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العالم

ّ
على الغالف فيما يـكــثــف الـجـيــش ال ـســوري وحـلـفــاؤه
عملياتهم عبر مختلف المحاور تمهيدًا لطرق أبــواب
دير الــزور ،أخذت أجواء التصعيد منحى متزايدًا مع قيام
«التحالف الدولي» بإسقاط طائرة سورية أمس ،فيما جاءت
األنباء عن دخــول صواريخ إيرانية على خط «الحرب ضد
داعش» لتكمل رسم المشهد

رسائل ايرانية عابرة للحدود

الطريق إلى
دير الزور تضيق
يــواصــل الـجـيــش ال ـســوري وحـلـفــاؤه
تعبيد الطرقات نحو دير الزور على
مختلف املـحــاور .بوصلة العمليات
العسكرية فــي ريــف الــرقــة الجنوبي
الغربي ما زالــت تشير إلــى الرصافة
التي ُي ّ
رجح أن تبدأ معارك اقتحامها
ب ــن ســاعــة وأخـ ـ ــرى ،فـيـمــا تـتــواصــل
العمليات التمهيدية نحو السخنة
(ري ـ ـ ـ ــف حـ ـم ــص الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي ،وبـ ــوابـ ــة
ال ـح ــدود اإلداريـ ـ ــة ب ــن حـمــص ودي ــر
ال ـ ـ ــزور) ،وب ــال ـت ــزام ــن يـعـمــل الـجـيــش
وحـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــاؤه ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـضـ ــم م ـ ــزي ـ ــد مــن
امل ـس ــاح ــات ف ــي أق ـص ــى ري ــف حمص
الجنوبي الشرقي الذي ُيعتبر بدوره
ب ــواب ــة ن ـحــو ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي لــديــر
ال ـ ـ ــزور .وال يـمـكــن ف ـصــل الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة لـ ـلـ ـق ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة عــن
نظيرتها فــي الـجــانــب ال ـس ــوري .وال
تقتصر أهمية تقدم القوات العراقية
نـحــو الـشـمــال الـشــرقــي ملعبر الوليد
عـ ـل ــى الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـ ــرم ـ ــزي ـ ــة ،أو عـلــى
أهمية التقاء الطرفني فــي استكمال
لاللتفاف حــول «الخطوط الحمراء»
األميركية متمثلة بنقطة التنف ،بل
تتجاوزها نحو تقريب املسافة من
البوكمال (ريــف دير الــزور الجنوبي
ّ
املرجح أن األخيرة في
الشرقي) .ومن
طريقها لـتـكــون أول معقل ب ــارز من

م ـعــاقــل تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» مستهدف
بـعـمـلـيــة عـسـكــريــة مـشـتــركــة لـلـقــوات
ال ـس ــوري ــة وال ـع ــراق ـي ــة .وع ـل ــى الــرغــم
مــن أن املدينة مــا زالــت فــي حسابات
الجغرافيا بعيدة نسبيًا عــن مسار
تـ ـق ــدم الـ ـ ـق ـ ــوات ،غ ـي ــر أن الـ ـتـ ـط ــورات
األخـيــرة على الـحــدود تتيح للقوات
الـ ـس ــوري ــة والـ ـع ــراقـ ـي ــة ال ـ ـشـ ــروع فــي
م ــزام ـن ــة ال ـت ـق ــدم الـ ـب ــري ع ـلــى طــرفــي
الحدود صعودًا نحو الشمال ليكون
معبر القائم الحدودي هدفًا للقوات
ّ
العراقية ،في مقابل مدينة البوكمال
ّ
ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل هـ ــدفـ ــا اس ـت ــرات ـي ـج ــي ــا
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ّ
ـوري ـ ـ ـ ــة .وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
األخ ـ ـيـ ــرة ت ــوس ـي ــع الـ ـط ــوق ال ـفــاصــل
ّ
بــن املـجـمــوعــات املـســلـحــة املــدعــومــة
ّ
أميركيًا واملتمركزة في التنف ،وبني
الحدود اإلداري ــة ملحافظة ديــر الــزور
عبر توسيع مناطق سيطرتها نحو
الـشـمــال انـطــاقــا مــن نـقــاط التثبيت
ّ
ميدانية
الساعية إلى تكريس معادلة
جديدة بعد السيطرة على منطقة «أم
ال ـص ــاب ــة» .وت ـب ــدو مـنـطـقــة حميمة
(ريف حمص الشرقي) هدفًا أساسيًا
على خارطة عمليات الجيش السوري
وحـلـفــائــه .وسـيـكــون مـ ّ
ـرجـحــا إذا ما
واص ـل ــت ه ــذه الـع ـمـل ـيــات االش ـت ـغــال
وفــق تكتيك «تشتيت الجبهات» ،أن

