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سماء الرقة توحي
بمرحلة جديدة ...و«داعش»
يعيد تموضعه على األرض
ّ
صعد الجيش السوري أمس قصفه ملواقع تابعة
لـ«داعش» في الرقة ،ما دفع التنظيم الى إجراءات «تكتيكية»
على االرض ،في خطوة إلعادة تموضعه ،في الوقت الذي
تستمر فيه املعارك العنيفة بني الجيش واملسلحني
في ريف القنيطرة ودرعا
املشهد ف��ي مدينة ال��رق��ة نحو مرحلة
أبرز عناوينها.
جديدة،
ٌ
التصعيد ّ
غ � � � ��ارات ك� �ث� �ي� �ف ��ة ش ��ن� �ت� �ه ��ا ال � �ط ��ائ ��رات
ال� �س ��وري ��ة م� �ج ��ددًا أم� � ��س ،اس �ت �ه��دف��ت
مقار ومخازن أسلحة لتنظيم «الدولة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ،ي �ب��دو أن �ه��ا ت��رك��ت أث� �رًا
مختلفًا عن املرات السابقة.
فبالتزامن م��ع ت ��داول أن� ّب��اء ع��ن رصد
ط ��ائ ��رة ب� � ��دون ط� �ي ��ار ن ��ف ��ذت ط �ل �ع��ات
ع ��دة ف��ي س �م��اء امل��دي �ن��ة ،ق ��ام التنظيم
بعدد من اإلج��راءات تهدف إلى إعادة
ترتيب أوراقه على األرض .مصادر من
السكان أكدت أن «داعش» أصدر أوامر
إل ��ى األه ��ال ��ي ت�ق�ض��ي ب ��إخ�ل�اء م�ب��ان��ي
ال�س�ك��ن ال �ش �ب��اب��ي ،اب� �ت � ً
�داء م��ن السبت
(اليوم) .املصادر توقعت أن يكون أمر
اإلخ�ل�اء إج � ً
�راء ُيمهد النتقال مقاتلي
التنظيم وعائالتهم إلى السكن فيها.
في الوقت نفسه ،أخلى التنظيم عددًا
من مقاره الرئيسية في املدينة ،األمر
الذي ربطته مصادر مواكبة للتطورات
امل�ي��دان�ي��ة ب�ـ«ال�خ�س��ائ��ر ال �ف��ادح��ة التي
مني بها من جراء استهداف الطائرات
السورية ملواقعه» .وتعليقًا على هذه
األنباء ،قال مصدر من داخل التنظيم
ل �ـ«األخ �ب ��ار» إن «األم � ��راء العسكريني
في دولة الخالفة قد دأب��وا على وضع
�ط تناسب ك��ل مرحلة باالستناد
خ�ط� ٍ
إل � ��ى خ �ب ��رات �ه ��م ال �ك �ب �ي ��رة ف� ��ي ال �ع �م��ل
ّ
ال�ع�س�ك��ري» .امل�ص��در أك��د أن «مخططًا
ج��دي �دًا س�ي��دخ��ل ح�ي��ز التطبيق خ�لال
األي � � � ��ام ال � �ق� ��ادم� ��ة ف� ��ي والي � � ��ة ال� ��رق� ��ة»،
ّ
وتوعد في الوقت نفسه بـ«إحباط كل
م�ح��اوالت النظام النصيري ،وحليفه
األميركي الكافر ،الذي يتظاهر بعدائه،
لكنهما يجلسان في طائرة واحدة».

