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َ َ ْ
معركة الرقة نضجت بقيادة أميركية  -أوروبية

واشنطن تقتلع جزءًا من سورية ...وتوقف دمشق وحلفاءها في الطبقة

| كتب  -إيليا ج .مغناير |
أصـ ـب ــح ت ـق ـس ـيــم سـ ــوريـ ــة أم ـ ـرًا
ْ
واقـعــا حسمته الــواليــات املتحدة
ْ
باإلنزال الذي قامت به في عمليةٍ
مـ ـشـ ـت ــرك ــة مـ ـ ــع «قـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة
ْ
وهاجمت فيه ّ
سد
الديموقراطية»
الطبقة واستولت عليه من تنظيم
«الـ ـ ــدولـ ـ ــة االسـ ــالم ـ ـيـ ــة» )داع ـ ـ ــش(
َ
ل ـت ــوق ــف ت ـ ـقـ ـ ُّـدم ال ـج ـي ــش ال ـعــربــي
ال ـســوري وحلفائه بـقـيــادة جوية
من روسيا وترسم حــدود َت ُ
واجد
قــواتـهــا واملـنــاطــق الـتــي ستستقرّ
فيها.
ّ
ومن املتوقع أن تدعم بريطانيا
وفرنسا معركة الرقة ليكون نصرًا
غربيا على «داعــش» الــذي أصبح
ّ
مستمر عـلــى جبهات
تقهقر
فــي
ٍ
َ
عدة في العراق وسورية ،وليظهر
الرئيس دونالد ترامب وكأنه هو
الـ ــذي ق ـضــى ع ـلــى اإلرهـ ـ ــاب ال ــذي
كـ ـ ــان س ـب ـب ــه  -ب ـح ـس ــب مـ ــا أع ـل ــن
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا

عـنــدمــا ك ــان فــي الـبـيــت األب ـيــض -
االجتياح االميركي للعراق العام
.2003
إال أن الـ ـت ــاري ــخ ي ـع ـيــد نـفـســه:
َ
فأميركا لن تقضي على «داعش»
ّ
فــي الــرقــة لتسلم املــديـنــة للجيش
ال ـ ـسـ ــوري ول ـس ـل ـط ــة دم ـ ـشـ ــق ،وال
ُ
لتركيا التي استبعدت من املعركة
ُ
نهائيا )كما استبعدت من معركة
ّ
املـ ــوصـ ــل( ب ــل ل ـت ـســل ـم ـهــا لـقـبــائــل
عربية موالية وبإدار ٍة كردية .لكن
ـدن
أم ـي ــرك ــا ن ـس ـيــت أن احـ ـت ــالل م ـ ٍ
س ـي ــاس ــة ف ــاش ـل ــة وأنـ ـه ــا تـغــرقـهــا
فـ ــي ال ـ ــوح ـ ــول ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـش ــرق
أوس ـط ـيــة .فـقـبــائــل الــرقــة العربية
ال تتناغم مــع ال ـكــرد ،وكــردسـتــان
العراق الذي تقطنه غالبية كردية
وأق ـل ـيــة عــربـيــة يـخـتـلــف كـلـيــا عن
«كردستان سورية» أو «روج آفا»
)كما يسميه الكرد( .باالضافة الى
ذلك ،فإن هناك أكرادًا يقاتلون مع
«داعـ ــش» وآخــريــن مــع «الـقــاعــدة»
)هيئة تحرير الشام( ،ومنهم َمن

