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العالم

سوريا

تمدد عمل قواتها في سوريا حتى «نجاح جنيف»
واشنطن ّ

األسد :جبهة واحدة ضد إسرائيل في الحرب المقبلة
بينما يشهد الشرق السوري
جولة جديدة من التوتر بين موسكو
وواشنطن ،حول البوكمال ،خرجت
األخيرة لتربط سحب قواتها العسكرية
خارج سوريا بالتقدم على مسار محادثات
«جنيف» .أما دمشق ،فقد جددت
توصيف القوات األميركية بالمحتلة،
وأكدت أنها ستقاومها على األرض ما لم
تخرج بموجب تفاهم سياسي
ت ـت ـحــول مــدي ـنــة ال ـبــوك ـمــال ال ـحــدوديــة
إل ــى نقطة جــديــدة للتوتر بــن روسيا
وال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ع ـ ـلـ ــى األرض
ال ـســوريــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن ـهــا آخ ــر معاقل
تـنـظـيــم «داعـ ـ ـ ــش» امل ـه ـمــة ب ــن ال ـع ــراق
وسوريا ،وألهميتها االستراتجية في
ت ـحــديــد م ـعــالــم املـنـطـقــة م ــا ب ـعــد أف ــول
التنظيم .ال ـيــوم ت ــدور م ـعــارك الجيش
وح ـل ـفــائــه ض ــد «داعـ ـ ــش» ع ـلــى أط ــراف

أكد األسد أن التوجه
إلى إدلب يعقب معارك
دير الزور وحماة
املــديـنــة ،بـعــد انسحابهم مــن أحيائها
تحت ضغط هجمات عنيفة .ويحاول
التنظيم جاهدًا الحفاظ على سيطرته
هـ ـن ــاك ،ب ــرغ ــم ال ـق ـصــف ال ـك ـث ـيــف ال ــذي
يستهدف مــواقـعــه .وف ــي مـ ــوازاة اتهام
مــوس ـكــو لـ ـق ــوات «ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي»
بمساعدة «داعش» في الشرق السوري،
خرجت تصريحات الفتة أطلقها وزير
ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي جــاي ـمــس مــات ـيــس،
حـ ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل قـ ـ ـ ـ ــوات بـ ـ ـ ـ ــاده ع ـلــى
األراضــي السورية .إذ اعتبر في حديث

للصحافيني في وزارة الدفاع ،أن القوات
«لــن تنسحب اآلن» ،في انتظار «إحــراز
ت ـقــدم فــي عملية جـنـيــف» ،مـشـيـرًا إلــى
أن االنـتـصــار على «داع ــش» سيتحقق
«حـيـنـمــا يستطيع أب ـنــاء الـبـلــد ،تولي
أمره» .وكان أبرز ما قاله ماتيس في هذا
الـسـيــاق ،تلميحه إلــى وج ــود «موافقة
أمـمـيــة» على وج ــود ق ــوات «التحالف»
في سوريا ،ربطًا بـ«تفويضها» مالحقة
تنظيم «داع ــش» والـقـضــاء عليه أينما
وجد.
وب ـي ـن ـم ــا أكـ ـ ــدت دمـ ـش ــق مـ ـج ــددًا أن ـهــا
ّ
تعد الــوجــود األميركي على األراضــي
ً
ال ـســوريــة «احـ ـت ــاال م ــوص ــوف ــا» ،شــدد
الرئيس بـشــار األس ــد ،أم ــام املشاركني
فــي «امللتقى الـعــربــي ملــواجـهــة الحلف
األمـ ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ال ـص ـه ـي ــون ــي ـ ـ ـ الــرج ـعــي
ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــربـ ــي؛ ودعـ ـ ـ ــم مـ ـق ــاوم ــة ال ـش ـعــب
الفلسطيني» املنعقد في دمشق ،على
أن خروج القوات األميركية من سوريا
ي ـك ــون «ع ـب ــر ت ـفــاهــم س ـي ــاس ــي» ،وإذا
فشل هذا املسار ،فسجري «مقاومتها»
على األرض .التصعيد ال ـســوري ضد
واش ـن ـطــن ل ــم ي ـكــن وحـ ـيـ ـدًا ،ف ـقــد أش ــار
األسـ ـ ــد ف ــي مـ ـع ــرض ّ
رده ع ـل ــى س ــؤال
عن دور سوريا املحتمل في أي حرب
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـس ـت ـهــدف املـ ـق ــاوم ــة فــي
لبنان ،إلى أن «كل من يملك حدًا أدنى
مــن فـهــم الــوقــائــع ال ـع ـس ـكــريــة ...يعرف
أن الجبهة مــع الـعــدو اإلســرائـيـلــي في
س ــوري ــا ول ـب ـن ــان ،أص ـب ـحــت واحـ ـ ــدة».
ورفـ ـ ـ ــض ال ـت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى مـ ــا ت ـش ـهــده
الـسـعــوديــة مــن أحـ ــداث أخ ـي ـرًا ،مشيرًا
ّ
إلــى أنــه «ال يعلق على تصرفات دول
ال تملك قرارها املستقل» .وفــي الوقت
نفسه شــدد على أن تنظيم «اإلخ ــوان
املـسـلـمــن» ك ــان وم ــا زال «رأس حربة
ضد كل ما له عالقة بمصالح الشعب
العربي وباالنتماء العربي» .وتعليقًا
عـلــى الــوضــع امل ـيــدانــي ،أش ــار إل ــى أنــه
بعد القضاء على تنظيم «داعــش» في
دير الــزور واستكمال املعارك الجارية

