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مقاتل من «وحدات حماية الشعب» الكردية في
إحدى جبهات ريف املوصل (األناضول)

«الوفاء لحلب» بغزوها
حلب ــ باسل ديوب

تحط في معرة النعمان
«حرب المفسدين» ّ
ف�ص��ل ج��دي��د م��ن ف �ص��ول «ح ��رب امل �ف �س��دي��ن» ب ��دأ ي ��وم األرب� �ع ��اء ف��ي م�ع��رة
النعمان (ري��ف إدل��ب) 14 .مجموعة مسلحة ،أعلنت بدء «مالحقة املطلوبني
ً
وامل �ف �س��دي��ن» .وأك ��دت امل�ج�م��وع��ات ف��ي ب�ي��ان م�ش�ت��رك أن «ك�ل�ا م��ن املحكمة
الشرعية واللجنة األمنية واملجلس العسكري ،وجهوا الفصائل العسكرية
بمالحقة املفسدين لتسليمهم إلى العدالة» .وقال البيان ّإن «كافة الفصائل
املقاتلة ستقوم بمالحقة املطلوبني حسب األص��ول لتسليمهم إل��ى العدالة،
وقد تم إلقاء القبض على بعضهم والبحث جار عن البقية» .وأض��اف« :لقد
جمعنا بعض املعلومات بدقة ،وباألدلة القاطعة قبل القيام بهذه الحملة ،التي
ستريح أبناء معرة النعمان» .يذكر أن «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام
اإلسالمية» هما أبرز املجموعات املشاركة في الحملة.

أن «األيام املقبلة ستشهد اجتثاث الوجود
ال �ن �ص �ي��ري م ��ن ك ��ام ��ل والي � ��ة ال� ��رق� ��ة» ،ف��ي
�وم ق��ري��ب
إش � ��ارة ع �ل��ى م��ا ي �ب��دو إل ��ى ه �ج� ٍ
يستهدف م�ط��ار الطبقة ال�ع�س�ك��ري ،ال��ذي
ُيمثل آخ��ر نقطة تمركز عسكرية للجيش
السوري في املحافظة.
في سياق منفصل ،استمرت املعارك على
جبهة دي��ر ال ��زور امل �ج��اورة ،ب�ين مسلحي
«ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة» ،وم�س�ل�ح��ي عشيرة
ال�ش�ع�ي�ط��ات .م �ص��ادر م��واك�ب��ة ل�ل�ت�ط��ورات
امل �ي��دان �ي��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة أك ��دت أن مسلحي
ال �ش �ع �ي �ط��ات «ت �م �ك �ن��وا م ��ن أس ��ر ع ��دد من
ع �ن��اص��ر داع � ��ش» .ف�ي�م��ا «ع �م��د مسلحون
م�ج�ه��ول��ون ال��ى إط�ل�اق ال �ن��ار ع�ل��ى دوري��ة
ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م ف ��ي م��دي �ن��ة ال �ب��وك �م��ال ،م ��ا أدى
إل� ��ى إص ��اب ��ة ع� ��دد م ��ن ال �ع �ن ��اص ��ر» ،وف �ق��ًا
ل�ل�م�ص��ادر ذات �ه��ا .ب� ��دوره ،أك��د م�ص��در من

ّ
داخل التنظيم لـ«األخبار» أن «كل املعارك
ال� �ت ��ي دارت ح �ت��ى اآلن ال ت� �ع ��دو ك��ون �ه��ا
ُمقدمات للعملية الكبرى» ،والتي تهدف
وف � ��ق امل� �ص ��در إل � ��ى «اج� �ت� �ث ��اث ال �غ ��ادري ��ن
ّ
تطبيقًا للشرع» .املصدر أك��د أن «شرعيي
ال��دول��ة أف�ت��وا ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ،ان�ط�لاق��ًا من
أن غ ��ادري الشعيطات ب��اي�ع��وا ،ث��م غ��دروا
وقتلوا املجاهدينُ .والحكم الشرعي ُيلزم
بقتل ال�ق�ت�ل��ة ،ول��و ك��ث ��روا» .وب ��دا الف�ت��ًا أن
امل �ص��در أش� ��ار إل ��ى أن «ال �ن �ظ��ام ي �ق��ف في
ص��ف املجرمني وي��زوده��م باألسلحة عبر
مطار دير الزور» ،األمر الذي ُيعزز احتمال
تحول امل�ط��ار إل��ى ه��دف وش�ي��ك .ويتكامل
مع ترويج عدد من الصفحات «الجهادية»
م��ا قيل إن��ه «إح�ص��اء لألسلحة امل��وج��ودة
داخ��ل امل�ط��ار ،وال�ت��ي ستتحول قريبًا إلى
غنائم».

