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◄ وفيات ►

تقرير

ّ
الدين» تتمدد ...و«صقور
«أنصار
ّ
ّ
الشام» تعلق على شماعة «داعش»
واألنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار» ،و«ج ـ ـيـ ــش امل ـج ــاه ــدي ــن»
سـعـيــا إل ــى إع ـ ــادة هـيـكـلــة املـجـمــوعــات
املسيطرة فــي حلب ،وتوحيدها تحت
«مـظـلــة شــرع ـيــة» .وت ـجــدر اإلشـ ــارة في
هذا السياق إلى أن «جيش املجاهدين»
سبق له أن اعتقل قــادة «لــواء التوبة»،
قبل أن ُيطلق سراحهم ليبايعوا بعدها
«جيش املهاجرين واألنصار».

تتسارع األحداث في
«تمدد
حلب ،ممهدة لـ ّ
الجهاديين» ،وهيمنتهم
على المشهد في المناطق
الخارجة عن سيطرة الدولة
السورية .الريف الجنوبي
كان مسرحًا ألحدث
التطورات في هذا
السياق

ٌ
وصلب في الباب
ذبح

صهيب عنجريني
الـتـطــورات امليدانية األخـيــرة فــي ريف
ّ
ـوالت
ح ـل ــبً ال ـج ـن ــوب ــي ت ــؤك ــد أن تـ ـح ـ ٍ
ب ـ ــارزة تـنـتـظــر ت ـحــال ـفــات املـجـمــوعــات
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة ف ـ ـ ــي «ع ـ ــاص ـ ـم ـ ــة ال ـ ـش ـ ـمـ ــال
ُ
خريطة
تعيد رسم
السوري» .تحوالت
ّ
السيطرة بشكل يضمن رجحانًا لكفة
ّ
«القاعدية» و«مبايعيها»،
املجموعات
على حساب مجموعات تحاول حتى
اآلن الـ ـظـ ـه ــور فـ ــي م ـظ ـه ــر «إسـ ــامـ ـ ٍّـي
مـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــدل» .وال ُيـ ـمـ ـك ــن ف ـ ــي ح ـ ـ ــال مــن
ُ
األح ـ ــوال ف ـص ــل آخ ــر امل ـس ـت ـج ــدات عــن
الـ َسـيـنــاريــو امل ــرس ــوم لـحـلــب ،فــي حــال
ف ــش ــل خ ـطــة «ت ـج ـم ـيــد ال ـق ـت ــال» فـيـهــا،
ال ــذي ُيمهد لبسط هيمنة «جـهــاديــة»
تستلهم تجربة «داع ــش»( ،األخـبــار –
العدد .)2468
بـ ـل ــدت ــا الـ ـح ــاض ــر وب ـ ـ ـ ــردة فـ ــي ال ــري ــف
الـ ـجـ ـن ــوب ــي شـ ـه ــدت ــا ،خـ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
امل ــاضـ ـي ــن ،اش ـت ـب ــاك ــات ب ــن مـسـلـحــي
«ل ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـتـ ــوبـ ــة» ،وم ـس ـل ـح ــي «ألـ ــويـ ــة
ص ـقــور ال ـش ــام» عـلــى خـلـفـيــة مهاجمة
ّ
ّ
مقار الثاني .مصادر «جهادية»
األول
ّ
كــا ّنــت قــد قــالــت أول األم ــر إن الـهـجــوم
شــنـتــه «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» ،ب ـمــؤازرة من
«جيش املهاجرين واألنـصــار» بذريعة
ّ
«مـحــاربــة املـفـســديــن» .وأكـ ــدت مـصــادر
ّ
مــن ال ـســكــان ل ــ«األخ ـب ــار» أن «الـنـصــرة
سبق لها أن وجهت إنذارًا لجماعة أبو
نـ ــوران (ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـص ـقــور) ،طالبتهم
خالله بتسليم مخبز الحاضر» ،األمر
الذي جاء «بعد أن اعتادت عصابة أبو
نـ ــوران الـتــاعــب ب ـقــوت ال ـن ــاس ،ونهب
الطحني» ،ليقوم «لواء مبايع للنصرة»
أمــس بــ«اعـتـقــال مجموعة أبــو ن ــوران،
وتطهير الحاضر وبــردة من العناصر
املفسدة» ،وفقًا للمصادر نفسها.
ورغـ ـ ـ ـ ــم أن ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ان ـت ـه ــت
بسيطرة «التوبة» ،وانسحاب مسلحي
«ال ـص ـق ــور» ،غـيــر أن ال ـســاعــات املقبلة
ُ
تنذر بتجدد املـعــارك بعد أن أعلن أبو
ع ـي ـســى ال ـش ـي ــخ (ق ــائ ــد أل ــوي ــة ص ـقــور
ال ـش ــام) إرسـ ــال إمـ ـ ــدادات إل ــى املـنـطـقــة.
الـشـيــخ تـ ّ
ـوعــد املـهــاجـمــن ،مــؤك ـدًا عبر
ّ
ص ـف ـح ـت ــه عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» أن
«الـصـقــور ستبقى دوم ــا ص ـقــورًا ،ولــن
ت ـص ـبــح ح ـمــائــم ف ــي يـ ــوم م ــن األيـ ـ ــام».
الــافــت أن أب ــو عيسى ح ــاول التعمية
ع ـلــى حـقـيـقــة األح ـ ـ ــداث ،واإليـ ـح ــاء بــأن
ُ
امل ـج ـم ــو ٌع ــة املـ ـه ــاجـ ـم ــة هـ ــي م ـج ـمــوعــة
ّ
ـادر
«م ـب ــاي ـع ــة لـ ــداعـ ــش» .وأكـ ـ ـ ــدت م ـصـ ّ
«جهادية» تابعة لـ«صقور الشام» أنه
«بـعــد الـتــواصــل مــع اإلخ ــوة فــي جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة ،نـ ـف ــوا أن تـ ـك ــون امل ـج ـمــوعــة
امل ـع ـت ــدي ــة ت ــاب ـع ــة لـ ـه ــم ،فـ ـ ُـسـ ـ ِّـيـ ـ َـرت ق ــوة
م ــن ص ـقــور ال ـش ــام إلع ـ ــادة األم ـ ــور إلــى
نصابها».

