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ـتاخم األردن
إل��ى السيطرة على أخ�ت��ري��ن وم��ا حولها،
ت��رك�م��ان ب ��ارح وم��ا ح��ول�ه��ا ،دودي� ��ان وم��ا
ً
حولها ،الجكة ،وص��وال إل��ى مدينة أع��زاز
على م�ش��ارف ال�ح��دود م��ع تركيا» .ويأتي
ذلك بعد تحذير التنظيم خصومه في تلك
املناطق بـ«ضرورة تسليم أسلحتهم خالل
 48س��اع��ة ك��أق�ص��ى ح��د ،حقنًا ل��دم��ائ�ه��م».
�ارك ال ��ري ��ف ال �ش �م��ال��ي أم��س
وح �م �ل��ت م� �ع � ّ
ت�ط��ورًا ب��ارزًا تمثل ف��ي انسحاب مسلحي
«جبهة النصرة» وإحجامهم عن مواجهة
«داعش» .ووفقًا لناشطني معارضني ،فقد
جاءت سيطرة التنظيم على البلدات الست
«بعد انسحاب جبهة النصرة صباحًا من
ال�ن�ق��اط ال�ت��ي ك��ان��ت ت��راب��ط فيها ف��ي بلدة
ع �ب �ل��ة .ل�ت�ن�ت�ق��ل االش �ت �ب��اك��ات إل ��ى محيط
بلدة ال�غ��وز ،وق��ري��ة حليصة .كما حاولت
قوات داعش التقدم باتجاه بلدة أخترين،

حملت معارك ريف
حلب الشمالي تطورًا
تمثل في انسحاب
بارزًا ّ
مسلحي «جبهة النصرة»

أكبر بلدات املنطقة ،لكنها وجدت مقاومة
قوية من قبل كتائب الجيش الحر املحلية
ف��أوق �ف��ت ه �ج��وم �ه��ا واس �ت �ب��دل �ت��ه بقصف
ع �ش��وائ��ي ع �ل��ى ال �ب �ل��دة ب �ق��ذائ��ف ال �ه ��اون
وال � �ص� ��واري� ��خ امل �ح �ل �ي��ة ال� �ص� �ن ��ع» .ون �ف��ى
مصدر مرتبط بـ«النصرة» صحة األنباء
التي ّ
تم تداولها عن أن «انسحاب النصرة
ج��اء وف��ق ات �ف��اق م��ع داع ��ش ،يشمل حلب
ودي ��ر ال � ��زور» .وق ��ال امل �ص��در ل �ـ«األخ �ب��ار»
ُ
إن «عمليات املنطقة الشرقية ت��دار بشكل
ُمستقل من قبل مجلس ش��ورى مجاهدي
ّ
الشرقية» .ورف��ض املصدر تفسير أسباب
االن �س �ح��اب .وف ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ،ت ��داول
ناشطون م�ع��ارض��ون أن�ب��اء ع��ن استخدام
«داع� � ��ش» ع ��رب��ات ع�س�ك��ري��ة أم �ي��رك �ي��ة من
طراز «هامفي» في معارك حلب ،مرجحني
أنها جزء من «غنائم املوصل».

ى الجهاد
وأض � � ��اف أن األج � �ه� ��زة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة
السيطرة على ذلك،
عاجزة عن إحكام
ّ
ّ
تتخيلون كم ستكلف عمليات
«فهل
رص ��د ه� ��ؤالء ب��دق��ة؟ م��ن ال ��واض ��ح أن
ذل��ك أم��ر مستحيل حتى لثلث العدد
املوجود».
