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سوريا

على الغالف
األنــبــاء المتضاربة عن ّ إنــزال جــوي في معمل غاز
حكرًا على مواقع التواصل
كونيكو (ريف دير الزور الشرقي) ظلت ّ
االجتماعي ،فيما أكدت مصادر سورية أن العلم السوري سيرتفع
فوق المعمل قريبًا .يأتي ذلك في ظل توافقات روسية ــ أميركية
جديدة حول دير الزور ،تحمل تسليمًا أميركيًا بتقدم الجيش شرق
الفرات ،وتترك في الوقت نفسه الباب مفتوحًا أمام سيطرة «قسد»
على مزيد من المناطق

ّ
موسكو وواشنطن تحدثان تفاهمات دير الزور:

سباق النفط يتسارع
صهيب عنجريني
ٌ
ّ
الروسية
«تحديث» جديد للتفاهمات
ّ
ـ ـ ـ األمـ ـي ــرك ــي ــة فـ ــي ش ـ ــأن دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور.
الـتـنـ ّسـيــق املـسـتـمــر ب ــن ال ـطــرفــن لم
ي ـت ــأث ــر ب ــال ـت ـط ــورات ال ـت ــي شـهــدتـهــا
املـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة فـ ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف
ال ـ ـجـ ــوي ال ـ ـ ــذي ت ـع ــرض ــت لـ ــه «ق ـ ــوات
ّ
الديمقراطية» ،الــذراع البرية
سوريا
لــ«الـتـحــالــف» األم ـيــركــي ،والــرمــايــات
الـ ـن ـ ّ
ـاري ــة الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا ق ــوات
الـجـيــش ال ـس ــوري فــي خ ــال تقدمها
شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات .ال ـح ــادث ـت ــان ُوض ـع ـتــا
«عـلــى الـ ـ ّـرف» ،وســط إص ــرار موسكو
وواشـ ـنـ ـط ــن ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــؤول دون أي
اصـ ـ ـ ـط ـ ـ ــدام بـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري
وحلفائه من جهة و«قـســد» من جهة
أخـ ـ ــرى ،والـ ـح ــرص ّع ـلــى ت ـطــويــق أي
ّ
ح ــادث ــة وم ـن ــع ت ـضــخ ـم ـهــا .ورغ ـ ــم أن
واشـنـطــن كــانــت قــد سعت إلــى فرض
«خ ـط ــوط ح ـمــر» ت ـحــول ب ــن الجيش
وعـ ـب ــور ن ـهــر ال ـ ـفـ ــرات ،غ ـيــر أن قـ ــرارًا
ّ
ّ
سوريًا كان قد اتخذ قبل فك الحصار
ع ــن مــديـنــة دي ــر الـ ــزور يـقـضــي بـعــدم
إيـ ـ ـق ـ ــاف الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،والـ ـسـ ـع ــي إل ــى
ّ
الشرقية في أسرع
العبور إلى الضفة
وق ــت مـمـكــن« .ال ـع ـبــور» ال ــذي أش ــارت
«األخ ـب ــار» إل ــى إدراجـ ــه فــي أولــويــات
ُالجيش قبل أسبوعني (العدد )3268
أنجز «فــي زمــن قياسي ،وهــو مقدمة
لخطوات أكبر» ،وفقًا لتأكيدات مصدر
ميداني سوري .ولعبت الخطوة دورًا
ّ
محوريًا في نسف املقاربة األميركية
ملعركة دير الزور ،وهي مقاربة كانت
ت ـق ــوم ف ــي الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى ع ـل ــى ع ـ ّـد