سوريا

15

مسلح من «الجبهة اإلسالمية» في منطقة
البريج في شمال شرق مدينة حلب (األناضول)

يقودها صالح الدين الشيشاني (قائد
جـيــش امل ـهــاجــريــن واألنـ ـص ــار) .ووفـقــا
ّ
للمعلومات ،ف ــإن «ل ــواء الـتــوبــة» الــذي
ّ
ش ـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم ه ــو ج ـ ــزء م ــن «أنـ ـص ــار
َ
ال ــدي ــن» ،بـعــد أن «بــايــعـهــا ق ــادة الـلــواء
منذ شهر آب املاضي ،وقام الشيشاني
ّ
بأخذ البيعة بنفسه» .الالفت أيضًا أن
تنسيقًا «عــالــي املستوى» يجري على
ق ـ ــدم وسـ ـ ــاق بـ ــن «جـ ـي ــش امل ـه ــاج ــري ــن

ليست الوقائع
سوى جزء من «مشروع
ّ
تمدد» جديد لـ«جبهة
أنصار الدين»

على صعيد آخــر ،شهدت مدينة الباب
الشرقي) أمس حالة «تنفيذ
(ريف حلب
ّ
ح ـ ّـد» ج ــدي ــدة ،نــفــذهــا تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلس ــام ـي ــة» .وت ـ ــداول نــاش ـطــون أن ـبـ ً
ـاء
ً
مـفـ ُ
ـادهــا أن التنظيم «أ ُع ــدم رج ــا بعد
صــاة الـجـمـعــة ،حـيــث فـصــل رأس ــه عن
ج ـســدهُ ،
وص ـلــب بـعــدهــا» .بـ ــدوره ،ذكــر
«امل ــرص ــد الـ ـس ــوري ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان»
ّ
أن العملية ج ــرت «ب ـقــرار مــن املحكمة
اإلس ــامـ ـي ــة (ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــداعـ ــش) ال ـتــي
أدانـ ـت ــه بـتـهـمــة تـسـلـيــم امل ـط ـلــوبــن من
املـس ـلـمــن ل ـل ـن ـظــام ال ـن ـص ـيــري ،وإل ـق ــاء
شـ ــرائـ ــح ل ـل ـط ـي ــران فـ ــي أمـ ــاكـ ــن تـجـمــع
املسلمني».

