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سوريا

إطالق «معركة تحرير
الحدث برعاية أميركية ،أعلنت «قسد» أمس
ّ
أقرب إلى
الرقة» .التوقيت والمعطيات المتوافرة تشي بأن اإلعالن
ّ
انتخابية» ّ
ّ
ّ
األميركي ّة للمرشحة
اإلدارة
مها
تقد
كونه «ورقة دعم
ّ
ّ
الديموقراطية هيالري كلينتون .فيما تؤكد «قسد» أن المعركة
ستستمر على األرض حتى «تحرير الرقة» ومن دون «مشاركة أنقرة
أو مرتزقتها»

«غضب الفرات» في الرقة:

ّ
معركة «تحرير» أم ورقة انتخابية؟
صهيب عنجريني
َ
ّ
انتخابي بامتياز ،أعطت
توقيت
في
ٍ
ّ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــركــيــة ش ــارة
ان ـط ــاق «م ـعــركــة تـحــريــر ال ــرق ــة» من
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» .اإلسـ ـن ــاد ال ـجــوي
ّ
سيتصدى
واملهمات «االسـتـشــاريــة»
لـ ـه ــا «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ب ـق ـي ــادة
أم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــا الـ ـ ـ ــذراع ال ـب ــري ــة فـهــي

«ق ــوات ســوريــا الديموقراطية» التي
اح ـت ـف ـظ ــت ب ـم ــوق ـع ـه ــا ح ـل ـي ـف ــا ب ـ ّ
ـري ــا
ّ ً
مفضال لألميركيني في شمال سوريا.
وف ـي ـمــا ل ــم ي ـصــدر ح ـتــى م ـســاء أمــس
أي تعليق روس ــي أو س ــوري رسمي
ّ
املستجدات ،بــدا الفتًا ما أثارته
على
ّ
ص ـح ـي ـفــة «ل ـ ــو فـ ـيـ ـغ ــارو» ال ـفــرن ـســيــة
عــن احـتـمــال «وج ــود تــوافــق أميركي
روس ـ ــي» ع ـلــى ق ــاع ــدة «ال ــرق ــة مـقــابــل

«قسد» لن نقاتل الجيش السوري
«لـ ــن ي ـح ــدث صـ ـ ـ ٌ
ـدام بـيـنـنــا وبـ ــن الـجـيــش
ّ
ال ـســوري» ،هــذا مــا أك ــده لــ«األخـبــار» طالل
ّ
املتحدث الرسمي باسم ّ
«قوات سوريا
سلو
ّ
ّ
ّ
الديموقراطية» .سلو رأى أن «أي معركة
بني قواتنا وبني الجيش السوري ستكون
معركة ّ
عبثية ،وستؤدي إلى تدمير البنى
ّ
التحتية وزي ــادة مـعــانــاة الشعب الـســوري
بــا طــائــل ،قـبــل أن يـجــد الجميع أنفسهم
يـجـلـســون إل ــى ط ــاول ــة ت ـف ــاوض واح ـ ــدة».
وأضــاف «بعد خمس سنوات من املعارك
املـسـتـمـ ّـرة بــن مختلف املـجـمــوعــات وبــن
الجيش ،نجد املجتمع الدولي يضغط على
ّ
تفاوضية.
الجميع لالنخراط في مسارات
نـحــن لــن ن ـكـ ّـرر ه ــذا الـخـطــأ» .وق ــال إن أي
«ت ـحــرك للجيش ال ـس ــوري نـحــو ال ـبــاب لن
يواجه من قبلنا بــأي ّ
َ
رد سلبي» ،واختتم
ِ
ً
ّ
ق ــائ ــا «لـلـجـيــش ال ـح ــق ف ــي أن ي ـح ــرر أي
منطقة يشاء من تنظيم داعش».

