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العالم

الحدث

دخلت معارك النفوذ على جانبي الحدود بين
سوريا والعراق مرحلة جديدة أمس ،مع إعالن
القوات العراقية استعادة معظم قضاء تلعفر
القريب من الحدود ،والذي ّكان جايمس ماتيس قد
ّلمح األسبوع الماضي إلى أن «تحريره» سوف يعقبه
ّ
التوجه نحو حوض الفرات األوسط الممتد بين شرق
سوريا واألنبار في غرب العراق ،حيث ال يزال «داعش»
موجودًا في عدد من المناطق المهمة

«تحرير سريع» لقضاء تلعفر:

«وسط الفرات»
في مرمى
واشنطن
بما ُيخالف معظم التوقعات ،حققت
القوات العراقية املشاركة في عمليات
استعادة قضاء تلعفر تقدمًا سريعًا،
ّ
إذ أعـلــن الجيش الـعــراقــي ،أم ــس ،أن
قــواتــه اس ـت ـ ّ
ـردت تـقــريـبــا كــل القضاء
الــذي ُي ُّ
عد طريق اإلمــداد بني سوريا
وغرب العراق لناحية املوصل.
وبما ُيخالف أيضًا مسار العمليات
الـعـسـكــريــة ال ـعــراق ـيــة ض ــد «داعـ ــش»
ّ
منذ نهاية  ،2014كان الفتًا أن وكالة
األنباء السعودية الرسمية «واس»،
نقلت عن «مصدر مسؤول في وزارة
ال ـخــارج ـيــة تـهـنـئــة املـمـلـكــة الـعــربـيـ ًـة
السعودية لجمهورية العراق حكومة
وش ـع ـب ــا مل ـن ــاس ـب ــة االنـ ـتـ ـص ــار الـ ــذي
حققه أبناء العراق على تنظيم داعش
اإلرهابي باستعادة قضاء تلعفر من
قبضته» ،فيما «جدد املصدر التأكيد
على وقوف اململكة بكامل إمكاناتها

إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة
ملحاربة اإلرهاب والتطرف حتى يتم
القضاء عليه».
ّ
ومن املعروف أن معارك القضاء كانت
قــد تـ ّ
ـأجـلــت م ـ ــرارًا ،وك ــان مـســؤولــون
ُ
عراقيون يرجعون السبب وراء ذلك
إلـ ــى «ال ـف ـي ـت ــو الـ ـ ــذي ي ـض ـعــه رئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي» .ويـشـيــر
ّ
هــؤالء إلــى أن املعركة كــان بإمكانها
أن تبدأ بالتوازي مع معارك املوصل،
ّ
إال أن «العبادي لم يوافق في حينه».
وكان مسؤولون عراقيون قريبون من
الحكومة ُيــرجـعــون سبب «التأخير
وال ـف ـي ـتــو» إلـ ــى الـ ـش ــروط اإلقـلـيـمـيــة
الـتــي كــانــت «تـمـنــع دخ ــول الـحـشــد»،
ّ
فـيـمــا ب ــدا واض ـح ــا أن األمـ ــر مرتبط
بـصــورة خــاصــة بــأجـنــدة «التحالف
الــدولــي» الــذي تـقــوده واشنطن ،بني
شرق سوريا وغرب العراق.