عطل خطط واشنطن شرق الفرات (أ ف ب)
رأت موسكو أن تقدم الجيش نحو البوكمال ّ

ف ــي ح ـمــاة س ـي ـكــون ال ـت ـحــرك امل ـيــدانــي
«باتجاه إدلب».
ووص ـ ــل ال ـت ــوت ــر ال ــروس ــي ـ ـ ـ األم ـيــركــي
إل ــى مـسـتـ ً
ـوى جــديــد أم ــس .فبعد نحو
أس ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن دخ ـ ـ ـ ــول ق ـ ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش
وال ـح ـل ـف ــاء ،مــدي ـنــة ال ـب ــوك ـم ــال ،كشفت
وزارة الــدفــاع الــروسـيــة مـعـلــومــات عن
مجريات املعارك واملساعدة التي قدمها
«التحالف» للتنظيم .وأوضحت الوزارة
أن «التحالف» رفض طلبًا روسيًا بشن
«ع ـم ـل ـيــة م ـش ـتــركــة» ت ـس ـت ـهــدف قــوافــل
الـتـنـظـيــم ال ـت ــي ان ـس ـح ـبــت م ــن املــديـنــة
نحو معبر وادي السبخة على الحدود
مــع ال ـعــراق ،شــرق نهر ال ـفــرات ،متذرعًا
ّ
ب ـ ـ ــأن ه ـ ـ ــؤالء «امل ـس ـل ـح ــن اس ـت ـس ـل ـمــوا

طوعًا» ويجب معاملتهم وفقًا ألحكام
«ات ـفــاق ـيــة جـنـيــف» ال ـخــاصــة بمعاملة
أس ـ ـ ــرى ال ـ ـحـ ــرب .وقـ ــالـ ــت إن مـسـلـحــي
التنظيم أعـ ــادوا تــرتـيــب صفوفهم في
مناطق يسيطر عليها «التحالف» ،قبل
شـنـهــم ه ـج ـمــات ع ـلــى م ــواق ــع الـجـيــش
السوري في البوكمال .وأشــارت إلى أن
«التحالف» تدخل في املنطقة املحيطة
بمدينة البوكمال (نطاق  15كيلومترًا)
ُّ
التي اتفق على حظر عمل قواته الجوية
ف ــي أج ــوائـ ـه ــا ،بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع مــركــز
العمليات الـجــويــة املـشـتــركــة؛ املــوجــود
ف ــي ق ــاع ــدة ال ـعــديــد ال ـجــويــة ف ــي قـطــر.
ومنعت طائرتان هجوميتان تتبعان
له الطائرات الروسية من التحرك بما