قــاتــل مــع «ح ــزب البعث» العراقي
ض ـ ّـد االح ـت ــالل االم ـيــركــي لـلـعــراق
ال ـع ــام  ،2003وم ـن ـهــم َم ــن يــوالــي
ح ـكــومــة دم ـش ــق .إذًا ف ــإن امـيــركــا
ْ
بقدميها إلى «وكر دبابير»،
تسير
وه ـ ــي ج ـ ّـه ــزت ن ـف ـس ـهــا لـلـمـعــركــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا ل ـ ــم ت ـه ــيء
القاعدة الشعبية غير املوالية لها.
وح ـ ـس ـ ــب مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ،فـ ـ ــإن كـ ــل األطـ ـ ـ ــراف
«الجهادية» ،كما املوالية لدمشق،
س ـت ـع ـم ــل عـ ـل ــى إفـ ـ ـش ـ ــال وض ـ ـ ـ ْـرب
ال ـ ــوج ـ ــود األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي الـ ــرقـ ــة،
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا حـ ـص ــل فـ ــي الـ ـع ــراق
ْ
 .2011 - 2003وب ـ ـعـ ــزل الـجـيــش
َ
الـ ـ ـس ـ ــوري عـ ــن ال ـط ـب ـق ــة ،لـ ــم ي ـبــق
لدمشق وحلفائها إال التقدم نحو
ال ــرق ــة م ــن ال ـب ــادي ــة ال ـس ــوري ــة من
تــدمــر بــاتـجــاه دي ــر ال ــزور فــالــرقــة.
وت ــؤك ــد دم ـش ــق أن ان ـت ـصــارات ـهــا
شـمــال ش ــرق حـلــب والـتـقــدم نحو
الطبقة «س ـ ّـرع الـتــدخــل االميركي
وأطـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـع ـ ـنـ ــان لـ ـت ــركـ ـي ــا ل ــدع ــم

عمليات عسكرية مـتـفـ ّـرقــة» ،بــدءًا
م ــن ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة )جــوبــر
وامل ـعــامــل وال ـق ــاب ــون( ،مـ ــرورًا الــى
ً
ـات
حـمــاة ش ـم ــاال ،ال سـيـمــا أن مـئـ ٍ
من قوات «درع الفرات» التي تعمل
تحت إمرة الجيش التركي تشارك
«ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» و«ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـح ــر»
املوالي ألميركا ولدول في املنطقة
الـ ـش ــرق اوس ـط ـي ــة ف ــي الـعـمـلـيــات
العسكرية األخيرة.
وت ـ ـق ـ ــول م ـ ـص ـ ــادر ق ـ ـيـ ــاديـ ــة فــي
س ــوري ــة إن أمـ ـي ــرك ــا وم ـع ـه ــا دول
املـنـطـقــة ال ـش ــرق أوس ـط ـيــة تخشى
َت ُّ
ً
ابتداء من طهران
مدد خط الدعم
)ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ـف ــظ ب ـ ـحـ ــدود ل ـه ــا مــع
ً
الـعــراق( مــرورًا ببغداد وصــوال الى
دمشق وبيروت حيث حلفاء إيران،
وهو ما استدعى التدخل العسكري
األميركي لقطع الطريق على دمشق
وبغداد في ْ الوصول الى دير الزور
والــرقــة ومنع ُّ
تمدد «الكانتون» أو
الفيديرالية االميركية فــي سورية
ّ
املـتـمــثـلــة بـغـطــاء ك ــردي تستخدمه

واشنطن ملصلحتها.
ومن الواضح أن القوة الوحيدة
الـ ـت ــي ي ـت ـه ــافــت ال ـج ـم ـي ــع لـلـحـلــول
مـكــانـهــا هــي «داع ـ ــش» ال ـتــي فقدت
كـ ــل الـ ــدعـ ــم وأصـ ـبـ ـح ــت فـ ــي ح ــال ــة
دف ــاع عــن امل ــدن الـتــي تتمركز فيها
)بغض النظر عن املبادرات الفردية
وال ـه ـج ـم ــات امل ـت ـف ــرق ــة ال ـت ــي ت ـقــوم
بها هنا وهـنــاك مــن دون أي هدف
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي( .وق ـ ــد أعـ ـل ــن وزيـ ــر
الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان
ان «معركة اسـتـعــادة الــرقــة ستبدأ
خ ــالل االي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة» م ــن دون أن
يـحــدد مرحلة مــا بعد استعادتها
مـ ــن «داع ـ ـ ـ ـ ــش» وألي قـ ـ ـ ـ ّـوة س ـي ـتـ ّـم
تسليمها.
وإذا كانت املعركة الدائرة حول
الــرقــة ب ــدأت قـبــل أشـهــر ع ــدة ،فــإن
معركة مدينة الــرقــة فــي ذاتـهــا لم
تنضج بعد بالكامل ،مع العلم أن
ّ
أوروب ــا تتحضر لها مــع أميركا.
اال ان الخالف يبقى سيد املوقف:
هــل تــدخــل ال ـقــوى الـكــرديــة الــرقــة،

