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انتصار البوكمال:
أفول «شمس الخالفة» ...وتحالف «قسد» على المحك
ف ــي ســوت ـشــي ،وب ـعــد ي ــوم م ــن انـتـهــاء
وزراء الخارجية ،الــروســي واإليــرانــي
والـ ـت ــرك ــي ،اج ـت ـمــاع ـهــم ف ــي أن ـطــال ـيــا.
ك ــذل ــك ت ـب ـعــه أم ـ ــس ،ل ـق ــاء ب ــن رؤسـ ــاء
أركــان البلدان الثالثة «الضامنة» ،في
ســوت ـشــي أيـ ـض ــا .واتـ ـف ــق امل ـس ــؤول ــون
العسكريون الثالثة على زيادة مستوى
التنسيق في منطقة خفض التصعيد
في محافظة إدلــب ومحيطها .ونقلت
وكالة «نوفوستي» أن االجتماع تطرق
إلى اتخاذ خطوات «محددة» للقضاء
عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـي ـمــي «داع ـ ـ ـ ـ ــش» و«ج ـب ـه ــة
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» .وق ـ ـ ـ ــال امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
الكرملني ديميتري بيسكوف في رده
على سؤال عن دور األسد في مستقبل
س ــوري ــا ،ف ــي أع ـق ــاب زي ـ ــارة ســوتـشــي،
إن «دور األسـ ـ ــد أم ـ ــر يـ ـع ــود لـلـشـعــب
ال ـس ــوري ...ولـيــس لــروسـيــا أو غيرها
رؤية حوله».
ومـ ــع إع ـ ــان مــوس ـكــو ح ـض ــور ممثل
رفـ ـ ـي ـ ــع عـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ،ش ـهــد
امل ـح ــور امل ـع ــارض ان ـق ـســامــات واسـعــة
فــي كــل مــن «هـيـئــة الـتـفــاوض العليا»
و«االئـتــاف» .ونقلت وكالة «رويترز»
عن أحد أعضاء «الهيئة» املستقيلني،
هــو ريــاض نعسان آغــا ،قوله إن عمل
وأضاف أنها تعرضت
«الهيئة» انتهى.
ّ
لـلـتـهـمـيــش ول ــم ي ـت ـلــق ع ــدد كـبـيــر من
أعضائها دعوات للمشاركة في مؤتمر
الرياض الحالي .ولفت إلى أن «الروس
عمليًا هم مسؤولون عن قلب موازين
ً
املعادلة لكي تكون ملصلحة األسد بدال
مــن أن تـكــون ض ــده» .وفــي أول موقف
روســي رسمي من «االستقاالت» التي
طـ ــاولـ ــت «ه ـي ـئ ــة الـ ـتـ ـف ــاوض ال ـع ـل ـيــا»
املـ ـع ــارض ــة ،قـبـيــل اج ـت ـم ــاع ال ــري ــاض،
امل ــرت ـق ــب ان ـط ــاق ــه ال ـ ـيـ ــوم ،أم ـ ــل وزي ــر
الخارجية الــروســي سيرغي الفــروف،
فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي مـ ـ ــع ن ـظ ـي ــره
األرميني أدوار نالبانديان ،أن «يسمح
رحيل املعارضني املتشددين بتكوين
مـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة ،ت ـخ ــرج بـمــواقــف
مـعـقــولــة وواق ـع ـي ــة وب ـ ـنـ ــاءة» ،م ـشــددًا
على تأييد بالده للجهود التي تبذلها
السعودية في هذا االتجاه.
(األخبار)

يشكل
تحرير البوكمال ّ
ميدانيًا فائق
منعطفًا
ّ
األهمية .انتزاع المدينة
ّ
االستراتيجية يأتي بمثابة
ّ
يخص
ما
في
أمان
مسمار ٍ
ّ
أخير
ملف الحدود،
ّ
ومسمار ٍ
ٍ
في نعش «خالفة داعش».
هذا االنتصار خطف الضوء
الرقة وجعل
من معركة ّ
كتابة السطور األخيرة من
أسطورة «داعش» امتيازًا
لـ«محور دمشق» ،ووضع
في الوقت نفسه تحالف
وجودي
«قسد» أمام اختبار
ّ
صهيب عنجريني

