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سوريا

مشهد ميداني

ّ
ّ
الجيش يؤمن كنسب ّا ومحيطها...
و«الكاستيلو» عصي على الخرق
رغم محاوالتها المتكررة ،منذ
ّ
بالتقدم في
أن بــدأ الجيش
محيط «الكاستيلو» وتحقيق
«طـــوق حــلــب» ،لــم تتمكن
المجموعات المسلحة من
ـت
ّخــرق دفــاعــاتــه ،فــي وقـ ّ ٍ
أمن فيه الجيش كامل كنسبا
وبلدات محيطة بها في ريف
الالذقية

بـ ـع ــد ت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ووصـ ــولـ ــه
إل ــى طــريــق «الـكــاسـتـيـلــو» وتثبيته
ـدد مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط فـ ـ ــي م ـح ـي ـط ــه،
ل ـ ـ ـعـ ـ ـ ٍ
واصـ ـ ــل ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ت ـصـ ّـديــه
ّ
لهجمات املجموعات املسلحة التي
تـ ـح ــاول خـ ــرق دف ــاع ــات ــه ،وت ـح ــدي ـدًا
ت ـل ــك ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي م ـن ـط ـقــة املـ ـ ـ ــزارع،
غــربــي ال ـجــرف ال ـص ـخــري ،وشـمــالــي
مـبـنــى «ال ـكــاس ـت ـي ـلــو» ،ش ـمــال حـلــب.
ودارت هـنــاك اشتباكات عنيفة بني
ُ
ال ـط ــرف ــن ،اس ـت ـخ ــدم ف ـي ـهــا مختلف
ّ
أن ـ ـ ــواع األسـ ـلـ ـح ــة ،وأدت إلـ ــى مـقـتــل
ـدد مــن املـهــاجـمــن .وأق ـ ّـرت
وج ــرح ع ـ ٍ
«تـنـسـيـقـيــات» املـسـلـحــن بمقتل 23
عنصرًا من مختلف الفصائل ،خالل
املواجهات الدائرة مع الجيش ،على
جبهات املــاح و«الكاستيلو» وبني
زيد ،شمالي املدينة.
ّ
بــدورهــا ،أك ــدت «الجبهة الشامية»،

الفريج يزور الجبهة الجنوبية
زار وزيــر الــدفــاع الـســوري ،العماد فهد جاسم الفريج ،أحــد املــواقــع العسكرية ،فــي الجبهة
الجنوبية .والتقى في خــال زيــارتــه ،عــددًا من الضباط والجنود ،منوهًا بأدائهم وعملهم.
ّ
وبحسب وكالة «سانا» ،فقد اطلع الفريج على طبيعة املهمات التي تنفذها وحدات الجيش
في مواجهة التنظيمات اإلرهابية ،مثنيًا على الشجاعة والــروح املعنوية العالية التي يتمتع
بها املقاتلون.
ـام على تـصـ ّـدي الجيش ملعركة أطلقتها املجموعات املسلحة،
ـ
ي
أ
بعد
الفريج
وتــأتــي زيــارة
ٍ
ّ
بمسمى «هي لله» ،بالتوازي عن حديث آخر ،تتداوله املجموعات عن هجوم جديد تحضره،
هدفه الوصول إلــى داريــا .ولــم تنجح الفصائل منذ عــام  2014في تحقيق أي ّ
تقدم نوعي

على حساب الجيش في املنطقة الجنوبية ،خصوصًا مع «االقتتال الجهادي» القائم في ريف
درعا الغربي ،واللجاة ،والتراشق الكالمي بني «جبهة النصرة» وجماعة «املوك».
(األخبار)