امل ــدي ـن ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وال تـحـكـمـهــا؟
هــل يـقـبــل ع ــرب وعـشــائــر املنطقة
ال ـ ــوج ـ ــود الـ ـغ ــرب ــي )الـ ـف ــرنـ ـس ــي -
األمـ ـي ــرك ــي  -الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي( عـلــى
أراضـ ـيـ ـه ــا ح ـت ــى ب ـع ــد م ـحــاصــرة
«القاعدة» في ادلب؟
األج ـ ــوب ـ ــة ع ـل ــى ه ـ ــذه األس ـئ ـل ــة
غـيــر حــاضــرة ال ـي ــوم ،ألن أي ردة
ف ـع ــل ضـ ــد أمـ ـي ــرك ــا ع ـل ــى صـعـيــد
كبير ومـبـ ْـرمــج ومستمر تحتاج
إلــى وقــت لــدراســة تــواجــد الـقــوات
أرض س ــوري ــة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة ع ـل ــى
ٍ
م ـح ـت ـلــة ،إال أن م ــن الـ ــواضـ ــح أن
ّ
أم ـيــركــا ل ــم ت ـح ـتــل أي ب ـلــد عــربــي
وخرجت منه دون خسائر ،وهي
ال تتحمل كثيرًا الخسائر البشرية
وعودة جنودها بأكياس سود.
إال ان ه ـن ــاك رأي ـ ــا آخـ ــر ي ـقــول:
ـأت أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ال ـ ـ ـ ــى سـ ــوريـ ــة
فـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ـ ِ
وتـقـضــي عـلــى اإلرهـ ـ ــاب .فعندما
كــانــت فــي ال ـع ــراق ،ك ــان وجــودهــا
وسياستها سببا لقيام «داعش»،
ولكن أيضا كــان لها دور رئيسي

في إيجاد «الـصـحــوات» )القبائل
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـن ـي ــة الـ ـت ــي ق ــات ـل ـ ْـت
ال ـقــوات الـتــي ُعــرفــت الحـقــا باسم
داعـ ــش( وال ـق ـضــاء عـلــى االرهـ ــاب.
اال ان م ـغ ــادرت ـه ــا س ـ ّـب ـب ــت ع ــودة
ه ــؤالء ب ـقــو ِة احـتــاللـهــم لـســوريــة.
فـ ــإذا ك ــان وج ــوده ــا يـقـضــي على
االرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة وي ــوق ــف
الذبح والتكفيريني ،فإن وجودها
أف ـ ـضـ ــل م ـ ــن ع ـ ــدم ـ ــه .إال ان ه ــذه
املـ ـق ــارب ــة ت ـن ـق ـص ـهــا ال ـج ـغ ــراف ـي ــا:
ّ
وتتمدد
فأميركا لــن تــأخــذ الــرقــة
ال ــى بــاقــي املـنــاطــق ال ـتــي يسيطر
ع ـل ـي ـهــا ت ـن ـظ ـيــم «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ،بــل
س ـ ـيـ ــدفـ ــع تـ ـ ــواجـ ـ ــدهـ ـ ــا م ـس ـل ـح ــي
«داع ـ ــش» نـحــو ال ـق ــوات الـســوريــة
والعراقية ليبقى الصراع مستمرًا
ف ــي امل ـنــاطــق ال ـتــي ت ـتــواجــد فيها
روسيا وايــران وحلفاوها وطبعا
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري .وهـ ـ ــذا يـعـنــي
تقسيم شمال سورية )بني أميركا
وتــركـيــا( وإبـقــاء الـحــرب مستمرة
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق األخ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ــى حــني