ً
ّ
نهر الـفــرات خطًا فاصال بني مناطق
س ـي ـطــرة ال ـج ـيــش وم ـن ــاط ــق سـيـطــرة
«قـ ـس ــد» امل ــدع ــوم ــة أم ـي ــرك ـي ــا .ويــؤكــد
ّ
امل ـ ـصـ ــدر الـ ـ ـس ـ ــوري لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
«األمـيــركـيــن هـ ـ ّـددوا بــاسـتـهــداف ّ
أي
ق ــوات ســوريــة تعبر الـنـهــر ،لـكــن ذلــك
لم يؤثر في خيارات الجيش» .ويبدو
ّ
أن اإلصــرار السوري قد أثمر تسليمًا
ّ
ّ
أميركيًا أسهمت فيه معطيات عــدة،
ّ
ع ـلــى رأسـ ـه ــا أن ّواش ـن ـط ــن م ــا زال ــت
م ـ ّـي ــال ــة إلـ ـ ــى تـ ـج ــن ــب االن ـ ـ ـخـ ـ ــراط فــي
مــواج ـهــات مـفـتــوحــة وم ـبــاشــرة ضد
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــائــه ،ع ــاوة
على وجود جناح مؤثر داخل «قسد»
راف ــض ل ـلــدخــول ف ــي م ـع ــارك م ــن هــذا
ّ
ال ـ ـن ـ ــوع .وكـ ــانـ ــت «ق ـ ـسـ ــد» قـ ــد أكـ ـ ــدت
لـ«األخبار» التزامها بـ«ما يتفق عليه
الروس واألميركيون» .وقال املتحدث
ّ
ال ــرس ـم ــي طـ ــال س ـلــو إن «األمـ ـ ــر في
عـهــدة الـطــرفــن الــروســي واألمـيــركــي،
وهـنــاك ل ـقــاءات بــن الـطــرفــن بغرض
تـ ـط ــوي ــق ّ
أي أزمـ ـ ـ ــة ت ـع ـي ــق م ـح ــارب ــة
ّ
ّ
اإلره ـ ـ ـ ــاب» .س ـلــو أك ـ ــد أن «م ــوض ــوع
عـبــور الـجـيــش إل ــى ش ــرق ال ـفــرات هو
من ضمن األمور التي سبق أن توافق
الطرفان على عدم حصولها ،وحاليًا
صيغ
يـبــدو أن الطرفني يبحثان فــي
ٍ
أخ ــرى لـضـبــط ال ـت ـفــاه ـمــات» .وتــؤكــد
مـصــادر واسـعــة االط ــاع لــ«األخـبــار»
ّ
أن «أح ـ ـ ــدث ن ـس ـخــة م ــن ال ـت ـفــاه ـمــات
الــروسـيــة األمـيــركـيــة حــول ديــر الــزور
جـ ّـددت التزام الطرفني بمنع الصدام
بني حلفائهما على األرض».
ووف ـقــا لـلـمـصــادر ذات ـهــا ،فـقــد ش ـ ّـددت
التفاهمات على «عدم محاولة حليف
أي من الطرفني َ
منع الطرف اآلخر من