وكــانــت واشـنـطــن قــد طمحت إلــى قطف
ه ــذه الـثـمــرة ودرس ــت سـيـنـّـاريــوات عـ ّـدة
ّ
ل ـهــذه ال ـغ ــاي ــة ،غ ـيــر أن ال ـكــفــة مــالــت في
النهاية َ
عكس مساعي الالعب األميركي.
الطريق إلــى البوكمال لــم يكن مفروشًا
ّ
وتطلب ُ
قطعه،
بالورود بطبيعة الحال،
ً
ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى امل ـ ـعـ ــارك ال ـع ـن ـي ـفــة ،تـقــديــم
ّ
ّ
ـازالت في ما يتعلق بــاآلبــار النفطية
تـنـ
ٍ
ال ـت ــي خ ـض ـعــت ف ــي ال ـن ـت ـي ـجــة لـسـيـ ّطــرة
«قـ ـ ّـوات ســوريــا الــديـمــوقــراطـ ّـيــة» ال ــذراع
الـ ـب ــري ــة لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» .وم ــع
لهذه
اعـتــرافـهــا بــاألهـمـ ّـيــة االسـتـثـنــائـ ّـيــة
ٌ
ّ
تقلل مـصــادر سـ ّ
ـوريــة رفيعة
السيطرةّ ُ ،
تبعاتها املتوقعة .وتوضح املصادر
من ِ
ّ
ّ
العسكرية على
لـ«األخبار» أن «الخطط
ُ
التمييز
تلحظ دائمًا
امتداد الحرب كانت
ّ
ُ
بني خسائر يمكن تعويضها متى دقت
ُ ّ
الساعة املناسبة ،وأخرى تشكل مخاطر
َ
ّ
استراتيجية كـبــرى ،مــا يجعل وقوعها
ّ
خطًا أحمر».
ّ
ويبدو ّ
جليًا من كالم املصادر أن خطط
دم ـشــق وحـلـفــاء هــا تـلـحــظ سـيـنــاريــوات
ّ
ّ
مستقبلية عـ ّـدة فــي مــا يتعلق بمناطق
ّ
شــرق الـفــرات الخاضعة حاليًا لسيطرة
ّ
«ق ـســد» تـبـعــا ملــا تستوجبه ك ــل مرحلة
ّ
م ــن امل ــراح ــل ال ـق ــادم ــة .ومـ ــن امل ــرج ــح أن
ّ
العسكرية تــأتــي فــي ذيل
السيناريوات
الـقــائـمــة ،مــن دون أن يعني ذلــك انـعــدام
ف ـ ــرص ح ــدوثـ ـه ــا ب ـش ـك ــل ك ـ ـلـ ـ ّـي .وك ــان ــت
تفاهمات موسكو وواشنطن قد أفلحت
ّ
غـيـ َـر م ـ ّـرة فــي اح ـتــواء ال ـت ــأزم العسكري
ب ــن ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري و«ق ـ ـسـ ــد» ،غـيــر
ّ
العسكرية عند
أن التلويح بالخيارات

