ويعد
يفتقر إلى السند الدستوري،
مخالفًا للدستور العراقي».
فــي املـقــابــل ،نقلت وكــالــة «روي ـتــرز»
عـ ــن م ـ ـسـ ــؤول ك ـ ـ ــردي عـ ــراقـ ــي كـبـيــر
رف ـض ـهــم نـتـيـجــة ت ـصــويــت مـجـلــس
ال ـ ـنـ ــواب ،واصـ ـف ــا إي ـ ــاه ب ــأن ــه «ل ـيــس
مـلــزمــا» ،فيما قــال وزي ــر الخارجية
العراقي السابق واملستشار الحالي
لرئيس كردستان ،هوشيار زيباري،
ّ
سيرد
إن «بــرملــان كردستان الـعــراق

قـ ـطـ ـع ــا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع
الخميس (بعد غد)».
جـ ـ ـ ّـراء ذل ـ ــك ،ط ــال ــب رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي زعـ ـم ــاء كــردس ـتــان
بـ «مواصلة الحوار بشأن االستفتاء
عـلــى االن ـف ـصــال» ،داع ـيــا إيــاهــم إلــى
«املـجــيء إلــى بغداد وفتح الـحــوار»،
ومـ ـن ـ ّـبـ ـه ــا م ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن «ي ـ ـحـ ــاولـ ــون
تصعيد وت ـيــرة الـعـنـصــريــة» .وقــال
الـ ـعـ ـب ــادي أم ـ ــس (م ـخ ــاط ـب ــا املـ ـك ـ ّـون
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــردي) إن «م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
لجميع العراقيني ،وإنكم مواطنون
مـ ــن الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى» ،م ـ ـحـ ــذرًا مــن
«االنـ ـج ــرار إل ــى الـفـتـنــة وض ـي ــاع ما
تحقق».
أمـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس «اإلق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــم» م ـس ـع ــود
الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي ،ف ـ ـحـ ــاول حـ ـس ــم مـصـيــر
محافظة كركوك (شمال) قبل إجراء

االستفتاء بالقول إنها كردستانية،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ال ب ـ ــد أن ي ـك ــون
لـ ـك ــرك ــوك وض ـ ــع خ ـ ــاص ف ــي «دول ـ ــة
كـ ــردس ـ ـتـ ــان املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة» .وأضـ ـ ـ ــاف:
«شـ ـ ـع ـ ــب ك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان سـ ـ ـ ــوف يـ ـق ــرر
مـسـتـقـبــل ك ــرك ــوك ،وال ي ـم ـكــن ألحــد
أن يـفــرض أي وض ــع عـلـيـهــا» ،الفتًا
إلى أن اإلقليم ال يهتم بـ «التهديدات
الـ ـصـ ـبـ ـي ــانـ ـي ــة» إلش ـ ـ ـعـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــرب،
وم ـحــذرًا مــن أن «مــن يـحــاول تنفيذ
ت ـه ــدي ــده ،فــاإلق ـل ـيــم س ـي ـم ــارس حــق
الدفاع عن النفس».
وت ــاب ــع« :م ــن أولــويــات ـنــا تـحــريــر كل
املـنــاطــق ،ومـنــذ عــام كـنــا مستعدين
ل ـت ـح ــري ــر الـ ـح ــويـ ـج ــة ،لـ ـك ــن ال ــدول ــة
ت ـق ــاع ـس ــت ،ل ــذل ــك ال ـت ــأخ ـي ــر بـسـبــب
ج ـ ـ ـهـ ـ ــات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد»،
ً
م ـك ـم ــا« :ل ــدي ـن ــا م ـع ـل ــوم ــات دق ـي ـقــة

حـ ــول املـ ـع ــان ــاة ال ـت ــي ي ـت ـع ــرض لـهــا
سـ ـ ـك ـ ــان املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــررت،
وكــركــوك يجب أن تـكــون بعيدة عن
الصراعات» .وبينما شدد البرزاني
على أن األك ــراد حــاولــوا «املساهمة

دعت الجامعة
العربية
إلى بقاء ً
ّ
األكراد مكونًا «أصيال»
في العراق

