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«وحدات» سوريا يمألون فراغ البشمركة

نقاتل عنكم ونستقبل «أهلكم»
َع َبرت أكثر من ثمانية
آالف أسرة عراقية الحدود
السورية هربًا من مجازر
«داعش»« .وحدات الحماية»
الكردية السورية ّ
غطت
«البشمركة» من
انسحاب ّ
املنطقة .أمنت وصول
النازحني إلى مناطق آمنة،
ّ
وثبتت مواقع جديدة في
املناطق العراقية لتقاتل
«الجحيم» املتفشية في قرى
األقلية األيزيدية
ريف الحسكة ــ أيهم مرعي
ي� � �ح � ��اول ه� � � � � ��وزان ،ال� �ط� �ف ��ل ال� �ع ��راق ��ي
األيزيدي ،ابن ال�ـ 7سنوات ،امتصاص
وضعتها له والدته
حبة البندورة التي
ّ
في صحن بالستيكي لعله يكسر بها
جوع أربعة أي��ام من الحصار والسير
ف��ي وع � ��ورة ال �ج �ب��ال ح �ت��ى وص ��ل إل��ى
ال �ح ��دود ال �س��وري��ة ،وم�ن�ه��ا إل ��ى ق��ري��ة
ت��ل خ��ات��ون ف��ي ري ��ف ال�ق�ح�ط��ان�ي��ة في
محافظة الحسكة.
ف � � ��ي ال � �ح � �س � �ك� ��ة اس � �ت � �ق � �ب� ��ل األه� � ��ال� � ��ي
النازحني ،فيما اختار بعضهم اإلقامة
في املدارس لكثرة عدد أفراد عائلته.

هوزان كان قد وصل مع  168من أبناء
قرية حردانة التابعة لبلدة شنكال في
قضاء سنجار العراقي ع��اب�رًا الساتر
الحدودي بني بلدتي ربيعة واليعربية
على الحدود السورية العراقية ،بعدما
ن�ق�ل�ت�ه��م س �ب��ع س� �ي ��ارات س��ال �ك��ة ط��رق��ًا
وعرة.
ع �ي��ون ن �س��اء «ح� ��ردان� ��ة» ل��م ت �ك��ف عن
ال � �ب � �ك� ��اء .وص� �ل� �ه ��م ن� �ب ��أ م� � ��وت ع �ش��رة
أط �ف��ال م��ن ق��ري�ت�ه��م ع�ط�ش��ًا م�م��ن ف� ّ�روا
ّ
ف��ي ات�ج��اه ج�ب��ل س�ن�ج��ار ،ل�ع��دم تمكن
أحد من الوصول إليهم ...واليوم أكثر
م� ��ن خ �م �س��ة آالف ش �خ ��ص م� �ه ��ددون
بمواجهة املصير ذاته.
ي��روي شفان رش��و أوس��ي لـ«األخبار»
ً ّ
ما حصل مع عائلته ،قائال إن «داعش»
هددت قريتهم في سنجار بمهاجمتها
منذ عشرين يومًا ،وحاولوا مغادرتها
ت� ��وج� � ّ�س� ��ًا ل� �ل� �خ� �ط ��ر ،إال أن ع �ن��اص��ر
«البشمركة» لم يسمحوا لنا باملغادرة
«م��ؤك��دي��ن ل�ن��ا أن �ه��م س�ي�ت�ص��دون ألي
ه � �ج� ��وم» ،إال أن «داع � � ��ش ه��اج �م �ت �ن��ا
وف� ّ�ر البشمركة بعدما تركونا نواجه
م�ص�ي��رن��ا» .وأض� ��اف «م�ق��ات�ل��و داع��ش
طلبوا منا ع��دم م�غ��ادرة القرية ريثما
ي �ق� ّ�رر م�ص�ي��رن��ا ،وم��ن ث� َّ�م اب�ل�غ��ون��ا أن��ه
ال دي ��ان ��ة أي ��زي ��دي ��ة ف ��ي ظ ��ل «ال ��دول ��ة
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة» وأن � �ن� ��ا ي �ج ��ب أن ن�ع�ل��ن
إس�ل�ام �ن��ا أو ن� �غ ��ادر خ �ل�ال  48س��اع��ة
فقط ،لنقرر مغادرة منازلنا وقضينا
أكثر من ي��وم كامل في الطرق الوعرة
حتى وصلنا إلى سوريا».

