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العالم

سوريا مع استشعار «داعش» قرب وصول الجيش وحلفائه إلى محيط مدن وادي الفرات وبلداته ،التي باتت تعد
آخر معاقله الحصينة وتؤوي قادته البارزين ،يتحرك التنظيم إلبقاء المعارك بعيدة عن تلك التجمعات ،عبر
هجمات عنيفة استباقية على مواقع الجيش المنتشرة على حدود دير الزور الغربية والجنوبية

«داعش» يستبق عمليات الجيش...
ويهاجم نقاطه على حدود دير الزور
بعد أســابـيــع مــن العمليات املنسقة
لقوات الجيش السوري وحلفائه في
ريـفــي الــرقــة وحـمــص ،وضــع وصــول
تلك القوات إلى أبــواب محافظة دير
ال ـ ــزور تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» أمـ ــام خطر
حقيقي يهدده بخسارة آخر معاقله
ال ـح ـص ـي ـن ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم ت ـج ـم ـعــات
عـمــرانـيــة وبـشــريــة وازنـ ــة ،فــي وادي
ال ـ ـف ـ ــرات .وش ـ ـهـ ــدت األيـ ـ ـ ــام األخـ ـي ــرة
تحديدًا ،تطورات مهمة في عمليات
الـجـيــش نـحــو الــديــر ،بـعــد السيطرة
على بـلــدة السخنة فــي ريــف حمص
الشرقي والوصول إلى أطراف معدان
في ريف الرقة الجنوبي الشرقي ،إلى
جانب تعزيز املــواقــع وال ـقــوات غرب
محطة « »T2في عمق بادية حمص
الشرقية ،على بعد كيلومترات قليلة
م ــن حـ ــدود دي ــر ال ـ ــزور .ودف ـع ــت تلك
الـ ـتـ ـط ــورات «داعـ ـ ـ ــش» إلـ ــى تـصـعـيــد
عملياته املضادة ،حيث شهد محور
مـحـطــة « »T2أمـ ــس ،هـجــومــا عنيفًا
ن ـف ــذه الـتـنـظـيــم ع ـلــى تـجـمـعــات تلك

ّ
يصب تأخر الجيش عن
الوصول إلى مدن وادي الفرات
في مصلحة واشنطن
ال ـق ــوات الـتــي كــانــت تستعد إلطــاق
عملية تجاه بلدة حميمة ،التي تعد
مفتاح التحرك نحو ريفي البوكمال
وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــن ،ل ـ ـكـ ــون املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـت ــي
تـفـصـلـهــا ع ــن وادي الـ ـف ــرات خــالـيــة
مــن النقاط القابلة لالستغالل على
املـسـتــوى الـعـسـكــري .وه ــو مــا يتيح
للجيش ـ حني سيطرته على البلدة
ـ ـ ـ ت ـح ـق ـيــق م ـك ــاس ــب واسـ ـع ــة ت ـقـ ّـربــه
مــن م ــدن وب ـلــدات وادي الـنـهــر ،التي
أصبحت ت ــؤوي أب ــرز ق ــادة التنظيم
وق ـ ــوات ـ ــه ،ب ـع ــد خـ ـس ــارت ــه ل ـل ـمــوصــل
وحصاره في الرقة.
ون ـف ــذ «داع ـ ـ ــش» ه ـجــومــا ع ـلــى عــدد
من املحاور بشكل متزامن ،استخدم
خــالــه ع ــددًا كـبـيـرًا مــن االنـتـحــاريــن
وال ـس ـي ــارات املـفـخـخــة وال ــرش ــاش ــات
الثقيلة ،ما أدى إلــى سقوط عشرات
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــداء ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ـفـ ـ ــوف الـ ـجـ ـي ــش
وح ـل ـف ــائ ــه .وب ـع ــد اح ـ ـتـ ــواء ال ـه ـجــوم
بمساندة ســاحــي املدفعية والـجــو،
وانـ ـسـ ـح ــاب امل ـس ـل ـح ــن مـ ــن مـحـيــط
امل ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــي ه ــاجـ ـم ــوه ــا ،عـ ـ ــادوا
لتنفيذ مــوجــة ج ــدي ــدة م ــن الـهـجــوم
عـ ـل ــى امل ـ ــواق ـ ــع ن ـف ـس ـه ــا ،اس ـت ـه ــدف ــت

تركز هجوم «داعش» على محور حميمة التي تعد مفتاح التحرك نحو ريفي البوكمال والميادين (أرشيف ــ أ ف ب)

ال ـق ــوات ال ـتــي تـحــركــت الستعادتها
وتثبيتها .وتمكن الجيش وحلفاؤه
خ ــال صــدهــم هـجـمــات التنظيم في
محيط حميمة ،من قتل أكثر من 50
مسلحًا وتدمير عدد من آلياتهم ،في
وقت ترك فيه عناصر التنظيم آليات
وذخــائــر استخدموها فــي الهجوم،
ب ـع ــد ان ـس ـحــاب ـهــم إثـ ــر ض ـغ ــط ق ــوات
الجيش.