فــي بيانها أم ــس ،أن «ح ـصــار حلب
مــا ك ــان ليتم ل ــوال اح ـتــال ميليشيا
(حــزب االتحاد الديموقراطي) PYD
لـحــي الـشـيــخ مـقـصــود فــي املــديـنــة»،
ً
م ـش ـيــرة إل ــى أن «املـيـلـيـشـيــا تتحمل
مع نظام اﻷســد مسؤولية الضحايا
ال ــذي ــن يـسـقـطــون ك ــل يـ ــوم ،وتـبـعــات
ُّ
امل ـج ــاع ــة الـ ـت ــي تـ ـط ــل ب ــرأس ـه ــا عـلــى
مئات اﻵالف من املدنيني في حلب».
أمـ ــا ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ال ـشــرقــي،
فقد هاجم مسلحو «داعــش» محيط
مــديـنــة مـنـبــج ،مــن م ـحــاور عـ ـ ّـدة ،في
ّ
وتقدم
محاولة لفك الحصار عنها.
التنظيم مــن مـحــور نـهـ ًـر الـســاجــور،
شـمــالــي املــدي ـنــة ،إضــافــة إل ــى محور
ق ـ ــرى الـ ـه ــوش ــري ــة والـ ـ ـج ـ ــات وق ــرع ــة
الكبيرة وقرعة الصغيرة وعوسجلي
وطــوق الخليل والنعيمية جنوبها.
أم ـ ــا املـ ـح ــور ال ـث ــال ــث فـ ـك ــان بــات ـجــاه
ق ـ ــري ـ ــة أم ع ـ ــدس ـ ــة غـ ــرب ـ ـهـ ــا .وقـ ــالـ ــت
وكــالــة «أع ـم ــاق» ،الـتــابـعــة للتنظيم،
ّ
إن األخـ ـي ــر «ت ـم ــك ــن م ــن ق ـتــل وج ــرح
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن عـ ـن ــاص ــر ق ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ،بـعــد تـفـجـيــر عـبــوة
جـمـعـهــم غــربــي
نــاسـفــة اسـتـهــدفــت تـ ُ
ّ
مدنيًا
منبج» .وفي السياق ،قتل 15
فــي حــي الـحــزاونــة ،جنوبي املدينة،
إثــر غ ــارة جـ ّـويــة استهدفت منزلهم،
ب ـح ـســب «ال ـت ـن ـس ـي ـق ـي ــات» .وأفـ ـ ــادت
ّ
األخ ـي ــرة ب ــأن «داعـ ــش» نــفــذ هجومًا
«انـغـمــاسـيــا» ضــد عناصر «وح ــدات
ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» ،الـ ـك ــردي ــة ،شــرقــي
س ــد ت ـشــريــن ،ج ـنــوب شــرقــي منبج،
فــي حــن ذك ــرت حسابات ّ
مقربة من
ال ـت ـن ـظ ـيــم ع ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» أن
العملية ّأدت إلى مقتل العشرات من
عناصر «الوحدات».
ّ
إلــى ذلــك ،أكــدت وكالة «ســانــا» مقتل
« 8إره ــاب ـي ــن م ــن داعـ ـ ــش ،وتــدم ـيــر
مدفع وسـيــارتــن ،فــي محيط الكلية
ّ
الجوية» ،في ريف حلب الشرقي.

أحبط الجيش هجومًا لـ«داعش» في ريف حماه الشرقي (األناضول)

ّ
أقرت «تنسيقيات»
المسلحين بمقتل 23
عنصرًا في
مواجهات حلب

ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،أح ـب ـط ــت وحـ ــدات
الـجـيــش هـجــومــا ملـسـلـحــي «داع ــش»
ّ
على قرية املفكر الشرقي وتل التوت،
ش ــرق ــي ال ـس ـل ـم ـي ــة ،فـ ــي ري ـ ــف ح ـمــاة
ال ـشــرقــي .وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،فقد
«ع ـم ــدت ال ــوح ــدات إل ــى ال ـتــراجــع من
ّ
بـعــض مــواقـعـهــا امل ـت ـقـ ّـدمــة» ،مــؤكــدة
أن «ســاح املدفعية استهدف املواقع
والنقاط التي تقدم إليها التنظيم».
وأض ــاف امل ـصــدر أن «سـ َ
ـاحــي الجو