اغتيال في حماه...
ومحاولة في حلب
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،اغ ـ ـتـ ــال مـ ـجـ ـه ــول ــون ق ــائ ــد
«ل ــواء ص ـقــور ال ـغ ــاب» خــالــد مضحي
املـصـطـفــى ،فــي ريــف حـمــاه الـشـمــالــي،
إن
ظـ ـ ـه ـ ـ ّـر أم ـ ـ ـ ـ ــس .وق ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ــاش ـ ـط ـ ــون ً
«مسلً َح ْي اثنني كانا يستقالن دراجة
نــاريــة ،أطلقا الـنــار على قــائــد صقور
الـغــاب املـلـقــب ٲبو وض ــاح ،فــي مدينة
َ
كفرزيتاّ ،
هارب ْي من املنطقة».
وفرا
وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة
ّ
يتعرض لها
االغتياالت املتتالية التي
قــادة املجموعات فــي مختلف املناطق
الـ ـس ــوري ــة .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ت ـعـ ّـرض
قـ ـ ـي ـ ــادي مـ ـي ــدان ــي ف ـ ــي «ح ـ ــرك ـ ــة ح ـ ــزم»
ملحاولة اغتيال في حي بستان القصر
ب ـح ـل ــب .وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ــن ال ـس ـكــان
ّ
إن «تـفـجـيـرًا بـعـبــوة نــاسـفــة اسـتـهــدف
ال ـق ـي ــادي أبـ ــو ُ ي ـع ــرب ل ـيــل ال ـخ ـم ـيــس -
ّ
ّ
األطباء
واضطر
الجمعة ،وقد أسعف،
إلى بتر ساقيه».

◄ ذكرى ►
ت ـص ــادف غـ ـدًا األح ــد امل ــواف ــق فـيــه 14
كانون األول  2014ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة بهيجة بهيج جابر
أرملة املرحوم جابر الهادي جابر
والدة :املهندس عماد ،املهندس عياد،
محمد ومازن جابر
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة سـتـتـلــى آي ـ ــات من
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
عـ ــن روح ـ ـهـ ــا ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة فـ ــي الـ ـن ــادي
الحسيني لبلدتها ميفدون ـ ـ قضاء
ال ـن ـب ـط ـي ــة ،عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا( .للنساء وللرجال).
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل جابر وعموم أهالي بلدة
ميفدون

ذكرى ثالث
ت ـص ــادف غـ ـدًا األحـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه 14
كانون األول  2014م .املوافق  22صفر
 1436هـ.
ذك ـ ــرى م ـ ــرور ث ــاث ــة أي ـ ــام ع ـلــى وف ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة شريفة نورالدين (أم حسن)
حـ ــرم امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج أح ـم ــد ال ـحــاج
حسني فواز
أوالده ــا :حـســن ،الـحــاج عبد الحليم،
حسني ،الحاج رضا واملرحوم الحاج
يوسف
أشقاؤها :السادة :املرحوم مصطفى،
املرحوم شريف ،علي ،محمد ،املرحوم
ابراهيم ،أحمد واملرحوم محمود
أصهرتها :حسان جابر ،وليد سوبرة،
يوسف منصور ،حيدر حيدر ،الحاج
محمد الرومي واملرحوم الحاج علي
بدير
وب ـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة ،س ـت ـت ـلــى آي مــن
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
عــن روح ـهــا الـطــاهــرة وذل ــك فــي تمام
الساعة العاشرة صباحًا في النادي
الحسيني لبلدتها الغسانية.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل نورالدين ،آل فواز وعموم
أهالي بلدة الغسانية