ّ
تـسـتـحــق م ـعــركــة ال ـبــوك ـمــال االن ـض ـمــام
ّ
العسكرية الفارقة
إلــى قائمة العالمات
فــي مـســار الـحــرب ال ـسـ ّ
ـوريــة ،إلــى جانب
القصير وكويرس وحلب وسواها .وكما
ّ
مـ ّـهــدت ك ــل مــن امل ـع ــارك امل ــذك ــورة ملشهد
ّ
س ــوري جــديــد ،تـبــدو الـبــوكـمــال مؤهلة
للعب دور مماثل عبر تعزيز أوراق ّ
القوة
ف ــي قـبـضــة مـعـسـكــر دم ـش ــق وحـلـفــائـهــا
ّ
في امليدان كما فوق طــاوالت التفاوض.
وإذا كــانــت تــرجـمــة مـعــركــة أح ـيــاء حلب
الـ ـش ــرق ـ ّـي ــة فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي قــد في إحدى ساحات مدينة البوكمال أمس (أ ف ب)
اسـ ـتـ ـغ ــرق ــت وق ـ ـتـ ــا ل ـت ـظ ـه ـي ــره ــا ب ـ ًش ـكــل
مـ ـق ــروء ،ف ــإن ال ـح ــال ت ـبــدو مـخـتـلـفــة في
ُ
شــأن معركة الـبــوكـمــال الـتــي استتبعت
ســري ـعــا ب ـقـ ّـمــة ب ــوت ــن ـ ـ األس ـ ــد تـمـهـيـدًا
للقاء سوتشي الثالثي املرتقب (روسيا
وإيـ ــران وت ــرك ـ ّـي ــا) .االن ـت ـصــار الـعـسـكـ ّ
ـري
ّ
الذي حققه الجيش وحلفاؤه في املدينة
االستراتيجية َ
ّ
منح دول «محور دمشق»
َ
ّ
الفرصة لكتابة السطور األخيرة من عمر
«داعش» بوصفه ّ
ّ
عسكرية فاعلة في
قوة
ّ
السورية ،مع ما ينطوي عليه
الجغرافيا
ّ
ّ
هــذا اإلن ـجــاز مــن رمــزيــة فائقة األهـمــيــة.

ّ
استمر حاضرًا في تصريحات
الضرورة
م ـس ــؤول ــي «مـ ـح ــور دم ـ ـشـ ــق» .ورغـ ـ ــم أن
«داعـ ـ ـ ــش» ال ي ـ ــزال ي ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ن ـقــاط
ومواقع في ريف دير الزور ،غير أن هذه
ّ
الـسـيـطــرة ال تـتـمــتــع بـثـقـ ٍـل اسـتــراتـيـجـ ّـي
م ــرك ــزي وتـ ـب ــدو أش ـب ــه ب ـب ـقـ ٍـع آيـ ـل ــةٍ إلــى
الـ ــزوال ،وال سـ ّـيـمــا إذا مــا أفـلــح الجيش
قريبًا في وصل مناطق سيطرته جنوب
امل ـي ــادي ــن بـنـظـيــرتـهــا ش ـمــال ال ـبــوك ـمــال،

سيكون على «قسد»
مراقبة ما ستفضي
ُ
قمة سوتشي
إليه ّ
بقلق كبير
ضاربًا طوقًا على عناصر «داعش» غرب
ً
الـ ـف ــرات ،وص ـ ــوال إل ــى ج ـنــوب الـ ّـسـخـنــة،
في تكرار لسيناريوات مماثلة سبق أن
شـهــدتـهــا م ـعــارك أري ــاف حـلــب وحمص
ّ
ويخوض
املتطرف.
وحماة ّضد التنظيم
ً
مــن تـبــقــى مــن مقاتلي «داعـ ــش» معركة
محسومة النتائج سلفًا ،وبــات ُاهتمام
مـعـظـمـهــم م ـن ـصـ ّـبــا ع ـلــى إيـ ـج ــاد ف ــرص
لـخــروج آمــن ،ســواء عبر اتـفــاقــات ّ
سرية
يـبــرمـهــا امل ـقــات ـلــون امل ـح ـلـ ّـيــون وتـضـمــن
ّ
بندقيتهم إلــى كتف أخــرى ،أو عبر
نقل

