
أعلنت قوات سوريا الدميوقراطية املؤلفة من 
فصائل كردية وعربية سيطرتها أمس بشكل كامل 
على مدينة الرقة التي كانت تعد املعقل األب��رز 

لتنظيم الدولة االسالمية في سوريا.
وتشكل سيطرة هذه القوات بدعم من التحالف 
الدولي بقيادة أميركية على مدينة الرقة نكسة 
كبرى لتنظيم ال��دول��ة االسالمية ال��ذي مني في 
األش��ه��ر األخ��ي��رة بسلسلة خسائر ميدانية في 
سوريا والعراق املجاور، أدت الى تقلص مساحة 
»اخلالفة االسالمية« التي أعلنها في البلدين منذ 

العام 2014.
وق��ال الناطق الرسمي باسم ق��وات سوريا 
الدميوقراطية ط��الل سلو لوكالة فرانس برس 
عبر الهاتف »مت االنتهاء من العمليات العسكرية 
في الرقة« مؤكدأ »سيطرت قواتنا بالكامل على 

الرقة«.
وأضاف »إنتهى كل شيء في الرقة« مشيراً الى 
»عمليات متشيط جتري اآلن للقضاء على اخلاليا 
النائمة إن وج��دت، وتطهير املدينة من األلغام« 

التي زرعها مقاتلو التنظيم في وسط الرقة.
ومن املقرر بحسب سلو أن تعلن قوات سوريا 
الدميوقراطية »قريباً في بيان رسمي عن حترير 

املدينة«.
ويأتي هذا االع��الن بعد سيطرة ق��وات سوريا 
الدميوقراطية صباح الثالثاء على امللعب البلدي، 
بعد ساعات من اعالنها طرد مقاتلي التنظيم من 

دوار النعيم الواقع شرق امللعب البلدي.
وشكلت هذه النقاط الواقعة وسط الرقة، آخر 
اجليوب التي انكفأ اليها العشرات من املقاتلني 
األجانب في صفوف التنظيم املتطرف بعد أكثر 
من أربعة أشهر من املعارك العنيفة التي خاضتها 
قوات سوريا الدميوقراطية داخل املدينة بدعم من 

التحالف.

 »خارج سيطرة التنظيم« 
وشكل دوار النعيم مسرحاً العتداءات وحشية 
وعمليات إع��دام جماعية وصلب نفذها التنظيم 
منذ سيطرته على الرقة عام 2014، ما دفع سكان 

املدينة الى تغيير اسمه لدوار »اجلحيم«.

وبحسب مدير املرصد السوري حلقوق االنسان 
رامي عبد الرحمن، فإن مقاتلي التنظيم انسحبوا 
من محيط الدوار منذ أسبوعني لكن قوات سوريا 
الدميوقراطية لم تتمكن من السيطرة عليه بسبب 

االلغام الكثيفة التي تركها التنظيم خلفه. 
وتخوض قوات سوريا الدميوقراطية بدعم من 
التحالف منذ  يونيو معارك عنيفة داخ��ل مدينة 
الرقة، التي كانت تعد أب��رز معاقل التنظيم في 
سوريا. ودفعت املعارك منذ اندالعها عشرات آالف 

املدنيني الى الفرار مع تقدم املعارك.
ومع سيطرة هذه القوات على املدينة الثالثاء، 
»يكون وجود تنظيم الدولة اإلسالمية في كامل 

محافظة الرقة قد انتهى« وفق عبد الرحمن.
وتسارع التقدم العسكري في وس��ط املدينة 
في االي��ام األخ��ي��رة بعد خ��روج نحو ثالثة آالف 
مدني نهاية االسبوع املاضي وفق قوات سوريا 
الدميوقراطية، مبوجب مفاوضات قادها مجلس 

الرقة املدني ووجهاء من عشائر محافظة الرقة.
ومبوجب االتفاق أيضاً، خ��رج 275 شخصاً 
بني مقاتلني سوريني في صفوف التنظيم املتطرف 
وأف��راد من عائالتهم من دون أن تعرف وجهتهم 

حتى اآلن.
وتضاربت املعلومات ح��ول خ��روج مقاتلني 
أجانب أيضاً من مدينة ال��رق��ة، اال أن مسؤولني 

محليني أكدوا عدم مغادرة أي منهم.
وكان التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الداعم 
لقوات سوريا الدميوقراطية، أكد م��رات عدة أن 

املقاتلني األجانب ممنوعون من مغادرة الرقة.
وق��ال املتحدث باسم التحالف ري��ان ديلون 
لفرانس ب��رس االح��د »نحن م��ص��رون على عدم 
السماح للمقاتلني االج��ان��ب مب��غ��ادرة املدينة«، 
مضيفا »م��وق��ف��ن��ا ك���ان ان ي��ب��ق��وا وي��ق��ات��ل��وا او 

يستسلموا من دون شروط«.