يتيح لها استهداف أرتال «داعش».
ورأت أن تصرفات «التحالف» تظهر أن
هجوم الجيش السوري نحو البوكمال
ّ
«عطل خطط الواليات املتحدة إلنشاء
س ـل ـطــات مــدعــومــة م ــن قـبـلـهــا ،بـهــدف
الـسـيـطــرة عـلــى الـضـفــة الـشــرقـيــة لنهر
ال ـف ــرات» .وأوض ـح ــت أن الـخـطــة كانت
تـقـضــي ب ــأن ت ـك ــون «داع ـ ــش» بـمـثــابــة
«ق ـ ـ ـ ــوات م ـح ـل ـي ــة ت ــدع ـم ـه ــا الـ ــواليـ ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ــدة ،تـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـ ـلـ ــى املـ ــدي ـ ـنـ ــة،
مـشـيــرة إل ــى أن أعـ ــام «قـ ــوات ســوريــا
الديموقراطية» التي وجدت في املدينة
تثبت ذلك .ومنذ بداية تحرك الجيش
وح ـل ـف ــائ ــه ن ـح ــو الـ ـب ــوكـ ـم ــال ،ح ــاول ــت
واشـ ـنـ ـط ــن ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مـ ــع ال ـع ـش ــائ ــر

العراق

تؤكد احترامها لقرار «المحكمة االتحادية»
أربيل ّ

العبادي :السيطرة على المعابر الحدودية ستكون «دون تصعيد»
المهرب
برميل النفط
ّ
بعشرة دوالرات
ق ــال رئ ـيــس «ل ـج ـنــة شـ ــؤون ال ـخ ــدم ــات واإلع ـم ــار
النيابية» ناظم الساعدي ،أمس ،إنه «خالل عملية
فـ ــرض األم ـ ــن (إع ـ ـ ــادة ان ـت ـش ــار ق ـ ــوات الـحـكــومــة
االتـحــاديــة فــي املناطق املتنازع عليها مــع «إقليم
كـ ــردس ـ ـتـ ــان») ،تـ ـح ـ ّـدث رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء (ح ـي ــدر
العبادي) عن تهريب النفط وبيع البرميل بعشرة
دوالرات ،في املنطقة الواقعة بني الحدود العراقية ـ
مؤتمر صحافي
التركية ـ السورية» ،موضحًا في
ٍ
أن «الحكومة لم تتخذ حتى اآلن أي إجراء قانوني
لردع ذلك ،والتهريب ما زال مستمرًا».
وطالب الساعدي ،العبادي ،باتخاذ كافة اإلجراءات
الـقــانــونـيــة والـعـسـكــريــة ملـنــع الـتـهــريــب ،مـبـ ّـيـنــا أن
«قطعاتنا العسكرية منتشرة فــي تلك املناطق،
وبإمكانها منع الـتـهــريــب» ،حيث يـجــري تهريب
جهات إرهابية
أكثر من  600شاحنة يوميًا ،إلى
ٍ
تـتــاجــر ب ــاألم ــوال ،بـحـســب مـعـلــومــات الـســاعــدي
«الدقيقة».
(األخبار)