حـلــب» .الصحيفة نقلت عــن مسؤول
ّ
سوري (لم ّ
تسمه) قوله إن «األميركان
ي ـت ــرك ــون لـ ـل ــروس حـ ـل ــب ،وبــامل ـقــابــل
ي ـت ــرك ال ـ ــروس لــأم ـيــركــان اس ـت ـعــادة
ّ
الرقة» .وبرغم أن تصريحات أميركية
وفرنسية كــانــت قــد أظـهـ َـرت اهتمامًا
خ ــاص ــا ب ـم ـعــركــة ال ــرق ــة خـ ــال األيـ ــام
ّ
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،غـ ـي ــر أن ظـ ـ ـ ــروف إط ـ ــاق
ّ
العملية التي ُس ّميت «غضب الفرات»
ّ
ت ــوح ــي (حـ ـت ــى اآلن) بـ ـ ــأن االه ـت ـم ــام
ّ
منصب على إعالن املعركة في الدرجة
األولى ،من دون توفير التربة الالزمة
ل ـض ـمــان س ـيــرهــا ب ــال ـص ــورة األم ـث ــل.
وإذا كــان انخراط «قسد» (وعمودها
ال ـف ـق ــري «وحـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـعــب»
ال ـ ـكـ ــرديـ ــة) فـ ــي م ـ ـعـ ــارك ضـ ــد تـنـظـيــم
«داع ـ ــش» بـغـطــاء أم ـيــركــي وم ــن دون
ّ
تركي أمرًا غير جديد ،فالجديد
رضى
ُ
ّ ّ
هــذه امل ــرة أن معركة الــرقــة تطلق في
خضم معارك تخوضها قــوات الغزو
ال ـتــركــي ومـجـمــوعــات «درع ال ـفــرات»
ّ
ضد «قسد» في ريف حلب الشمالي،
ف ـي ـمــا ي ــرت ـب ــط الـ ـط ــرف ــان ب ـت ـحــال ـفــات
ـوي ــة م ــع األم ـيــرك ـيــن .وي ـب ــدو ّ
قـ ّ
جليًا
أن االسـتـثـمــار فــي ال ـع ــداء املستحكم
ّ
أساسيًا
بني األكراد وأنقرة بات ركنًا
فــي السياسة األمـيــركـ ّـيــة فــي الشمال
الـســوري منذ إعــان أنـقــرة بــدء «درع
ال ـفــرات» فــي آب املــاضــي («األخ ـب ــار»،
ّ
ّ
العدد  .)2971ومــن املسلم به أن لقاء
رئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان األمـ ـي ــرك ــي جــوزي ــف
دانـ ـف ــورد بـنـظـيــره ال ـتــركــي خلوصي
أك ــار أمــس فــي أنـقــرة يرتبط ارتباطًا
وث ـي ـقــا ب ــإع ــان «قـ ـس ــد» رس ـم ـ ّـي ــا بــدء
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى األرض.
ول ــم تــرشــح تفاصيل واف ـيــة عـمــا دار
في االجتماع املذكور ،ما يترك الباب

تضاربت األنباء بشأن حقيقة ّ
تقدم «قسد» في محيط عين عيسى (أ ف ب)

م ـف ـت ــوح ــا أم ـ ــام احـ ـتـ ـم ــال ــنّ :أول ـه ـم ــا
وج ــود ق ــرار أمـيــركــي ج ــدي بتطويع
أنقرة ودفعها إلى ّ
تجرع األمر الواقع
واالكـ ـتـ ـف ــاء ب ـل ـعــب دور املـ ـتـ ـف ـ ّـرج فــي
ٌ
شرح أميركي
عملية الرقة ،وثانيهما
ّ
(وإن
مماثلة
ة
عملي
ً
لضرورات إطالق ً
لــم تـكــن مستوفية شــروطـهــا) خــدمــة
للديموقراطيني فــي سـبــاق الــرئــاســة
الـ ــذي يـنـطـلــق ي ــوم غ ــد ،ع ـلــى أن تـتـ ّـم

ّ
منصب على
االهتمام
إعالن المعركة في
الدرجة األولى

م ـعــال ـجــة املـ ـخـ ــاوف ال ـت ــرك ـ ّـي ــة الح ـقــا.
ّ
مرجحًا وال
ويبدو االحتمال الثاني
ّ
سـ ّـيـمــا فــي ظــل املـعـطـيــات الـتــي تــؤكــد
ّ
ّ
أميركيًا منذ
أن «قسد» أخذت إشعارًا
ّ
ّأي ـ ــام ٌ بـ ــأن «امل ـع ــرك ــة س ـت ـط ــول» ،وهــو
مــوقــف نقله إلــى الـعـلــن وزي ــر الــدفــاع
األميركي آشتون كارتر الذي أكد في
بـيــان لــه م ـســاء أم ــس أن «امل ـعــركــة لن
تكون سهلة» .وقبل البيان بساعات،
كــان املتحدث الرسمي باسم «قسد»
ّ
ّ
طـ ــال س ـلــو ق ــد أك ـ ــد لـ ــ«األ ًخـ ـب ــار» أن
«املـ ـ ـع ـ ــارك س ـت ـك ــون ص ـع ـب ــة ح ـت ـمـ ّـا».
سلو ربــط بــن املــدى الزمني املتوقع
و«م ـ ـتـ ــانـ ــة ت ـح ـص ـي ـن ــات داعـ ـ ـ ــش فــي
ّ
الــرقــة» ،وق ــال إن «داع ــش ح ـ ّـول الرقة
إل ــى عــاصـمــة إلره ــاب ــه ،وبــالـتــالــي من
املـ ـت ــوق ــع أن تـ ـك ــون املـ ـع ــرك ــة صـعـبــة
ّ
وط ــوي ـل ــة» .وذك ـ ــر ال ـنــاطــق بــ«عـمـلـيــة
تحرير منبج» (التي استغرقت قرابة
ّ
شهرين ونصف شهر) ،ورأى أن «من