ال ـق ـضــاء عـلــى تـنـظـيــم «ال ـقــاعــدة»
ونضوج الحل السياسي.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع أن تـ ـفـ ـش ــل
«ال ـقــاعــدة» فــي اسـتـمــالــة الـقــاعــدة
الـشـعـبـيــة م ــن جــديــد وخـصــوصــا
ان هجومها العسكري فــي األيــام
امل ــاض ـي ــة ق ــد فـ ـش ــل .ف ـبــاس ـت ـعــادة
م ـنــاطــق ج ــوب ــر وأخـ ـ ــرى مـتـقــدمــة
ح ـ ــول الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،وب ــاس ـت ــرج ــاع
م ـنــاطــق ف ــي شـ ــرق ح ـم ــاة وت ـقــدم
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــائ ــه
تـحــت غ ـطــاء ج ــوي روس ـ ــي ،فـهــذا
سينعكس سلبا على التنظيم في
املناطق التي يسيطر عليها .وهذا
أي ـضــا ي ــدل عـلــى تصميم روسـيــا
ْ
ووضـ ـ ـ ــع كـ ــل ث ـق ـل ـهــا فـ ــي س ــوري ــة
لـتـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا .ف ـهــل سـتـتــرك
ّ
تتمدد
موسكو الواليات املتحدة
داخــل منطقة نفوذها في سورية
وت ـحــارب ـهــا م ــن خ ــالل أدوات ،أو
ت ـت ـعــايــش م ـع ـهــا ك ـم ــا ف ـع ـلــت فــي
برلني إبان انتهاء الحرب العاملية
الثانية؟

ُ
املعارك تخرج
سد الفرات عن الخدمة
مقتل أمير «داعشي» أملاني

دم ـشــق  -وكـ ــاالت  -خ ــرج سد
ال ـ ـفـ ــرات الـ ــواقـ ــع ت ـح ــت س ـي ـطــرة
ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ق ـ ــرب مــدي ـنــة
الــرقــة ،شمال ســوريــة ،أمــس ،عن
الـخــدمــة نتيجة امل ـعــارك الــدائــرة
قربه ما يهدد بارتفاع منسوب
املياه فيه.
وت ـ ـ ـخـ ـ ــوض «ق ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» )قـ ـس ــد( ،الـتــي
ت ـضــم ف ـصــائــل عــرب ـيــة وك ــردي ــة،
م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارك ع ـ ـن ـ ـي ـ ـفـ ــة الس ـ ـت ـ ـع ـ ــادة
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ــد الـ ـ ـف ـ ــرات
ومدينة الطبقة القريبة منه في
اطار العملية العسكرية الواسعة
ل ـطــرد «داع ـ ــش» م ــن ال ــرق ــة ،أب ــرز
معاقله في سورية.
وقـ ــال م ـص ــدر ف ـنــي م ــن داخ ــل
س ــد الـ ـف ــرات الـ ــذي ي ـعــرف أيـضــا
بسد الطبقة« ،خــرج سد الفرات
ع ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ن ـت ـي ـج ــة امل ـ ـعـ ــارك
العنيفة بالقرب منه» ،موضحا
أن «قصفا طــال ســاحــة التوزيع
امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة عـ ـ ــن تـ ـ ــزويـ ـ ــد الـ ـس ــد
ب ــال ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة مـ ــا أدى
لخروجها عن الخدمة فنيا» ،من
دون ان يتمكن من تحديد ما إذا
ك ــان الـقـصــف ع ـب ــارة ع ــن غ ــارات
جــويــة أو نــاتــج عــن االشتباكات
القريبة.
وي ـ ـش ـ ـكـ ــل خـ ـ ـ ـ ــروج الـ ـ ـس ـ ــد عــن

