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سوريا

«التحالف» يدمر المنشآت الحيوية
على رغــم اعتراف املتحدث باسم قيادة عمليات التحالف في سوريا والعراق،
ستيف وارن ،بـ«تقليص الـغــارات الجوية التي يشنها التحالف ضد داعــش في
سوريا في شهر أيـلــول»ّ ،
ـدد من املنشآت الحيوية
تعمد األميركيون قصف عـ ٍ
السورية من دون مبرر عسكري ،كان آخرها قصف املحطتني الحراريتني في
ّ
حلبّ .
املتحدة حول «ضرب
وتعد وزارة الخارجية السورية تقريرًا لرفعه إلى األمم
طائرات التحالف الدولي املنشآت الحيوية السورية بغاية تدمير مقدرات البلد».
ويذكر التقرير عـ ّـدة مواقع قــام األميركيون بقصفها ،كحقلني تابعني ملديرية
حقول الجبسة في الحسكة بتاريخ  12أيلول .وفي  25أيلول ،قصفت طائرات
التحالف بئر طابية  202وبئر طابية  301في دير الزورّ ،ثم جرى االعتداء على
ّ
البئرين مجددًا ،وجرى تدمير الـ  301بشكل كامل .كذلك وثقت الخارجية السورية
قصف معمل القرميد في محيط مدينة الرقة وتدميره بشكل كامل مع آلياته ،من
قبل طائرات «التحالف» .وتشير مصادر دبلوماسية سورية لـ«األخبار» إلى أن
«عمليات القصف تأخذ طابع العقاب الجماعي للشعب السوري في مقابل دعم
اإلرهابيني وتحييد مواقع داعش الفعلية».

ّ
لم تقم الطائرات األميركية بقصف أرتال «داعش» إل بعد دخولها إلى قرى الخابور في الحسكة (أرشيف)

«تسريب» املعلومات عن الغارات في
سوريا
أمـ ـ ــا فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،ف ــاألمـ ـثـ ـل ــة ع ــدي ــدة
أيضًا ،بــدءًا من معركة عني العرب أو
كــوبــانــي ،إذ لــم تـبــدأ املـعــركــة الفعلية
ّ
إل ب ـع ــد اإلع ـ ـ ــان ع ــن وصـ ـ ــول حـفـنــة
مـ ــن م ـق ــات ـل ــي ال ـب ـش ـم ــرك ــة إل ـ ــى داخـ ــل
املــدي ـنــة عـبــر ال ـح ــدود الـتــركـيــة .كذلك
لــم تـقــم ال ـطــائــرات األمـيــركـيــة بقصف
ّ
أرت ــال «داع ــش» إل بعد دخــولـهــا إلى
قــرى الـخــابــور فــي الحسكة ،وقيامها
بـحـمــات تـهـجـيــر واس ـع ــة ع ـلــى غ ــرار
تهجير العراقيني األيزيديني في جبل
ُ
ّ
إرهابيو «داعــش»
سنجار ،فيما تــرك
ل ـن ـقــل امل ـ ـعـ ــدات ال ـق ـت ــال ـي ــة م ــن مــديـنــة

الــرمــادي العراقية إلــى محيط مدينة
ت ــدم ــر ال ـس ــوري ــة ،وم ــن مــدي ـنـ ّـة ال ــرق ــة،
تمهيدًا إلسقاط تدمر .ولم توثق حتى
اآلن حــاالت رمــي الطائرات األميركية
أس ـل ـح ــة إلره ــابـ ـي ــي «داع ـ ـ ـ ــش» ،رب ـمــا
الخـ ـت ــاف مـ ـي ــزان الـ ـق ــوى ف ــي ال ـغ ــرب
ّ
ا َلـعــراقــي عــن الـشــرق ال ـســوري ،إل أنه
ث ـبــت ح ـيــاد األم ـيــرك ـيــن ف ــي الـهـجــوم
األخير على مدينة الحسكة واملعارك
م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ،ل ـت ـت ــدخ ــل
الـ ـط ــائ ــرات الح ـق ــا ف ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـتــي
رسمت فيها وحدات الحماية الكردية
«حدودها» في محيط املدينة ،وكذلك
في معارك تل أبيض.
ول ـيــس خــاف ـيــا أن ط ــائ ــرات الـتـحــالــف

األميركييون
رسموا «خطوطًا
حمر» على فصائل
المقاومة ،بـ«منعهم
من الدخول إلى
غربي العراق