 سلسلة خسائر 
وف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة، مني تنظيم الدولة 
االسالمية بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا 
وال��ع��راق امل��ج��اور، حيث يتعرض لهجمات من 

قوات متعددة على جبهات متنوعة.

ويتصدى التنظيم في محافظة دي��ر ال��زور 
املجاورة منذ أسابيع لهجومني منفصلني األول 
تقوده قوات النظام بدعم روسي في املدينة بشكل 
خ��اص، حيث تسعى ال��ى ط��رد اجلهاديني من 
احيائها الشرقية، وفي الريف الغربي الذي تلتف 
منه نحو الريف اجلنوبي الشرقي. وتقود قوات 
سوريا الدميوقراطية من جهتها الهجوم الثاني 

في الريف الشرقي بدعم من التحالف الدولي.

ومتكنت القوات احلكومية السورية مبوجب 
هذا الهجوم من السيطرة على مدينة امليادين التي 
كانت تعد واحدة من آخر أبرز معاقل التنظيم في 
احملافظة. كما متكنت من السيطرة على مساحة 
واسعة متتد من امليادين حتى مدينة دير الزور، 
مركز احملافظة، التي يسيطر التنظيم على احياء 

في شرقها.
وقال مدير املرصد السوري حلقوق االنسان 

رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الثالثاء 
إن قوات النظام سيطرت بدعم روسي في األيام 
االخيرة »على بلدات وقرى كانت تعد مراكز ثقل 

للتنظيم على ضفاف نهر الفرات«.
وبعد سيطرته في العام 2014 على مساحات 
واس��ع��ة ف��ي س��وري��ا وال��ع��راق امل��ج��اور، أعلن 
التنظيم اقامة »اخلالفة االسالمية« على مناطق 
في البلدين وتبنى تنفيذ اعتداءات دموية حول 

العالم.
وتشهد سوريا منذ آذار/م��ارس 2011 نزاعاً 
ب��دأ باحتجاجات سلمية ض��د ن��ظ��ام الرئيس 
السوري بشار االسد، سرعان ما حتول الى حرب 
دامية متعددة االط��راف تسببت مبقتل اكثر من 
330 الف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية 
وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل 

سوريا وخارجها.

alwasat.com.kw

مقاتلة كردية حتتفل باالنتصار

نكسة كبرى لتنظيم »داعش« املتطرف

»سورية الدميوقراطية« تسيطر بالكامل على مدينة الرقة 

4 جنود أتراك في شمال العراق مقتل 
قتل اربعة جنود أتراك أمس األول في شمال 
ال��ع��راق، اثنان في كمني نسب إل��ى عناصر من 
حزب العمل الكردستاني، واثنان في انفجار 
ع��ب��وة ي��دوي��ة ال��ص��ن��ع، وف��ق م��ا اف���اد اجليش 

التركي.

وأعلنت رئاسة أرك��ان ال��ق��وات التركية في 
بيان صباح الثالثاء أن جنديني قتال في انفجار 
عبوة يدوية الصنع مساء االثنني  في منطقة 
زاب بشمال العراق، فيما أصيب اثنان اخران 

بجروح.

وك����ان اجل��ي��ش ال���ك���ردي أع��ل��ن ف���ي وق��ت 
سابق االثنني مقتل عسكريني اثنني وإصابة 
ثالثة بجروح في كمني نسب أيضا إل��ى حزب 
العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة حركة 
»إرهابية«. ويخوض حزب العمال الكردستاني 

حركة مت��رد دام��ي��ة ف��ي تركيا منذ 1984 وله 
ق��واع��د خلفية ف��ي املناطق اجلبلية ف��ي شمال 
ال��ع��راق. ويستهدف الطيران احلربي التركي 
بانتظام هذه املنطقة كما يقوم اجليش التركي 

بعمليات توغل فيها أحيانا.

