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سوريا

الحدث

نشاط ديبلوماسي تحضيرًا لجولة «أستانا»

الجيش السوري يقترب من عقيربات شرقي حماة
بينما يتحرك الجيش بسرعة
وثبات نحو مركز «داعش» في
ريف حماة الشرقي ،في بلدة
عقيربات ،يعمل على حماية
مكاسبه األخيرة في ريف
الرقة الجنوبي من هجمات
مكثفة لتنظيم «داعش».
وبالتوازي ،تشهد العواصم
اإلقليمية نشاطًا ديبلوماسيًا
مكثفًا ،يهدف إلى تحشيد
تلك العواصم لدعم مساري
«أستانا» و«جنيف»
م ـ ـ ــع تـ ـصـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري
و َحـلـفــائــه لـلـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة في
ريفي حماة وحمص الشرقيني ضد
تنظيم «داع ــش» املحاصر هناك في
ج ـي ــب ت ـت ـن ــاق ــص م ـس ــاح ـت ــه ي ــوم ـي ــا،
يتجه امل ـي ــدان ال ـس ــوري نـحــو مشهد
جــديــد كـلـيــا ،يـ ّ
ـرجــح أن تنحصر فيه
امل ـعــارك فــي املنطقة الشرقية ،بعيدًا
ع ــن م ــراك ــز مـ ــدن امل ـن ـط ـقــة الــوس ـطــى.
انـكـفــاء «داعـ ــش» شــرقــا تـحــت ضغط
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة ،أع ـ ـ ـ ــاد آالف
الكيلومترات بني أرياف حلب والرقة
وح ـ ـمـ ــص وح ـ ـمـ ــاة ـ ـ ـ خـ ـ ــال األشـ ـه ــر
املــاضـيــة ـ ـ وال ـيــوم داخ ــل أراض ــي دير
الـ ـ ــزور ،إل ــى س ـي ـطــرة ال ـج ـيــش .وك ــان
املـحــرك الرئيس لهذا الـتـحــركّ ،
تفرغ
الجيش من جبهات مهمة وحساسة
للغاية ،الــذي بــدأ عقب حسم معركة
م ــدي ـن ــة حـ ـل ــب ،وت ـ ـكـ ـ ّـرس ع ـل ــى ط ــول
الجغرافيا الـســوريــة نحو الجنوب،
م ـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــريـ ــف حـ ـم ــص وال ـ ـغـ ــوطـ ــة.
وبرغم محاوالت وقف تمدد الجيش
عبر عملية عسكرية فــي ريــف حماة
الشمالي ،تمكن الجيش مــن احتواء
الـتـحــرك وال ـع ــودة إل ــى مـهـمــاتــه ضد
«داعش».
وم ـ ـ ــع االنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ال ـ ـقـ ــريـ ــب املـ ـت ــوق ــع
لنسخة جديدة من جوالت محادثات
أسـتــانــا ،فــي منتصف الشهر املقبل،
ت ـت ـك ـث ــف الـ ـجـ ـه ــود ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ل ــأط ــراف املـعـنـيــة بــامل ـلــف ال ـس ــوري،
لتعزيز اتفاقات «تخفيف التصعيد»
ّ
امل ــوقـ ـع ــة س ـل ـف ــا ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى ح ــل

