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مسامير «الدولة» تتوالى في نعــش
واصل تنظيم «الدولة اإلسالمية» تثبيت سيطرته على «والية الخير» (دير الزور) ،فبسط نفوذه أمس على حقل
التنك النفطي ،وسط أنباء عن صفقة تضمن تسلمه الشعيطات (الريف الشرقي) قريبًا ،فيما ازداد وضع «جبهة
النصرة» سوءًا ،في ظل أنباء عن فرار جميع قادتها خارج املنطقة الشرقية

«توجيهات
شرعية»
صدرت أخيرًا
«مرجعيات
عن
ّ
جهادية» تحث
«املهاجرين»
على االنضمام
إلى «الدولة»
(أ ف ب)

صهيب عنجريني
ٌ
ّ
نفطي جديد من حقول دير الزور
حقل
ّ
ضمه «الدولة اإلسالمية» إلى سيطرته
أم��س ،لتصبح الغالبية العظمى من
ح�ق��ول املحافظة ف��ي قبضة التنظيم.
حقل التنك كان أحدث «غنائم الدولة»
وآخ ��ر ال�ح�ق��ول ال��رئ�ي�س�ي��ة ال�ت��ي كانت
خ � ��ارج س �ي �ط��رت��ه .ول� ��م ي�ت�ط�ل��ب بسط
النفوذ عليه معارك عنيفة ،بل مجرد
«اش �ت �ب��اك��ات م�ت�ق�ط�ع��ة ع�ل��ى م�ش��ارف��ه،
قبل أن ّ
يفر أعداء الدولة» ،وفق ما أكده
مصدر «جهادي» لـ«األخبار» .وبهذه
ال �س �ي �ط��رة ،ي �ك��ون ال�ت�ن�ظ�ي��م ق ��د حقق
واحدًا من أهم أهداف «الحرب األهلية
الجهادية».
وي �ق��ع ال�ح�ق��ل ف��ي منطقة الشعيطات
(ال � ��ري � ��ف ال� � �ش � ��رق � ��ي) .وه� � ��ي امل �ن �ط �ق��ة
ال �ت��ي أك � ��دت م� �ص ��ادر م ��ن ال �س �ك��ان أن
«وجهاءها دخلوا في مفاوضات مع
ال��دول��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ،وي �ب��دو أن ات�ف��اق��ًا
وشيكًا ُ
سيعقد ب�ين ال�ط��رف�ين» .ووفقًا
للمصادر ،تتمحور املفاوضات حول
إع �ل��ان ال �ش �ع �ي �ط��ات خ��اض �ع��ة ل�ن�ف��وذ
«ال� ��دول� ��ة» ،ع �ل��ى أن ي�ض�م��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م
ألب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة ع ��دم ن��زوح �ه��م خ��ارج
أراض �ي �ه��م ،وع� ��دم ت�س�ل�ي��م أس�ل�ح�ت�ه��م،
وعدم دخول أي عنصر من «األنصار»
�ت ل ��واء
(ال � �س ��وري ��ون امل� �ن� �ض ��وون ت �ح� ً
ال �ت �ن �ظ �ي��م) إل ��ى امل �ن �ط �ق��ة ،ع �ل��اوة على
ت �ع �ي�ين أم �ي��ر م ��ن ُأه ��ال ��ي ال�ش�ع�ي�ط��ات
على منطقتهم .وت�ش��اب��ه ه��ذه البنود
تلك التي قيل إنها كانت بنود تسليم
ّ
الشحيل للتنظيم .لكن مصدرًا جهاديًا
ّ
مرتبطًا بـ«الدولة» أكد أن «كل ما قيل
ع��ن ش ��روط وض�ع�ه��ا أه��ال��ي الشحيل
وقال
لتسليم بلدتهم عار من الصحة».
ً
املصدر لـ«األخبار» إن «املنتصر عادة
هو من يملي شروطه ،وبالتالي ،فإن
دولة الخالفة هي من أملت الشروط».
ووف � �ق ��ًا ل �ل �م �ص��در ،ف � ��إن أب� � ��رز ش ��روط
التسليم كان «تسليم جميع األسلحة
وال� ��ذخ� ��ائ� ��ر امل � ��وج � ��ودة ف� ��ي ال �ش �ح �ي��ل
ّ
ل� � �ل � ��دول � ��ة ،إض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى إج � �ل � ��اء ك� ��ل
مسلحيها (وهم معظم أبناء الشحيل)
إل� ��ى أج� ��ل غ �ي��ر م �س �م ��ى» .وق� ��د ح�ظ��ي