ال ـخــدمــة ،حـســب امل ـصــدر الـفـنــي،
«خـطــورة في حــال لم يتم تــدارك
االعطال الفنية سريعا».
وأشـ ــار امل ـصــدر ال ــى ان «عــدد
ال ـف ـن ـيــني امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـســد
مـ ـ ـح ـ ــدود ح ــالـ ـي ــا وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي ال
يمكنهم السيطرة على االعطال
الفنية» ،كما انه ال يمكن لفنيني
آخ ــري ــن ال ــدخ ــول إل ـي ــه «ف ـحــركــة
الــدخــول وال ـخــروج متوقفة منذ
ثالثة ايام نتيجة الغارات املكثفة
في محيطه».
من جهته ،أكد املتحدث باسم
«ق ـس ــد» ط ــالل س ـلــو أال خ ـطــورة
عـ ـل ــى الـ ـ ـس ـ ــد ،مـ ـ ـش ـ ــددًا عـ ـل ــى ان ــه
«ليس هناك غارات» عليه.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ع ـم ـل ـيــة االن ـ ـ ــزال
الـ ـج ــوي ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ق ــوات
ام ـيــرك ـيــة ق ـبــل أيـ ــام ك ــان هــدفـهــا
«تجنب قصف السد أو حصول
أي أضرار فيه».
وت ـتــركــز االش ـت ـب ــاك ــات حــالـيــا
خـ ــارج امل ــدخ ــل الـشـمــالــي للسد،
وف ــق «املــرصــد ال ـســوري لحقوق
االنـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان» ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي أفـ ـ ـ ـ ـ ــاد ع ــن
ص ـع ــوب ــات ع ـ ــدة أه ـم ـه ــا تـلـغـيــم
«الدواعش» املنطقة املحيطة به.
وحـ ــذر ال ـت ـنـظـيــم ،ع ـبــر وكــالــة
«أعـمــاق» التابعة لــه ،مــن أن سد
ال ـ ـفـ ــرات «مـ ـه ــدد ب ــاالن ـه ـي ــار فــي

دي ميستورا
يدعو «الثالثي»
إلنقاذ الهدنة
في سورية

طفلة سورية فرت مع عائلتها من الرقة تلهو بالرمل في مخيم موقت للنازحني في بلدة عني عيسى

أي ل ـح ـظ ــة ن ـت ـي ـج ــة الـ ـض ــرب ــات
االمـ ـي ــركـ ـي ــة وبـ ـسـ ـب ــب االرت ـ ـفـ ــاع
الكبير في منسوب املياه».
ل ـك ــن امل ـ ـصـ ــدر ال ـف ـن ــي أك ـ ــد أن
«مـنـســوب املـيــاه لــم يرتفع حتى
اآلن ،لكنه م ـهــدد بــاالرت ـفــاع في
حال استمر الوضع الحالي».
وتـبـلــغ كـمـيــات امل ـيــاه املخزنة
في سد الفرات أكثر من  14مليار
متر مكعب .وتعتمد املحافظات
الواقعة في شمال وشرق سورية

بشكل رئيسي عليه لتأمني مياه
الـ ـش ــرب مل ــالي ــني امل ــدن ـي ــني ول ــري
م ـس ــاح ــات ك ـب ـيــرة م ــن االراض ـ ــي
الزراعية.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أف ــاد سكان
ف ــي ال ــرق ــة ،أم ـ ــس ،أن «سـ ـي ــارات
ت ــاب ـع ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ــش ت ـجــول
في املدينة وتدعو عبر مكبرات
الـصــوت األهــالــي للخروج منها
خوفا من انهيار سد الفرات».
وحـســب الـسـكــان ،تــوجــه آالف

م ــن أه ــال ــي امل ــدي ـن ــة الـ ــى منطقة
الكسرات وجامعة الفرات جنوب
النهر عبر الزوارق لعبور النهر،
كـ ـم ــا ت ــوجـ ـه ــت اعـ ـ ـ ـ ــداد م ـمــاث ـلــة
ب ــات ـج ــاه مـنـطـقــة امل ـ ـ ــزارع شـمــال
غرب املدينة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ــرق ـ ــة
أصبحت شبه خالية من السكان
وأن الكثير من األبنية بقي فيها
عـ ـ ــدد مـ ـ ـح ـ ــدود م ـ ــن االش ـ ـخـ ــاص
لحمايتها من السرقة.