«الحشد الشعبي» يدخل العمق السوري

توجه نحو القائم أو تلعفر؟
قطعت قوات «الحشد
الشعبي» الحدود العراقية ـ
السورية ،لتلتقي في عمق
األراضي السورية بقوات
الجيش السوري والحلفاء
وفصائل المقاومة العراقية
ّ
المتقدمة في البادية
السورية .وبعد وصولها
إلى بلدة أم جريص ،غربي
محافظة نينوى ،ومسكها
ٍ
لجزء من الخط الحدودي ً
العراقي ـ السوري ،وصوال
إلى بلدة تل صفوك ،تواصل
قوات «الحشد» عملياتها،
إلى جانب القوات العراقية
األخرى ،لكن هذه ّ
المرة
جنوبي البالد

نور أيوب
أعـلـنــت وزارة الــدفــاع الـعــراقـيــةّ ،أول
مــن أم ــس ،سيطرة الجيش العراقي
ع ـلــى مـنـفــذ ال ــول ـي ــد ال ـ ـحـ ــدودي ،إلــى
ج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ال ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ع ـلــى
املـثـلــث ال ـح ــدودي :ال ـع ــراق ـ ـ األردن ـ
سوريا .وأضافت في بيان أن «قوات
ـن ال ـج ـي ــش ًوالـ ـحـ ـش ــد ًال ـع ـش ــائ ــري
مـ ـ ّ
ش ــن ــت ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة م ــن ثــاثــة
محاور للسيطرة على منفذ الوليد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي ،وال ـ ـشـ ــريـ ــط ال ـ ـحـ ــدودي
م ــع األردن ،ب ــدع ـ ٍـم م ــن سـ ــاح الـجــو
العراقي ،وطيران التحالف الدولي»،
ح ـي ــث أم ـس ـك ــت الـ ـ ـق ـ ــوات بــال ـشــريــط
الـ ـ ـح ـ ــدودي مـ ــن م ـن ـفــذ ط ــري ـب ـي ــل مــع
ً
األردن ،وصــوال إلى منفذ الوليد مع
سوريا.
ووفـ ـ ــق م ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ف ــإن
عملية الـتـقـ ّـدم باتجاه معبر الوليد
بدأتها قوات «الحشد الشعبي» ،إلى
جانب الـقــوات األخ ــرى ،ليل الجمعة
ـ ـ ـ ـ الـ ـسـ ـب ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وم ـ ـ ــع س ــاع ــات
ّ
الظهيرة تمكنت مــن السيطرة على

صورة نشرها التلفزيون اإليراني لواحد من الصواريخ التي أطلقت أمس (أ ف ب)

يسعى الجيش وحلفاؤه إلى مزامنة
م ـح ــاوالت ال ـت ـقــدم نـحــو حـمـيـمــة مع
مـخـطــط االق ـت ـح ــام ال ـب ــري للسخنة.
وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
إل ــى أن ال ـكــام عـلــى «ن ـجــاح الجيش
الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي ق ـط ــع خـ ـط ــوط إم ـ ــداد
«داع ــش» مــن الـقــائــم نحو السخنة»
يـحـمــل نــوعــا م ــن امل ـبــال ـغــة ،واألص ــح
ّ
أن العمليات قد وضعت هذا الهدف
ّ
على سلم األولويات ،غير أن تحقيقه

املعبر واستعادته .وفــرض «الوضع
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـّسـ ـ ّـيـ ــئ» عـ ـل ــى قـ ـي ــادة
«الـ ـحـ ـش ــد» غ ـ ــض ال ـن ـظ ــر ع ـ ًـن إع ــان
اسـ ـتـ ـع ــادة املـ ـعـ ـب ــر ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن
األميركي،
«ترويج البعض ملشاركة
ّ
ظات
وإقحامه في املعركة ،أثــار تحف ٍ
ع ـ ّـدي ــدة ل ـ ــدى قـّ ـي ــادة ال ـح ـش ــد ،ال ـتــي
فضلت عدم تبني اإلنجاز».
لـكــن م ــا بـقــي بـعـيـدًا ع ــن اإلعـ ــام هو
«االن ـ ــزع ـ ــاج األمـ ـي ــرك ــي ال ـك ـب ـي ــر» مــن
دور قـ ــوات «ال ـح ـش ــد» ال ـتــي ات ـخــذت
محور ّ
محاذ للحدود العراقية
تقد ٍم
ٍ
ً
ّ
ـ ـ ال ـســوريــة ،وم ــن ثــم تـقــدمـهــا شـمــاال
ب ـ ــات ـ ـج ـ ــاه م ـ ـع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــر (مـ ـعـ ـب ــر
ت ـ ـ ــراب ـ ـ ــي) ،واالنـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاف إل ـ ـ ــى داخ ـ ــل
ال ـح ــدود ال ـس ــوري ــة بـعـمــق ب ـلــغ أكـثــر
من  20كيلومترًا ،حيث التقت قوات
«الحشد» مع قوات الجيش السوري
والحلفاء ،وبعض فصائل املقاومة
الـعــراقـيــة (كـتــائــب ح ــزب ال ـلــه ،حركة
النجباء) العاملة في سوريا.
وت ـض ـيــف م ـع ـلــومــات «األخ ـ ـبـ ــار» أن
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرك املـ ـقـ ـب ــل لـ ـلـ ـق ــوات س ـي ـكــون
ً
م ـبــاشــرة بـعــد عـيــد الـفـطــر (ب ـعــد 10
أيام) ،على أن تختار قيادة «الحشد»
إح ــدى الــوجـهـتــن؛ األول ــى استكمال
ً
ّ
التقدم من معبر الوليد شماال باتجاه
ال ـقــائــم ،وم ــن ثــم ال ــوص ــول إل ــى بلدة
أم ص ـفــوك ،غــربــي محافظة نينوى،
ّ
املتقدمة بتلك
ُبحيث تلتقي القوات
امل ِّ
ثبتة هناك ،وبذلك يكون «الحشد»
ّ
ق ــد ت ـمــكــن م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى كــامــل