تشن هجومًا على محردة ...واألهالي ينزحون
«النصرة» ّ
تعاني بلدة محردة
في ريف حماه الشمالي
الغربي من حصار مطبق
من قبل مسلحي «جبهة
النصرة» ،إذ تعرضت
لهجوم عنيف أمس ،ما
أوقع جرحى في صفوف
املدنيني وجنود الجيش
السوري ،في الوقت
الذي نزح فيه عشرات
املدنيني منها

مرح ماشي
م� ّ�رت ع��ودة ال�ت�ي��ار الكهربائي أم��س إلى
منازل االهالي من دون الكثير من التفكير
ف ��ي ال� �ت� �ط ��ورات ال �ح��اص �ل��ة ق� ��رب م�ح�ط��ة
محردة الكهربائية التي استهدفها منذ
أي��ام مسلحو «ال�ن�ص��رة» ،في ري��ف حماه
الشمالي ال�غ��رب��ي .إص�ل�اح عنفة وحيدة
كافيًا إلعطاء السوريني
داخل
املحطة كان ّ
ّ
ج��رع��ة مسكنة ،تمثلت ف��ي تقليص مدة
ّ
ال�ت�ق�ن�ين س��اع��ات ع� ��دة .ل �ك��ن للمسلحني
رأي��ًا آخ��ر ،إذ لم يكن صباح بلدة محردة
ف��ي ري��ف ح�م��اه ك��أي ص�ب��اح آخ��ر .هجوم
ممنهج بالقذائف والصواريخ واألسلحة
الثقيلة والرشاشات ،يقوده مسلحو ريف
ح �م��اه ال�ش�م��ال��ي م��ن ج�م�ي��ع االت �ج��اه��ات،
أوق� ��ع أع� � ��دادًا م ��ن ال �ج��رح��ى ف ��ي ص�ف��وف
املدنيني ،إضافة إلى جرحى في صفوف
الجيش السوري .الخبر ليس جديدًا على
األهالي ،إذ يقول مصدر أهلي لـ«األخبار»
ّ
إن قرب البلدة من مورك التي تعتبر أهم
معقل للمسلحني في ري��ف املدينة ،جعل
من أيام سكانها «جحيمًا دائمًا» ،في ظل
تضييق الخناق على الباقني م��ن أهلها
امل �ت ��أه �ب�ي�ن ل�ل��أس� ��وأ .وي �ض �ي ��ف امل �ص ��در
أن «ال�ط��ري�ق�ين ال�ب��اق�ي�ين ف��ي وج��ه سكان

اندلعت معركة في
القابون بين «الجيش الحر»
و«جبهة النصرة»

م �ح��ردة ه�م��ا ال �ل��ذان ي��رب�ط��ان�ه��ا ببلدتي
السقيلبية وسلحب غربًا.
وللبلدتان معاناتهما أي�ض��ًا ،وال سيما
بحكم ق��رب السقيلبية من قلعة املضيق
ال �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر خ ��ط ت �م ��اس ب�ي�ن ال�ج�ي��ش
ال� �س ��وري وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة م ��ن ج�ه��ة،
وم �س �ّل �ح��و «ال �ن �ص ��رة» م ��ن ج �ه��ة أخ ��رى.
وت �م��ث��ل م �ح ��ردة م ��ع ال�س�ق�ي�ل�ب�ي��ة وب �ل��دة
س�ل�ح��ب ال �ق��ري �ب��ة م�ث�ل��ث األم � ��ان ال��وح�ي��د
ّ
ل�ل�أه��ال��ي ف ��ي م �ح �ي��ط م �س��ل��ح ب��ال �ك��ام��ل،
يتكون من نقاط تمركز خطرة للمسلحني،
أب��رزه��ا م� ��ورك ،وح�ل�ف��اي��ا وط�ي�ب��ة اإلم ��ام
ش ��رق ��ًا .غ �ي��ر أن امل �ث �ل��ث اآلم � ��ن غ �ي��ر ك��اف
ل� ��رف� ��ع م � �ع ��ان ��اة س � �ك� ��ان م � �ح � ��ردة ال ��ذي ��ن
يعيشون حياة خالية من املاء والكهرباء،