(ا ف ب)

وتــوازيــا ،أعلنت «قـســد» أنها
سيطرت أمس على بلدة الكرامة،
آخ ـ ــر بـ ـل ــدة ك ـب ـي ــرة إل ـ ــى ال ـش ــرق
م ــن ال ــرق ــة ال ـت ــي ت ـب ـعــد ن ـحــو 18
كيلومترًا.
وخـ ــالل املـ ـع ــارك ع ـلــى أط ــراف
سد الفرات ،قتل أمير في تنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ي ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـج ـن ـس ـي ــة
األملـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ح ـ ـسـ ــب مـ ـ ــا أفـ ـ ـ ــادت
مـ ـ ـص ـ ــادر إعـ ــالم ـ ـيـ ــة مـ ـق ــرب ــة مــن
«قسد» ،موضحة أنه يدعى «أبو

عمر األملاني» وأنــه قتل مع عدد
من عناصر التنظيم.
وعـلــى جـبـهــات أخ ــرى ،صـ ّـدت
املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة امل ـس ـل ـحــة،
أمـ ـ ــس ،ه ـج ــوم ــا واس ـ ـعـ ــا ل ـق ــوات
النظام في ريــف حماة الشمالي
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــرض ــت هـ ــي وم ـن ــاط ــق
أخـ ــرى ف ــي ري ــف دم ـش ــق وإدل ــب
ل ـق ـص ــف ج ـ ـ ــوي غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق،
مـمــا أس ـفــر ع ــن س ـقــوط ضحايا
مدنيني.

جنيف  -وك ــاالت  -دعا
املـبـعــوث الــدولــي الخاص
ال ــى ســوريــة سـتـيـفــان دي
ً
ميستورا ،كــال من طهران
ومـ ــوس ـ ـكـ ــو ،اب ـ ـ ــرز ح ـل ـفــاء
دم ـش ــق ،وأنـ ـق ــرة الــداع ـمــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة ،الـ ـ ـ ــى بـ ــذل
«ج ـهــود طــارئــة» للحفاظ
على وقف اطالق النار ،في
ضوء التصعيد العسكري
االخـيــر ،لضمان استمرار
مفاوضات جنيف.
ووج ـ ــه دي م ـي ـس ـتــورا،
وفـ ـ ـ ــق بـ ـ ـي ـ ــان عـ ـ ــن م ـك ـت ـبــه
االعـ ـ ــالمـ ـ ــي لـ ـي ــل أول مــن
أم ـ ـ ـ ــس ،رسـ ـ ــائـ ـ ــل الـ ـ ـ ــى كــل
مــن وزراء خــارجـيــة اي ــران
وروس ـ ـيـ ــا وت ــركـ ـي ــا )ع ـلــى
اعـ ـتـ ـب ــار دول ـ ـهـ ــم ضــام ـنــة
ل ـل ـهــدنــة( ،نــاشــدهــم فيها
«بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود طـ ـ ــارئـ ـ ــة
للحفاظ على نـظــام وقف
إطـ ـ ـ ــالق ال ـ ـ ـنـ ـ ــار» ال ـ ـسـ ــاري
)اف ـت ــراض ـي ــا( ف ــي ســوريــة
منذ  30ديسمبر املاضي
وي ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض لـ ـ ـخ ـ ــروق ـ ــات
كبيرة تصاعدت وتيرتها
في االيام االخيرة.
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات
«جـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــف  »5انـ ـطـ ـلـ ـق ــت
الخميس املاضي للبحث
في جدول أعمال «طموح»
من أربعة عناوين رئيسية
«بشكل متواز» ،هي الحكم
والــدس ـتــور واالنـتـخــابــات
ومكافحة االرهاب.

