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الهول وسنجار بقبضة األكراد:
ربط سوري ــ عراقي بغطاء أميركي
سيطرت أمس
«قوات سورية
الديمقراطية» على بلدة
الهول شرق الحسكة
على الحدود مع العراق،
في وقت سيطرت
فيه «البيشمركة» على
مدينة سنجار ،في خطة
ُبالتعاون مع واشنطن،
تضعف انتشار «داعش»
ّ
السورية ـ
على الحدود
ّ
العراقية
الحسكة ــ أيهم مرعي

ّ
ورد ال ـت ـن ـظ ـي ــم ع ـل ــى ف ـش ــل ال ـه ـج ــوم
ب ـت ـف ـج ـي ــر أح ـ ـ ــد أنـ ــاب ـ ـيـ ــب الـ ـ ـغ ـ ــاز بــن
م ـن ـط ـق ـت ــي ح ـ ـجـ ــار وآراك ،م ـ ــا أدى
إلـ ــى خ ــروج ــه م ــن ال ـخ ــدم ــة ،ف ــي وقــت
ت ـش ـه ــد فـ ـي ــه م ـن ـط ـق ــة امل ـ ـقـ ــالـ ــع ،غ ــرب
تــدمــر ،اشتباكات عنيفة بــن الجيش
ومسلحي «داعش».
ومــن جهة أخ ــرى ،قالت وزارة الدفاع
ّ
ـة ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن امل ـق ــات ــات
ال ــروسـ ـي ـ ّ
الحربية نفذت  107طلعات ضد 289
هدفًا للجماعات املسلحة في أرياف 6
محافظات سورية أمــس ،ما أدى إلى
تدمير مقر قيادة و 50موقعًا تحتوي
عـ ـت ــادًا ح ــرب ـي ــا و 184م ــوق ـع ــا وم ـق ـرًا
ّ
محصنًا و 16مستودعًا للذخيرة.

في هذا االتجاه.
م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ّ
البريطاني ،فيليب هاموند ،أن على
الرئيس بشار االسد أن «يتنحى في
إطار املرحلة االنتقالية في سوريا».
وق ـ ــال ،ف ــي ت ـصــريــح م ــن ب ـ ــراغ« :عـلــى
بـ ـش ــار األس ـ ـ ــد أن ي ـت ـن ـح ــى فـ ــي إطـ ــار
املرحلة االنتقالية فــي ســوريــا ،لكننا
نقر بأنه إذا كان ثمة مرحلة انتقالية

ال ت ـ ـبـ ــدو وق ـ ــائ ـ ــع امل ـ ـع ـ ــارك ال ـت ــي
ت ـخــوض ـهــا ق ـ ــوات «ال ـب ـي ـش ـمــركــة»
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــردي ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي جـ ـ ـب ـ ــل سـ ـنـ ـج ــار
(ش ـن ـكــال) ،وتـلــك الـتــي تخوضها
«قـ ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة»،
وذراع ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ــرئ ـي ـس ـي ــة «وحـ ـ ــدات
حـ ـم ــاي ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب»ال ـ ـكـ ــرديـ ــة ،فــي
الريف الشرقي للحسكة ،منفصلة
ع ــن بـعـضـهــا ب ـع ـضــا ،م ــن نــاحـيــة
تقليص وج ــود تنظيم «داع ــش»
فــي املـنــاطــق الـتــي تسيطر عليها
الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة ف ـ ــي س ــوري ــة
وال ـع ــراق ،والتنسيق غـيــر املعلن
بــن ال ـطــرفــن ،ال ــذي تــوفــره غرفة
ع ـم ـل ـي ــات «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي»
الــداعــم للطرفني ،الـتــي أدت أمس
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى مــدي ـن ـتــي ال ـهــول
وسـ ـنـ ـج ــار االس ـت ــرات ـي ـج ـت ــن فــي
البلدين .وإن كان الخالف الكردي
ّ
وتجسد
ـ ـ الـكــردي م ــازال واضـحــا
بـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ل ــرئـ ـي ــس «إقـ ـلـ ـي ــم
ك ـ ــردس ـ ـت ـ ــان ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق» م ـس ـع ــود
بـ ــرزانـ ــي ب ـ ــأن «شـ ـنـ ـك ــال ت ـح ــررت
بفضل دم ــاء ق ــوات البيشمركة»،
نــاف ـيــا «م ـش ــارك ــة أي قـ ــوة أخ ــرى
ف ــي عـمـلـيــة تـحــريــر ش ـن ـكــال» ،في
إشارة منه لنفي أي وجود لقوات
«الـكــريــا» التابعة لحزب العمال
ال ـكــردس ـتــانــي و«وحـ ـ ــدات حماية
ً
ال ـش ـع ــب» املـ ــوجـ ــودة أص ـ ــا عـلــى
اطــراف املدينة منذ اقتحامها من
مسلحي «داعـ ــش» مـنــذ أك ـثــر من
عام ،التي سيطرت اخيرًا على 23
قرية في محيط سنجار وأطرافها
ّ
الغربية.
إال أن الوقائع تؤكد وجود تنسيق
على األرض بني الطرفني .العملية
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي س ـن ـجــار وال ـه ــول