الــروســي والـســوري استهدفا شرقي
ال ـب ـل ــدة ،وع ـل ــى طـ ــول خ ــط ال ـب ـت ــرول،
ّ
ليمهدا
جنوب شرقي بلدة عقارب»،
ل ـ ـه ـ ـجـ ــوم ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ،م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـددًا ،الـ ـت ــي
اسـ ـتـ ـع ــادت س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى جـمـيــع
النقاط التي خسرتها.
ك ــذل ــك ،ص ـ ـ ّـد ال ـج ـي ــش ه ـج ــوم ــا آخ ــر
ملسلحي «جبهة النصرة» وحلفائها
على بلدة كنسبا ،في ريــف الالذقية
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،بـ ـع ــد دخ ــولـ ـه ــم ألجـ ـ ــزاء
منها ،حيث استطاعت القوات تأمني
كــامــل الـبـلــدة ،بعد اشـتـبــاكــات دامــت
لـ ـ ـ ــ 48س ــاع ــة مـ ـت ــواصـ ـل ــة .وت ــزام ـن ــت
امل ــواجـ ـه ــات م ــع ت ـ ـقـ ـ ّـد ٍم لـل ـجـيــش مــن
ّ
لكنسبا،
امل ـحــور الـشـمــالــي الـشــرقــي
م ـس ـي ـط ـرًا ع ـل ــى قـ ــرى ش ـي ــر ال ـق ـب ــوع،
والـ ـحـ ـم ــرات ،ومـ ــرج الـ ــزاويـ ــة ،وبـيــت
ج ـ ـنـ ــاورو ،وعـ ــن ال ـ ـغـ ــزال ،ورويـ ـس ــة
شكارة ،وعدد من التالل املحيطة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي غـ ــوطـ ــة دم ـ ـشـ ــق الـ ـغ ــربـ ـي ــة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي م ــدي ـن ــة داريـ ـ ـ ـ ــا ،فـقــد
وقعت مواجهات عنيفة بني الجيش
واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن مـ ـح ــاور

العراق

ُ
ّ
«حصان طروادة» الموصل :مقاومة الداخل تسرع الخطى باتجاه التحرير
بغداد ــ أحمد الربيعي
أربـعــة وع ـشــرون شـهـرًا منذ أن سيطر
تنظيم «داع ــش» على مدينة املــوصــل،
ف ــي ال ـعــاشــر م ــن ح ــزي ــران  ،2014بعد
انسحاب تام للقوات األمنية ما زال لغزًا
ّ
محيرًا حتى اليوم ،رغم كل التحقيقات
الـتــي أجــريــت ملـعــرفــة مــا ج ــرى .سيطر
الـتـنـظـيــم عـلــى كــافــة مـفــاصــل الـحـيــاة،
وأصـ ـ ـ ـ ــدر فـ ــي  13ح ـ ــزي ـ ــران  2014مــا
سماها «وثيقة املــديـنــة» التي ّ
ّ
تكونت
مـ ــن  16م ـ ـ ـ ــادة ،وضـ ـ ــع ف ـي ـه ــا خ ـط ــوط
حكمه العريضة وتعليماته املتشددة،
بما فيها تـ ّ
ـوعــد مــن يخرج عــن طاعته
ّ
بــال ـق ـتــل .وف ــي  23ح ــزي ــران  ،2015بــث
شريط فيديو ضمن إصداراته املتكررة
بـعـنــوان «إن عــدتــم عــدنــا» ي ـصـ ّـور فيه
إع ـ ــدام  16مــدن ـيــا م ــن أبـ ـن ــاء امل ــوص ــل،
بتهمة التجسس ومناهضة التنظيم.
ُ
ويـظـهــر التسجيل «اع ـتــرافــات» سبعة
أشخاص يؤكدون انتماءهم إلى إحدى
الكتائب املناهضة لــ«داعــش» ،وتنفيذ
ّ
ع ـم ـل ـي ــات م ـس ــل ـح ــة وتـ ـح ــدي ــد م ــواق ــع
وأهداف لـ«التحالف الدولي» لقصفها.
ّ
وإن دل هذا الشريط على شــيء ،فعلى
م ـيــزة مــديـنــة املــوصــل ( 405كــم شمال
بغداد) عن باقي املدن العراقية ،بكثرة
امل ـن ـت ـس ـب ــن الـ ـس ــابـ ـق ــن إل ـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــوات
األم ـن ـيــة ف ــي م ــا قـبــل ع ــام  ،2003وإل ــى