«داعش باغتتنا وصادرت سالح أبناء
ال �ق��ري��ة وط��ال�ب�ت�ن��ا ب��إش �ه��ار إس�لام�ن��ا
وخ �ي��رت �ن��ا ب�ي�ن ال �ه �ج��رة أو ال �ق �ت��ل في
حال عصيان ذلك» ،تروي فريدة ّ
شرو،
الشابة النازحة من سنجار.
ل��م ت�ع�ت��د ش � ّ�رو ه ��ذه امل �ظ��اه��ر .تنهمر
دموعها عند ذكرها «لعدد من النساء
واألط � �ف� ��ال ال ��ذي ��ن أرس� �ل ��وا إل� ��ى س��وق
ال �س �ب��اي��ا ف ��ي امل ��وص ��ل»« .ن �ح��ن أب �ن��اء
ال �ش �ع��ب األي� ��زي� ��دي م �س��امل ��ون ون��ري��د
الخير لكل الناس» ،تضيف.
يحاول زياد رستم ،ابن قرية تل خاتون
ال �س��وري��ة ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ت��وت��ر ش � ّ�رو،
بعدما كان قد انتهى من توزيع مالبس
جمعها من أبناء حيه في القحطانية
ً
ع�ل��ى ض�ي��وف�ه��م ال �ج��دد ،ق��ائ�ل�ا« :نحن
السوريني كما أفرغنا منازلنا لكم في
قريتنا املتواضعة سنفرغ قرى أخرى
لغيركم ،سنقاسمكم رغيف الخبز إلى
ان يفرج الله عنكم».
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال � �ت� ��ي ح� �ص� �ل ��ت ع �ل �ي �ه��ا
ّ
«األخ �ب��ار» تفيد ب��أن أكثر م��ن ثمانية
آالف ع��ائ�ل��ة ع�ب��رت ال �ح��دود ،وال ي��زال
ّ
بعضهم في الطريق إليها بعدما تمكن
عناصر من «وحدات مقاومة شنكال»
و«وح� ��دات ح�م��اي��ة ال�ش�ع��ب» ال�س��وري��ة
م � ��ن ف � �ت ��ح ط � ��ري � ��ق ل� �ب� �ع ��ض امل ��دن� �ي�ي�ن
العالقني للعبور باتجاه سوريا.
معظم تلك ال�ع��وائ��ل اخ�ت��ار وبتوجيه
م��ن «حكومة شمال ال�ع��راق» أن يكون
دخ ��ول �ه ��م س ��وري ��ا ط ��ري ��ق ع� �ب ��ور إل��ى
ش �م��ال ال �ع��راق م��ن ال�ج��ان��ب اآلخ ��ر من

ال� � �ح � ��دود ،ع �ب��ر م �ع �ب��ر س �ي �م��ال �ك��ا ف��ي
مدينة املالكية ،فيما ق� ّ�در ع��دد األس��ر
ال �ت��ي اس�ت�ق��رت ف��ي س��وري��ا ب��أك�ث��ر من
 ،500ت��رك��ز معظمها ف��ي القحطانية
واملالكية ومعبدة ورميالن والجوادية.