مـحــاوالت الــذوبــان في صفوف املدنيني
الـ ـن ــازح ــن مـ ـ ّـن م ـن ــاط ــق الـ ـقـ ـت ــال .فـيـمــا
ينقسم من تبقى من «املهاجرين» (غير
يصر ّ
ّ
األول على
السوريني) إلى قسمني:
خــوض امل ـعــارك حتى الـنـهــايــة ،ويسعى
ال ـثــانــي إل ــى ان ـت ـهــاز أي فــرصــة سانحة
للحاق بركب «الترانسفير الجهادي».
ً
وعـ ـ ــاوة ع ـلــى م ــا يـعـنـيــه «أف ـ ــول شمس
الـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــة» م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــروج «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» مــن
امل ـ ـعـ ــادالت امل ـي ــدان ـ ّـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ـ ّ
ـدي ــة ،ثـ ّـمــة
ٌ
ُ ّ
تفصيل ّ
مفاده أن زوال «داعش» عن
مهم
خرائط السيطرة يعني في الوقت نفسه
بـلــوغ مـغــامــرة «ق ـســد» املـيــدانـ ّـيــة أقصى
مدى يمكن أن تصله ،ما لم ّ
تقرر مهاجمة
م ـنــاطــق س ـي ـطــرة ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري في
مسعى لتوسيع رقـعــة سيطرتها وهو
ٌ
ُ
شبه مستحيل .وتــدرك «قسد»
احتمال
ج ـي ـدًا أن اإلق ـ ـ ــدام ع ـلــى خ ـط ــوة م ــن هــذا
النوع سيكون بمثابة مسمار أخير في
ن ـعــش ت ـفــاه ـمــات مــوس ـكــو وواش ـن ـط ــن،
وض ـ ـ ــوء أخـ ـض ــر لـ ــ«تـ ـح ــال ــف ضـ ـ ـ ــرور ٍة»
ع ـس ـك ـ ّ
ـري ب ــن أنـ ـق ـ ّـرة ودمـ ـش ــق .ويـمـكــن
ّ
القول إن معركة الرقة كانت آخر معارك
ّ
«قسد» الهجومية ،نظرًا إلــى املالبسات
الكثيرة الـتــي أحــاطــت بسيطرتها على
مـ ـن ــاط ــق شـ ـ ــرق الـ ـ ـف ـ ــرات فـ ــي ريـ ـ ــف دي ــر
ال ــزور .ولــن يـكــون متاحًا لــ«قـســد» فتح
ّ
هجومية جديدة لتوسيع رقعة
معارك
ّ
سـيـطــرتـهــا ال ـج ـغ ــراف ــي ــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء ما
ق ــد يـتــم تحصيله عـبــر تـصـفـيــة جـيــوب
ّ
الفرات .وسيكون
«داعش» املتبقية ُشرق ُ
ّ
على «قسد» مراقبة ما سنفضي إليه قمة
الثالثية بقلق كبير ،وال ّ
ّ
سيما
سوتشي
ّأن األخ ـيــرة اسـ ُـتـبـقــت بـلـقــاء ثــاثــي مهمّ
ّ
وتركيا.
بني رؤساء أركان روسيا وإيران
ـذر إض ــاف ــي،
فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،وبـ ـ ـح ـ ـ ٍ
ينبغي على «قسد» العمل على تحصني
ّ
تحالفاتها املـحـلـ ّـيــة ،وال سـ ّـيـمــا فــي ظــل

تـ ــزايـ ــد احـ ـتـ ـم ــاالت ح ـ ـ ــدوث ان ـش ـق ــاق ــات
بنيوية ُتسفر عن لحاق بعض ّ
ّ
املكونات
ّ
الـ ـعـ ـش ــائ ــري ــة بـ ــركـ ــب دمـ ـ ـش ـ ــق .وع ـل ـمــت
ّ
ّ
«األخ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـخ ـي ــار املـ ــذكـ ــور م ـحــل
ّ
بحث جـ ّـدي في صفوف بعض مكونات
مساع
«قـســد» الـعــربـ ّـيــة ،وبــالـتــوازي مــع
ٍ
اسـتـخـبـ ّ
ـاريــة تــركـ ّـيــة إلح ــداث اخـتــراقــات
ّ
ّ
مؤثرة في صفوف املكون التركماني في
«قسد».