ك� � ��ذ ل� � ��ك ن � � ّ�ب� � �ه � ��ت امل � �ت � �خ � �ص � �ص� ��ة ف ��ي
ا ل � � �ش� � ��ؤون اإلره � ��ا ب� � �ي � ��ة وامل � �س� ��ؤو ل� ��ة
ا ل �ح ��ا ل �ي ��ة ع� ��ن ا ل �ع �م �ل �ي��ات ا ل �خ��ا ص��ة
ف��ي ا ل �ش��ر ط��ة ا ل�ب��ر ي�ط��ا ن�ي��ة ك��ر ي�س�ي��دا
د ي� ��ك م ��ن أن « ب��ر ي �ط��ا ن �ي��ا س�ت�ع�ي��ش
ت� ��دا ع � �ي� ��ات ا ل � �ح � ��رب ا ل � �س � ��ور ي � ��ة ،م��ن
ن��اح�ي��ة اإلره ��اب ،ع�ل��ى م��دى س�ن��وات
ع��د ي��دة م �ق �ب �ل��ة» .و ف ��ي أوا ئ� ��ل ا ل�ش�ه��ر
ا ل �ج��اري ا ت�ف�ق��ت ت�س��ع دول أورو ب �ي��ة
على تبادل املعلومات االستخبارية
وإ غ � �ل � ��اق امل� � ��وا ق� � ��ع امل � �ت � �ط� ��ر ف� ��ة ع �ل��ى
اإل ن �ت��ر ن��ت ف��ي م�ح��او ل��ة ل��و ق��ف ت��د ف��ق
امل �ق��ا ت �ل�ي�ن األورو ب � �ي�ي��ن إ ل� ��ى س��ور ي��ا
ومنعهم من القيام بأعمال عنف في
بلدانهم لدى عودتهم.
وق � � ��ال رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء ال �ب��ري �ط��ان��ي
ديفيد كاميرون ،االسبوع املاضي ،إن
املتشددين الذين يقاتلون في العراق
يخططون ملهاجمة بريطانيا.
(األخبار ،رويترز)

مسؤول استخباري:
بلير علم بوجود أسلحة
كيميائية سورية
أكد رئيس االستخبارات العسكرية
ال� � �ب � ��ري� � �ط � ��ان� � �ي � ��ة ال� � � �س � � ��اب � � ��ق ،ج � ��ون
م� ��وري � �س� ��ون ،أن رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة
األس �ب��ق ط��ون��ي بلير ك��ان ع�ل��ى علم
ب�ق��درة س��وري��ا على إن�ت��اج األسلحة
الكيميائية ،عكس ما ادعى األسبوع
املاضي.
ّ
ووج� � � � ��ه م � ��وري� � �س � ��ون ،رس � ��ال � ��ة إل ��ى
ب �ل �ي��ر ف ��ي م �ج �ل��ة «ذي أوب � ��زرف � ��ور»
البريطانية ،اتهمه فيها بأنه يحاول
«إعادة كتابة التاريخ» ،في ما يتعلق
باطالعه على إمكانات سوريا على
إن �ت��اج األس�ل�ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة .وق��ال
موريسون ،الذي شغل أيضًا منصب
نائب رئيس االس�ت�خ�ب��ارات األمنية
ب�ين ع��ام��ي  1994و ،1999إن��ه «قبل
عقد من غزو العراق عام  ،2003كان
بلير على علم بأن لدى سوريا القدرة
على شن هجوم كيميائي» ،مضيفًا
أن «مسؤولي االستخبارات أبلغوه
ذل��ك» .وتساءل ما إذا ك��ان بلير «قد
ق��رأ ال �ت �ق��دي��رات االس�ت�خ�ب��اري��ة التي
قدمناها إليه ،ويحاول بوعي إعادة
ك �ت��اب��ة ال �ت ��اري ��خ مل �ص �ل �ح �ت��ه ،أو أن��ه

ي�ع��ان��ي ن��وع��ا م��ن م �ت�لازم��ة ال��ذاك��رة
الزائفة التي تصيب رؤساء الوزراء».
وأوض ��ح أن امل�خ��زون��ات الكيميائية
ف��ي س��وري��ا كانت موضوعًا متكررًا
ف� ��ي ت� �ق ��اري ��ر ل �ج �ن��ة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات
امل �ش �ت��رك��ة ،ال �ت��ي ت �ق��دم امل �ش��ورة إل��ى
رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء وم �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ف ��ي امل� �س ��ائ ��ل األم� �ن� �ي ��ة ،م �ض �ي �ف��ًا أن
«امل�س��أل��ة ل��م تكن م��ا إذا ك��ان النظام
ال� �س ��وري ل��دي��ه األس �ل �ح ��ة ،ب ��ل متى
سيستخدمها وكيف».