م ـهــاج ـمــة م ـنــاطــق ت ـخ ـضــع لـسـيـطــرة
تنظيم «داعــش» املتطرف وتحريرها
م ـنــه ،شــريـطــة أال ت ـكــون تـلــك املـنــاطــق
م ـ ـسـ ــرح عـ ـمـ ـلـ ـي ــات لـ ـلـ ـط ــرف اآلخ ـ ـ ـ ــر».
ّ
ورغ ــم أن ه ــذه الـتـفــاهـمــات قــد تسهم
ّ
فــي مـنــع ال ـص ــدام بــن الـطــر ّفــن (أقــلــه
في املرحلة الــراهـنــة) ،غير أنها تفتح
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ال ـب ــاب أمـ ــام سـبــاق
متسارع بينهما للسيطرة على «تركة
ٍ
داعـ ـ ــش» .وض ـم ــن ه ــذا ال ـس ـيــاق تـبــرز
الحقول النفطية والـغــازيــة بوصفها
الـهــدف األثـمــن ،ال ّ
سيما أن نجاح ّ
أي
مــن الـطــرفــن فــي الـسـيـطــرة عـلــى أحــد
إلى
مــوارد الطاقة تعني احتفاظه به ً
أن «ت ـ ــدق س ــاع ــة ال ـح ـق ـي ـقــة» ف ــارض ــة
إيجاد تسوية ما ،أو تفجير معارك قد
تكون غير مسبوقة في مشهد الحرب
ّ
السورية .وتحوي دير الزور عددًا من
أكبر حقول النفط السورية ،مثل التنك
(ب ــادي ــة الـشـعـيـطــات) والـعـمــر (شـمــال
شرق امليادين) ،عالوة على معمل غاز
كــونـيـكــو (ري ــف دي ــر الـ ــزور الـشــرقــي).
ويـعـ ّـد األخـيــر واح ـدًا مــن أهــم مصادر
الغاز السوري ،وسيطر عليه التنظيم
امل ـت ـطــرف فــي أي ــار  .2014وتـضــاربــت
األنباء أمــس حــول تنفيذ إنــزال جوي
في املعمل ،كما حول ّ
هوية الجهة التي
ّ
نفذت اإلن ــزال .وقالت بعض املصادر
ّ
إن اإلنــزال ســوري روســي ،فيما أكدت
مـ ـص ــادر أ ّخـ ـ ــرى أنـ ــه إن ـ ـ ــزال أم ـي ــرك ــي.
وفيما تحفظت مـصــادر «قـســد» على
اإلدالء ب ـ ّ
ـأي مـعـلــومــة فــي هــذ اإلط ــار،
ّ
ّ
أكــدت مصادر ســوريــة لــ«األخـبــار» أن
«العلم السوري سيرتفع فوق املعمل،
ّ
رسميًا
وسيتم الكشف عن التفاصيل
ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب» .وع ـ ــاوة على

ّ
محوريًا في نسف المقاربة األميركية لمعركة دير الزور (أ ف ب)
لعبت خطوة عبور الفرات دورًا

نجاح ّ
أي طرف
في السيطرة على
أحد موارد الطاقة
يعني احتفاظه به
في هذه المرحلة

األه ـم ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة االسـتـثـنــائـيــة
للمعمل ،تـعـ ّـد السيطرة عليه خطوة
م ـه ـمــة ف ــي س ـب ــاق ال ـن ـف ــوذ امل ـت ـس ــارع
شــرق الـفــرات .ومــن املتوقع أن تحظى
امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ش ـ ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات
ب ــأول ــوي ــة س ــوري ــة ف ــي خ ــال املــرحـلــة
الــراهـنــة فــي مسعى لترسيم خطوط
س ـي ـطــرة ت ـح ـ ّـد م ــن ان ــدف ــاع ــة «ق ـس ــد»،
ال سـيـمــا أن األخـ ـي ــرة واص ـل ــت أمــس
ت ـقــدم ـهــا ع ـل ــى ح ـس ــاب «داعـ ـ ـ ــش» فــي
م ـح ـي ــط امل ــديـ ـن ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،وس ــط
مؤشرات على عزمها على فتح معارك
متزامنة انطالقًا من مناطق سيطرتها
في دير الزور والحسكة لطرد التنظيم

العراق

ترجيح تأجيل «استفتاء كردستان» ...بشروط؟

قد ّ
يؤجل استفتاء انفصال «إقليم
كردستان» عن العراق ،مع تصاعد ّ
حدة
التحذيرات المحلية والدولية تجاه أربيل،
التي أعربت عن إبقاء باب الحوار مفتوحًا
مع بغداد ،وإمكانية تأجيل االستفتاء...
لكن بشروط

خطابات السقف العالي املتبادلة بني
ب ـغ ــداد وأرب ـي ــل م ــن ج ـهــة ،وال ـعــواصــم
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وأربـ ـي ــل م ــن ج ـه ــةٍ أخـ ــرى،
ّ
تشير إلــى وج ــود احـتـمــالــن :األول أن
االستفتاء املرتقب في  25أيلول الجاري
محسوم اإلجراء ،فيما االحتمال الثاني
ّ
يؤكد أن االستفتاء «لن يحصل» ،وفق
تـلـمـيـحــات م ـص ــادر رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
ال ـع ــراق ـي ــة ،وأط ـ ـ ــراف سـيــاسـيــة كـ ّ
ـرديــة
ٍ
ع ـ ـ ّـدة ،إل ــى ج ــان ــب ت ـصــري ـحــات رئـيــس
ال ــوزراء الـعــراقــي األخ ـيــرة وتــأكـيــده أن
«مــا هو مطروح هو إلغاء االستفتاء،
ال تأجيله».
التهديدات اليومية ال تــزال مستمرة،