العراق

الصدر يدعم «الوالية الثانية» ...ومع االنتخابات في موعدها

يؤجل إعالن «االنتصار النهائي» :سنفاجئ الفاسدين
العبادي ّ
يتريث حيدر العبادي في إعالن
ّ
«االنتصار النهائي» على «داعش» ،ريثما
تستكمل قواته تطهير الجيوب
الصحراوية غربي البالد ،وفي محاذاة
تمسكه
الخط الحدودي مع سوريا ،مع ّ
بإجراء االنتخابات في وقتها ،وإطالقه
حربًا على الفاسدين ستكون مليئة
بـ«المفاجئات»
بالرغم من إعالن القوى اإلقليمية «انتصارها على تنظيم
داعش ،والقضاء عليه عسكريًا» في سوريا والعراق ،أرجأ
رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي إعــان «االنتصار
ّ
الـنـهــائــي» حـتــى «دح ــر فـلــولــه فــي ال ـص ـحــراء» ،مــؤك ـدًا في
مــؤت ـمــره الـصـحــافــي األس ـب ــوع ــي ،أن ق ــوات ــه قـضــت على
«داع ــش عسكريًا» ،إال أنــه فــي «خ ــال املرحلة القصيرة
املقبلة ستجري عمليات التطهير النهائي فــي صحراء
غرب األنـبــار ...وبعدها سنعلن هزيمة داعــش نهائيًا في
العراق».

وقال العبادي في كلمته ،التي أعقبت الجلسة األسبوعية
لحكومته ،إن «الخالفات السياسية يمكن أن ّ
تمهد الطريق
أمــام الجماعة املتشددة ّ
لشن الهجمات» ،في إش ــار ٍة منه
إلى األزمة القائمة بني الحكومة االتحادية وأربيل ،مشيدًا
بــ«قــرار املحكمة االتـحــاديــة العليا (أعـلــى سلطة قضائية
فــي ال ـب ــاد) ،ال ــذي قـضــى ب ــأن اسـتـفـتــاء االن ـف ـصــال غير
ّ
دستوري» ،محذرًا في الوقت عينه األكراد من اللجوء إلى
العنف.
ّ
وتطرق في كلمته إلى قرار «الكونغرس» األميركي بإدراج
ّ
«حــركــة النجباء» على قــوائــم «اإلره ــاب» ،مـشــددًا على أن
ب ـغــداد «ل ــن تسمح بـتـجــريــم كــل مــن قــاتــل تنظيم داعــش
اإلجرامي».
وتناول العبادي أيضًا معالم املرحلة املقبلة ،التي ستسبق
إج ــراء االنـتـخــابــات النيابية فــي ّأي ــار املـقـبــل ،عــازمــا على
«شن حرب على الفاسدين ...إذ سنتعامل مع الفاسدين
كتعاملنا مــع داع ــش ،وأم ــام الـســارقــن خـيــاريــنّ :إم ــا أن
ّ
يسلموا أموالهم ،أو يخسروا األمــوال ويقبعوا بالسجن،
ولــن يشعروا بــاألمــن» .ودع ــا «الناشطني واملــواطـنــن إلى
التعاون في كشف الفاسدين»ّ ،
متوعدًا ّإياهم بـ«املفاجآت».
وفيما ّ
تعول القوى العراقية على االنتخابات املقبلة ،إلعادة
رسم مالمح املشهد ،وتحديد بغداد وجهتها السياسية