مـ ــا زال فـ ــي ح ــاج ــة إلـ ـ ــى م ــزي ــد مــن
الوقت واملعارك .وباتت السخنة قاب
قوسني من القوات السورية املتقدمة
ن ـح ــو ال ـ ـغـ ــرب فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات مـحـيــط
تدمر .وكانت سيطرة الجيش أمس
عـلــى محمية الـتـلـيـلــة (ش ــرق تــدمــر)
ق ــد ج ـع ـلــت م ــن امل ـح ـطــة ال ـثــال ـثــة في
حكم الساقطة ّ
ناريًا .وتشكل املحطة
ّ
الثالثة نقطة انطالق مستقبلية نحو
الـسـخـنــة .وتـ ــؤدي عـمـلـيــات الجيش

رغم ما تحقق ٌ
ّ
فإن الجميع موقن
بأن معركة الحدود
لم تبدأ بعد

ف ــي ريـ ــف ال ــرق ــة ال ـج ـن ــوب ــي ال ـغــربــي
وظـيـفــة مـكـمـلــة لـنـظـيــرتـهــا ف ــي ريــف
حمص الـشــرقــي ،إذ تتيح السيطرة
على الرصافة حال حدوثها تكثيف
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ت ـج ـم ـعــات «داعـ ـ ــش»
األساسية ،وحرمانه إمكانية تبادل
اإلم ـ ـ ـ ــداد نـ ـظـ ـرًا النـ ـشـ ـغ ــال مـسـلـحـيــه
املتمركزين في كل نقطة بمحاوالت
ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـن ـه ــا .فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه،
س ـي ـك ــون مـ ــن ش ـ ــأن ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى

األنبار ،واملباشرة في عزلها ومن ثم
تطهيرها».
حـ ـت ــى اآلن ،وم ـ ـنـ ــذ وص ــولـ ـه ــا إل ــى
الحدود السورية ،في الشمال (غرب
ـد)،
نـيـنــوى) والـجـنــوب (معبر الــولـيـ ً
ل ــم ت ـخــض قـ ــوات «ال ـح ـش ــد» مـعــركــة
ً
حقيقية ،كالتي خاضتها مـثــا في
م ـح ـي ــط م ــدي ـن ــة ال ـ ـق ـ ـيـ ــروان ،ج ـنــوب
غ ــرب ــي امل ـ ــوص ـ ــل ،ل ـك ـن ــه كـ ـ ــان تـ ـق ـ ّـدم
العباديّ :
وجهت «الحشد» إلى محاصرة قضاء
تلعفر ،لكنه ذهب باتجاه آخر (من الويب)

الـ ـح ــدود ال ـع ــراق ـي ــة ـ ـ ـ الـ ـس ــوري ــة؛ أمــا
الوجهة الثانية ،فهي عــودة القوات
إل ــى ق ـض ــاء تـلـعـفــر ،غ ــرب ــي امل ــوص ــل،
والـ ـ ـش ـ ــروع فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات اس ـت ـع ــادة
امل ــدي ـن ــة وم ـح ـي ـط ـهــا ،خ ـص ــوص ــا أن
قيادة «الحشد» قد ّ
حصلت موافقة
رئـيــس ال ــوزراء حـيــدر الـعـبــادي على
إيكالها مسؤولية استعادة تلعفر.
وتـصــف م ـصــادر «األخ ـب ــار» املـعــارك
املقبلة بـ«الصعبة ج ـ ّـدًا» ،خصوصًا
عمليات صحراء األنبار ،ملا تحتويه
وأوكار ملسلحي «داعش»؛
جيوب
من
ٍ
ٍ
فرؤية العمليات املرسومة لصحراء
األن ـبــار الـغــربـيــة ،حتى اآلن ،تقضي
«ب ــوص ــل قـ ــوات الـحـشــد م ــن ب ـلــدة أم
جريص حتى مدينة القائم» ،إضافة
إلــى «وص ـ ٍـل آخــر للقوات مــن الرطبة
باتجاه الـقــائــم» ،و«تطويق صحراء