كافة التشكيالت مــن الضباط لكل من
وزارتي الداخلية والدفاع .وجعلت هذه
امليزة عملية بقاء التنظيم داخل املدينة
م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،ف ــي ظ ــل م ـق ــاوم ــة م ـ ّـه ــدت
الـ ـط ــري ــق ل ـت ـش ـك ـيــل ك ـت ــائ ــب وف ـصــائــل
ّ
مسلحة ،نفذت العشرات من العمليات
في خالل الفترة املاضية.
الـ ـي ــوم ،وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ب ـ ــدأت فيه
القوات األمنية من «الفرقة  »15و«لواء
 »37ف ــي ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي عملياتها
الـعـسـكــريــة فــي ق ـضــاء ال ـق ـيــارة ( 65كم
جنوبي املــوصــل) ،يستعد املوصليون
لـ ـث ــورة ك ـب ــرى ع ـلــى «داعـ ـ ــش» ب ـق ـيــادة
عسكريي الكتائب والفصائل املناهضة
ّ
لـلـتـنـظـيــم .جـمـيــع امل ــؤش ــرات تــؤكــد أن
عملية تحرير املوصل ستكون داخلية
ّ
ال خ ــارجـ ـي ــة ،وأن املـ ـق ــاوم ــة امل ـســل ـحــة
ستلعب دورًا مهمًا فــي املـعــركــة .وفــي
ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ـقــول الـعـمـيــد املـتـقــاعــد
عـلــي الـشـمــري ل ــ«األخ ـب ــار» ،وه ــو أحــد
ضـبــاط مدينة املــوصــل مـ ّـمــن اضـطــروا
إلــى مـغــادرتـهــا بعد سيطرة «داع ــش»
عـلـيـهــا ،إن الـتـنـظـيــم «ي ـعــرف ج ـي ـدًا أن
مـ ـق ــاوم ــة م ــا س ـيــاق ـي ـهــا ف ــي امل ــوص ــل
ً
ً
عــاجــا أو آج ــا ،بسبب طبيعة أهلها
املـنــاهـضــة لـلـتـطــرف ،وام ـت ــاك املــديـنــة
خ ـ ـب ـ ــرات عـ ـسـ ـك ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة ت ــؤه ـل ـه ــا
لتشكيل فصائل مناهضة».
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد م ـ ـ ـصـ ـ ــادر داخـ ـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ــوص ـ ــل

لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «داعـ ـ ــش بـ ــات يعيش
ح ــال ــة م ــن ال ــرع ــب ،ب ـعــد اغ ـت ـيــال وقـتــل
العشرات من عناصره وقادته بعمليات
ّ
مسلحة منظمة ،استخدم فيها كواتم
الـ ـص ــوت أو بـ ـن ــادق ال ـق ـن ــص ،وح ـتــى
العبوات الناسفة والالصقة التي ركزت
أســاســا عـلــى قـيــاديـيــه» .كــذلــك أش ــارت
مـصــادر متطابقة إلــى وجــود أكثر من
ألـفــي مقاتل مــن أبـنــاء مدينة املــوصــل،
منتظمني بنحو جيد وقــد استكملوا
استعداداتهم لطرد «داعش» ،ومقاتلته
علنًا فــي حــال وص ــول ال ـقــوات األمنية
إل ــى ح ــدود املــديـنــة وتـخــومـهــا .كتائب
«امل ــوص ــل» وكـتــائــب «تـحــريــر نينوى»
وك ـ ـتـ ــائـ ــب «أم الـ ــرب ـ ـي ـ ـعـ ــن» وك ـت ــائ ــب
«املصطفى» و«ضـبــاط أح ــرار نينوى»
و«كـ ـت ــائ ــب «ال ـن ـب ــي يـ ــونـ ــس» ،ه ــي مــن
ً
ال ـف ـص ــائ ــل ال ـت ــي أع ـل ـن ــت ن ـف ـس ـهــا ق ــوة
ّ
م ـســل ـحــة م ـنــاه ـضــة ل ـ ــ«داعـ ــش» داخ ــل
املوصل ،مركز محافظة نينوى شمالي
ال ـ ـبـ ــاد .ومـ ــا زال ع ـم ــل ت ـل ــك ال ـك ـتــائــب
وأيــديــولــوج ـيــات ـهــا وإدارت ـ ـهـ ــا وأعـ ــداد
عـ ـن ــاص ــره ــا وخ ـط ـط ـه ــا امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
وغـيــرهــا مــن التفاصيل طـ ّـي الكتمان،
مـنــذ تشكيلها قـبــل عــامــن .أح ــد قـ ّـادة
«كتائب املصطفى» الذي طلب أن ُيكنى
ّ
بـ ــ«أب ــو ع ـم ــر» ،يـشـيــر إلـ ــى أن كـتــائـبــه
تمكنت مــن اغـتـيــال وق ـتــل الـعــديــد من
ق ـيــادات «داع ــش» فــي املــوصــل ،ويؤكد

