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مشهد ميداني

معارك «النصرة» و«ثوار سوريا» ...نحو «التصفية الشاملة»
المعارك المتكررة بين «جبهة النصرة»
و«جبهة ثوار سوريا» تطورت أخيرًا إلى
«حرب تصفية شاملة» .هذا ما توحي به
أحدث المستجدات الميدانية في محافظة
إدلب ،التي طالما كانت ميدانًا الحتراب
«الجبهتين»
صهيب عنجريني
ّ
يـبــدو أن جـهــود الـتـهــدئــة بــن «جبهة
ال ـن ـصــرة» و«ج ـب ـهــة ث ــوار س ــوري ــا» قد
وصلت إلى حائط مسدود.
املعارك املندلعة بني الطرفني في ريف
إدل ــب تـشــي بـحــرب ض ــروس آخ ــذة في
ّ
التوسع.
فاملعارك التي اندلعت قبل يومني في
بلدة البارة ،امتدت أمس لتشمل مناطق
أخـ ــرى ف ــي ري ــف إدل ـ ــب ،ح ـيــث تمكنت
«ال ـن ـصــرة» مــن ف ــرض سيطرتها على
جميع مـقــار وحــواجــز «ث ــوار ســوريــا»
ف ــي مــدي ـنــة م ـع ــرة ال ـن ـع ـم ــان ،وب ـلــدتــي
ك ـن ـص ـف ــرة وحـ ـنـ ـت ــوت ــن ،ع ـ ـ ــاوة عـلــى
بلدات بليون وإبلني ومشون وأبديتا
وش ـنــان وم ـغــارة الـتــي كــانــت سيطرت
عليها فــي وق ــت ســابــق ،فيما قصفت
«ثوار سوريا» بعشرات قذائف الهاون
بلدة البارة التي تمكنت «النصرة» من
اسـتـعــادة الـسـيـطــرة عليها ،بـعــد قيام
«ثــوار سوريا» باقتحامها يوم األحد.
ّ
وق ـ ّـدرت مـصــادر محلية عــدد القذائف
ال ـتــي اسـتـهــدفــت الـبـلــدة بـمــائــة قذيفة
«أوقـعــت شـهــداء وجــرحــى فــي صفوف
امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــن» ،ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـص ــادر ف ـقــد
انطلقت الـقــذائــف مــن بلدة ديــر سنبل
م ـع ـقــل جـ ـم ــال م ـ ـعـ ــروف ،ق ــائ ــد «ث ـ ــوار

قصفت «ثوار سوريا» بعشرات قذائف الهاون بلدة البارة التي تسيطر عليها «النصرة» (األناضول)

سوريا»« .النصرة» ّ
حركت في املقابل
ً
رت ـ ــا فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه الـ ـبـ ـل ــدة ،و«وصـ ـل ــت
إل ــى تـخــومـهــا» ،وف ـقــا ملــا أك ــده مصدر
مــن داخـلـهــا ل ــ«األخ ـبــار» ،كما اندلعت
معارك بني الطرفني على أطراف مدينة
ســراقــب .وفيما انـضـ ّـم مسلحو «جند
األقصى» إلى «النصرة» ،تواردت أنباء
عن مسارعة «حركة حزم» إلى مساندة
«ث ـ ــوار س ــوري ــا» ،وأك ـ ــدت م ـص ــادر من
الـسـكــان أن «الـحــركــة نـشــرت دباباتها
عـلــى مـقــربــة مــن خ ــان الـسـبــل ،تمهيدًا
ل ـل ـت ـصــدي ألرت ـ ـ ــال الـ ـنـ ـص ــرة» .م ـصــدر
«جـهــادي» محسوب على األخيرة أكد

تواردت أنباء
عن مسارعة «حركة
حزم» إلى مساندة
«ثوار سوريا»

لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «امل ــوق ــف واض ـ ــح في
ه ـ ّـذا ال ـشــأن ،أي فـصـيـ ٍـل يـســانــد جبهة
ك ــف ــار (ثـ ـ ـ ـ ّـوار) س ــوري ــا س ـي ـكــون هــدفــا
ملجاهدينا كـمــا ج ــاء فــي ال ـب ـيــان» ،في
إ ّش ــارة إلــى بـيــان صــدر عــن «النصرة»
فندت فيه بيانًا كانت «ثــوار سوريا»
ق ــد أصـ ــدرتـ ــه يـ ــوم األحـ ـ ــد بـخـصــوص
ّ
وشبهت فيه
مهاجمتها بلدة الـبــارة،
«النصرة بداعش» ،كما ّ
كررت «الدعوة
للمثول أم ــام محكمة شــرعـيــة» .ورغــم
تــأك ـيــد امل ـص ــدر «الـ ـجـ ـه ــادي» أن ــه غير
مـ ـخ ـ ّـول اإلدالء ب ـت ـصــري ـحــات رسـمـيــة
حــول مــوقــف الجبهة مــن مـبــادرة «وال

ّ
تنازعوا» ،غير أنــه استبعد أن تحظى
املـ ـ ـب ـ ــادرة ب ــال ـق ـب ــول ،وقـ ـ ــال «ك ـ ــل سـبــل
التفاهم بيننا وبــن مــرتــزقــة معروف
قــد انـقـطـعــت ،بـعــد أن ثـبـتــت عمالتهم
للنظام ،ولألميركان ،ولكل من يحاول
إح ـب ــاط امل ـش ــروع ال ـج ـهــادي امل ـب ــارك»،
مـ ـ ـك ـ ـ ّـررًا االت ـ ـهـ ــامـ ــات الـ ـت ــي ت ــداول ـت ـه ــا
أوسـ ـ ـ ــاط «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» خ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
املـ ــاض ـ ـيـ ــن حـ ـ ـ ــول «إيـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاز م ـ ـعـ ــروف
مل ـق ــات ـل ـي ــه ب ـم ـه ــاج ـم ــة الـ ـنـ ـص ــرة بـغـيــة
إي ـق ــاف ه ـجــوم ـهــا ع ـلــى مــدي ـنــة إدل ــب،
ً
ومساعدة للنظام في إحباطه» .وكانت
«م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـق ــادة وال ـشــرع ـيــن»
قــد أطلفت مـبــادرة «ال تـنــازعــوا» التي
اقترحت «وقفًا فوريًا إلطالق النار ،مع
إطالق جميع األسرى ،واالنسحاب من
ً
جميع املناطق واملـقــرات» ،عــاوة على
«تشكيل لجنة شرعية عليا للفصل في
جميع القضايا العالقة بني الجبهتني،
م ـكـ ّـونــة م ــن أب ــو بـصـيــر ال ـطــرطــوســي،
أبو ماريا القحطاني ،حذيفة عبدالله
ع ــزام» ،إضــافــة إلــى «شيخني فاضلني
يرسلهما املجلس اإلسالمي».

«جهاديو حلب» يتعاركون
ّ

إلـ ــى ذل ـ ــك ،ان ــدل ـع ــت أمـ ــس اش ـت ـبــاكــات
عـنـيـفــة ب ــن مـسـلـحــن تــابـعــن ل ــ«ل ــواء
التوحيد» ومجموعة تابعة لـ«جيش
املجاهدين» في حي املرجة في مدينة
ح ـل ــب .وق ــال ــت مـ ـص ــادر ج ـه ــادي ــة» إن
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ان ــدلـ ـع ــت ع ـل ــى خـلـفـيــة
«رف ـ ـ ــض م ـق ــات ـل ــي الـ ـت ــوحـ ـي ــد م ـ ـ ــؤازرة
املجاهدين فــي جبهة حـنــدرات شرقي
حـلــب .وقــد استخدمت فيها األسلحة
ال ــرش ــاش ــة والـ ـق ــذائ ــف ال ـص ــاروخ ـي ــة،
وأس ـف ــرت ع ــن وق ــوع قـتـلــى ومـصــابــن
بني الجانبني».