القوات العراقية تواصل التقدم في كركوك
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بعد السيطرة على أكبر احلقول النفطية في يد األكراد  مبحافظة كركوك

القوات العراقية تسيطر على قضاء سنجار

أعلنت السلطات العراقية أم��س السيطرة على 
قضاء سنجار ذي الغالبية االيزيدية قرب احلدود 
العراقية السورية، بعد انسحاب ق��وات البشمركة 

منه.
واف���ادت ق��وات احلشد الشعبي التي تقاتل الى 
جانب ال��ق��وات احلكومية ف��ي بيان »دخ��ل اجليش 
العراقي واحلشد الشعبي قضاء سنجار بعد انسحاب 

البشمركة منه بشكل سلمي«.
وتعرضت مدينة سنجار عقب هجوم تنظيم الدولة 
االسالمية على مدينة املوصل في شمال العراق في 
يونيو 2014 الى اعتداءات وحشية من التنظيم الذي 
ارتكب مجازر فيها وخطف عناصره عددا كبيرا من 

النساء وأخذوهن سبايا.
وسيطر البشمركة على املدينة بعد انسحاب 
اجليش. لكنهم ما لبثوا ان انسحبوا منها بعد حوالى 
الشهر، قبل ان يرتكب تنظيم ال��دول��ة االسالمية 

الفظائع فيها.
ونزح سكانها إلى جبل سنجار. في 2015، استعاد 
البشمركة املدينة بدعم من التحالف الدولي، ما أدى 
إلى فك احلصار عن جبل سنجار وحترير العوائل 
العالقة فيه. لكن االيزيديني لم يعودوا الى املدينة 

بسبب الدمار الكامل الذي حلق بها. 
 ودانت  االمم املتحدة اجلرائم املرتكبة في سنجار 
واعتبرت االنتهاكات التي ارتكبتها تنظيم الدولة 

االسالمية في العراق جرائم حرب.
واأليزيدية من الديانات الكردية القدمية، ويتلو 
االيزيديون نصوصهم الدينية باللغة الكردية في 

معظم املناسبات والطقوس.
ووفق إحصاءات غير رسمية، كان عدد االيزيديني 
يبلغ نحو نصف مليون نسمة في العراق ويقطن 

غالبيتهم في محافظتي نينوى ودهوك.
وتقع سنجار في محافظة نينوى التي استعادت 
ال��ق��وات العراقية السيطرة عليها بشكل كامل من 
تنظيم الدولة االسالمية في أغسطس املاضي، اال ان 
االكراد يطالبون بإحلاقها بإقليم كردستان الذي نظم 

استفتاء لالستقالل.
وب��دأت العراقية االحتادية العراقية قبل يومني، 
وف��ي إج���راء عقابي بعد االستفتاء على استقالل 
كردستان الذي جرى في 25 سبتمبر، عملية عسكرية 
في محافظة كركوك، متكنت خاللها من التقدم سريعا 
بعد انسحاب املقاتلني االك��راد من مواقع ومنشآت 

نفطية وقاعدة عسكرية ومطار عسكري.
وكان االكراد سيطروا على محافظة كركوك الغنية 
بالنفط بشكل كامل في 2014 خالل الفوضى التي 

خلفها هجوم اجلهاديني على املوصل.
إل��ى ذل��ك، اعلنت حكومة بغداد ف��رض سيطرتها 
الكاملة على باي حسن وهافانا النفطية، أكبر احلقول 
في محافظة كركوك والتي كانت حتت سيطرة قوات 

البشمركة التابعة للحزب الدميقراطي الكردستاني 
برئاسة مسعود بارزاني.

واف��اد بيان رسمي ان »ق��وات الشرطة االحتادية 
بسطت سيطرتها الكاملة على حقول ب��اي حسن 

وهافانا النفطية في شمال كركوك«. 
ويأتي ذلك بعد تقدم القوات العراقية االثنني الى 
مناطق ومنشآت عدة في محافظة كركوك املتنازع 
عليها بني بغداد واقليم كردستان، من دون مقاومة 

عسكرية كبيرة من جانب االكراد.
وكان مسؤول في وزارة النفط ذكر امس ان عملية 
ض��خ النفط توقفت م��ن حقلي هافانا وب��اي حسن 
اللذين كانت تسيطر عليهما قوات البشمركة التابعة 
للحزب الدميوقراطي الكردستاني برئاسة مسعود 