وف ــي مـ ـ ــوازاة ه ـج ـمــات الـتـنـظـيــم في
بادية حمص الشرقيةّ ،
صعد األخير
هجماته على طول جبهة ريف الرقة
الـجـنــوبــي ،مستهدفًا نـقــاط الجيش
وح ـل ـفــائــه ف ــي مـحـيــط ق ــري ــة ال ـســام
عليكم ،إلــى جانب هجوم على قرية
الزملة جنوب شــرق الرصافة بنحو
 25كيلومترًا.
ويعكس تحرك «داع ــش» حساسية

النقاط التي وصلت إليها عمليات
ال ـج ـي ــش ع ـل ــى ح ـ ـ ــدود دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور،
فـكـمــا ت ـع ـ ّـد حـمـيـمــة مـفـتــاحــا لـتـقــدم
س ــري ــع م ــن ال ـج ـه ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،مــن
شـ ـ ــأن ت ـ ـحـ ــرك الـ ـجـ ـي ــش مـ ــن ج ـن ــوب
بـ ـل ــدة مـ ـع ــدان ن ـح ــو م ـن ـط ـقــة مـنـجــم
م ـلــح ال ـت ـب ـنــي أن ي ـت ـيــح ل ــه سـيـطــرة
ســريـعــة عـلــى مـنــاطــق واس ـعــة تمتد
بــن حــوض الـفــرات وجـبــل البشري،

ويـضـعــه عـلــى م ـشــارف نـقــاطــه غــرب
دي ــر الـ ــزور .وم ــن امل ـتــوقــع أن تشهد
الـفـتــرة املقبلة هجمات مـتـكــررة من
ق ـبــل ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ف ــي م ـح ــاول ــة لـكـســر
الـ ـتـ ـق ــدم امل ـس ـت ـم ــر لـ ـق ــوات ال ـج ـي ــش،
والـحـفــاظ على مسافة أم ــان تفصل
األخـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ــن م ـ ــراك ـ ــز قـ ــوتـ ــه اآلهـ ـل ــة
باملدنيني في وادي الفرات.
وف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،سـيـطــر الـجـيــش
ع ـل ــى عـ ــدد م ــن ال ـن ـق ــاط ف ــي مـحـيــط
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة خـ ـ ــرايـ ـ ــب الـ ـكـ ـتـ ـن ــة جـ ـن ــوب
غــرب منطقة مــاريـنــا التابعة لريف
حماه ،قرب طريق إثريا ـ الرصافة.
واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف س ـ ـ ــاح ال ـ ـجـ ــو م ــواق ــع
«داعـ ــش» فــي مـحـيــط قــريــة الــدكـيـلــة
في ريــف حماه الشرقي ،إلــى جانب
ق ـص ـفــه ألرت ـ ـ ــال ع ـس ـكــريــة لـلـتـنـظـيــم
ع ـل ــى ط ــري ــق ع ـق ـي ــرب ــات ـ ـ ـ ال ـس ـخ ـنــة.
أم ـ ــا فـ ــي الـ ـب ــادي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،فـقــد
تابع الجيش وحلفاؤه تقدمهم في
ريــف الـســويــداء الـجـنــوبــي الـشــرقــي،
مسيطرين عـلــى مـنــاطــق ق ــاع ســارة
ووادي الشعاب ونقطة املخفر ،133
ضمن عمليات تستهدف السيطرة
على كامل املواقع املحاذية للحدود
مع األردن.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ي ـ ـص ـ ـ ّـب ت ـ ــأخ ـ ــر الـ ـجـ ـي ــش
ع ــن ال ــوص ــول إلـ ــى ديـ ــر ال ـ ـ ــزور ،فــي
مصلحة «الـتـحــالــف ال ــدول ــي» الــذي
يعمل مع حلفائه على األرض على
آل ـيــات لــدخــول ال ـس ـبــاق نـحــو وادي
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرات ،أش ـ ـ ـ ــارت «ق ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» إل ــى أن عملياتها
في مدينة الرقة تسير ببطء بسبب
كثافة األلغام التي زرعها التنظيم،
وع ـم ـل ـي ــات ال ـق ـن ــص ال ـت ــي ي ـن ـفــذهــا.
وأشـ ــارت املـتـحــدثــة الــرسـمـيــة باسم
حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ
أح ـم ــد ،إل ــى أن ــه «م ـنــذ ب ــدء الـحـمـلــة،
اس ـت ـط ـع ـن ــا تـ ـح ــري ــر ت ـس ـع ــة أحـ ـي ــاء
مــن الـجـهـتــن الـشــرقـيــة والـغــربـيــة»،
مـضـيـفــة أن ــه «ب ـعــد أن ن ـحــرر أحـيــاء
ف ـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،ي ـح ـص ــل أح ـ ـيـ ــانـ ــا أن
ي ـت ـس ـلــل (داعـ ـ ـ ــش) م ــن ال ـخ ـل ــف عـبــر
األنفاق» .وأوضحت أن التنسيق مع
«ال ـت ـحــالــف» يـتــركــز عـلــى اسـتـخــدام
ط ــائ ــرات االس ـت ـط ــاع ال ـت ــي «تـشـكــل
ال ـع ـن ـصــر األسـ ــاسـ ــي» ف ــي عـمـلـيــات
«ق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــد» .وف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،نـ ـش ــرت
حـســابــات مــؤيــدة لتنظيم «داع ــش»
إحصائيات تــزعــم أن عملياته ضد
«قسد» داخل مدينة الرقة ،أدت إلى
«م ـق ـتــل  1040ع ـن ـص ـرًا ،بـيـنـهــم 207
قتلوا برصاص قناصة».