ملنطقة إدلــب ومحيطها تحت مظلة
«أسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــا» .وب ـي ـن ـم ــا بـ ـ ــرز ال ـن ـش ــاط
الـتــركــي «الـحــريــص» على تجنب أي
عمل عسكري في تلك املنطقة ،تعمل
موسكو على ّ
ضم العبني جدد لدعم
مسار املحادثات.
وب ـ ــدا ارتـ ـف ــاع ال ـت ـفــاهــم ب ــن روس ـيــا
ومصر خالل رعاية اتفاقي «تخفيف
التصعيد» في غوطة دمشق الشرقية
وريـ ـ ـ ــف حـ ـم ــص الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ل ـت ـع ــود
وت ـع ـلــن دع ـم ـهــا ملـ ـب ــادرة ال ـس ـعــوديــة
لتوحيد منصات املـعــارضــة .وخــال
زي ـ ـ ـ ــارة وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة س ـيــرغــي
الفروف لقطر ،خرج املوقف الرسمي
الـقـطــري ليعلن ب ــدوره دعــم الجهود
الروسية لوقف إطــاق الـنــار وإقامة
م ـن ــاط ــق «ت ـخ ـف ـي ــف ال ـت ـص ـع ـي ــد» فــي
سوريا ،واإلصــرار على حل سياسي
وف ــق بـيــان «جـنـيــف  »1مــع التشديد
ع ـل ــى وحـ ـ ــدة سـ ــوريـ ــا واس ـت ـق ــال ـه ــا.
وت ـش ـيــر ت ـح ــرك ــات امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
س ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـت ــورا ،األخـ ـي ــرة،
إل ــى قـنــاعـتــه بــأهـمـيــة الـنـتــائــج الـتــي
وصلت إليها اجتماعات «أستانا»،
ً
وتأثيرها مباشرة بمسار «جنيف».
وبـعــد زيــارتــه فرنسا وإي ــران إلجــراء
مشاورات حول امللف السوري ،بحث
ف ــي ات ـص ــال هــاتـفــي أمـ ــس ،م ــع وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ســامــح ش ـكــري،
م ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ذلـ ـ ـ ــك املـ ـ ـل ـ ــف وج ـ ـهـ ــود
اس ـت ـئ ـن ــاف املـ ـح ــادث ــات ف ــي جـنـيــف.
وأوض ــح دي مـيـسـتــورا مــوقــف األمــم
املتحدة من الجهود الحالية الهادفة
لتوحيد املعارضة وتنسيق مواقفها،
وع ــددًا مــن التفاصيل حــول اإلحاطة
ال ـتــي يـعـتــزم تـقــديـمـهــا أم ــام مجلس
األمن اليوم ،في ظل الرئاسة املصرية
للمجلس.
وبعد أيــام من زيــارة املبعوث األممي
إلي ـ ــران ،وص ــل دم ـشــق أم ــس ،مـعــاون
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي لـلـشــؤون
الـعــربـيــة واألفــري ـق ـيــة حـســن جــابــري
أنصاري ،حيث التقى الرئيس بشار
األس ـ ـ ـ ــد .وع ـ ـ ــرض جـ ــابـ ــري أنـ ـص ــاري
ج ـهــود ب ــاده الــديـبـلــومــاسـيــة ضمن
م ـس ــار ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ــي مـقــابــل
تأكيد األس ــد أن «امل ـشــروع اإلرهــابــي
سـ ـ ـ ـق ـ ـ ــط ...وال ع ـ ـ ـ ــودة لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوراء ح ـتــى
استعادة األمن واألمــان إلى األراضي
الـ ـس ــوري ــة كـ ــافـ ــة» .وي ـظ ـه ــر تـصـمـيــم
دمشق على تكثيف التحرك امليداني،
عـبــر ال ــزخ ــم الـ ــذي تـشـهــده الـجـبـهــات
املشتركة مع تنظيم «داعــش» وكذلك
مع «فصائل البادية» قرب الحدود مع
األردن .إذ سيطر الـجـيــش وحـلـفــاؤه
أمس على  5مخافر حدودية جديدة،
تابعة لريف دمشق الجنوبي الشرقي

يركز «داعش» هجماته على نقاط الجيش في محيط معدان الغربي (أ ف ب)

(مـ ـ ــن  165وحـ ـت ــى  ،)169فـ ــي إطـ ــار
ال ـت ـحــرك الـ ـه ــادف إل ــى ت ـحــريــر كــامــل
امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــدودي ــة م ــع األردن مــن
سيطرة «فصائل البادية».
وب ــالـ ـت ــوازي ،ي ـت ـقــدم ال ـج ـيــش بـثـبــات
داخـ ــل ج ـيــب «داعـ ـ ــش» امل ـحــاصــر في
محيط عقيربات ،حيث وصلت قواته
إلى محيط بلدة املشيرفة ،التي تبعد
كيلومترات قليلة جنوب شــرق بلدة
ع ـق ـيــربــات ،ف ــي وق ــت يـقـتــرب فـيــه ّمن
إغالق محورين ضمن الجيب .وكثف
سـ ــاح ال ـج ــو ت ــوازي ــا م ــع الـعـمـلـيــات
البرية نشاطه ضد مواقع «داعش» في
املنطقة ،حيث استهدف بلدات عكش
وأم م ـيــل وأبـ ــو ج ـب ـيــات وعـقـيــربــات
والـ ـقـ ـسـ ـط ــل الـ ـشـ ـم ــال ــي والـ ـجـ ـن ــوب ــي
والوسطاني في ريف حماة الشرقي.

ويشهد ريــف الــرقــة الجنوبي معارك
واسـ ـع ــة ع ـل ــى خ ــط الـ ـق ــرى امل ـح ــاذي ــة
لـنـهــر الـ ـف ــرات ،ح ـيــث ي ـشــن «داعـ ــش»
هجمات على نقاط دفاع الجيش في

أكد األسد أن ال عودة
إلى الوراء قبل إعادة
األمن إلى كافة
األراضي السورية

محيط قرية غانم العلي ،انطالقًا من
محيط مـعــدان الـغــربــي .وفــي املقابل،
كثف سالح الجو نشاطه على مواقع
ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ف ــي م ـحــاولــة
لوقف زخم هجمات التنظيم األخيرة
التي مكنته من استعادة عــدة بلدات
محاذية لوادي النهر.
وبينما شهد محورا البادية وشرق
الـسـخـنــة نـشــاطــا أق ــل فــي الـعـمـلـيــات،
أع ـل ــن «ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» أنـ ــه نفذ
غ ــارات تهدف إلــى عرقلة تقدم قافلة
ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ال ـت ــي خ ــرج ــت مــن
جرود القلمون نحو املنطقة الشرقية.
وقـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ال ـت ـح ــال ــف»
ري ــان دي ـلــون ،إن ال ـغ ــارات استهدفت
الـطــريــق أم ــام الحافلة وجـسـرًا كانت
تنوي عبوره في منطقة بني حميمة