وس � ��ط ح� �ص ��ار م �ط �ب��ق ال ت �ت �س��ع ب �ل��دت��ا
السقيلبية وس�ل�ح��ب لتخفيض ح��دت��ه،
ف��ي ظ��ل معاناة سكانهما م��ن استهداف
دائ� ��م ب��ال �ق��ذائ��ف .وي �ق ��ود م�س�ل�ح��و ب�ل��دة
حلفايا ال�ه�ج��وم األس��اس��ي على البلدة،
ما أدى إل��ى حركة ن��زوح واس�ع��ة .معركة
ب�ك��ل امل �ق��اي �ي��س ،ت��دخ��ل س�ل�اح ال �ج��و في
حسمها ،باستهداف تجمعات املسلحني
في محيط م�ح��ردة ،قبل تضييق الطوق
املسلح حولها.
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي ظ��ل ف�ش��ل م �ح��اوالت تقدم
الجيش إلى وسط بلدة م��ورك ،وانتقاله
إل��ى ص��د ه�ج��وم املسلحني ع�ل��ى النقاط
ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي امل �ح ��ور ال �غ��رب��ي ل�ل�ب�ل��دة
املشتعلة ،وذلك بعد أيام قليلة من ّ
تقدم
ّ
طفيف حققه الجيش جنوب شرق مورك،
بهدف إطباق الحصار على البلدة التي
ت �ب �ع��د ع ��ن م ��رك ��ز م��دي �ن��ة ح �م ��اه  30ك�ل��م
ً
شماال.

اشتباكات املعارضة في القابون

ّ
تتمدد رقعة املواجهات
على صعيد آخر،
ّ
ّ
ب�ين امل�س��ل�ح�ين ف��ي م�ن��اط��ق م �ت �ع��ددة من
ري��ف دم �ش��ق .ففيما تستمر امل��واج�ه��ات
ب �ي��ن «ال � � ��دول � � ��ة اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة» و«ج � �ي ��ش
اإلس �ل��ام» ف��ي م�ح�ي��ط م��دي�ن��ة دوم ��ا وف��ي

القرى املجاورة لها في الغوطة الشرقية
للعاصمة ،اندلعت أمس معركة مشابهة
في القابون ،ولكن هذه ّ
املرة بني «الجيش
ال �ح��ر» و«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» ع�ل��ى خلفية
تباين املواقف من التسوية املزمع عقدها
في املنطقة .وأدت تلك املعركة إلى مقتل
ّ
أح ��د م�س��ل�ح��ي «ال �ج �ي��ش ال �ح��ر» .وي�ق��ول
م �ص��در م �ق� ّ�رب م��ن «ال �ح��ر» ل �ـ«األخ �ب��ار»:
«نتيجة ل�ت��واف��ر ال�ع��دي��د م��ن الضمانات
ل�ن�ج��اح ه ��ذه ال �ت �س��وي��ة ،اض �ط��رت جبهة
النصرة إلى محاولة إفشالها بالسالح،
ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ت �ق��وم ب��ذل��ك س��اب�ق��ًا ب�ط��رق
أخرى».
وعن معارك الغوطة الشرقية ،قال مصدر
م� �ي ��دان ��ي ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار»« :ن� �ظ ��ري ��ًا ج�ي��ش
اإلس� �ل� ��ام ب � ��ات م �س �ي �ط �رًا ع� �ل ��ى ال ��وض ��ع
ّ
ك�ك��ل ،فقد تمكن م��ن ت��أم�ين محيط دوم��ا
بالكامل» ،ولكن «داعش» بمقدوره دومًا
اإلت � �ي� ��ان ب �م��ا ه ��و ج ��دي ��د« :ال� �ت� �ف � ّ�وق ف��ي
التفخيخ ،ووف��رة املعلومات اللوجستية
لديه ،إضافة إلى عنصر املباغتة مقترنًا
ب��ال�ن��زع��ة االن�ت�ح��اري��ة ل��دى ع�ن��اص��ره .كل
ّ
هذه األمور تشكل ذعرًا حقيقيًا لدى قادة
ج�ي��ش اإلس�ل��ام» ،ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�م�ت��ازون
ب��وض��ع آم ��ن ن�س�ب�ي��ًا ق�ب�ي��ل ظ �ه��ور خطر
«الدولة» على نحو مفاجئ.

