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العالم

سوريا
تواصلت معارك غرب األنبار وشرق دير الزور ،الهادفة
تقدم للقوات العراقية
إلى تحرير الحدود العراقية ــ السورية ،وسط ّ
إلى مشارف مركز قضاء القائم .وبينما أكد «التحالف الدولي» بقاء
مدينة البوكمال على قائمة أهدافه ،يسعى الجيش السوري
وحلفاؤه للوصول إلى المنطقة الحدودية المحاذية لمدينة
البوكمال من الجنوب ،بما يتيح شن عمليات مشتركة مباشرة مع
الجانب العراقي لتطويق المدينة

معارك القائم والبوكمال مستمرة:

دمشق والعراقيون
يواجهون «داعش» ...واألميركيين
تتحشد القوات السورية والعراقية
عـلــى امل ـح ــاور املــوص ـلــة إل ــى ملتقى
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ع ـ ـنـ ــد م ــديـ ـنـ ـت ــي الـ ـق ــائ ــم

والـ ـب ــوكـ ـم ــال ،لـ ـخ ــوض واحـ ـ ـ ــدة مــن
آخ ــر امل ـعــارك ضــد تنظيم «داع ــش».
وت ـ ـش ـ ـي ـ ــر امل ـ ـع ـ ـط ـ ـي ـ ــات املـ ـ ـي ـ ــدانـ ـ ـي ـ ــة

«أستانا» ...أنقرة ترفض مشاركة
مصر واإلمارات
أعلنت وزارة الخارجية الـكــازاخـيــة أن جميع األط ــراف املعنية فــي مـحــادثــات أسـتــانــا ،أكــدت
مشاركتها في الجولة املرتقب عقدها يومي  30و 31من الشهر الجاري ،فيما بقيت التساؤالت
عــن تــوسـيــع ع ــدد األع ـضــاء املــراقـبــن فــي امل ـحــادثــات .ولـفـتــت م ـصــادر مطلعة إل ــى ّأن أنـقـّـرة
اعترضت على مشاركة عدد من الــدول ،كأعضاء مراقبني جدد خالل الجولة املقبلة .وحلت
مصر واإلم ــارات على رأس الــدول التي لقيت اعتراضًا تركيًا ،من دون صــدور أي تصريح
رسمي يؤكد هذه املعلومات .وكشفت الــوزارة أن وفود الدول الضامنة الثالث ،تركيا وإيران
وروسيا ،لن تشهد تغييرًا على مستوى رؤساء الوفود.

املـ ـت ــواف ــرة إلـ ــى أن مـنـطـقــة ال ـح ــدود
جـنــوبــي مــديـنــة الـبــوكـمــال ،ستكون
مـ ـس ــرح ــا ل ـع ـم ـل ـي ــات م ـش ـت ــرك ــة بــن
الجيش السوري وحلفائه والقوات
العراقية ،تفضي إلى تطويق املدينة
ودخــول ـهــا بـعــد عــزلـهــا ع ــن تــوأمـهــا
الحدودي ،القائم العراقية .ويتطلب
ً
بــدء هــذه املــرحـلــة ،االنـتـهــاء أوال من
املـعــارك التمهيدية الـتــي تخوضها
ال ـقــوات الـعــراقـيــة فــي محيط القائم
القريب ،إلى جانب توسيع الجيش
لسيطرته انطالقًا مــن محطة «»T2
في ريــف ديــر الــزور الجنوبي ،نحو
أطـ ــراف ال ـبــوك ـمــال الـجـنــوبـيــة .وفــي
م ــوازاة الخطط العراقية ـ ـ السورية
املـنـ ّـسـقــة مــع الـحـلـفــاء عـبــر ال ـحــدود،
ي ـ ـصـ ـ ّـر «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ع ـلــى
ت ــأكـ ـي ــد وجـ ـ ـ ــود م ــديـ ـن ــة ال ـب ــوك ـم ــال
على قائمة أهــدافــه املـيــدانـيــة ،برغم
إعـ ــانـ ــه ت ـ ــرك ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار لـ ـ ـ «قـ ــوات
ســوريــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» .ويـحــرص
ك ــذل ــك ،ع ـلــى ال ـتــذك ـيــر بــدع ـمــه ق ــوات
األمن العراقية املتقدمة إلى مشارف
ال ـقــائــم ،كـشــريــك رئ ـيــس ف ــي الـحــرب
ضد التنظيم.
وبينما عمل الجيش الـســوري على
ت ـث ـب ـي ــت نـ ـق ــاط ــه ف ـ ــي م ـح ـط ــة «»T2
ل ـض ـم ــان ع ـ ــدم خ ّ ـس ــارت ـه ــا ملـصـلـحــة
التنظيم ،بما يؤخر أي تحرك مرتقب
نـ ـح ــو أط ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال ،تــاب ـعــت
ال ـقــوات الـعــراقـيــة تقدمها فــي غربي
األن ـ ـب ـ ــار ،مـ ـح ــاص ــرة م ـن ـط ـقــة راوة،
ومثبته نقاطها على مشارف القائم.
وأوضح قيادي ميداني في «الحشد
الشعبي» في حديثه إلــى «األخـبــار»