على صعيد آخر ،استمرت املعارك بني
الجيش السوري والجماعات املسلحة
في كل من ريف القنيطرة ودرعا جنوبًا.
ودارت اشتباكات عنيفة أمس في كل
م��ن ح��ي امل�ن�ش�ي��ة وم �ح��ور ب�ل��دة انخل
وج�ب�ه��ة سلمني ف��ي ري��ف درع ��ا ،فيما
قتل عضو الهيئة العامة ف��ي مجلس
م �ح��اف �ظ��ة درع � � ��ا وأح � � ��د أب � � ��رز وج� ��وه
«حركة أح��رار ال�ش��ام» ،محمد عبدالله
املدعو «أبو حشيش» ،إثر االشتباكات
م��ع ال�ج�ي��ش ف��ي ت��ل م�س�ح��رة ف��ي ري��ف
القنيطرة .كذلك استهدف سالح الجو
ت �ج �م �ع��ات «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص ��رة» وب��اق��ي
الفصائل املسلحة في ريف القنيطرة.
وف � � ��ي ح � �ل � ��ب ،س� �ي� �ط ��ر «ل � � � � ��واء ج �ب �ه��ة
األكراد» ،املتحالف مع «الجيش الحر»،
ع�ل��ى ق��رى س��د ال�ش�ه�ب��اء وج�ب��ل نايف
وح �س��اج��ك ف ��ي ري ��ف ح �ل��ب ال�ش�م��ال��ي
بعد معارك عنيفة مع تنظيم «الدولة
االسالمية» ،في الوقت الذي استهدف
ف� �ي ��ه ال� �ج� �ي ��ش ت� �ج� �م� �ع ��ات «ال �ج �ب �ه ��ة
اإلس�ل�ام �ي��ة» ف��ي ك��ل م��ن ح� ّ�ي��ي هنانو
والحيدرية في املدينة.

سيطر «لواء جبهة
األكراد» على قرى
عدة في ريف حلب
الشمالي

معارك حي غويران
ف� ��ي م� � � � ��وازاة ذل � � ��ك ،ي� ��واص� ��ل ال �ج �ي��ش
ال� � � �س � � ��وري اس� � �ت� � �ه � ��داف � ��ه ل �ت �ج �م �ع ��ات
املسلحني ف��ي ح��ي غ��وي��ران بالتزامن
م� ��ع اش� �ت� �ب ��اك ��ات ت � � ��دور ب ��ال� �ق ��رب م��ن
م ��داخ ��ل ال �ح��ي ال��وح �ي��د ال � ��ذي يشهد
وج � ��ودًا ل�ل�م�س�ل�ح�ين ،ف��ي م�س�ع��ى منه
إلن� �ه ��اء وج � ��ود امل �س �ل �ح�ين ف ��ي م��دي�ن��ة
الحسكة بشكل كامل .مصدر عسكري
أك��د ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «وح ��دات الجيش
ت ��واص ��ل ت �م �ه �ي��ده��ا ال � �ن� ��اري ل��دخ��ول
ال�ح��ي ال ��ذي ي��وج��د ف�ي��ه أك�ث��ر م��ن 160
م�س�ل�ح��ًا ،ق �ت��ل م�ن�ه��م أك �ث��ر م��ن ث�لاث�ين
وأص� �ي ��ب آخ � � ��رون» .وأض � ��اف امل �ص��در
«م�ن�ح�ن��ا امل�س�ل�ح�ين ق�ب��ل ب��دء العملية
ث�ل�اث ��ة خ � �ي� ��ارات ،ال � �خ� ��روج م ��ن ال �ح��ي
بأسلحتهم من دون قتال ،أو الجنوح
ل�ل�م�ص��ال�ح��ة ل�ك�ن�ه��م رف� �ض ��وا ،وال �ي��وم
يعرضون ال�خ��روج م��ن ال�ح��ي باتجاه
تركيا ،لكن هذا لم يعد متاحًا لهم».
وف� ��ي ري� ��ف ح� �م ��اه ،أغ� � ��ارت ال �ط��ائ��رات
الحربية على تجمعات املسلحني في
جبهة الشيحة ،فيما دارت اشتباكات
ف� ��ي م �ح �ي��ط ب� �ل ��دة م� � ��ورك ف� ��ي ال ��ري ��ف
الشمالي للمحافظة.
وف � ��ي إدل � � ��ب ،اس� �ت� �ه ��دف س �ل��اح ال �ج��و
م��واق��ع املسلحني ف��ي سلقني وس��رم��دا
ومدينة معرة النعمان في ريف إدلب،
فيما استهدف أيضًا مقرًا للمجموعات
امل�س�ل�ح��ة ف��ي محيط ب�ل��دة س��رج��ة في
ج�ب��ل ال��زاوي��ة .ع�ل��ى صعيد آخ ��ر ،نفى
مصدر من «الجبهة اإلسالمية» أمس
صحة األن�ب��اء التي تحدثت ع��ن مقتل
أحمد عيسى الشيخ ،رئيس «مجلس
ش � ��ورى ال �ج �ب �ه��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» وق��ائ��د
«أل ��وي ��ة ص �ق��ور ال� �ش ��ام» .امل �ص ��در أك��د
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن «ال �ش �ي��خ أب ��و عيسى
ب � �خ � �ي� ��ر» .وأض� � � � � ��اف« :ل � �ق� ��د ت� �ع � ّ�ودن ��ا
ّ
التباهي بشهدائنا .ولو من الله على
الشيخ بالشهادة لسمعتم األنباء من
منابرنا قبل سواها» .وكانت مصادر
إعالمية قد تحدثت عن «مقتل الشيخ
بقصف ج��وي ملقر الجبهة اإلسالمية
في بلدة سرجة».
(األخبار)