العراق

كركوك تركب موجة «االستفتاء» ...وطهران تحذرها
تبدي القوى الكردية ،المتناغمة
مع رئيس إقليم كردستان مسعود
البرزانيّ ،
تمسكًا إزاء إجراء االستفتاء
على االستقالل عن العراق ،كان آخرها
موافقتها
إعالن محافظة كركوك
ّ
على خوض االستحقاق ،فيما حذرت
طهران ّ
مجددًا من «تداعيات القرار
الخاطئ واالستفزازي»

عـلــى ُبـعــد  25يــومــا مــن إج ــراء أربـيــل
اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ع ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــراق،
رغ ــم امل ـع ــارض ــة املـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة
وال ــدولـ ـي ــة ل ـه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،ي ـب ـ ٌـدو أن
ّ
مصممة على
بعض الـقــوى الـكــرديــة
ّ
املـضــي قــدمــا فــي ه ــذا امل ـجــال ،إذ أكــد
مـحــافــظ كــركــوك نـجــم الــديــن كــريــم أن
«التصويت سيحدث قطعًا».
وإل ــى جــانــب رئـيــس اإلقـلـيــم مسعود
ال ـبــرزانــي ،وح ــزب «االت ـح ــاد الوطني
ال ـ ـك ـ ــردس ـ ـت ـ ــان ـ ــي» (بـ ـ ــزعـ ـ ــامـ ـ ــة جـ ــال
ـوى أخــرىّ ،
طالباني) وقـ ً
أعضاء
فجر
ً
م ـج ـل ــس م ـح ــاف ـظ ــة ك ـ ــرك ـ ــوك ،ق ـن ـب ـلــة
ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــع تـ ـص ــويـ ـتـ ـه ــم مل ـص ـل ـحــة

املشاركة في االستفتاء املزمع إجراؤه
في  25أيلول املقبل.
ول ـ ــم ي ـح ـض ــر ال ـت ـص ــوي ــت س ـ ــوى 24
عضوًا مــن أصــل  ،41مــع تصويت 23
باملوافقة على املشاركة ،فيما امتنع
عـضــو واح ــد عــن الـتـصــويــت .وقــاطــع
ب ــاق ــي أع ـ ـضـ ــاء امل ـج ـل ــس مـ ــن ال ـع ــرب
وال ـتــرك ـمــان ال ـت ـصــويــت ،إذ أصـ ــدروا
بـ ـي ــان ــات ن ـ ـ ـ ـ ّـددوا ف ـي ـه ــا بــال ـت ـصــويــت
دستوري».
بوصفه «غير ّ
فــي املـقــابــل ،ح ــذرت طـهــران املحافظة
من املشاركة في االستفتاء ،واعتبرته
ق ـ ـ ــرارًا «خ ــاط ـئ ــا واسـ ـتـ ـف ــزازي ــا وغ ـيــر
مـقـبــول» .ووص ـفــت وزارة الخارجية

في بيان لها االستفتاء بأنه «خطير»،
ً
مشيرة إلى أن «بغداد واألمم املتحدة
والـعــديــد مــن دول املنطقة وخارجها
رفـضـتــه» .ونـقــل الـبـيــان عــن املتحدث
باسم الخارجية بهرام قاسمي ،قوله
إن «االسـتـفـتــاء يعتبر إج ـ ً
ـراء خطيرًا
واس ـت ـف ــزازي ــا ،وال ي ـســاعــد ع ـلــى دعــم
الـ ـح ــوار األخ ـي ــر ف ــي ب ـغ ــداد لـتـســويــة
القضايا العالقة فحسب ،بل سيؤثر
أيضًا بمسيرة دعم انتصارات العراق
ف ــي م ـحــاربـ ّـة اإلرهـ ـ ـ ــاب» .وأض ـ ــاف أن
«طهران تحذر من تداعيات هذا القرار
الخاطئ ،الــذي يعد انتهاكًا صارخًا
ل ـس ـي ــادة الـ ـع ــراق ووحـ ـ ــدة أراضـ ـي ــه»،

راف ـض ــا «أي إج ـ ــراء يـ ــؤدي إل ــي قـيــام
أزمـ ـ ـ ــات جـ ــديـ ــدة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وع ـلــى
حدود دول الجوار العراقي».
م ـيــدان ـيــا ،ت ــواص ــل الـ ـق ــوات الـعــراقـيــة
املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة
الستعادة ناحية العياضية ،شمالي
ق ـ ـضـ ــاء تـ ـلـ ـعـ ـف ــر ،ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــر آخ ــر
جيوب تنظيم «داعــش» في محافظة
نينوى .وقال قائد عمليات «قادمون
يــا تلعفر» الفريق الــركــن عبد األمير
ي ــارال ـل ــه ،أم ــس ،إن «قـطـعــاتـنــا تـحـ ّـرر
الـجــزء الـشــرقــي لناحية العياضية»،
فـيـمــا أع ـلــن املـتـحــدث بــاســم «الـحـشــد
ال ـش ـع ـبــي» أح ـم ــد األس ـ ـ ــدي« ،تـحــريــر