بارزاني.
وقال املسؤول لفرانس برس ان »الفنيني االكراد 
أوقفوا الضخ من حقلي هافانا وباي حسن وفروا من 

احلقول قبل وصول القوات العراقية اليها«.
واستعادت القوات العراقية أمس السيطرة على 
احلقلني بالتزامن مع استعادة السيطرة  على مدينة 

سنجار ذات الغالبية االيزيدية في شمال البالد.
وكانت سيطرت امس على مبنى محافظة كركوك 
دون معارك ومواقع أخ��رى بينها حقول نفطية في 
محافظة كركوك املتنازع عليها بني بغداد واقليم 

كردستان.

ترامب: »ال ننحاز ألي طرف«  في النزاع حول كركوك
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اعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب 
أم��س األول ان ب���الده »ال تنحاز ألي 
طرف« في االزمة بني االك��راد وحكومة 
بغداد للسيطرة على محافظة كركوك 

العراقية.
وقال في مؤمتر صحافي في حديقة 
ال��ورود بالبيت االبيض »ال ننحاز الي 

ط���رف، لكننا ال نحبذ ان يدخلوا في 
مواجهات«.

واض��اف ترامب »لقد اقمنا عالقات 
جيدة جدا مع االكراد منذ سنوات عديدة 
كما تعلمون وكذلك مع اجلانب العراقي 
رغ��م ان��ه م��ا ك��ان يجب ان ن��ذه��ب الى 
هناك«. وكان ترامب اعلن خالل حملة 

االنتخابات ع��ام 2016 ان��ه يعارض 
وجود اجليش األميركي في العراق.

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم 
البنتاغون خ��الل مؤمتر صحافي ان 
استعادة السيطرة على كركوك من قبل 
القوات العراقية ك��ان ضمن »حركات 

منسقة وليس هجمات«.

الرقة املعقل األبرز الذي خسره »داعش« في سورية
ال��رق��ة ال��ت��ي سيطرت عليها ق��وات 
س��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة أم��س مدينة 
عمرها آالف السنني. وق��د حتولت في 
ال��ع��ام 2014 ال��ى أب��رز معاقل تنظيم 

الدولة االسالمية في سوريا.

 العاصمة السابقة للعباسيني
بلغت مدينة الرقة أوج ازده��اره��ا 
في عهد اخلالفة العباسية. في العام 
722، أمر اخلليفة املنصور ببناء مدينة 
الرافقة على مقربة من مدينة الرقة. 

واندمجت املدينتان في وقت الحق.
بني 796 الى 809، استخدم اخلليفة 
ه���ارون الرشيد ال��رق��ة عاصمة ثانية 
الى جانب بغداد، لوقوعها على مفترق 
طرق بني بيزنطية ودمشق وبالد ما بني 

النهرين. وبنى فيها قصورا ومساجد.
وفي عام 1258، دمر املغول مدينتي 
ال��راف��ق��ة وال��رق��ة على غ���رار م��ا فعلوا 

ببغداد.

 مدينة استراتيجية على الفرات 
ت��ت��م��ت��ع م���دي���ن���ة ال����رق����ة مب��وق��ع 
استراتيجي في وادي الفرات عند مفترق 

طرق مهم.
وه��ي قريبة م��ن احل���دود م��ع تركيا 
وتقع على بعد 160 كيلومترا شرق 
حلب وعلى بعد أق��ل من مئتي كلم من 

احلدود العراقية.
وأسهم بناء سد الفرات على مستوى 
مدينة الطبقة الواقعة الى الغرب منها 
ف��ي ازده���ار مدينة ال��رق��ة التي لعبت 
دورا مهما في االقتصاد السوري بفضل 

النشاط الزراعي.

 أول مدينة كبيرة تسقط بايدي املعارضة 
في الرابع من آذار/م���ارس 2013، 
وبعد عامني من بدء حركة االحتجاجات 
ض��د ال��ن��ظ��ام ال��س��وري، متكن مقاتلو 
املعارضة من السيطرة على مدينة الرقة 

لتكون أول مركز محافظة في سوريا 
يخرج عن سلطة النظام.