يبدو أن الحوار بين بغداد
مقربة من
وأربيل على
ٍ
إطالقه ،إثر التراجع التدريجي
تمسكها بخطوتها
ألربيل في ّ
وتمسك بغداد
«االنفصالية»ّ ،
أيضًا بضرورة السيطرة على
كامل المعابر الحدودية
«من دون تصعيد»
ّ
أليام ّ
توقفها ّ
عدة ،تعود القوات
بعد
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة إلـ ـ ــى اس ـت ـك ـم ــال
انـتـشــارهــا فــي آخــر املـنــاطــق املتنازع
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وت ـ ـ ـحـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ف ـ ـ ــي املـ ـن ــاط ــق
الحدودية العراقية ـ التركية .خطوة
ب ـ ـغـ ــداد ب ــاس ـت ـك ـم ــال ع ـم ـل ـيــة «فـ ــرض
األمـ ــن» ،الـتــي ج ــاءت ّ
ردًا عـلــى إج ــراء
أربيل استفتاء لالنفصال عن العراق،
ف ــي أي ـل ــول امل ــاض ــي ،تـشـيــر إل ــى عــزم
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة حـ ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
ع ـل ــى فـ ــرض ق ــوات ــه س ـي ـطــرت ـهــا عـلــى
ك ــام ــل امل ـع ــاب ــر ،م ــا ي ـع ـنــي «تـهـيـيـئــا»
ألجــواء الحوار املرتقب بني الحكومة
ـاديـ ــة و«إق ـ ـل ـ ـيـ ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان»،
االت ـ ـ ّحـ ـ ً
ـاص ـ ـ ــة أن األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر أبـ ـ ـ ـ ــدى أمـ ـ ــس،
خـــ

اسـ ـتـ ـع ــداده إلط ـ ــاق ج ـ ــوالت الـبـحــث
ال ـث ـن ــائ ــي ،م ــع إع ــان ــه ال ـق ـب ــول ب ـقــرار
«املـحـكـمــة االت ـح ــادي ــة» (أع ـلــى سلطة
تشريعية في البالد).
الـعــودة إلــى الـحــوار ،تحمل مسارين:
ّ
األول ميداني ،فيما الثاني سياسي.
ّ
وب ـ ــرز املـ ـس ــار األول ،خـ ــال مـطــالـبــة
الـ ـعـ ـب ــادي فـ ــي م ــؤتـ ـم ــره ال ـص ـحــافــي
األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي ،ح ـ ـكـ ــومـ ــة «اإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم»
ب ــ«ت ـس ـل ـيــم امل ــراك ــز الـ ـح ــدودي ــة ال ـتــي
تسيطر عليها لـلـسـلـطــات الحكومة
ّ
االت ـحــاديــة بــأســرع وق ــت» ،مــؤك ـدًا أن
ب ـغ ــداد «سـتـسـتـعـيــد ال ـس ـي ـطــرة على
املـ ـن ــاف ـ َـذ ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة دون ت ـص ـع ـيــد،
ُ َّ
وستتخذ اإلج ــراءات املناسبة بشأن
امل ـ ـنـ ــافـ ــذ ،بـ ـع ــد ت ـ ــراج ـ ــع اإلقـ ـلـ ـي ــم عــن
َّ
مسودة االتفاق».
وق ــال الـعـبــادي :إنـنــا «لــن تنتظر إلى
األبد لحسم موضوع الحدود» ،معربًا
عــن «ع ــدم مـمــانـعـتــه بـبـقــاء ق ــوات من
البيشمركة على الـحــدود» ،بشرط أن
«تكون جزءًا من قو ٍة اتحادية ،وتحت
إم ــرة ال ـقــائــد ال ـعــام ل ـل ـقــوات املسلحة
ال ـع ــراق ـي ــة» .وأوض ـ ــح أن «امل ـ ــادة 110
من الدستور العراقي تنص صراحة
على أن إدارة ال ـحــدود ،وحـفــظ األمــن
فيها هي من الصالحيات الحصرية
للحكومة االتحادية».