مدنيون على أحد حواجز «قسد» غربي الرقة بعد منعهم من الدخول إلى أحيائهم (أ ف ب)

أن «ال ـق ــوات األمـنـيــة سـيـطــرت خــال
الساعات املاضية على مناطق مهمة،
ً
فضال عن قطعها كافة خطوط إمداد
(داع ـ ـ ــش) ف ــي مــدي ـنــة راوة» ،مــؤك ـدًا
اسـتـعــداد ال ـقــوات الـحــالــي «القتحام
مركز املدينة».
ّ
وأضاف أن القوات «وصلت مشارف
م ــدي ـن ــة الـ ـق ــائ ــم ...وهـ ــي ف ــي ان ـت ـظــار
األوامر لبدء اقتحام مركزها ،وإعالن
انتهاء املرحلة األولى من العمليات».
وتمكنت ال ـقــوات األمـنـيــة و«الحشد
الشعبي» أمس ،من استعادة منطقة
السبعني ( 30كيلومترًا جنوب مركز
قضاء القائم) ومنطقة الزله ،ومعمل

إسـمـنــت ال ـقــائــم ،ال ــذي يـ َـعـ ّـد مــن أهــم
املواقع في املناطق الغربية لألنبار.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخـ ـ ـ ــر لـ ـلـ ـح ــدود،
سـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرت «ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ع ـلــى ح ـقــل الـتـنــك
ال ـن ـف ـطــي ف ــي ال ــري ــف ال ـش ــرق ــي لــديــر
الـ ــزور ،وب ــدأت تـتـقــدم بــاتـجــاه حقل
الــورد ،في محاولة إلتمام السيطرة
على كامل آبار النفط شرق الخابور.
ووف ـ ـ ــق مـ ــا ت ـف ـي ــد بـ ــه عـ ـ ــدة مـ ـص ــادر
ّ
محلية ومـيــدانـيــة ،ف ــإن املـفــاوضــات
ال ـ ـتـ ــي ي ـج ــري ـه ــا «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ع ـبــر
ب ـعــض ال ــوس ـط ــاء م ــن ال ـع ـشــائــر ،قد
تفضي قــريـبــا إلــى تسليم «داع ــش»
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ما بدا دعمًا أميركيًا سعوديًا لبغداد
في مسار مواجهة «استفتاء البرزاني»،
بدأت أطره تتضح في ظل سعي هاتين
الدولتين إلى إعادة االعتبار لزعيم آل
البرزاني ولحليفهما اإلقليمي عبر «طاولة
المفاوضات» منعًا لكسب بغداد مزيدًا
من النقاط
بغداد ــ األخبار

منذ منتصف األسبوع الجاري ،دخلت
واش ـن ـطــن عـلــى خ ــط األزمـ ــة املشتعلة
ب ــن ب ـغ ــداد وأربـ ـي ــل ال ـتــي يـتـضــح مع
ّ
مرور الوقت أن رئيس اإلقليم مسعود
البرزاني ،يهيمن على جميع مفاصل
ّ
الحكم فيها .وبرغم أن وزير الخارجية
األم ـيــركــي ري ـكــس تـيـلــرســون ،ك ــان قد
زار بغداد في بداية األسبوع ،من دون
ّ
الـتـ ّ
ـوجــه إلــى ارب ـيــل ،ف ــإن مـصــادر عدة
ّ
تناقلت في األيام املاضية أن اتصاالت

كانت تدور بني مسؤولني في واشنطن
وأرب ـ ـي ـ ــل ب ـ ـهـ ــدف دف ـ ــع األخ ـ ـي ـ ــرة إل ــى
إصــدار «بيان تراجع» يسمح بإطالق
مـ ـف ــاوض ــات ج ــدي ــدة م ــع ب ـ ـغـ ــداد ،مــن
شأنها أن تبدأ بسحب إحدى «ذرائع»
ال ـت ـقــارب اإلي ــران ــي الـتــركــي فــي شمال
ال ـعــراق مــن جـهــة ،وأن «تـفــرمــل تالقي
مصالح رئيس الوزراء حيدر العبادي،
مع مصالح طهران» من جهة أخرى.
ووف ــق ه ــذا الـتــوجــه ،ج ــاء بـيــان أربـيــل
بخصوص «تجميد نتائج االستفتاء»
وال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار م ـ ــع بـ ـغ ــداد
إلطالق النار ،بتوقيت
والوقف الفوري ّ
أمـيــركــي ،خــاصــة أن ــه تــزامــن مــع زيــارة
الـعـبــادي لكل ّمــن تركيا وإي ــران .ومن
جهة أخ ــرى ،مثل بيان أربـيــل «خدعة
م ــن الـ ـب ــرزان ــي» الـ ــذي ي ــري ــد أن يمنح
ن ـف ـســه ف ــرص ــة إطـ ـ ــاق الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
بغداد قبل أن تنتهي واليته في رئاسة
اإلق ـل ـيــم ف ــي ال ـي ــوم األخ ـي ــر مــن الشهر
ّ
الجاري (يــوم الثالثاء املقبل)« ،إال أن
العبادي يرفض ذلــك» ،وفق ما يشرح
مطلعون على مسار املـفــاوضــات غير
املباشرة.

وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ت ـ ـك ـ ــاد جـ ـمـ ـي ــع امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
ُ
املـ ـت ــداول ــة ،ح ـت ــى ف ــي ب ـ ـغـ ــداد ،تـجـمــع
على وج ــود «ض ـغــوط» أميركية على
العبادي لوقف القتال وقبول مبادرة
أرب ـيــل بـشــأن تجميد االسـتـفـتــاء ،قــال
مصدر ّ
مقرب من العبادي في حديث
ّ
إلى «األخبار» ،إن الضغوط األميركية
م ــورس ــت ع ـلــى أرب ـي ــل ول ـي ــس ب ـغ ــداد،
ّ
مشيرًا إلى أن «تيلرسون في اتصاله
مـ ــع ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي (ف ـ ــي س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة
م ــن ال ـخ ـم ـيــس) ض ـغــط بــات ـجــاه فسح

ثمة مصلحة
حيوية لواشنطن
ولحلفائها اإلقليميين
بدعم البرزاني

امل ـجــال أم ــام ت ـقـ ّـدم ال ـق ــوات االتـحــاديــة
نحو فيشخابور» ،وهــو أحــد املعابر
الحدودية مع تركيا.
ّ
إال أن هذه الثقة التي تظهر في حديث
بـعــض امل ـقـ ّـربــن مــن رئــاســة الحكومة
ُ
ّ
العراقية ،تقابلها معطيات تفيد بأن
«واشنطن والرياض قبلتا باستعادة
بـ ــاألمـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــرك ــي ـ ـ ـ اإليـ ــرانـ ــي
الـ ـق ــاض ــي بـ ــدعـ ــم بـ ـ ـغ ـ ــداد السـ ـتـ ـع ــادة
السيطرة امليدانية إلــى حــدود ما قبل
 ،2003على أن تبقى املناطق املتنازع
ع ـل ـي ـه ــا بـ ــرغـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،مـ ـس ــأل ــة مـعـلـقــة
ّ
وتنقل إلــى طــاولــة املـفــاوضــات ،إال أن
الـعــاصـمـتــن ل ــن تـقـبــا بـكـســر ص ــورة
البرزاني بشكل حاسم».
وهناك بني املتابعني الغربيني عامة،
واألميركيني بصورة خاصة ،من ّ
يروج
ّ
ل ـ «الـخـشـيــة مــن أن الـعـبــادي لــم يفهم
هذه الخطوط الحمر تمامًا» ،وبالتالي
«نحن أمام فرصة عودة نوري مالكي
جديد إلى بغداد» ،كما يشير عدد من
املتابعني .ويذهب الباحث في «معهد
واشنطن للدراسات» ،بالل وهاب ،إلى
أب ـعــد مــن ذل ــك ،لـلـقــول بـلـغــة واض ـحــة:

ُ«يعتبر بقاء حكومة إقليم كردستان
ب ـم ـث ــاب ــة خـ ــط رجـ ـع ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ــوالي ــات املـتـحــدة إذا خـســر الـعـبــادي
االنتخابات العام املقبل ضد منافسيه
الـنــافــذيــن امل ــوال ــن إلي ـ ــران .وف ــي إطــار
هــذا الـسـيـنــاريــو ،مــن املــرجــح أن تعلو
األصــوات املناهضة للواليات املتحدة
في العراق ،وقد تصبح حكومة اإلقليم
الشريك األميركي الوحيد املوثوق به
للحفاظ على سياسة وطنية معتدلة،
وعلى استقالل البالد ،وتقويض عودة
تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة .ولتجنب
مثل هذه النتائج في عام  ،2018على
واش ـن ـط ــن أن ت ـك ـبــح ال ـع ـب ــادي ال ـي ــوم
وتـطـلــب مـنــه ع ــدم تـخـطــي ح ــدود عــام
 2003التي ّ
يكرسها الدستور لحكومة
إقليم كردستان».
بــالـنـظــر إل ــى مـجـ ّمــل ه ــذه املـعـطـيــات،
يـشــرح املطلعون أن ــه «لـهــذه األسـبــاب
دع ـمــت واشـنـطــن م ـب ــادرة أرب ـي ــل ،كما
دعمتها وزارة الخارجية السعودية»،
وف ـ ـق ـ ــا مل ـ ـ ــا ن ـ ـشـ ــرتـ ــه وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـب ـ ــاء
ال ـس ـع ــودي ــة الــرس ـم ـيــة أم ـ ــس .وع ـل ـيــه،
ثـ ـم ــة م ـص ـل ـح ــة حـ ـي ــوي ــة ل ــواش ـن ـط ــن