م ��ن ج ��دي ��د ،وج� ��دت ح �ل��ب ن�ف�س�ه��ا
ع �ل��ى م��وع��د م ��ع ره � ��ان امل�س�ل�ح�ين
ع �ل��ى خ �ن��ق ب��واب �ت �ه��ا ال �ج �ن��وب �ي��ة.
خمس مجموعات مسلحة أعلنت
إطالق «غزوة» جديدة حملت اسم
«غزوة الوفاء لحلب» .وترمي إلى
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى امل�ن��اط��ق املتاخمة
ل �ل �ق �س��م ال� �ج� �ن ��وب ��ي ،وال� �ج� �ن ��وب ��ي
الشرقي من املدينة (الشيخ لطفي،
الشيخ سعيد ،وقرية عزيزة) .أربع
مجموعات م��ن «ال�غ��زاة» يجمعها
ق��اس��م «ج � �ه� ��ادي» م �ش �ت��رك ،وه��ي
«ج� �ب� �ه ��ة ال� � �ن� � �ص � ��رة» ،و«ال� �ج� �ب� �ه ��ة
اإلسالمية» ،و«جيش املجاهدين»،
و«ج� �ب� �ه ��ة أن � �ص ��ار ال � ��دي � ��ن» ،ال �ت��ي
تأسست أخيرًا من تجمع «فصائل
ّ
قاعدية» ،أما املجموعة الخامسة،
فهي «سرية أبو عمارة» .وتكبدت
ال � �ج � �م� ��اع� ��ات امل � �ش � ��ارك � ��ة خ �س��ائ��ر
ف��ادح��ة ف��ي ه�ج�م��ات�ه��ا ع�ل��ى ن�ق��اط
ال �ج �ي ��ش و«ال � �ل � �ج� ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة»،
ن�ت�ي�ج��ة «ض �ع��ف ال�ت�ن�س�ي��ق» وف�ق��ًا
ملصدر معارض.
وتأتي هذه «الغزوة» في محاولة
ل�ت��دارك الخسائر ال�ت��ي ُمنيت بها
امل�ج�م��وع��ات املسلحة ف��ي املناطق
ذاتها ،إثر تنفيذ الجيش السوري
عملية عسكرية بمشاركة سالحي
الجو واملدفعية.
ف� � � ��ي األث � � � � �ن � � � � ��اء ،أع � � �ل � � ��ن ع � �ن ��اص ��ر
«الشرطة ال�ح��رة» في مدينة حلب
ت�ع�ل�ي��ق أع�م��ال�ه��م ،اح�ت�ج��اج��ًا على
«االه��ان��ات املتكررة التي يتعرض

ل�ه��ا ع�ن��اص��ره��ا م��ن ق�ب��ل الفصائل
امل� �س� �ل� �ح ��ة ،وال� �ت� �ق� �ص� �ي ��ر م � ��ن ق �ب��ل
ق� �ي ��ادة ال �ش��رط��ة ال � �ح ��رة» .وط��ال��ب
هؤالء ،وهم عناصر شرطة فارون
م� ��ن س� �ل ��ك ق� � ��وى األم � � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي
ال�ت��اب��ع ل ��وزارة الداخلية السورية
ب � �ـ «ت� ��وق � �ي� ��ع م � �ي � �ث� ��اق ب �ي��ن ق � �ي� ��ادة
ال� �ش ��رط ��ة ال� �ح ��رة وج �م �ي��ع ال �ق��وى
ال�ع�س�ك��ري��ة ي �ن��ص ع �ل��ى االع �ت��راف
بالشرطة الحرة كمؤسسة ثورية
أمنية ح��رة مستقلة» ،و«التعامل
معها كشريك حقيقي في الثورة».
إل��ى ذل��ك ،أعلنت م�ص��ادر إعالمية