أوالد الفقيدة العماد ميشال سليمان
(رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
الـ ـس ــاب ــق) وزوج ـ ـتـ ــه وف ـ ــاء س ـل ـي ـمــان
وأوالده وعائالتهم
غ ـط ــاس س ـل ـي ـمــان (م ـخ ـت ــار عمشيت
س ــاب ـق ــا وال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـخ ــري لــراب ـطــة
مـ ـخـ ـت ــاري قـ ـض ــاء ج ـب ـي ــل) وزوجـ ـت ــه
سـ ــام ـ ـيـ ــا ال ـ ـب ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـتـ ــاوي وأوالده
وعائالتهم
ال ـقــاضــي ان ـط ــوان سـلـيـمــان (مـحــافــظ
البقاع) وزوجته سمر كرم وأوالده
لـ ــودي زوجـ ــة ج ــان صـفـيــر وأوالدهـ ــا
وعائالتهم
ّ
ش ـق ـي ـق ـهــا :ج ــوزي ــف ب ـط ــرس ال ـك ــاب
(مختار جبيل سابقًا) وزوجته ماري
موسى وأوالده وعائالتهم
شقيقتها :لورات زوجة اليشاع وهبة
وأوالدها وعائالتهم
أوالده شقيقتها :املــرحــومــة سميرة
أرملة صبحي سليمان وعائالتهم
ابن حميها :توفيق سليمان وعائلته
أوالد أب ـ ـنـ ــاء ح ـم ـي ـه ــا :م ـن ـيــر وف ـ ــؤاد
وسليم ووجيه وعائالتهم
أوالد ب ـنــات حـمـيـهــا م ـن ـيــرة ان ـطــوان
لحود وهدى راجي نعمه وعائالتهم
ّ
وع ـم ــوم ع ــائ ــات :الـ ـك ــاب ،سـلـيـمــان،
ّأي ـ ـ ــوب ،ال ـب ـس ـك ـن ـتــاوي ،ك ـ ــرم ،صـفـيــر،
وهـ ـب ــة ،ب ـ ـ ـ ــارودي ،ح ـ ـ ــواط ،خ ـن ـيــزيــر،
عقيقي ،أبوزيد ،لحود ،نعمه وعموم
عائالت جبيل وعمشيت ومن ينتسب
إل ـي ـهــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـج ــر يـنـعــون
إل ـي ـكــم ع ـلــى رجـ ــاء ال ـق ـيــامــة وال ـح ـيــاة
األبدية فقيدتهم الغالية املرحومة
ّ
جوزفني بطرس ّأيوب الكلب
أرملة نهاد غطاس سليمان
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت وغ ـدًا
األحـ ــد  13و 14ال ـج ــاري ف ــي صــالــون
ك ــات ــدرائ ـي ــة مـ ــار ج ــرج ــس امل ــارون ـي ــة
في وســط بيروت من الحادية عشرة
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة
مساء.

املــديــريــة العامة لرئاسة الجمهورية
اللبنانية
تنعى إلى اللبنانيني بمزيد من الحزن
واألسى املأسوف عليها املرحومة
جوزفني بطرس أيوب الكالب
والدة العماد ميشال سليمان (رئيس
الجمهورية اللبنانية السابق).
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت وغ ـدًا
األحد في  13و 14الجاري في صالون
كــاتــدرائ ـيــة م ــار جــرجــس امل ــارون ـي ــة ـ
بيروت من الحادية عشرة قبل الظهر
حتى السادسة مساء.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

ّ
المخفية
«القطبة»

ُ
ّ
خ ــاف ــا لـ ـك ــل مـ ــا أش ـ ـيـ ــع ح ـ ــول أس ـب ــاب
ّ
ال ـه ـج ــوم وت ـب ـعــيــة «ال ـ ـلـ ــواء» امل ـهــاجــم،
ّ
ّ
تؤكد معلومات «األخـبــار» أن الوقائع
ّ
ليست سوى جزء من «مشروع تمدد»
جــديــد ل ــ«ج ـب ـهــة أن ـص ــار ال ــدي ــن» الـتــي
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