الــدولــي لــم تقم بــأي غــارة ضــد مواقع
داع ــش مـنــذ سـتــة أيـ ــام ،بــا ّلـتــزامــن مع
الهجوم العنيف الذي يشنه التنظيم
على طريق حلب ـ خناصر ،على الرغم
من أن «داعش» قام بنقل قواته بشكل
مكشوف مــن ديــر ال ــزور والــرقــة خالل
األي ـ ــام ال ـســاب ـقــة ل ـل ـه ـجــوم ،كــذلــك فــإن
الـتـنـظـيــم أرس ــل ع ــدة أرتـ ــال مــن الــرقــة
إل ــى خـنــاصــر ،تــألــف أحــدهــا مــن أكثر
م ــن م ـئــة سـ ـي ــارة! عـلـمــا ب ــأن ط ــائ ــرات
الـتـحــالــف األم ـيــركــي قــد شــوهــدت في
أجواء املنطقة خالل نقل األرتال ،ومن
بينها تحديدًا طائرة أواكس أميركية
من طراز «.»Sentry 3-E
وفــي املـعـلـ ّـومــات ،أن األج ـهــزة األمنية
السورية وثقت بداية األسبوع املاضي
ً
اتـ ـص ــاال ب ــن أحـ ــد قـ ـي ــادات «داع ـ ــش»
البارزين في مدينة ديــر الــزور ،وأحد
«الوسطاء» خارج األراضي السورية،
يـ ـس ـ ّـرب ف ـي ــه األخـ ـي ــر ن ـ ّـي ــة ال ـط ــائ ــرات
ّ
األميركية القيام بقصف مركز تحكم
وسيطرة للتنظيم في محيط املدينة
بـعــد وق ــت م ـح ـ ّـدد ،مــا دف ــع بالتنظيم
إلى اتخاذ اإلجراءات املناسبة وإخالء

امل ــوق ــع قـبــل عـمـلـيــة ال ـق ـصــف .وتـنــوي
الـحـكــومــة ال ـســوريــة ،بحسب مـصــادر
دب ـلــومــاس ـيــة ،رف ــع رس ــال ــة إل ــى األم ــم
املتحدة حيال هذا النوع من التسريب
ودعم التنظيم اإلرهابي.
ّ
ويصر األميركيون على أن برنامجهم
ل ـق ـص ــف «داع ـ ـ ـ ــش» ي ــرت ـب ــط م ـب ــاشــرة
بتأهيل ق ــوات مــا يـسـ ّـمــى «املـعــارضــة
املـعـتــدلــة» لــإمـســاك ب ــاألراض ــي التي
يتم «تحريرها» .وقد أصـ ّـر كارتر في
زيــارتــه األخـيــرة لبغداد على ضــرورة
«نـقــل ال ـن ـمــوذج ال ـعــراقــي إل ــى ســوريــا
وتأهيل املعتدلني».
ّ
تصر روسيا على أن أهداف
في املقابل
طائراتها هي أهداف الجيش السوري،
وهــي تعتمد على الجيش و«الفيلق
الــرابــع ـ ـ اقتحام» الــذي جــرى تشكيله
حديثًا للقيام بعمليات التقدم البري،
وبــال ـتــالــي ت ـعــود األراض ـ ــي ال ـتــي يتم
تحريرها إلــى كنف الــدولــة السورية.
وفي الوقت نفسه ،فتح الروس املجال
لـ ـلـ ـح ــوار مـ ــع امل ـس ـل ـح ــن امل ـن ـض ــوي ــن
تحت مسمى «الجيش الحر» ،ما ّ
يعد
ً
مدخال سياسيًا.

ــبادي
«اآللية االولى هي عبر تقديم رئيس
الجمهورية طلبًا إلى مجلس النواب
بسحب ُالثقة» ،واآللية الثانية هي أن
«يتقدم خمس ( )5/1أعضاء مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ب ـط ـل ــب ل ـس ـح ــب الـ ـثـ ـق ــة مــن
رئيس مجلس الــوزراء ،وال يجوز أن
استجواب
يقدم هــذا الطلب إال بعد
ٍ
مـ ّ
ـوجــه إل ــى رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء،
ّ
ويصوت عليه بعد سبعة أيــام على