وك��ان بلير ق��د ق��ال ،ف��ي م�ق��ال نشره
ع �ل ��ى م ��وق �ع ��ه اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ،إن م��ا
يحصل في العراق سببه عدم تحرك
الغرب إلنهاء األزم��ة السورية .وفي
م �ع��رض ّ
رده ع�ل��ى االن �ت �ق��ادات التي
رب� �ط ��ت ب �ي�ن غ � ��زو ال � �ع� ��راق وأع� �م ��ال
ال �ع �ن��ف ال �ت ��ي ي �ش �ه��ده��ا ه� ��ذا ال�ب�ل��د
حاليًا ،أشار بلير إلى أن «الغرب لم
(الرئيس السوري
يكن على علم بأن
ّ
ب� � �ش � ��ار) األس� � � ��د ي� �ص ��ن ��ع األس� �ل� �ح ��ة
الكيميائية ،حتى جرى استخدامها
عام .»2013
(األخبار)
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 ...ويطرق أبواب
الحسكة
خسرت مدينة الحسكة الهدوء الذي كانت تنعم به،
مقارنة باملنطقة املجاورة .إذ تسارعت األحداث األمنية
في املدينة وريفها ،ومجريات األوضاع امليدانية تشير
إلى تصعيد املعارك بني «داعش» و«الوحدات» الكردية،
وخصوصًا بعد نفوذ «داعش» الجديد في العراق
الحسكة ــ أيهم مرعي
ّ
تتغير خيوط املعادلة في
فجأة ،بدأت
ّ
محافظة الحسكة ولو جزئيًا .فقد هز
تفجير سيارة مفخخة في املدينة ّ
ألول
مرة منذ بدء األزمة ،وسقوط صواريخ
في محيط مدينة القامشلي ومطارها
ال��دول��ي ،ه ��دوء امل��دي�ن�ت�ين ،ك��أك�ث��ر م��دن
شرق البالد أمنًا .وال تبدو تحصينات
«داع � ��ش» ج�ن��وب��ًا ف��ي ال� �ش ��دادي ،ال�ت��ي
ت �ب �ع��د ع ��ن م��دي �ن��ة ال �ح �س �ك��ة  55ك �ل��م،
وح �ش��د األس �ل �ح��ة ف�ي�ه��ا ح��دث��ًا ع��ادي��ًا،
ّ
يتغير على
ما يشي ب��أن شيئًا ما ب��دأ
األرض.
ه� ّ
�دد «داع � ��ش» ال�ق��ام�ش�ل��ي ف��ي «والي ��ة
ال �ب��رك��ة» (م�ح��اف�ظ��ة ال�ح�س�ك��ة) ب�ـ«ف�ت��ح
م �ب�ين» ،وذل ��ك ب�ع��د اس �ت �ه��داف مقاتلي
ال �ت �ن �ظ �ي��م امل ��دي� �ن ��ة ب �س �ب �ع��ة ص ��واري ��خ
«غ��راد» سقطت ف��ي األراض��ي الزراعية
امل�ح�ي�ط��ة .إض��اف��ة ال ��ى ت�ف�ج�ي��ر س�ي��ارة
مفخخة ف��ي الحسكة عند دوار سوق
ال � �ه ��ال وس � ��ط امل ��دي� �ن ��ة ،راح ض�ح�ي�ت��ه
ش�ه�ي��دان وع �ش��رون ج��ري�ح��ًاّ .