العراق

العبادي والبرزاني يشيدان بالمنجزات الميدانية :لمعركة
يبدو أن بغداد مرتاحة لسير عملياتها
العسكريةّ في محافظة نينوى .ترى
في ما ُحقق إنجازًا كبيرًا ،وهي عازمة
ع ـلــى مــواص ـلــة ت ـقـ ّـدم ـهــا بــالـتـعــاون
مع مختلف القوى العراقية .وفي
الـسـيــاق ،ج ــاءت زي ــارة الـعـبــادي ألربيل
لـتــأكـيــد ال ـت ـعــاون وإط ـ ــاق معركة
استعادة الحويجة
ّ
حطت طائرة رئيس الوزراء العراقي،
ّ
ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ،أول م ــن أم ــس ،في
مـطــار أرب ـيــل ،حيث استقبله رئيس
إقـلـيــم «كــردس ـتــان ال ـع ــراق» مسعود
الـ ـب ــرزان ــي ،لـلـبـحــث ف ــي مـسـتـجــدات
عـمـلـيــة اس ـت ـعــادة مـحــافـظــة نـيـنــوى.
وذكـ ـ ـ ــرت رئـ ــاسـ ــة اإلقـ ـلـ ـي ــم فـ ــي ب ـيــان
أن ــه «ت ــم خ ــال الـلـقــاء بـحــث خـطــوات
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة الس ـت ـع ــادة

املوصل التي بدأت منذ نحو عشرين
ي ــوم ــا ،وال ــوض ــع امل ـي ــدان ــي لـجـبـهــات
الـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــال ضـ ـ ـ ًـد مـ ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى ت ـن ـظ ـيــم
إلى أنه «تم البحث في
داعش» ،الفتة ّ
االنتصارات املحققة من قبل القوات
ال ـع ــراق ـي ــة وق ـ ـ ــوات ال ـب ـي ـش ـمــركــة فــي
محاور الشمال ،والشرق ،والجنوب
ملدينة املوصل».
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن ال ـط ــرف ــن عـ ّـبــرا
عــن ارتياحهما لـ«التنسيق املتميز
والعمل املشترك بني قوات البيشمركة
وق ـط ـع ــات ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي» ،كـمــا
ناقشا مسألة النازحني عــن مناطق
العمليات العسكرية باتجاه املناطق
اآلمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة ،م ـ ـشـ ــدديـ ــن عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى املـ ـك ــون ــات ال ـقــوم ـيــة
والدينية في محافظة نينوى.
وفيما اكتفى الطرفان ببيان أربيل،
تلفت مصادر بغداد إلى أن «الجميع
ات ـف ـق ــوا ع ـلــى ت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـكــامــل
لحكومة ب ـغــداد ،والـجـيــش الـعــراقــي
وقوات البيشمركة والحشد الشعبي
ف ــي ج ـب ـهــات ال ـق ـت ــال» ،مـ ـش ـ ّـددة على
ضرورة «قتال جميع القوات األمنية،