األقل من االستجواب».
وأض ـ ــاف شــري ـفــي أن اآلل ـي ــة الـثــالـثــة
تنص على أن «يقرر مجلس النواب
سـ ـح ــب الـ ـثـ ـق ــة م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء بــال ـغــال ـب ـيــة امل ـط ـل ـقــة ل ـعــدد
أعضائه» ،موضحًا أن «الــوزارة ّ
تعد
ً
مستقيلة فــي ح ــال سـحــب الـثـقــة من
رئيس مجلس الوزراء».
فــي غضون ذلــك ،صـ ّـرح وزيــر املالية
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي هـ ــوش ـ ـيـ ــار زي ـ ـ ـبـ ـ ــاري ب ــأن
ال ـض ـغــوط املــال ـيــة تــدفــع ال ـع ــراق إلــى
تعليق صفقات ّأسلحة كـبــرى ،لكن
الدولة سوف تجند عشرة آالف فرد
إضافي من الـقــوات شبه العسكرية،
ي ـع ـت ـبــر وجـ ــودهـ ــم ضـ ــروريـ ــا ل ـق ـتــال

«داع ـ ـ ـ ــش» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن اإلنـ ـف ــاق
الــدفــاعــي سيستحوذ عـلــى نـحــو 20
في املئة من موازنة .2016
وقــال زيباري ،في مقابلة ضمن قمة
«رويـ ـ ـت ـ ــرز» لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـشــرق
ّ
«حولت الحكومة تركيزها
األوســط،
إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـح ـ ـسـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ــودة األس ـ ـل ـ ـحـ ــة
الضرورية لهذا النوع من الحروب».
وأض ــاف أن حــوالــى  20فــي املـئــة من
م ـي ــزان ـي ــة ع ـ ــام  2016س ـت ـن ـفــق عـلــى
البنود الدفاعية ،بما في ذلــك قوات
«الـحـشــد الـشـعـبــي» .غير أن اإلنـفــاق
على ال ـقــوات شبه العسكرية سيقل
ع ــن امل ـل ـي ــار دوالر امل ـخ ـص ــص ل ـهــذا
ال ـع ــام ،ف ــي إطـ ــار تـخـفـيـضــات أوس ــع
نطاقًا في امليزانية.
ميدانيًا ،شهد قضاء سامراء تطورات
أمنية الفتة ،أمس ،تمثلت في تنفيذ
«داعــش» هجمات استهدفت القوات
األمنية و«الحشد الشعبي» .مصدر
أمني أكد لـ«األخبار» إحباط القوات
املـ ـشـ ـت ــرك ــة مـ ـ ـح ـ ــاوالت لـ ـ ــ«داع ـ ــش»
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى مـ ـنـ ـش ــآت ح ـي ــوي ــة
وثكنات للجيش.

وقال قائمقام قضاء سامراء محمود
خلف إن «الوضع طبيعي في سامراء
والدوائر الحكومية لم تعطل دوامها،
وال ي ــوج ــد حـ ـظ ــر لـ ـلـ ـتـ ـج ــوال داخـ ــل
املركز» ،مشيرًا إلى أن «الهجوم على
مـنـطـقــة ال ـح ــوي ــش (غ ـ ــرب س ــام ــراء)،
الذي تحدثت عنه وسائل اإلعالم ،هو
ّ
عبارة عن تسلل مسلحني معدودين
ً
تــاب ـعــن ل ــداع ــش إل ــى امل ـن ـط ـقــة ،ل ـيــا،
وسيطرتهم على منزلني واشتباكهم
مع القوات األمنية».
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،رأى الـنــائــب عن
ائتالف «دولة القانون» ،علي فيصل
الـفـيــاض ،أن قـضــاء الـشــرقــاط شمال
محافظة صالح الدين ،أصبح بحكم
املـحــرر وفـقــا للحسابات العسكرية،
مــوض ـحــا أن م ـلــف مـحــافـظــة صــاح
الدين سيغلق ،خالل األيام املقبلة.
وقال الفياض ،في بيان ،إن «اإلرهاب
س ـ ـي ـ ـت ـ ـل ـ ـقـ ــى ض ـ ـ ــرب ـ ـ ــة قـ ـ ــاص ـ ـ ـمـ ـ ــة ف ــي
محافظة صــاح الــديــن» ،مشيرًا إلى
أن «ال ـخ ـط ــوط األم ــام ـي ــة لـعـصــابــات
داعــش اإلرهــابـيــة انـهــارت فــي قضاء
الشرقاط».

أطراف في
«الدعوة»
طالبت بمنح
العبادي
فرصة جديدة
للتغلب على
الصعوبات
(أرشيف)