ووج�ه��ت
أصابع االتهام فورًا الى «داعش» الذي
ي�س�ي�ط��ر ع �ل��ى م �ع �ظ��م ري �ف��ي ال�ح�س�ك��ة
ال�ج�ن��وب��ي وال �ش��رق��ي .أض ��ف ال ��ى ذل��ك،
خ� �ط� �ف ��ه خ� �م� �س ��ة ع � �ش� ��ر ش� �خ� �ص ��ًا ف��ي
حافلة نقل ركاب على طريق الحسكة ـــ
القامشلي ،أمس ،بني حاجزين تابعني
ل �ـ«وح��دات حماية الشعب» الكردية ال
يبعد أحدهما عن اآلخر سوى  10كلم،
بني قريتي تل منصور وحطني .وهي
أول حالة خطف منذ انتشار «وح��دات
ال �ح �م��اي��ة» ع�ل��ى ه ��ذا ال �ط��ري��ق .واق �ت��اد
مسلحو «داعش» املخطوفني إلى بلدة
تل ب��راك التي تبعد حوالى  35كلم عن
ً
الطريق .وفي خرق آخر شماال ،هاجم
مسلحو «داعش» قرية الهبوة التابعة

لبلدة الجوادية شمال الحسكة ،والتي
ت�س�ي�ط��ر ع�ل�ي�ه��ا «وح� � ��دات ال �ح �م��اي��ة»،
واق �ت ��ادوا ع ��ددًا م��ن أه��ال��ي ال�ق��ري��ة إل��ى
جهة غير معلومة.
ّ
ّ
وأكدت مصادر ميدانية لـ«األخبار» أن
ما حصل هو «رد فعل من داعش على
غ��ارات ن�ف��ذت ض��د م��واق��ع التنظيم في
الشدادي وتل حميس والهول في ريف
ال�ح�س�ك��ة وس �ق��وط ق�ت�ل��ى ف��ي ص�ف��وف��ه،
إض��اف��ة إل��ى اس�ت�ه��داف م��دف�ع��ي مل��واق��ع
التنظيم في ريف القامشلي» .املصادر
ّ
نفسها أش��ارت ال��ى أن «أسلحة داعش
امل �س �ت��ول��ى ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل��وص��ل وال �ت��ي
بات جزء كبير منها في الشدادي وعدم
نقلها إل��ى الرقة حتى اآلن ،ربما يزيد
م��ن ف��رض�ي��ة ال �ه �ج��وم ع�ل��ى ال�ق��ام�ش�ل��ي
وال� �ح� �س� �ك ��ة» .وت ��وق� �ع ��ت امل� � �ص � ��ادر أن
«ت�س�ت�خ��دم ه ��ذه األس �ل �ح��ة ع�ل��ى امل��دى
القريب في استكمال سيطرة التنظيم
على ريف دير الزور ،وال سيما الشحيل
معقل جبهة النصرة األساسي ،وتعزيز
جبهات االشتباك مع وحدات الحماية
غربًا من جهة رأس العني».
علمت «األخ�ب��ار»
وف��ي السياق نفسهّ ،
م � ��ن م� � �ص � ��ادر م �ع �ن �ي��ة أن� � � ��ه «ت� � � � ّ�م ن �ق��ل
القنصل التركي املختطف في املوصل
ع �ل��ى ع �ج��ل إل � ��ى ت ��ل ح �م �ي��س ،وم �ن �ه��ا
إل��ى ال �ش��دادي ،وم��ن ث��م إل��ى ال��رق��ة عبر
الطريق الصحراوي».
وأضافت املصادر «إن عناصر التنظيم
ي �ت �ح��دث��ون ع ��ن ق ��رب ن �ق��ل م��روح�ي�ت�ين
إلى مدينة الشدادي من مطار املوصل
وينتظرون فنيًا لفك املراوح وشحنهما
إل� ��ى امل ��دي� �ن ��ة» .وع �م ��ل «داع � � ��ش» ع�ل��ى
ت�ع��زي��ز م��واق �ع��ه ف��ي م�ن��اط��ق سيطرته
جنوب وش��رق الحسكة ،وال سيما في
ال� �ش ��دادي وم ��رك ��دة ،ك�خ�ط�ين أم��ام�ي�ين
باتجاه دير الزور.