العراق

ّ
البرزاني يتمسك باستفتاء االنفصال :ال بديل منه!
يبدو أن إصرار مسعود البرزاني
على إجراء استفتاء االنفصال
عن العراق ّ
مرده إلى
افتقاده فرصة التراجع عن
القرار ،أو حتى توفير البديل
منه كي ال ُيراق ماء وجهه

م ــع اقـ ـت ــراب م ــوع ــد االس ـت ـف ـت ــاء على
انـفـصــال كــردس ـتــان عــن ال ـع ــراق ،في
 25أيلول املقبل ،تظهر أربيل ّ
تمسكًا
في موقفها الداعي إلى املضي قدمًا
في تنفيذ االستحقاق األبــرز ،والذي
يمكن أن تـشـهــده ال ـبــاد فــي مرحلة
«ما بعد املوصل».
املواقف الصادرة عن عاصمة القرار
ال ـك ــردي ،بــاتــت شـبــه يــومـيــة ،تصدر
عن مختلف املسؤولني األك ــراد ،غير
أن رئيس اإلقليم مسعود البرزاني،
يحرص على تأكيد موقف حكومته
ال ــداع ــي إل ــى الـ ـت ــزام م ــوع ــد اإلج ـ ــراء،

ب ــال ـت ــوازي م ــع إع ــان ــه ،ف ــي الـيــومــن
َ
املــاض ـيــن ،إرس ــال ــه وفـ ـدًا إل ــى بـغــداد
لـلـبـحــث م ــع ال ـح ـكــومــة امل ــرك ــزي ــة في
هذا الصدد ،وسط ترحيب الحكومة
املركزية بهذه الخطوة ،واستعدادها
لـ«مناقشة جميع امللفات العالقة».
وقال البرزاني ،أمس ،إن «االستفتاء
ه ــدف ــه االن ـف ـص ــال ع ــن الـ ـع ــراق ،وهــو
ليس قــرارًا حزبيًا» ،داعـيــا املطالبني
ب ـتــأج ـي ـلــه إل ـ ــى «طـ ـ ــرح ب ــدي ــل آخ ـ ــر».
وفد من
وأشار ،في كلمةٍ ألقاها أمام ٍ
علماء الدين في أربيل ،إلى أن «بغداد
أخفقت فــي تحقيق شــراكــة حقيقية

ّ
م ــع ال ـ ـكـ ــرد» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ال ـح ـكــومــة
العراقية انتهكت عـشــرات امل ــواد من
ال ــدس ـت ــور ال ـع ــراق ــي ،خ ـصــوصــا تلك
املتعلقة بحقوق الشعب الكردي».
ال ـبــرزانــي ب ــات «مـحـشــورًا فــي زاوي ــة
االس ـت ـف ـت ــاء» ،وف ــق م ـص ــادر عــراقـيــة
عـ ـ ـ ّـدة ،ال ـت ــي تـ ــرى أن زع ـي ــم «ال ـح ــزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» قــد
يخسر داعميه اإلقليميني والدوليني
نتيجة إصراره على إجراء االستفتاء،
بعد أن سمع «جوابًا قاطعًا من تلك
الــدول يرفض الخطوة الكردية التي
ّ
تمهد لتقسيم البالد».

ّ
وتــؤكــد أنـقــرة وط ـهــران ،بنحو شبه
ي ــوم ــي ،رف ــض خ ـطــوة أربـ ـي ــل ،فيما
تذهب عاصمتا الجوار العراقي إلى
تهديد حكومة البرزاني إن واصلت
«عـ ـ ـن ـ ــاده ـ ــا» ب ـت ـن ـف ـي ــذ االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء.
وأشــار أمــس ،ممثل حكومة اإلقليم
ف ـ ــي ط ـ ـه ـ ــران نـ ــاظـ ــم دب ـ ـ ـ ــاغ ،إلـ ـ ــى أن
«اي ـ ــران أعـلـنــت رفـضـهــا لــاسـتـفـتــاء
ب ـن ـح ــو قـ ــاطـ ــع ،وف ـ ــي ح ـ ــال إج ــرائ ــه
م ــن املـمـكــن أن ي ـكــون إغ ــاق املـنــافــذ
الحدودية آخر خياراتها» ،غير أنه
استبعد مثل خطوة كهذه .وقال إن
«اإليــرانـيــن أبلغوا (حــزب) االتحاد