أعلنت مصادر
إعالمية عن اختطاف
ناشطتين ايطاليتين
في ريف حلب

اخ� � � �ت� � � �ط � � ��اف ن � ��اش� � �ط� � �ت � ��ي إغ� � ��اث� � ��ة
إي� �ط ��ال� �ي� �ت�ي�ن ف � ��ي ب � �ل� ��دة األب� ��زم� ��و
ال��واق �ع��ة ف ��ي ري ��ف ح �ل��ب ال �غ��رب��ي.
ووفقًا للمصادر ،ف��إن الناشطتني
فانيسا مارزولو ،وغريتا راميلي
«اختطفتا من منزل قائد املجلس
الثوري في األبزمو في ريف حلب
ال�غ��رب��ي ،حيث كانتا ف��ي ضيافته

م ��ع ال �ص �ح��اف��ي دان � �ي ��ل ري �ن �ي��ري،
الذي تمكن من الهرب».
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،وف�ي�م��ا تستمر
امل �ع ��ارك ال�ع�ن�ي�ف��ة ف��ي ح��ي ج��وب��ر،
ش � ��رق دم � �ش� ��ق ،ت � �ص� � ّ�دى ال �ج �ي��ش
ّ
ال� �س ��وري أم ��س مل �ح��اول �ت��ي ت�س��ل��ل
نفذهما مسلحو «جبهة النصرة».
األولى من جهة الصالة الرياضية
خ �ل��ف ال �س��ات��ر ال �ت��راب��ي ع �ن��د ب�ن��اء
ادري��س ،والثانية من جهة منطقة
امل � �ش� ��اح� ��م ،م � ��ا أدى إل� � ��ى «م �ق �ت��ل
ع � � �ش� � ��رات امل� � �س� � �ل� � �ح �ي��ن» ،ب �ح �س��ب
م�ص��ادر م�ي��دان�ي��ة .أم��ا ف��ي املليحة
ف ��ي ال �غ ��وط ��ة ال �ش��رق �ي��ة ،ف��اس�ت�م��ر
س�ل�اح ال �ج��و ف��ي ق�ص��ف تجمعات
امل �س �ل �ح�ين م ��ن ال �ج �ه��ة ال �ش �م��ال �ي��ة
الشرقية حيث يقعون ف��ي حصار
كامل.
إلى ذلك ،أعلن «االتحاد االسالمي
الج� � �ن � ��اد ال � � �ش� � ��ام» أم � � ��س ان� �ت� �ه ��اء
«امل� � ��رح � � �ل� � ��ة األول � � � � � ��ى م� � ��ن ع �م �ل �ي��ة
صواريخ االجناد» ،التي استهدف
م � ��ن خ �ل�ال � �ه ��ا أح� � �ي � ��اء ال� �ع ��اص� �م ��ة
ب �ع �ش��رات ق ��ذائ ��ف ال � �ه� ��اون ،وأدت
ال ��ى اس �ت �ش �ه��اد ع �ش��رات امل��دن �ي�ين.
أم� ��ا ف ��ي ري� ��ف ح� �م ��اه ،ف��اس �ت �م��رت
االشتباكات العنيفة ب�ين الجيش
و«جبهة النصرة» في م��ورك ،كما
بني الجيش و«الدولة االسالمية»
ب ��ال� �ق ��رب م� ��ن ق ��ري ��ة ال �ط �ع ��ان ��ة م��ن
ج � �ه� ��ة م � � � ��ران ع � �ن� ��د م � ��دخ � ��ل ح �ل��ب
الشمالي الشرقي .في الوقت الذي
استمرت فيه املعارك بني «الدولة»
وال �ف �ص��ائ��ل امل�س�ل�ح��ة ف��ي أخ�ت��ري��ن
في ريف حلب الشرقي.