معارك شرسة على الحدود
في الطريق إلى مدينة اليعربية (على
ّ
الحدود العراقية) ال شيء يعكر دورة
ح �ي��اة ال �ن��اس ال �ي��وم �ي��ة .ال�ج�م�ي��ع هنا
يعمل ف��ي ال��زراع��ة أو تربية امل��واش��ي.
ع �ن��د ال� ��وص� ��ول إل � ��ى ال� �ب� �ل ��دة ي �ت �ح� ّ�ول
املشهد إلى منطقة خالية من سكانها،
حيث تعلو أصوات القذائف والقنص.
ف��ي م�ع�ب��ر رب �ي�ع��ة ال� �ح ��دودي وال�ج�ه��ة
املقابلةّ ،
يثبت مقاتلو «وحدات حماية
الشعب» مواقعهم ،يؤازرهم مقاتلون
عشائريون يتبعون لشيخ قبيلة شمر
ح�م�ي��دي ده ��ام ال �ه ��ادي ،ف�ي�م��ا يعتلي
ق�ن��اص��و «ال ��وح ��دات» ص��وام��ع حبوب
ربيعة محاولني منع أي محاولة تقدم
م��ن م�س�ل�ح��ي «ال ��دول ��ة» ،ال��ذي��ن ح��اول
مقاتلوهم أربع ّ
مرات اختراق دفاعات
«الوحدات».
ق��ائ��د «اس ��اي ��ش (ش ��رط ��ة) ال�ي�ع��رب�ي��ة»،
ن��اف��ذ ع �ب��د ال �ع��زي��ز ،أك� ��د ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
ّ
أن «وح � � ��دات ال �ح �م��اي��ة» وص �ل��ت إل��ى
أط��راف شنكال وتعمل اآلن على فتح
مزيد م��ن املنافذ للمدنيني إلنقاذهم،
م��ؤك �دًا أن «ت��دخ �ل �ه��م ف��ي ال �ب �ل��دة ج��اء
م��ن منظور أخ�لاق��ي وإنساني وللحد
م��ن امل �ج��ازر ال�ت��ي ت��رت�ك��ب ه�ن��اك بحق

املدنيني» .وانتقد عبد العزيز انسحاب
البشمركة من قضاء سنجار وتركهم
املدنيني يواجهون مصيرهم .وكشف
أن � �ه� ��م «ح� � ��اول� � ��وا إق� �ن ��اع� �ه ��م ب��ال �ب �ق��اء
والقتال معهم ،لكنهم رف�ض��وا الفكرة
كما رفضوا منحنا أسلحتهم الثقيلة
ّ
للقتال بها» .وأضاف أن «ما يجري هو
مخطط سياسي وإع�لام��ي يرمي إلى
السيطرة على مناطق الكرد وسنقف
في وجهه ونقاومه بكل قوتنا».

تنسيق كردي ــ كردي في مواجهة
«داعش»

ّ
ملقاطعة
أكد «رئيس املجلس التنفيذي
ّ
الجزيرة» ،أكرم حسو ،لـ«األخبار» أنه
جرى تأسيس غرفة عمليات مشتركة
ب�ي��ن ال � �ق� ��وى ال � �ك� ��ردي� ��ة م� ��ن «وح � � ��دات
الحماية» و«البشمركة» و«االسايش»
مل��واج �ه��ة م � �ح ��اوالت تّ� �م � ّ�دد «داع � ��ش»
ّ
ف��ي امل�ن�ط �ق��ة ،م��ؤك �دًا أن� ��ه «ب �ع��د ت�م��ك��ن
ت�ل��ك ال�ق��وى م��ن ف�ت��ح م�ن��اف��ذ للمدنيني
في شنكال ،ج��رى تسيير قوافل مواد
غذائية للمدنيني ومساعدتهم».
وأع � �ل� ��ن ف� ��ي ش� �ن� �ك ��ال ت ��أس� �ي ��س ق ��وى
ع� �س� �ك ��ري ��ة ت � �ح ��ت م� �س� �م ��ى «وح � � � ��دات
مقاومة شنكال» ،التي بدأت معاركها
ضد «الدولة» بالتنسيق مع «وحدات
حماية الشعب» ،فيما أعلنت األخيرة
سيطرتها على قرية دوكرا في شنكال،
والتصدي ملحاوالت تسلل من ربيعة
ب��ات �ج��اه ال�ي�ع��رب�ي��ة ب�ع��د ق�ت��ل ع ��دد من
عناصر «الدولة».

المطارات على رأس أهداف «جيش اإلسالم» و«داعش»
سيناريو «الفرقة  »17تكرر أمس في «اللواء  »93في الرقة،
إذ بات األخير في قبضة «الدولة اإلسالمية» .فيما أفادت تسريبات
بأن املطارات هي الهدف املقبل للتنظيم ،األمر الذي يتزامن مع
إعالن «جيش اإلسالم» بدء «معركة تطويق مطار دمشق الدولي»

من قصف املعارضة لـ«ضاحية األسد» في حلب (األناضول)