وف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة ،كــانــت ق ـيــادات
بــارزة في «الحشد» تطالب بتأجيل
م ـعــركــة ق ـضــاء تـلـعـفــر إل ــى «م ــا بعد
ّ
عيد األضحى» ،إال أن «رئيس الوزراء
ف ــرض حـصــولـهــا ف ــي ه ــذا الـتــوقـيــت
(ق ـبــل نـحــو أسـ ـب ــوع) ،مـطــالـبــا بـعــدم
ربطها بجدول العمل الخاص بملف
ال ـح ــدود ال ـســوريــة ال ـعــراق ـيــة» وبـمــا
يقوم بــه الجيش الـســوري وحلفاؤه
من الجهة املقابلة للحدود.
وكـ ــان الف ـتــا ال ـت ـصــريــح الـ ــذي أطـلـقــه
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي جــاي ـمــس
مــات ـيــس ،قـبـيــل وص ــول ــه إل ــى ب ـغــداد
ّ
األسبوع املاضي .وقال إن وادي نهر
الفرات األوسط ـ املحصور بني مدينة
ال ـق ــائ ــم غـ ــرب ال ـ ـعـ ــراق وم ــدي ـن ــة دي ــر
ال ــزور شــرق ســوريــا ـ ـ ســوف ُ
«يـحـ َّـرر
فــي الــوقــت املـنــاســب» ،وهــو مــا طرح
إمكانية تحريك واشنطن لعمليات
م ـتــزام ـنــة ف ــي م ـحــاف ـظــة األنـ ـب ــار من
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،وم ـ ـ ــن م ـن ـط ـقــة
الشدادي جنوب الحسكة نحو وادي
الـ ـف ــرات .وف ــي إطـ ــار ال ـت ـس ــاؤالت عن
تعارض أي عمليات أميركية مرتقبة
هناك مع عمليات القوات الحكومية
ال ـس ــوري ــة ،أوض ــح مــاتـيــس أن «خــط
(مـ ـن ــع الـ ـتـ ـص ــادم) امل ـت ـف ــق ع ـل ـيــه فــي
جـنــوب الــرقــة مــع الـجــانــب الــروســي،
يمتد على طــول نهر ال ـفــرات ...حيث
تبقى قوات النظام (السوري) جنوب
الـ ـنـ ـه ــر ،ف ـي ـم ــا ت ـب ـق ــى الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـتــي
ندعمها شماله».
وذك ــر بـيــان للجيش الـعــراقــي أمــس،
ّ
أن ال ـ ـقـ ــوات املـ ـش ــارك ــة ف ــي الـعـمـلـيــة
انتزعت السيطرة على أحياء مدينة
تلعفر (مركز القضاء) البالغ عددها
 29بعد ثمانية أيام فقط من القتال،
فـيـمــا أوض ــح الـعـمـيــد يـحـيــى رســول
ّ
أن «ال ـ ـق ـ ـتـ ــال م ـس ـت ـم ــر فـ ــي ن ــاح ـي ــة»
ال ـع ـيــاض ـيــة ،وهـ ــي مـنـطـقــة صـغـيــرة
مـســاحـتـهــا  11كـيـلــومـتـرًا وت ـقــع في
ّ
شمال غرب تلعفر .وأضاف أن القوات
ال ـعــراق ـيــة تـنـتـظــر اس ـت ـعــادة املنطقة
حتى تعلن «االنتصار الكامل».
ّ
وف ـي ـم ــا يـ ـب ــدو أن اسـ ـتـ ـع ــادة ق ـضــاء
ت ـل ـع ـفــر ب ــال ـك ــام ــل أص ـب ـح ــت م ـســألــة
ّ
وقــت ،فــإن خـيــارات الـقــوات العراقية
ب ـخ ـص ــوص املـ ـع ــرك ــة امل ـق ـب ـل ــة بــاتــت
تنحصر باثنني :قضاء الحويجة في
كركوك ،أو التوجه جنوبًا الستعادة
مـ ـ ــا تـ ـبـ ـق ــى مـ ـ ــن مـ ـح ــافـ ـظ ــة األنـ ـ ـب ـ ــار

نحو  90كيلومترًا
تفصل الجيش
السوري عن دير الزور
من محور السخنة

« 17أف  »35إلسرائيل
وض ـعــت دول ــة االح ـت ــال الـلـمـســات األخ ـي ــرة على
صفقة شــراء  17مقاتلة أميركية مــن طــراز «اف
 »35سـتـضــاف إل ــى  33قــاذفــة مـمــاثـلــة كــانــت قد
طلبتها ،وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية،
أمس.
وإسرائيل التي سبق أن تسلمت خمس قاذفات من
الطراز املذكور ،أدرجــت هذه الطائرات ضمن الرد
على «التهديد» اإليراني ألن الدفاعات الجوية تعجز
عن رصدها ،وخصوصًا بطاريات صواريخ «اس
 »300التي تسلمتها طهران من روسيا.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ّإن هــذه
القاذفات «ستكون عنصرًا مركزيًا لضمان الدفاع
عــن إســرائـيــل عـلــى ط ــول ح ــدودن ــا ،وم ــا بـعــد هــذه
ال ـح ــدود» ،فيما أوضـحــت وزارت ــه ّأن املـفــاوضــات
التي أفضت إلى اتفاق على طلبية جديدة للحصول

على  17قاذفة ،أتاحت خفض كلفة كل طائرة من
 110ماليني دوالر إلى أقل من مئة مليون.
وت ـتــولــى مـجـمــوعــة «لــوكـهـيــد م ــارت ــن» األمـيــركـيــة
صنع هذه الطائرة .ويتوقع أن تدخل أولى القاذفات
اإلسرائيلية من هذا الطراز حيز العمل هذا العام.
ومــا ّ
يميز هــذه املقاتالت هــو قدرتها على تجنب
ال ــرادارات األكـثــر تـطــورًا مــع سرعة تحليق تناهز
 1900كلم فــي الساعة .وهــي أكثر فاعلية بست
مرات من املقاتالت وطائرات املراقبة الحالية ،وأقوى
بثماني مرات على صعيد الهجمات األرضية.
وس ـت ـم ـ ّـول دول ـ ــة االحـ ـت ــال ش ـ ــراء ال ـق ــاذف ــات من
املـســاعــدة العسكرية األمـيــركـيــة الـتــي ستبلغ 38
مليار دوالر ( 36مليار يــورو) للفترة املمتدة من
 2019حتى .2028
(األخبار ،أ ف ب)

ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ

ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

»ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ« ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
»ﺩﺍﻋﺶ«

»ﺍﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ«

امل ـح ــاذي ــة ل ـل ـحــدود ال ـس ــوري ــة ،فيما
ترأس رئيس الوزراء حيدر العبادي،
أم ــس ،اجـتـمــاعــا للمجلس الـ ــوزاري
لألمن الوطني ،ناقش «سير عملية
تحرير تلعفر والتقدم الكبير ...كما
ب ـح ــث ال ـخ ـط ــط امل ــوض ــوع ــة ل ـتــأمــن
الحدود العراقية السورية».
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى الـ ـج ــان ــب ال ـ ـسـ ــوري
املقابل ،بدت مالمح خطط «التحالف
ال ــدول ــي» لـتـحــرك مـنـ ّـســق فــي كــل من
األنـبــار العراقية والضفة الشمالية
لوادي الفرات األوسط ضمن سوريا
عـ ـب ــر إعـ ـ ـ ــان «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـع ـس ـك ــري
لدير ال ــزور» التابع لــ«قــوات سورية
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» بـ ــدء اس ـت ـع ــدادات ــه

إلط ــاق «مـعــركــة دي ــر الـ ــزور» .وعلى
الــرغــم مــن عــدم صــدور تأكيد مماثل
من قبل قيادة «قسد» أو عبر إحدى
قنواتها الرسمية ،فإن األخيرة لطاملا
أكدت ـ إلى جانب «التحالف» ـ عزمها
على إطالق عمليات عسكرية في كل
مناطق سيطرة «داعش» بعد انتهاء
عملية الرقة.
وقد تكون إشــارة قائد «مجلس دير
ال ــزور الـعـسـكــري» ،أحـمــد أبــو خولة،
فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» قبل أيــام،
إلــى أن معركة ديــر ال ــزور قــد تنطلق
قبل االنتهاء من معركة الرقة ،مؤشرًا
واضحًا إلى الرغبة األميركية في بدء
العمليات سريعًا نحو وادي الفرات،

عمليات «إجالء ألصدقاء التحالف»؟
أشــارت معلومات متقاطعة نقلتها عدة مصادر،
إلى أن إحدى طائرات «التحالف الدولي» املروحية
حطت ضمن عملية جوية ،جنوب منطقة منجم
امللح قرب بلدة التبني في ريف دير الزور الغربي.
واتـفـقــت غالبية امل ـصــادر على أن العملية كانت
تهدف إلــى إجــاء عــدد مــن قــادة تنظيم «داعــش»
وعــائــاتـهــم مــن جنسيات أجنبية «مـمــن عملوا
ملـصـلـحــة ال ـت ـحــالــف» ،وذلـ ــك م ــع اق ـت ــراب عمليات
الجيش السوري إلى محيط دير الــزور ،وتكثيف
االستهداف الجوي لبلدات ومدن وادي الفرات.
وتــرافــق وص ــول املــروحـيــة إل ــى مــوقــع الـهـبــوط مع
قصف مدفعي نفذته قــوات «التحالف» املتمركزة
في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية»
شمالي الفرات ،استهدف محيط املوقع لحمايتها
مــن أي هجمات أرضـيــة .وشـهــد ريــف ديــر الــزور

خــال الشهر ال ـجــاري ع ــددًا مــن عمليات اإلن ــزال
الـجــوي التي هدفت إلــى إجــاء بعض األشخاص
«املهمني لقوات التحالف» ،وفق ما نقلت مصادر
محلية.
ومــن الالفت أن تلك العمليات تكررت في مناطق
م ـت ـعــددة م ــن ال ـع ــراق خ ــال م ــراح ــل مختلفة من
الحرب ضد تنظيم «داعش» ،وسط نفي «التحالف»
الدولي ألي من تلك العمليات .وكانت آخر الحوادث
التي انتشرت معلومات عنها ضمن هذا السياق،
هبوط عدد من املروحيات التابعة لغرفة العمليات
املشتركة التي يديرها «التحالف» ووزارة الدفاع
العراقية ،في منطقة ضمن قضاء حويجة ،بالقرب
م ــن ك ــرك ــوك .ون ـق ـلــت م ـص ــادر م ــن داخ ـ ــل ق ــوات
«البشمركة» في حينه أنه جرى إجالء شخصيات
غير معروفة أيضًا ،خالل العملية.