النهائية ،تـبــدي معظم الـقــوى العراقية ّ
تمسكها بــإجــراء
ّ
االنتخابات النيابية في موعدها ّ
املقرر ،إذ أكد القيادي في
ائتالف «دولة القانون» عباس البياتي ،أن «مطالبة البعض
بتأجيل االنتخابات هو لخشيتهم خسارة مواقعهم ،وهم
ال يمتلكون مبررًا قانونيًا أو سياسيًا للتأجيل» ،واصفًا
الوضع الحالي بـ«الجيد إلجراء االنتخابات ،خصوصًا في
ظل االنتصارات الكبيرة على تنظيم داعش» .أما «تحالف
الـقــوى» (ائـتــاف برملاني يضم الكتل السنية) ،فيرى أن
«تهيئة األجواء والظروف املناسبة لعودة جميع النازحني
ً
دون اسـتـثـنــاء إل ــى مــدنـهــم امل ـحــررة ضـ ــرورة قـبــل إج ــراء
العملية االنتخابية ،وتوفير الدعم اإلنساني والخدمي لهم»،
معتبرًا أن «خالف ذلك ،فال إمكانية إلجراء انتخابات ّ
حرة
ونزيهة ،ينتج منها تمثيل حقيقي ألبناء املناطق املحررة».
إذًا ،االنتخابات املقبلة ـ مترنحة اإلج ــراء ،ستنتج طاقمًا
بــرملــانـيــا ي ـحـ ّـدد شـكــل الـحـكــومــة املـقـبـلــة ،فــي ظــل حــديـ ٍـث
مـصــادر ع ـ ّـدة عــن «تـمــديــد» الـعـبــادي لــواليــة ثــانـيــة ،وسط
دع ــم صــريـ ٍـح وم ـبــاشــر ل ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى مــن زع ـيــم «ال ـتـ ّـيــار
الصدري» مقتدى الصدر ،الذي ّأيد في مقابل ٍة تلفزيونية
أمس ،ترشيح العبادي لـ«فترةّ ثانية بعدما نجح في حسم
الكثير مــن األزم ــات الـتــي خلفها سلفه ن ــوري املــالـكــي»،
معتبرًا أن «اإلنجازات التي حققها تجعل منه قادرًا على

ّ
إدارة املرحلة القادمة في العراق» .وتوقع الصدر أن يعلن
ً
«حزب الدعوة» ،قائال« :أتمنى عليه
العبادي
استقالته من ّ
ً
أن يكون مستقال ...وأتــوقــع خــال األيــام القليلة أن يعلن
استقالليته»ّ ،
مجددًا دعوته إلــى «وجــوب إكمال ما سار
عليه في هذه السنوات األربع املاضية».
ـارات جـ ّ
عدد
ـديــة» ،وفــق ٍ
وتحمل تصريحات الصدر «إش ـ ٍ
مــن املتابعني ،إلمكانية تحالفه مــع الـعـبــادي فــي السباق
االنتخابي ،إذ يتبنى الطرفان موقفًا مشابهًا ملستقبل
ّ
ً
وإقصاء للمالكي .وحــذر الصدر من
«الحشد الشعبي»،
«إع ــادة نفس الــوجــوه الحالية إلــى الحكم فــي االنتخابات
املقبلة» ،ألنها «ستنهي العراق» ،لكنه استثنى العبادي في
كالمهّ .
وعلى خط أزمة بغداد ـ أربيل ،أعلن رئيس حكومة «إقليم
كردستان» نيجيرفان البرزاني ،أمس ،أن «وفدًا حكوميًا
يضم جميع األح ــزاب وامل ـكـ ّـونــات الكردستانية سيزور
بغداد في وقت قريب» ،مشيرًا إلى أن «االجتماعات التي
نجريها مــع األح ــزاب جــاءت لبحث الـتـطــورات السياسية
الراهنة في إقليم كوردستان» ،إذ يجري البرزاني ونائبه
قوباد طالباني مفاوضات مع األطراف السياسية الكردية
األخرى حول آلية تشكيل حكومة انتقالية في كردستان.
(األخبار)