كان آخرها على لسان الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان ،الذي لفت إلى أن
«مجلس األمن القومي التركي سيعقد،
(غدًا) الجمعة ،اجتماعًا لبحث طبيعة
العقوبات املمكن اتخاذها على خلفية
إص ـ ـ ــرار اإلق ـل ـي ــم ال ـ ـكـ ــردي ف ــي ال ـع ــراق
عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراء اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء االن ـ ـف ـ ـصـ ــال»،
موضحًا أنــه «أرس ــل مبعوثه الخاص
إلــى رئيس اإلقليم مسعود الـبــرزانــي،
لتحذيره من خطأ االستفتاء» .إعراب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي ع ـ ــن أم ـ ـلـ ــه ف ـ ــي أن
ي ـتــراجــع ال ـب ــرزان ــي ،وفــري ـقــه «ع ــن هــذا
الـقــرار الخاطئ قبل  25أيـلــول» ،سبقه
تلميح الـبــرزانــي إلــى إمكانية تأجيل
االستفتاء ،مشترطًا على بغداد «تقديم
ُ
لق البديل
بديل أفضل ،إال أن أربيل لم ت ِ
األفضل حتى اآلن».
ّ
وشــن البرزاني هجومًا على القيادات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة امل ـ ـت ـ ـعـ ــاق ـ ـبـ ــة ،واص ـ ـ ـفـ ـ ــا أن
«الوجوه هي وحدها التي تغيرت في
ال ـح ـكــومــات ال ـعــراق ـيــة املـتـعــاقـبــة ،لكن
منهج عدم قبول اآلخر ال يزال ساريًا»،
ّ
مــؤكـدًا استعداد أربيل لــ«إجــراء حوار
ج ـ ـ ــدي بـ ـع ــد االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء م ـ ــع بـ ـغ ــداد

وامل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي» .وأوضـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ فــي
سياق استعراض «دفتر شروطه» ـ أن
«الـحــوار بــن أربـيــل وبـغــداد سيستمر
م ــن عـ ــام إلـ ــى ع ــام ــن ل ـح ــل امل ـش ـكــات
ً
ّ
والـقـضــايــا ال ـعــال ـقــة» ،آم ــا أن «يـشــكــل
كردستان والـعــراق عمقًا استراتيجيًا
أحدهما يكمل اآلخر في املستقبل».
وأبدى رئيس حكومة اإلقليم نيجرفان
الـ ـب ــرزان ــي ،أم ـ ــس ،اسـ ـتـ ـع ــداد حـكــومــة
اإلقـ ـلـ ـي ــم مل ـن ــح ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة
«فرصة أخرى» ،مشيرًا إلى عدم «رغبة
أربـيــل فــي معالجة املشاكل مــع بغداد
ب ــالـ ـح ــرب» .وأض ـ ـ ــاف« :ه ـ ــذا ل ـيــس في
مصلحتنا» ،مشيرًا إلى أن الحوار مع
بغداد «يجب أن يكون له سقف زمني،
ويجب أن يكون لها ضمانات ومشاركة
ُّ
دولية» .واتفق كل من الرئيس العراقي
فــؤاد معصوم والـبــرزانــي على إرســال
وف ــد رف ـي ــع امل ـس ـتــوى م ــن اإلق ـل ـيــم إلــى
بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،خـ ـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن املـ ـقـ ـبـ ـل ــن،
للتباحث بشأن امللفات الخالفية بني
الجانبني .وقالت الرئاسة العراقية ،في
بيان ،إن «معصوم اجتمع مع البرزاني
فــي مــديـنــة السليمانية ،حـيــث تـبــادال