تقرير

«أبو عمر الشيشاني» استعراضي ...ابحثوا عن أخيه
ل ـح ــق م ــوق ــع «ذي داي ـ ـلـ ــي ب ـي ـســت»
األميركي «أبا عمر الشيشاني» إلى
مـسـقــط رأسـ ــه ف ــي ج ــورج ـي ــا .ثــاثــة
صحافيني زاروا منزل «الشيشاني»
(اسمه الحقيقي تــارخــان)ّ ،
تحدثوا
مــع والـ ــده وأه ــل املـنـطـقــة ال ـتــي نشأ
ف ـي ـه ــا ف ـ ــي سـ ـه ــل ب ــان ـك ـي ـس ــي ع ـلــى
الـحــدود مع الشيشان« .هــذه األيــام،
ي ـبــدو بــانـكـيـســي أق ــرب ال ــى ســوريــا
مــن جــورج ـيــا» ،كـتــب الـصـحــافـيــون،
ّ
تحول أغلبية الشباب
والسبب هو
ّ
ّ
هـنــاك ال ــى وهــاب ـيــن مـتـطــرفــن بــدل
املذهب الصوفي الــذي كــان منتشرًا
ّ
عند أغلبية السكان» .ومنذ سنوات،
وشبابها «أسطورة»
بات للمنطقة ّ
ي ـ ــري ـ ــدون ال ـت ـم ــث ــل بـ ـه ــا ،وهـ ـ ــو أب ــو
ّ
عـمــر الـشـيـشــانــي .ســكــان بانكيسي
ي ـت ـن ــاق ـل ــون روايـ ـ ـ ـ ــات عـ ــديـ ــدة ح ـّـول
«األسـ ـط ــورة» ت ــارخ ــان« ،ع ــن فيلته
ال ـف ـخ ـم ــة وم ـم ـت ـل ـك ــات ــه وال ـح ــرم ـل ــك
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـ ـ ـ ــه ،وع ـ ـ ـ ــن  ٤٠حـ ــارسـ ــا
شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،وأخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا عـ ـ ــن زوجـ ـت ــه
الشيشانية».
«ت ــارخ ــان هــو م ـجـ ّـرد سـ ـ ــراب ...فـ َـمــن
ي ــدي ــر اسـ ـتـ ـع ــراض داعـ ـ ــش هـ ــو ،فــي
الــواقــع ،أخ ــوه األكـبــر تــامــاز» ،يقول
الــوالــد تيمور صــراحــة للصحافيني
الذين قابلوهّ في املنزل حيث ترعرع
تارخان وأشقاؤه في قرية بيركياني.
«أب ــدو كـمـشـ ّـرد ...أنـظــروا أيــن أعيش
ب ـي ـن ـم ــا اب ـ ـنـ ــي ه ـ ــو أح ـ ــد مــؤس ـس ــي
ال ـخ ــاف ــة اإلس ــامـ ـي ــة!» قـ ــال ال ــوال ــد،
ال ــذي رف ــض دع ــوة اب ـنــه لالنضمام
اليه فــي ســوريــا ذات مــرة ،لكن مــاذا
عــن األخ األك ـبــر؟ اسـمــه تــامــاز ،وهو

«الـعـقــل امل ـ ّ
ـدب ــر ...واس ـت ــاذ ت ــارخ ــان..
وامل ـحـ ّـرك األســاســي ،بينما تــارخــان
ّ
مجرد فتى في السابعة والعشرين
م ــن عـ ـم ــره» ي ــؤك ــد الـ ــوالـ ــد ،وي ـج ــزم
بـ ــأن «تـ ــارخـ ــان ت ـ ـ ـ ّ
ـدرب ف ــي وحـ ــدات
اسـتـخـبــاريــة عـلــى يــد األمـيــركـيــن»،
الذين ّ
دربــوا الجيش الجورجي مع
البريطانيني .أمــا تــامــاز ،فقد شارك
في املعارك الشيشانية ضد الروس
ف ــي غـ ــروزنـ ــي ،وان ـت ـق ــل م ــع عــائـلـتــه
الى سوريا« .تاماز ال يظهر نفسه»
يشير والده ،عكس تارخان ،وهذا ما
قد يؤكد نظرية أن «أبو عمر» ّ
مجرد