يوجد في الموصل
أكثر من ألفي مقاتل
ضد «داعش»

ت ـصــاعــد عـمـلـيــات ال ـف ـصــائــل امل ـقــاومــة
للتنظيم ،في خالل األسابيع املاضية.
وفي حديث لـ«األخبار» عبر «سكايب»،
ّ ّ
يوضح أن «جل ما تسعى إليه الكتائب
املقاومة لداعش في الوقت الحالي ،هو
تحرير املوصل من الداخل ،لتجنيبها
ويالت القذائف والتفخيخ».
«ج ــرت م ــزاوج ــة الـكـتــائــب املـسـلـحــة ما
بني قــادة عسكريني سابقني عملوا في
جيش صــدام ،وبــن ضباط أمنيني في
القوات األمنية املشكلة ما بعد تغيير
النظام السابق ،مع عدد من األكاديميني
وطلبة الجامعات وعلماء دين وغيرهم
من شرائح املجتمع» ،يضيف أبو عمر،
ّ
الفتًا إلى أن «هناك أكثر من  600مقاتل
فاعل تابع لكتائب املصطفى وغيرها،
ّ
ّ
ينفذون عمليات مسلحة ،تصاعدت مع
مــرور الوقت حتى جــاءت لحظة إعالن

تحرير الفلوجة».
ّ
وق ــد انـتـقـلــت الـعـمـلـيــات املـســلـحــة ضد
«داع ـ ـ ـ ــش» ف ــي املـ ــوصـ ــل ،ب ـع ــد تـحــريــر
ال ـف ـل ــوج ــة ،م ــن ال ـف ــردي ــة ال ـنــوع ـيــة إلــى
العمليات الكمية والـكـبــرى .وفــي ليلة
الـ ـث ــال ــث مـ ــن تـ ـم ــوز الـ ـح ــال ــي ،ش ـهــدت
م ـنــاطــق امل ــوص ــل ال ـغــرب ـيــة وال ـشــرق ـيــة
ّ
ّ
وحي سومر ّشرقًا)
(حي  17تموز غربًا
اشتباكات كبرى ،عقب هجوم شنه ما
يقارب  100مقاتل من فصائل املقاومة
على مقار «داع ــش» ،ومنها أكبر ّ
مقار
للحسبة غربي املدينة ،قتل في خالله
 17عنصرًا مــن التنظيم ،فيما أحرقت
سبعة ّ
مقار للتنظيم.
م ــن جـهـتـهــا ،أكـ ــدت ال ـق ـي ــادات األمـنـيــة
فــي بـغــداد وجــود تنسيق كبير بينها
وبني أهالي مدينة املوصل ،وال سيما
هؤالء الذين آلوا على أنفسهم مقاومة
«داع ـ ــش» ،والــذيــن ي ـ ـ ّ
ـزودون العمليات
املشتركة وأجهزة االستخبارات بكافة
امل ـع ـلــومــات ع ــن الـتـنـظـيــم .وق ــد هـ ّـيــأت
ال ـك ـتــائــب ،ف ــي خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة،
«ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـقــاريــر االسـتـخـبــاريــة
ال ـف ــاع ـل ــة ل ـل ـع ـم ـل ـيــات امل ـش ـت ــرك ــة ،ال ـتــي
ّ
مــكـنـتـهــا م ــن اس ـت ـهــداف ال ـع ـشــرات من
مـ ـع ــاق ــل داع ـ ـ ـ ــش وم ـ ـ ـخـ ـ ــازن أس ـل ـح ـتــه
ومـنــازل لقيادييه ،أو بعض منهم في
أثناء تنقالتهم» ،بحسب ما يشير قائد
«كتائب املصطفى».