ّ
«املدمر بشكل كامل» نافيًا تعرضه لضربة جوية
اتهم «داعش» بتفخيخ املنزل

الجيش العراقي يطرح فرضية مغايرة لـ «مجزرة» املوصل
ب ـغ ــداد  -وكـ ــاالت  -نـفــى الـجـيــش ال ـعــراقــي،
أمـ ــس ،أن ت ـكــون الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة ال ـتــي طلب
مــن التحالف الــدولــي شنها على أحــد مناطق
غرب املوصل ،تسببت في وقــوع املجزرة التي
ّ ً
محمال تنظيم
راح ضحيتها عشرات املدنيني،
«داعش» املسؤولية الكاملة.
جاء ذلك غداة إعالن وزارة الدفاع العراقية،
فـتـحـهــا تـحـقـيـقــا ف ــي مـقـتــل ع ـش ــرات املــدنـيــني
فــي ال ـحــي امل ــذك ــور ،إث ــر غ ــارة جــويــة لـطــائــرات
التحالف الدولي األسبوع املاضي.
وأك ــدت «خلية اإلع ــالم الـحــربــي» ،فــي بيان،
أم ــس ،أن املـكــان ال ــذي تــم طلب ضــربــه كــان في
ح ــي ال ــرس ــال ــة ،ول ـي ــس ك ـمــا ت ـن ــاول ــت وســائــل
اإلعالم )املوصل الجديدة(.
واض ــاف ــت انـ ــه «ب ـت ــاري ــخ  17م ـ ــارس 2017
ش ــرع ــت قـ ـط ــاع ــات جـ ـه ــاز م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ــاب
باقتحام حي الرسالةّ ،
وفجرت عصابات داعش

االرهابية عددًا من العجالت املفخخة الكبيرة
مع انتحاريني إلعاقة تقدم قطعاتنا» ،و«بعد
تــدمـيــر ال ـعــدو اسـتـطــاعــت قــوات ـنــا مــن تطهير
كامل حي الرسالة وذلك في تمام الساعه 18.00
)بالتوقيت املحلي( من نفس اليوم».
وأشارت الخلية إلى أنه جرى تشكيل فريق
مــن الـخـبــراء العسكريني مــن الـقــادة امليدانيني
لـفـحــص م ـكــان ال ـب ـيــت الـ ــذي تـنــاقـلـتــه وســائــل
االع ــالم و«تـبــني أنــه مدمر بشكل كامل .100٪
وجميع جدرانه مفخخة وال توجد أي حفرة أو
دالة على انه تعرض الى ضربة جوية».
ك ـمــا وج ــد ف ــري ــق الـتـحـقـيــق ب ـج ــوار الـبـيــت
«عجلة كبيرة مفخخة مفجورة وتم انتشال 61
جثة منه».
ول ـفــت الـبـيــان إل ــى أن ــه «خ ــالل الـحــديــث مع
ش ـهــود ع ـيــان مــن املـنـطـقــة أفـ ــادوا أن )داع ــش(
ف ـخــخ ال ـب ـيــوت وأج ـب ــر ال ـع ــوائ ــل ع ـلــى ال ـن ــزول

فــي الـســراديــب ،ليعطي منازلها لالنتحاريني
إلطالق النار باتجاه قواتنا األمنية».
ووفــق البيان ،فــإن عناصر التنظيم فجروا
عـ ــددًا م ــن ال ـع ـجــالت املـفـخـخــة م ــع انـتـحــاريــني
إلعــاقــة تـقــدم ال ـق ــوات ،مــا اسـتــدعــى الـطـلــب من
قـ ــوات ال ـت ـحــالــف بـتــوجـيــه ضــربــة جــويــة على
مجموعة من «الدواعش» ومعداتهم.
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنـقـيــب فــي الـجـيــش جبار
حـســن إن «نـسـبــة الـخـطــأ فــي الـقـصــف الـجــوي
ألهــداف داعــش متوقع ،والسبب يعود إلــى أن
ال ـق ـيــادات العسكرية تتلقى مـعـلــومــات كثيرة
من مدنيني في األحياء غير املحررة ،وبطبيعة
الحال املعلومات عادة ال تكون دقيقة».
وأضاف إن «عناصر داعش يتنقلون بسرعة
بــني األزق ــة وامل ـنــازل فهم ليسوا أهــدافــا ثابتة
لتسهل عملية استهدافهم بالقصف الجوي،
لـ ــذا ع ـم ـل ـيــات ال ـق ـصــف ال ـت ــي ح ـص ـلــت راف ـق ـهــا