وج ـهــات الـنـظــر ح ــول آخ ــر مستجدات
الوضع السياسي ،وال سيما موضوع
استفتاء اإلقليم» .وأضافت أنه «جرى
التشديد على ضرورة تضافر الجهود
واالح ـت ـك ــام إل ــى الـ ـح ــوار ال ـب ـن ــاء لحل
امل ـس ــائ ــل ال ـخ ــاف ـي ــة» .وك ـ ــان مـعـصــوم
ـت س ــاب ـ ٍـق أم ــس إلــى
ق ــد وص ــل ف ــي وقـ ـ ٍ
الـسـلـيـمــانـيــة ل ـل ـقــاء قـ ــادة اإلق ـل ـي ــم ،في
ً
مسعى لثنيهم عــن إج ــراء االستفتاء،
ـوار م ــع ب ـغ ــداد لحل
ـ
ـ
ح
ـي
ـ
ف
ـول
ـ
خ
وال ــد
ٍ
الـ ـخ ــاف ــات ال ـع ــال ـق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا .وح ـمــل
الــرئـيــس ال ـعــراقــي «مـ ـب ــادرة» تتضمن
خريطة طريق الحتواء أزمة االستفتاء،
ّ
ت ـب ــن ــى ف ـي ـهــا «ورقـ ـ ــة األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة»
الداعية إلى بدء املفاوضات بني بغداد
وأربيل في أيلول الجاري ،دون شروط
ّ
مـسـبـقــة .وت ــؤك ــد املـ ـب ــادرة أن ــه «يـجــب
إكـ ـم ــال هـ ــذه املـ ـف ــاوض ــات خـ ــال فـتــرة
زمنية ال تزيد على ثالث سنوات» ،على
أن تدعم األمم املتحدة عملية التفاوض
وت ـن ـفــذ ب ـن ــود االتـ ـف ــاق ب ــن ال ـطــرفــن.
ً
وبناء على هــذا االتـفــاق ،تقرر حكومة
اإلق ـل ـيــم ع ــدم إج ـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء ،وفــي
حالة عدم النجاح في تلك املفاوضات

ُي َ
رجع إلى االستفتاء.
ّ
وردت رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى م ـب ــادرة
مـ ـعـ ـص ــوم ،إذ أعـ ـل ــن املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
«امل ـك ـت ــب اإلع ــام ــي لــرئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء»
سعد الحديثي ،عــن «رف ــض الحكومة
ألي مبادرة تدعو إلى تأجيل االستفتاء
ً
في كردستان والعودة إليه مستقبال»،
ّ
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا رفـ ـ ــض ال ـح ـك ــوم ــة ل ــ«ت ـج ــزئ ــة
ال ـبــاد» .وأض ــاف« :إنـنــا ال نبحث عن
ٍّ
ٍّ
حل مؤقت ،بل نحاول إيجاد حل دائم
يلبي تطلعات الشارع العراقي» ،الفتًا
َ
إلـ ــى أن ال ـع ـب ــادي «لـ ــم ُي ـب ــل ــغ ب ـصــورة
رسمية بـشــأن امل ـبــادرة ،إنـمــا انتشرت
في اإلعالم فقط».
دولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،أعـ ـ ـل ـ ــن م ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ـك ــرمـ ـل ــن
دمـ ـيـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف« ،دع ـ ـ ــم روس ـي ــا
لوحدة األراضــي العراقية» ،في سياق
استعراض موقف بــاده إزاء استفتاء
كردستان ،فيما أعربت السعودية عن
«تطلعها إلى حكمة البرزاني وحنكته
لـ ـع ــدم إج ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ...لـتـجـنـيــب
ال ـع ــراق واملـنـطـقــة م ــزي ـدًا م ــن املـخــاطــر
التي قد تترتب عن إجرائه».
(األخبار)