من دون تمييز ،بشرف وبسالة».
وت ـ ـض ـ ـيـ ــف املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن الـ ـط ــرف ــن
اسـ ـتـ ـنـ ـك ــرا مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي ك ــرك ــوك،
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر امل ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي ،حـ ـ ـ ــن ّ
رحـ ـ ـل ـ ــت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا
م ــن ال ـن ــازح ــن الـ ـع ــرب ،إذ تـتـهـمـهــم
«سـ ـلـ ـط ــات امل ــديـ ـن ــة ب ـت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
لـعـنــاصــر داعـ ــش» .وت ـب ـ ّـرأ الـبــرزانــي
مـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــات سـ ـلـ ـط ــات ك ــرك ــوك،
واص ـف ــا إي ــاه ــا بـ ـ «ت ـص ــرف ــات فــرديــة
ال تـحـســب عـلــى ال ـق ـيــادة ال ـكــرديــة»،
متعهدًا بـ «تسليم جميع املمتلكات
ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـنــازحــن امل ـح ـج ــوزة فــي
دوائ ـ ــر األس ــاي ــش ع ــن ط ــري ــق لجنة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة مـ ـ ــع بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،ورؤسـ ـ ـ ـ ــاء
ّ
الـعـشــائــر فــي املـنـطـقــة» .ب ــدوره ،أكــد
الـعـبــادي ض ــرورة «إي ـقــاف عمليات
التهديم والترحيل ...وعــودة أهالي
الـ ـ ـق ـ ــرى املـ ــرح ـ ـلـ ــة ،وفـ ـ ــق م ـ ــا ت ـ ـقـ ـ ّـرره
اللجنة املشكلة حديثًا» .كذلك ،أشاد
ال ـط ــرف ــان ب ـت ـص ـ ّـدي ال ـق ــوى األم ـن ـيــة
امل ـت ـن ــوع ــة ل ـه ـج ــوم «داع ـ ـ ـ ــش» عـلــى
ّ
ـؤكـدًا أن «جميع ّ
مكونات
املــديـنــة ،مـ
كركوك رفضت التعاون مع داعش».

بلغ عدد النازحين
منذ بداية عمليات
الموصل  31ألفًا

وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع مـ ـ ـع ـ ــارك امل ــوص ــل
ّ
وت ـل ـع ـف ــر ،تـ ــؤكـ ــد مـ ـص ــار ب ـ ـغـ ــداد أن
الـطــرفــن ق ـ ّـررا خــوض معركة ثالثة،
مـ ـ ــوازيـ ـ ــة ل ـل ـم ـع ــرك ـت ــن ال ـق ــائ ـم ـت ــن،
هــدفـهــا اس ـت ـعــادة مــديـنــة الـحــويـجــة
( 60كلم جنوبي غــربــي كــركــوك) ،إذ
واف ــق الـبــرزانــي على دخ ــول الجيش
ال ـعــراقــي لـلـمــديـنــة ،وت ـقــديــم اإلقـلـيــم
ً
دعمًا كامال له.
وك ـ ــان ال ـع ـب ــادي ق ــد وص ـ ــل ،أول من
أمــس ،إلى منطقة عمليات «قادمون
يـ ــا ن ـ ـي ـ ـنـ ــوى» ،لـ ــاطـ ــاع عـ ـل ــى سـيــر

ّ
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،مـ ـتـ ـف ــقـ ـدًا
ال ـق ـط ـعــات الـعـسـكــريــة ف ــي الـخـطــوط
األمامية.
م ـيــدان ـيــا ،ت ــواص ــل ال ـق ــوى الـعــراقـيــة
املختلفة عملياتها العسكرية ،حيث
تـمـكـنــت م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى طــريــق
امل ــوص ــل ـ ـ ـ ك ــرك ــوك ،ج ـنــوبــي شــرقــي
ـت تستمر
مـحــافـظــة نـيـنــوى ،فــي وق ـ ٍ
فيه قــوات «الفرقة املدرعة التاسعة»
و«الـ ـل ــواء ال ـثــالــث ـ ـ ال ـفــرقــة األول ـ ــى»،
فـ ــي الـ ـتـ ـق ـ ّـدم فـ ــي األح ـ ـيـ ــاء ال ـشــرق ـيــة
لنهر دجلة ،حيث توغلت داخل حي
االنتصار ،وجديدة املفتي.
بــدوره ،أعلن قائد عمليات استعادة
املوصل الفريق الركن رشيد يارالله،
ّ
أن «القوات العراقية تمكنت من قتل
ـان لـت ـن ـظـيــم داع ــش
قـ ـي ــادي ك ـب ـيــر ثـ ـ ـ ٍ
داخ ــل املــدي ـنــة» ،الف ـتــا فــي ب ـيــان إلــى
أن «ق ــوة م ــن ال ـفــرقــة  15تـمـكـنــت من
قتل أبــو حمزة األنـصــاري (جــزائــري
الـجـنـسـيــة) ف ــي امل ـح ــور ال ـج ـنــوبــي».
وس ـبــق لـلـقــوات الـعــراقـيــة أن أعلنت
م ـق ـت ــل مـ ـ ـس ـ ــؤول «هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـح ـ ــرب»،
فــي الـتـنـظـيــم ،مـهـنــد حــامــد إبــراهـيــم