الجيش يفتح طرقات في الحسكة ...وينفي تهديد «الوحدات»
الحسكة ــ أيهم مرعي
نفى مصدر عسكري سوري لـ«األخبار» ما ّ
تردد
في بعض مواقع املعارضة عن إنذار قيادات الجيش
في مدينة الحسكة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية
«بإزالة حواجزهم الواقعة في أحياء املفتي والصالحية
وتل حجر ودوار العزيزية ونقلها إلى خارج املدينة»،
مؤكدًا «أننا ننسق مع قيادات الوحدات إمكانية
تخفيف هذه الحواجز بهدف تسهيل الحركة املرورية
في املدينة للمواطنني والسيارات بعد السيطرة التامة
عليها» .ولفت املصدر إلى ّأن «نشر مثل هذه األخبار
تهدف إلى زعزعة استقرار املدينة التي تنعم بالهدوء»،
معتبرًا أن «هدف الجيش والوحدات الكردية هو حماية

املدينة من خطر اإلرهاب» ،فيما رفض مصدر في
«الوحدات» التعليق على املوضوع ،مشيرًا إلى ّأن «هذه
األخبار تهدف إلى نشر الفتنة وزعزعة االستقرار».
وبالتوازي مع ذلك ،واصلت جرافات الجيش السوري
إزالة حواجز ومتاريس جديدة من مدينة الحسكة،
ففتحت طريق مساكن املحطة من جهة سمارة
وطريق ساحة الساعة باتجاه حي غويران لتضاف
إلى الطرقات التي تم فتحها قبل يومني .كذلك أزالت
«الوحدات» بعض املتاريس عند الشارع العام املقابل
ملديرية املياه في حي العزيزية ،في ما يبدو أنها بداية
إلزالة متاريس أو حواجز أخرى داخل املدينة في وقت
الحق.

واجهة إعالمية .أحد املسؤولني في
الـجـيــش الـجــورجــي أكــد ذلــك أيـضــا،
وقال «لقد وظفنا تارخان فقط ألننا
كنا مهتمني بأخيه وأصــدقــائــه ،إذ
كانوا مقاتلني شرسني خالل الحرب
الشيشانية».
ً
ص ـح ــاف ـي ــو «بـ ـيـ ـس ــت» زاروا م ـن ــزال
آخــر في بانكيسي حيث نشأ حمزة
وخــالــد بــور ُكــاشـفـيـلــي ،ال ـلــذان لحقا
بأبي عمر وقـتــا أخـيـرًا فــي سوريا.
ح ـم ــزة كـ ــان م ـت ــرج ــم «ال ـش ـي ـشــانــي»
وم ـس ــاع ــده .وال ـ ــدة ال ـش ـ ّـاب ــن ،لـيـلــى،
نجحت بــزيــارة ابنها على الـحــدود
الـســوريــة ـ التركية حيث قابلت أبا
ع ـمــر أيـ ـض ــا« .ط ـل ــب م ـنــي ح ـم ــزة أن
ً
أحضر له عسال جورجيًا له ،وحلوى
ّ
محلية الصنع لتارخان» .حمزة «لم
ي ـكــن يـمـلــك امل ـ ــال ،وكـ ــان يـعـيــش مع
زوجـتــه سـيــدا» تـقــول الــوالــدة .سيدا
دودوركـ ــاي ـ ـيـ ــف ه ــي ال ـف ـت ــاة ال ـثــريــة
الجميلة ابنة وزيــر جورجي سابق،
ّ
وتنضم
التي قررت أن تتزوج بحمزة
اليه في سوريا .عائلة سيدا النافذة
ّ
كــلـفــت لـيـلــى إح ـض ــار ابـنـتـهــم معها
لكنها «رفضت العودة» .والدة حمزة
ذهلت بدرجة االحترام والتقدير التي
يعامل بها تــارخــان هـنــاك ،وعندما
س ــأل ــت ع ــن ال ـس ـب ــب ق ــال ــوا ل ـه ــا إن ــه
«بمثابة أسامة بن الدن هنا» ،لكن،
ليلى تقول إنه «بعد مقتل حمزة لم
يسمح تــارخــان لسيدا بالعودة الى
جورجيا ،وقد تزوجها» .الشائعات
ت ــردد أن تــارخــان هــو مــن ّ
دب ــر مقتل
حمزة ليفوز بسيدا.
(األخبار)