أخ ـط ــاء غ ـيــر م ـق ـص ــودة ،ل ـكــن طـبـيـعــة امل ـع ــارك
ال ـجــاريــة وال ـتــداخــل بــني املـسـلـحــني واملــدنـيــني
يخلف قتلى أبرياء».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،أكـ ــد ق ــائ ــد ال ـشــرطــة
االت ـ ـحـ ــاديـ ــة الـ ـف ــري ــق رائ ـ ــد ش ــاك ــر ج ـ ــودت أن
التنظيم يقصف باملدفعية الثقيلة فــي كافة
مناطق االشتباك ويفخخ املنازل واملباني.
وق ـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـ ــودت ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان ،إن «الـ ـش ــرط ــة
االتـحــاديــة حريصة على حياة وأمــن وسالمة
املواطنني خالل معركة تحرير املوصل» ،مشيرًا
إل ــى أن «ق ـيــادة الـشــرطــة االت ـحــاديــة استنفرت
إمكانياتها إلغاثة األهالي و إجالء النازحني».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ان ـ ـهـ ــا «لـ ـ ـج ـ ــأت إل ـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام
الـ ـط ــائ ــرات امل ـس ـي ــرة امل ـ ـ ــزودة بــال ـق ـنــابــل ذات
ال ـتــأث ـيــر املـ ـح ــدود خ ــالل اس ـت ـه ــداف عـنــاصــر
داع ـ ـ ـ ـ ــش لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـ ـلـ ــى أرواح امل ــدنـ ـي ــني
وممتلكاتهم رغــم صعوبة املعركة وتحصن

العدو في املناطق املأهولة بالسكان» .وأكد
أن «داع ــش يقصف باملدفعية الثقيلة أو ما
تسمى بمدفع جهنم كافة مناطق االشتباك،
ويفخخ امل ـنــازل واملـبــانــي ويـفـجــرهــا ،ويركن
اآلل ـيــات امللغمة وســط األح ـيــاء السكنية ،ما
يتسبب بسقوط ضحايا من املدنيني».
وف ـ ــي ردود الـ ـفـ ـع ــل ،دان «اتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـق ــوى
الـعــراقـيــة» بـشــدة القصف الـعـشــوائــي ،مطالبا
رئيس ال ــوزراء حيدر العبادي بتغيير قواعد
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاك لـ ـتـ ـف ــادي ال ـخ ـس ــائ ــر فـ ــي ص ـف ــوف
املدنيني.
أم ــا رئـيــس الـبــرملــان سليم الـجـبــوري فدعا
إلى جلسة برملانية طارئة غدًا الثالثاء ملناقشة
«ف ــاجـ ـع ــة حـ ــي املـ ــوصـ ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» ،وط ــال ــب
ال ـج ـهــات امل ـســؤولــة عــن امل ـلــف األم ـنــي بتقديم
تـقــاريــر ســريـعــة وعــاجـلــة إل ــى مجلس الـنــواب
تتضمن مجريات ما يحدث في الساحل األيمن

م ــن مــدي ـنــة امل ــوص ــل وأسـ ـب ــاب س ـق ــوط مـئــات
املدنيني األبرياء خالل املعارك.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ال ـع ـم ـل ـي ــات امل ـس ـت ـم ــرة ،أع ـلــن
الـجـيــش ال ـعــراقــي ،ام ــس ،اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة
على حي العروبة واملنطقة الصناعية ،في غرب
املوصل ،من قبضة «داعش».
وف ــي مـحــافـظــة األن ـب ــار غ ــرب ــا ،أفـ ــاد مـصــدر
أم ـن ــي أن تـفـجـيـرًا ان ـت ـحــاريــا اس ـت ـهــدف مـنــزل
مسؤول محلي جنوب الفلوجة.
وقال النقيب بشرطة األنبار أحمد الدليمي
إن «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا اقتحم» ليل
اول مــن ام ــس «م ـنــزل قــائـمـقــام قـضــاء عامرية
الصمود فيصل العيساوي».
وأض ــاف ان «االن ـت ـحــاري تمكن مــن تفجير
نـفـســه ق ــرب ال ـع ـي ـســاوي ،م ــا أدى إل ــى إصــابــة
الـ ـعـ ـيـ ـس ــاوي ب ـ ـجـ ــروح ،تـ ــم ن ـق ـل ــه ع ـل ــى إث ــره ــا
ملستشفى العامرية العام».