صهيب عنجريني
ً
فجأة ،توجهت بوصلتا «جيش اإلسالم»
وتنظيم «الدولة اإلسالمية» إلى املطارات،
بوصفها الهدف املقبل لكليهما .ورغم أن
الطرفني يتبادالن ع� ً
�داء ُمعلنًا ،وصل إلى
ح��د ت �ب��ادل ارت �ك ��اب امل �ج ��ازر ف��ي ال�غ��وط��ة
الشرقية ،غير أن التزامن في اختيار هذه
األه� ��داف ي�س�ت��رع��ي االن �ت �ب��اه ،م��ن دون أن
يعني بالضرورة وج��ود تنسيق مباشر،
أو ينفي اح�ت�م��ال ق�ي��ام الع�ب�ين إقليميني
م��ؤث��ري��ن ف��ي س�ل��وك التنظيمني بتوجيه
البوصلتني «الجهاديتني» .مطار دمشق
ال��دول��ي ،ب��ات منذ ي��وم أم��س ،هدفًا معلنًا
ألح� ��دث م �ع��ارك «ج �ي��ش اإلس �ل ��ام» ،ال��ذي
ي�ق��وده زه��ران ع�ل��وش ،وال�ت��ي حملت اسم
«م�ع��رك��ة ت�ط��وي��ق م�ط��ار دم�ش��ق ال��دول��ي».
«ج� �ي ��ش اإلس� �ل� ��ام» ق � ��ال ف ��ي ب� �ي ��ان ل ��ه إن
املعركة تهدف إل��ى «تطويق امل�ط��ار ال��ذي
ي�ع��د امل �ص��در األس��اس��ي ل��وف��ود امل�ق��ات�ل�ين
األجانب واملساعدات اإليرانية إل��ى نظام
(الرئيس السوري) بشار األسد» .وخطوة
ل �ح �ص��ار دم �ش��ق «ت �م �ه �ي �دًا ل�ل�ق�ض��اء على
ال �ن �ظ��ام ف ��ي ع��اص �م �ت��ه» .ووف� �ق ��ًا مل �ص��ادر
«ج�ي��ش اإلس�ل�ام» ،فقد ب��دأت امل�ع��رك��ة ليل
األربعاء ،و«لن تتوقف قبل السيطرة على
مطار دمشق ال��دول��ي ،م��رورًا بالغزالنية،
وح �ت �ي �ت��ة ال� �ت ��رك� �م ��ان» .امل � �ص� ��ادر ذات� �ه ��ا،
ت �ح��دث��ت ع ��ن «س �ي �ط��رة امل �ج��اه��دي��ن على
ع��دد م��ن النقاط ق��رب مطاحن الغزالنية،
وح �ص��ار امل�ط��اح��ن ت�م�ه�ي�دًا الق�ت�ح��ام�ه��ا».
مصادر ميدانية سورية ّ
أكدت أن املنطقة
«ت�ش�ه��د اش�ت�ب��اك��ات ع�ن�ي�ف��ة» ،م �ش��ددة في
ال� ��وق� ��ت ن �ف �س��ه ع �ل ��ى أن «ال� ��وض� ��ع ت�ح��ت
ال�س�ي�ط��رة ال �ت� ّ
�ام��ة» .ف�ي�م��ا ق��ال��ت صفحات

«ج �ه��ادي��ة» إن «ق �ص �ف��ًا ع�ن�ي�ف��ًا اس�ت�ه��دف
م ��واق ��ع امل �ج��اه��دي��ن ف ��ي ال �غ��زالن �ي��ة ودي ��ر
ال� �ع� �ص ��اف� �ي ��ر ب� ��ال � �ص� ��واري� ��خ وال � �ط � �ي� ��ران
الحربي».
ب ��دوره ،ح��دد تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة»
أه � � ��داف «غ � ��زوات � ��ه» امل �ق �ب �ل��ة ،م ��ن دون أن
ّ
رسميًا بعد .ووفقًا لتسريبات
ُيعلن عنها
حصلت عليها «األخ �ب ��ار» ،ف��إن امل �ط��ارات
العسكرية في كل من الطبقة (ريف الرقة)،
ودي � � ��ر ال � � � ��زور ،وك � ��وي � ��رس (ري � � ��ف ح �ل ��ب)،
س�ت�ك��ون ه��دف��ًا مل �ع��ارك ع�ن�ي�ف��ةُ ،
وم�ت��زام�ن��ة
في األيام القليلة املقبلة .وبطبيعة الحال،
ف ��إن م �ط��ار ك ��وي ��رس ي � ��رزح ت �ح��ت ح�ص��ار
م �س �ت �م� ّ�ر م �ن��ذ ش �ه��ور ط��وي �ل��ة ،وس �ب��ق أن