وأفـ ـض ــت امل ـب ــاح ـث ــات امل ـش ـت ــرك ــة ،بني
الـطــرفــن ،أواخ ــر الشهر املــاضــي ،إلى
تسمية املناطق التي ستنتشر فيها
الـ ـق ــوات االتـ ـح ــادي ــة ،وامل ـن ــاط ــق الـتــي
س ـت ـن ـس ـحــب إل ـي ـه ــا «ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة»،
بحيث يضمن وج ــود األول ــى حصرًا
ع ـنــد امل ـعــابــر ال ـح ــدودي ــة ال ـتــي تــربــط
العراق مع تركيا وسوريا.
وي ـ ـبـ ــدي الـ ـعـ ـب ــادي ت ـم ـ ّـس ـك ــا ب ــإع ــادة
«الـ ـبـ ـيـ ـشـ ـم ــرك ــة» إل ـ ـ ــى داخـ ـ ـ ــل ح ـ ــدود
«اإلقليم» ،وسيطرة قواته على جميع
املنافذ الحدودية الشمالية ،ما يضمن
إع ـ ــادة «ض ـب ــط ال ـح ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة ـ ـ
بمختلف مجاالتها ،وضمان حصول
ّ
بغداد على املوارد املالية املتعلقة بها،
وخ ـصــوصــا الـنـفـطـيــة» ،وف ــق مـصــدر
حكومي في حديثهّ إلى «األخبار».
وب ــال ــرغ ــم م ــن ت ـحــفــظ بـ ـغ ــداد م ــن أي
ّ
خطو ٍة «تصعيدية» إزاء أربيل ،يؤكد
ال ـع ـب ــادي أمـ ــام ّ
زواره أن «إجـ ـ ــراءات
بسط السلطة ،التي اتخذتها القوات
االتحادية في املناطق املتنازع عليها
واملـطــارات (شمالي البالد) قبل نحو
شـ ـه ــر ،ه ــي ف ــي م ـص ـل ـحــة امل ــواط ـن ــن
األكراد».
أمــا املـســار الثاني ،فــإن خطوة أربيل
ً
بــالـعــودة إلــى «ع ـبــاءة» ب ـغــداد ،نــزوال
عـنــد ش ــروط األخ ـيــرة تعكس حــرص

األولى على البدء بجوالت الحوار .إذ
أعلنت حكومة «اإلقـلـيــم» «احترامها
لتفسير املـحـكـمــة االت ـحــاديــة لـلـمــادة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـش ـ ــأن عـ ـ ـ ـ ــدم دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة
االسـتـفـتــاء» .إال أن أربـيــل ،حتى اآلن،
بالرغم من إقرارها بـ«عدم دستورية»
خطوتها االنفصالية ،فإنها لم تعلن
إل ـغ ــاء ن ـ ًتــائ ـجــه ،وه ــو أمـ ـ ٌـر ق ــد يـكــون
«مماطلة» أو تمهيدًا إلعــان اإللغاء،
ّ ً
ـاص ــة أن «بـ ـغ ــداد تـتـفـهــم ال ـتــراجــع
خـ
الـ ـت ــدريـ ـج ــي ألرب ـ ـي ـ ــل» ،وف ـ ــق م ـصــدر
حكومي.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ل ـه ــا:
«تأكيدًا اللتزام اإلقليم دومــا البحث
ٍّ
ع ــن ح ـ ــل ل ـل ـخ ــاف ــات ب ــن ال ـس ـل ـطــات
االتحادية واإلقليم بطرق دستورية
وقانونية ،تعلن الحكومة احترامها
لتفسير املـحـكـمــة االت ـحــاديــة العليا
ل ـل ـم ــادة األولـ ـ ــى م ــن ال ــدس ـت ــور حــول
االستفتاء».
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـي ــان «أن ه ــذه الـخـطــوة
تأتي مع التأكيد أن يكون ذلك أساسًا
ّ
ـوار وطـ ـن ــي ش ــام ــل ل ـحــل
ل ـل ـب ــدء ب ـ ـحـ ـ ٍ
الـخــافــات عــن طــريــق تطبيق جميع
املـ ـ ـ ــواد ال ــدسـ ـت ــوري ــة ب ــأك ـم ـل ـه ــا ،بـمــا
يضمن حـمــايــة الـحـقــوق والسلطات
واالخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاص ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ف ــي
ال ــدس ـت ــور» ،واص ـف ــا ذل ــك بــ«الـسـبـيــل