فـمــن املـمـكــن أن ي ـشــارك فيها إلــى حد
معني».
وأضاف« :نحن واضحون لجهة أننا
ل ــن ن ـس ـعــى إل ـ ــى ت ــدم ـي ــر امل ــؤس ـس ــات
الحكومية في سوريا .نقول بوضوح
إننا نأشمل إبقاء تلك املؤسسات».
الرئيس الروسي،
في املقابل ،أعلن
ّ
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ـ ــوت ـ ــن ،أن ـ ـ ـ ــه ال ي ـم ـلــك
«ال ـح ــق» فــي أن يـطـلــب مــن الــرئـيــس

ُ
أطلق عليها اسم «معركة تقطيع
األوصال» ،وتسعى لفتح جبهات
ّ
عدة لتشتيت قوة التنظيم ومنعه
مــن التجميع واإلمـ ـ ــداد ،وال ـقــدرة
ً
على امل ـنــاورة ،وص ــوال إلــى طــرده
مـ ــن ك ــام ــل امل ـن ـط ـق ــة الـ ـح ــدودي ــة،
وهو ما ّ
يفسر بدء «قوات سورية
الديمقراطية» ،عملياتها من بلدة
ال ـهــول ال ـح ــدودي ــة ،ال ـتــي ستتيح
سيطرتها الـتــي جــرت أمــس على
ّ
التمدد على طول الحدود
البلدة،
ً
ّ
العراقية ،وصوال إلى إغالق كافة
الحدود العراقية التي تربطها مع
محافظة الحسكة ،التي ُّ
تمتد على
طول يقارب  200كم من أصل 605
كــم هــي طــول الـحــدود مــع الـعــراق،
والتي سبق لـ«الوحدات» الكردية
أن سيطرت على مساحة واسعة
منها بعد سيطرتها على الحدود
من بلدة ربيعة في اليعربية وتل
حميس وجزعة والحد الحدودي
لبلدة الهول ،لتنجز بذلك سيطرة
هـ ـ ّـامـ ــة ع ـل ــى جـ ـ ــزء مـ ــن ال ـ ـحـ ــدود،
زادت منها أمــس عمليات التقدم
ال ـتــي قــامــت بـهــا «ال ــوح ــدات» من
ب ـل ــدة ب ـع ــاج ال ـع ــراق ـ ّـي ــة املــاص ـقــة
لـلـحــدود بــاتـجــاه ال ـهــول وريـفـهــا،
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي مـ ــك ـ ـنـ ــت «قـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــة
ّ
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ــة» م ــن ق ـطــع طــريــق
الهول ـ الشدادي ،والسيطرة على
ب ـلــدة ال ـه ــول ش ــرق ال ـح ـس ـكــة ،مع
أفـضـلـيــة ال ـت ـق ـ ّـدم بــات ـجــاه مــديـنــة
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــدادي ،احـ ـ ـ ــد أك ـ ـبـ ــر م ـع ــاق ــل
ً
«داعــش» في سوريا ،وصــوال إلى
قريتي تل صفوك والعجيج على
ال ـحــدود .وهــو مــا يتقاطع عمليًا
مع عمليات سنجار ،التي ستحد
من تنقالت «داعــش» بني املوصل
وال ـ ــرق ـ ــة .الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم «ق ـ ــوات
سورية الديمقراطية» ،طالل سلو،
أكد لـ«األخبار» أن «ال تنسيق بني
البيشمركة وقواتهم في املنطقة»،
الفتًا إلى أن «عملياتهم العسكرية
بــال ـت ـعــاون الــوث ـيــق م ــع الـتـحــالــف
الدولي مستمرة في محيط بلدة
ال ـهــول بـعــد الـسـيـطــرة أم ــس على
مركز البلدة ،وستستمر باتجاه
آخر قرية في ريف الشدادي حتى
ت ـحــريــر ك ــام ــل ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي
مل ـحــاف ـظــة ال ـح ـس ـك ــة» ،ن ــاف ـي ــا «أن
ت ـش ـمــل عـمـلـيــاتـهــم حــال ـيــا ســوى
ال ـ ـ ـح ـ ـ ــدود اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ملـ ـح ــافـ ـظ ــة
الحسكة» .عمليات «قوات سورية
الديمقراطية» وقــوامـهــا األســاس
«الــوحــدات»ال ـكــرديــة الـتــي تجري
بتنسيق مع «التحالف» األميركي،
ت ـس ـعــى مل ــواك ـب ــة ال ـت ـق ــدم ال ـســريــع
للجيش ال ـســوري وحـلـفــائــه ومــن
فــوق ـهــم الـ ـط ــائ ــرات ال ــروس ـي ــة في

ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري الـ ـتـ ـنـ ـح ــي ،كـ ـم ــا ي ـط ــال ــب
غربيون وعرب.
وأض ــاف بــوتــن أن روسـيــا لديها كل
الــوســائــل املــالـيــة والفنية الـضــروريــة
ملواصلة حملتها الجوية في سوريا
مـ ــا دام ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري ب ـحــاجــة
ّ
إلـ ــى دع ـم ـه ــا .وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن س ــاح
ال ـجــو ال ــروس ــي ّ
«وج ـ ــه ع ــدة ضــربــات
أله ـ ـ ــداف حـ ـ ّـددهـ ــا ال ـج ـي ــش ال ـس ــوري