اجرها
م �ق �ي �م��ة ف � ��ي امل� �خ� �ي ��م إل� � ��ى ب� �ي ��ع ب �ع��ض
مخصصاتها الغذائية للحصول على
�وال ت�م�ك�ن�ه��ا م��ن ش� ��راء س �ل� ٍ�ع أخ ��رى،
أم � � ٍ
ال س�ي�م��ا ب�ع��د اف �ت �ت��اح ع ��دد م��ن متاجر
األغ� ��ذي� ��ة واألل� �ب� �س ��ة امل �س �ت �ع �م �ل��ة داخ ��ل
املخيم.

جمعيات «ثورية» نصف إغاثية!
ال ي �ب��دو ال��وض��ع اإلغ ��اث ��ي ف��ي امل�ن��اط��ق
الخاضعة لسيطرة امل�ع��ارض��ة املسلحة
ً
أفضل ح��اال م��ن أح�ي��اء العاصمة ،حيث
ح�ي�ل��ة ال �ف �س��اد ف��ي «امل �ن��اط��ق امل� �ح � َّ�ررة»
أق � ��وى وأص � �ل� ��ب .وال� �غ� �ط ��اء «ال �ش ��رع ��ي»
ال � ��ذي ت�ض�ف�ي��ه ج �م �ع �ي��ات اإلغ ��اث ��ة على
ً
عمليات النهب الكبيرة ال يترك مجاال
ل�لاع�ت��راض الشعبي أو ال�ش�ك��وى .يأتي
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق الفضيحة ال�ت��ي طالت
«ج �م �ع �ي��ة ال � �ف� ��اروق ال �خ �ي��ري��ة» امل��وك �ل��ة
بتوزيع املعونات على مدنيي الغوطة
الشرقية :في آذار العام الحالي ،ارتفعت

أخبار
«البنتاغون» 100 :أميركي يقاتلون إلى جانب
التنظيمات املتطرفة في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ّأن حوالى 100
أميركي يقاتلون في صفوف تنظيمات متطرفة في سوريا،
بينهم  10إلى جانب تنظيم «الدولة االسالمية».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن املتحدث باسم البنتاغون،
ستيفن وارن ،قوله ّإن «حوالى  100مواطن أميركي يقاتلون
حاليًا في سوريا وال نعرف بالتحديد التنظيمات التي ينتمون
إليها» ،مضيفًا «نعتقد أن عشرة أميركيني يقاتلون مع الدولة
اإلسالمية» ،ولم يوضح ما إذا كان العشرة يقاتلون في سوريا
أو في العراق.
(أ ف ب)

«التايمز» :معظم املقاتلني البريطانيني
يرغبون في العودة إلى بلدهم
أفادت صحيفة «التايمز» البريطانيةّ ،
بأن املواطنني البريطانيني
الذين سافروا من بريطانيا إلى سوريا بغرض املشاركة في
القتال إلى جانب الجماعات املتشددة ،قد «أصيبوا بخيبة أمل
ويريدون العودة إلى بلدهم إال أنهم يتخوفون من سنوات
السجن الطويلة التي قد يواجهونها» .ونقلت الصحيفة شهادة
ّ
بريطاني يقاتل في إحدى املجموعات املرتبطة بتنظيم «الدولة
ُ
ّ
اإلسالمية»؛ حيث قال« :إذا قدمت ضمانات للمقاتلني بعدم
تعرضهم لعقوبة السجن ،فإنهم سيوافقون على االبتعاد
عن التيارات األصولية والخضوع للرقابة الحكومية» .وذهبت
«التايمز» ،استنادًا إلى معلومات ميدانية ،إلى وجود  500مواطن
بريطاني منخرطني في أحداث العنف الجارية في سوريا،
وأن  20منهم فقدوا حياتهم خالل االشتباكات هناك ،فيما
يرغب  260منهم في العودة إلى بريطانيا ،وينتظر  40آخرون
املحاكمة.
(األناضول)