سقط «اللواء »93
في قبضة «الدولة» في
مشهد مكرر عن
مشهد «الفرقة »17

شهد م �ح��اوالت م�ت�ك��ررة الق�ت�ح��ام��ه ،األم��ر
ال��ذي ينطبق على م�ط��ار دي��ر ال ��زور .وإذا
ص�ح��ت امل �ع �ل��وم��ات ال � ��واردة م��ن ك��وال�ي��س
التنظيم ،فمن امل��رج��ح أن يعمل التنظيم
على تكرار سيناريو االقتحامات املعهود
ُ
ذات � � � ��ه ،وال � � � ��ذي ط � �ب� ��ق ب� �ن� �ج ��اح أم� � ��س ف��ي
«اللواء  »93الواقع في عني عيسى (الريف

ال �ش �م��ال��ي) ،إذ س�ق��ط ف��ي ق�ب�ض��ة «ال��دول��ة
ً
اإلسالمية» ،في مشهد ب��دا نسخة مكررة
من مشهد «الفرقة ( »17التي يتبع اللواء
ل� �ه ��ا) ،م ��ع اخ� �ت�ل�اف ج� ��وه� ��ري ،ت �م �ث��ل ف��ي
سرعة سقوط اللواء في قبضة «ال��دول��ة»،
خالفًا ملا كانت عليه الحال في مقر الفرقة.
ث�ل�اث عمليات ان�ت�ح��اري��ة ،ب��واس�ط��ة ث�لاث
مفخخة ،كانت فاتحة الهجوم
شاحنات
ّ
ع �ل��ى ال � �ل ��واء .ن��ف��ذه��ا ف ��ي س ��اع ��ات ال�ف�ج��ر
ّ
األول � ��ى ك ��ل م ��ن أب ��و ح��ذي �ف��ة ال �ت��رك �م��ان��ي،
وأب ��و ع �ب��دو ال �ش��ام��ي ،وال �س �ع��ودي هاجر
ال� � �ج � ��زراوي .وم� ��ع ان �ت �ص��اف ن �ه��ار أم ��س،
تمكن مسلحو التنظيم من السيطرة على
أج ��زاء واس �ع��ة م��ن ال �ل��واء ،فيما استمرت
االشتباكات في أجزاء منه ساعات َ
بعدها.
ُ
وترجح املعطيات ال��واردة من عني عيسى
فرضية تنفيذ الجنود ال�س��وري�ين عملية
ان�س�ح��اب ،ع�ل��ى دف �ع��ات .م��ا دف��ع التنظيم
إلى تحذير سكان املناطق والقرى الواقعة
جنوب اللواء من مغبة «مساعدة عناصر
ال �ن �ظ��ام ال �ف ��اري ��ن م ��ن ال � �ل� ��واء» .وج � ��اء في
التحذير املقتضب الذي تداولته صفحات
«جهادية» غير رسمية أن التنظيم «يحذر
أي ش �خ��ص ي �ق ��وم ب �ت �ق��دي��م أي م �س��اع��دة
م�ه�م��ا ك��ان��ت ل�ل�ع�ن��اص��ر ال �ه��ارب�ي�ن» تحت
طائلة «املحاسبة» .فيما نشرت صفحات
ت��اب �ع��ة ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م امل �ت �ط��رف ص� ��ورًا لجثث
ج �ن��ود س��وري�ي�ن ،ق��ال��ت إن �ه��م س�ق�ط��وا في
م�ع��رك��ة ال �ل��واء .وأت�ب�ع��ت ذل��ك بنشر ص��ور
أخرى ملا سمته «جز رؤوس النصيريني».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ت ��داول ��ت ص�ف�ح��ات «م��ؤي��دة»
أنباء عن «أوام��ر باالنسحاب ،ترافقت مع
تغطية ج��وي��ة كثيفة ص��اح�ب��ت انسحاب
املئات من الجنود مع معداتهم الثقيلة».
ّ
مصدر من داخل التنظيم ،أكد لـ«األخبار»