ّ
تتجه القوات الكردية للهجوم على معقل «داعش» ،مدينة الشدادي (أ ف ب)

ريـ ــف ح ـل ــب ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـعــزيــز
ال ـح ـض ــور األم ـي ــرك ــي ف ــي امل ـي ــدان
ال ـس ــوري إلي ـجــاد تـ ــوازن مـيــدانــي
ف ــي امل ـف ــاوض ــات امل ـس ـت ـمــرة حــول
ســوريــا .إل ــى ذل ــك ذهـبــت مـصــادر
معارضة الــى «أن مــا يجري على
الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة ال ـعــراق ـيــة هو
م ــؤام ــرة ب ـغ ـطــاء أم ـيــركــي تسعى

إلـ ــى ربـ ــط امل ـن ــاط ــق ال ـك ــردي ــة بني
سوريا والعراق واالستحواذ على
مناطق نفطية إلنشاء كيان كردي
م ــدع ــوم أم ـي ــرك ـي ــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة».
وه ــو مــا ينفيه االكـ ــراد ،مؤكدين
أن العمليات ترمي إلى السيطرة
عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل ال ـ ــري ـ ــف ال ـج ـن ــوب ــي
والشرقي ملحافظة الحسكة.

تقرير

ريف حلب الشرقي :الجيش إلى دير حافر
صهيب عنجريني
واصــل الجيش الـســوري أمــس تقدمه في
ريــف حلب الـشــرقــي ،وبــات مــن املــؤكــد ّأن
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى هـ ــذا امل ـحــور
تسير بخطوات متسارعة نحو مدينة دير
حافر ،أحد أبرز معاقل تنظيم «داعش» في
املنطقة .وإذا واصــل الجيش التقدم على
املنوال الذي اتسمت به عملياته في ّ
األيام
األخيرة ،فإن مسافة الثمانية كيلومترات
التي تفصل «كــويــرس» عن ديــر حافر ال
تبدو في حاجة كثير وقت لقطعها ،فيما
يـتــوقــع أن تـتـســم مـعــركــة اق ـت ـحــام املــديـنــة
بالضراوة .سالح الجو كان قد كثف أمس
غــاراتــه فــي املنطقة ،مستهدفًا على وجه
الخصوص قرية حميمة صغيرة (غــرب
دير حافر) التي تعتبر بمثابة بوابة غربية

الحر ،واستبعدنا مناطق أشار قادة
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـح ــر إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا خــاض ـعــة
لـسـيـطــرتـهــم .وت ـث ـبــت هـ ــذه الـحـقـيـقــة
م ـ ـجـ ــددًا أنـ ـن ــا ال ن ـق ـص ــف مـ ــا ي ـعــرف
باسم املعارضة املعتدلة وال السكان
املدنيني».
إلــى ذل ــك ،أعلنت الـسـفــارة اإليــرانـيــة
ف ـ ـ ــي مـ ــوس ـ ـكـ ــو أن م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي ،ح ـســن أمـيــر

للمدينة ،وه ــو مــا دف ــع ال ـقــوات الـبــريــة إلــى
املسارعة في التقدم نحوها .ومن املرجح
أن يسعى الجيش وحلفاؤه إلى اقتحام دير
حافر عبر محوريها الشمالي والغربي ،في
مسعى إلــى عزلها عــن بلدة رســم حرمل
اإلمــام (شمال ديــر حافر ،جنوب الباب).
سير العمليات وفــق هــذا املسار سيؤدي
بطبيعة الحال إلى التضييق على مسلحي
«داع ــش» وإجـبــارهــم على االنـسـحــاب في
أحــد اتجاهني :جنوبًا أو شرقًا .وباملعنى
التكتيكي ،فــإن أبــرز النتائج الناجمة عن
تـحـقـيــق هـ ــذا الـ ـه ــدف ه ــو تـشـتـيــت ق ــوات
«داع ـ ـ ــش» ،وح ــرم ــان املـنـسـحـبــن فــرصــة
االنضمام إلى نظرائهم في «رسم حرمل
اإلم ــام» التي قــد تكون الـهــدف التالي بعد
دي ــر حــافــر ،وأول ــى الـخـطــوات عـلــى طريق
الباب.

ع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان ،سـ ـيـ ـش ــارك فـ ــي ل ـقــاء
فيينا اليوم.
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة «تـ ـ ــاس» ع ـ ّـن ال ـس ـف ــارة
اإليرانية في موسكو ،أمس ،أنه «سيمثل
طهران مساعد وزيــر الخارجية بسبب
ارت ـبــاط وزي ــر الـخــارجـيــة محمد جــواد
ظــريــف بـفـعــالـيــات أخ ــرى مــدرجــة على
جدول أعماله».
(األخبار ،أ ف ب)