واعتقل مقاتلو املعارضة احملافظ 
وسيطروا على مقر املخابرات العسكرية 
في املدينة، أحد اسوأ مراكز االعتقال في 
احمل��اف��ظ��ة، بحسب امل��رص��د ال��س��وري 

حلقوق االنسان.
ك��م��ا مت ت��دم��ي��ر مت��ث��ال ف��ي املدينة 
للرئيس السابق حافظ االس���د، وال��د 

الرئيس احلالي.

 الرقة معقل تنظيم الدولة االسالمية 
واندلعت معارك عنيفة بني تنظيم 
الدولة االسالمية ومقاتلي املعارضة 
وبينهم جبهة النصرة في بداية شهر 
كانون الثاني/يناير 2014 وانتهت 
بسيطرة التنظيم على كامل مدينة الرقة 

في الرابع عشر من الشهر ذاته.
ف��ي حزيران/يونيو 2014، أعلن 
تنظيم الدولة االسالمية إقامة »اخلالفة« 
انطالقا من مساحة واسعة من االراضي 

التي سيطر عليها في العراق وسوريا.
ف��ي 24 آب/اغ��س��ط��س م��ن السنة 
نفسها، بات تنظيم الدولة االسالمية 
يسيطر بشكل كامل على محافظة الرقة 
بعد ان��ت��زاع م��ط��ار الطبقة م��ن ق��وات 

النظام.
وف��رض التنظيم اجلهادي قوانينه 
ع��ل��ى ال��رق��ة، مستخدما ك��ل أساليب 

الترهيب.
في يونيو 2015، خسر تنظيم الدولة 
االسالمية بعض البلدات عند أط��راف 
احملافظة، أبرزها تل أبيض وعني عيسى 
التي سيطرت عليها وح���دات حماية 

الشعب الكردية.

 إعدامات وخطف 
جل��أ تنظيم ال��دول��ة االسالمية الى 
االع��دام��ات اجلماعية وقطع ال��رؤوس 
وعمليات االغتصاب والسبي واخلطف 
والتطهير العرقي والرجم وغيرها من 

املمارسات الوحشية في الرقة، ففرض 
سيطرته ونشر الرعب بني الناس. 

وحرص التنظيم على استخدام كل 
التقنيات احلديثة لتصوير فظاعاته على 

أشرطة فيديو نشرها على االنترنت. 

 الهجوم الستعادة الرقة 
ف�����ي اخل�����ام�����س م�����ن ت���ش���ري���ن 
الثاني/نوفمبر، ب��دأت ق��وات سوريا 
الدميوقراطية حملة عسكرية واسعة 

لطرد تنظيم الدولة االسالمية منها.
وكان عدد سكان املدينة يبلغ حوالى 
300 ال��ف، بينهم حوالى 80 الفا من 
النازحني خصوصا من منطقة حلب، 
ب��االض��اف��ة ال���ى آالف اجل��ه��ادي��ني مع 

عائالتهم.
وأجبرت املعارك طوال أشهر عشرات 

آالف املدنيني على الفرار.
ف���ي 6 ح��زي��ران/ي��ون��ي��و، دخ��ل��ت 
ق��وات سوريا الدميوقراطية املدينة، 
ومتكنت في االول من ايلول/سبتمبر 
من السيطرة على املدينة القدمية التي 
يحيط بها سور الرافقة االث��ري العائد 

الى العصر العباسي.
وف���ي 20 سبتمبر، اع��ل��ن��ت ق��وات 
سوريا الدميوقراطية ان حملة »غضب 

الفرات« شارفت على النهاية. 
وأعلنت قوات سوريا الدميوقراطية 
في 16 تشرين االول/اكتوبر السيطرة 
على دوار النعيم في وسط الرقة أيضاً 
ال��ذي اطلق عليه السكان اس��م »دوار 
اجلحيم« بسبب االعتداءات الوحشية 
وعمليات االعدام اجلماعية التي نفذها 
التنظيم ع��ل��ي��ه، وق���د اس��ت��خ��دم��ه في 
االشهر االولى من سيطرته على املدينة 
لعرض رؤوس االشخاص الذين كان 
يعدمهم بقطع الراس، بغية زرع اخلوف 

والترهيب.
الثالثاء 17 تشرين االول/اكتوبر، 
أعلنت ق���وات س��وري��ا الدميوقراطية 
السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة 

و«انتهاء العمليات العسكرية« فيها.