«االئتالف» ينتخب رئيسًا
لـ«حكومته» في  15أيلول
نقلت وكالة «األناضول» عن
مصدر في «االئتالف السوري»
ّ
املعارض ،أمس ،أنه من املقرر أن
ُينتخب رئيس جديد لـ«الحكومة
املؤقتة» خلفًا لرئيسها املقال
أحمد طعمة في اجتماع «الهيئة
العامة» في  15أيلول الجاري ،وذلك
بتأخير أكثر من  3أسابيع عن
املوعد املقرر .وفي تصريح للوكالة،
قالت املستشارة اإلعالمية لالئتالف ،بهية ماردينيّ ،إن «من أبرز
املرشحني لشغل املنصب إياد قدسي نائب طعمة ،وغسان هيتو
رئيس الحكومة األسبق ،ومحمد رحال املعارض السوري».
(األناضول)

 79منظمة تطالب باإلفراج
عن ثالثة نشطاء سوريني
عمد التجار إلى
تشكيل شبكات لشراء
السلل الغذائية بالقرب من
مراكز اإليواء

أص ��وات أه��ال��ي ح��رس�ت��ا ،ب�ع��د ان�ك�ش��اف
حجم املفقود بني املعونات ال��واردة إلى
ال�ج�م�ع�ي��ة وت �ل��ك امل ��وزع ��ة ع �ل��ى ال �ن��اس.
ي ��ؤك ��د ال� �ن ��اش ��ط ه� �م ��ام األح � �م� ��د (اس� ��م
م �س �ت �ع��ار) ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن «ال � �ف� ��اروق
ع � �م� ��دت إل � � ��ى ت � ��وزي � ��ع ن� �ص ��ف ال �ح �ص��ة
امل � �ح� ��ددة ل �ك��ل ع��ائ �ل��ة ،وع �ن ��د اع� �ت ��راض
أهالي املدينة خرج علينا شيخ حرستا،
أب��و ح�س��ان ال�ض��وب��ع ،بفتوى جهنمية،
تحلل للجمعية اقتطاع نصف املعونات
وب �ي �ع �ه��ا ل �ت��أم�ي�ن ح ��اج ��ات ل��وج�س�ت�ي��ة
ع�س�ك��ري��ة» .وي �ت �س��اءل األح �م��د« :ف��ي كل
املواقف ،كان القادة العسكريون ينفون
وص��ول أي أم��وال من الجمعيات إليهم،
م��ا ي��ؤك��د أن ح ��االت ف �س��اد ب��ات��ت تنخر
ال�ج�م�ع�ي��ات ب�ش�ك��ل ك��ام��ل .وع �ن��د ه ��ذا ال
ي �ب ��دو م �س �ت �غ��رب��ًا أن ي �ع �ي��ش م �س��ؤول��و
الجمعية وال�ش�ي��وخ امل�ق��رب��ون منهم في
حالة تخمة ،بينما ينتظر أهالي حرستا
أنصاف املعونات كل شهر».

طالبت عشرات املنظمات الحقوقية ،أمس ،باالفراج عن «ثالثة
نشطاء في مجال حقوق االنسان» ،بينهم االعالمي مازن
درويش املعتقل منذ شباط .2012
وذكر بيان مشترك لنحو  79منظمة ،بينها منظمة العفو الدولية
و«هيومن رايتس ووتش» ،و«مراسلون بال حدود»ّ ،أن «على
الحكومة السورية اإلفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن املدافع
ُ
عن حقوق اإلنسان املحتجز تعسفًا مازن درويش ،عنه وعن
زميليه هاني الزيتاني وحسني غرير».
واعتقلت السلطات السورية الثالثة العاملني في «مركز االعالم
وحرية التعبير» في شباط  2012خالل مداهمة املركز في
دمشق .ووجهت إليهم تهمة «الترويج لألعمال اإلرهابية».
وكانت نيابة «محكمة قضايا اإلرهاب» قد طالبت في شهر
اذار املاضي بانزال «الحكم بالعقوبة القصوى» على درويش
والزيتاني وغرير ،وهي «األشغال الشاقة ملدة خمسة عشر عامًا
في السجن» ،بحسب ما أفادت به يارا بدر ،زوجة مازن درويش
في اتصال مع وكالة «فرانس برس» في حينها.
(أ ف ب)
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