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«الجبهة اإلسالمية» تقطع مع «الحر» :إ
داخل أحد بيوت ّ
حي
كرم الجبل في حلب
أمس (األناضول)

لم تعد «نجوم» اللواء املنشق سليم ادريس ذات معنى.
قائد «الجيش الحر» أصبح بال عسكر ،واستعداده أمام الغرب «ملحاربة
تنظيم القاعدة» لم يعد يصرف على األرض« .الجبهة اإلسالمية» اختارت
التغريد وحدها في السماء السعودية ...بعيدًا عن «جنيف »2
اق�ت��رب ال�ل��واء املنشق سليم ادري��س من
أن ي�ص�ب��ح ق��ائ �دًا ب�ل�ا ع �س �ك��ر« .األرك � ��ان
املشتركة للجيش الحر» ،التي يقودها،
فقدت رسميًا «الجبهة االسالمية» ،التي
ّ
ت �ش��ك �ل��ت ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ب �ع��د ان��دم��اج
عدد من األلوية االسالمية الكبيرة فيها
(أهمها «لواء التوحيد» ،و«حركة أحرار
الشام» ،و«جيش اإلسالم»).
فيوم أمس ،أعلنت «الجبهة اإلسالمية»
انسحابها من «هيئة األركان العسكرية
ف ��ي ال �ج �ي��ش ال � �س ��وري ال � �ح ��ر» ،ح�ل�ي�ف��ة
ال �غ��رب ،ال �ت��ي ي��رأس �ه��ا ادري � ��س .وق��ال��ت
ّ
«الجبهة» إن «االنتساب إلى األركان كان
ف��ي وق��ت ك��ان��ت فيه مؤسسة تنسيقية
م �ش �ت��رك��ة ض ��د ال �ن �ظ��ام ،دون أن ت�ك��ون
تابعة ألي جهة سياسية كانت» .وذلك
في إشارة إلى تبعيتها لـ«االئتالف».
وأت � � � � ��ى ه � � � ��ذا اإلع � � �ل� � ��ان ب � �ع� ��د ت� �س ��ري ��ب
معلومات في الصحافة الغربية تتحدث
ع��ن تقارير استخبارية رفعها ادري��س
وأن� �ص ��اره إل ��ى أج �ه ��زة االم� ��ن واإلدارة
األم �ي��رك �ي �ت�ي�ن ،ت �ت �ض �م��ن م �ع �ط �ي��ات ع��ن
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ـ«ال �ق ��اع ��دة» في
سوريا ،كما أن بيان الجبهة صدر بعد
أي � ��ام ع �ل��ى ن �ش��ر ت �ص��ري �ح��ات م�ن�س��وب��ة
إلى ادريس ،يبدي فيها استعداه لقتال
املجموعات «القاعدية».
«الجبهة اإلسالمية» التي تضع بيضها
ف ��ي ال �س �ل��ة ال �س �ع��ودي��ة ،وال �ت ��ي ال ت ��زال
تربطها عالقات مميزة بتركيا ،سحبت
البساط من تحت «الجيش الحر» الذي
أضحى يبحث عن دور في امليدان وفي
العالقات الخارجية ،عشية «جنيف .»2
وبما أن «الجبهة» هي اإلطار الرئيسي
للمسلحني غ�ي��ر امل�ن�ت�م�ين إل ��ى «جبهة
ال � �ن � �ص� ��رة» و«ال� � ��دول� � ��ة اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ف��ي
ال �ع��راق وال �ش ��ام» ف��ي ال�ش�م��ال ال �س��وري
ت �ح��دي �دًا ،ب ��ات «ال� �ح ��ر» ،ع�م�ل�ي��ًا ،جيشًا
ب�ل�ا ج� �ن ��ود .خ�ل�اص��ة ه� ��ذا ال �ج��ان��ب من
الحدث املستجد تكمن في أن املعارضني
الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة في
مؤتمر «جنيف  »2ليس لهم أي تمثيل
ُيعتد به في امليدان السوري.
ك� ��ذل� ��ك ال ي �م �ك ��ن إغ � �ف � ��ال أن «ال �ج �ب �ه��ة
اإلسالمية» ّ
تعرضت لضغوط من رجال
دي � ��ن س �ل �ف �ي�ين ف ��ي س ��وري ��ا وال �ج ��ري ��زة
ال �ع��رب �ي��ة ،ط �ل �ب��وا م�ن�ه��ا س �ح��ب ممثلي
جميع مكوناتها م��ن «األرك� ��ان امل��ؤي��دة
للمجتمع الدولي» ،أو «العميلة للغرب»،
بحسب بعض النقاشات التي خرجت
إل��ى العلن خ�لال األي��ام املاضية ،كما أن
«الجبهة اإلس�لام�ي��ة» باتت ع��اج��زة عن
تغطية موقف ادريس و«أركانه» املعادي
لحليفتيها «جبهة النصرة» و«ال��دول��ة
اإلسالمية في العراق والشام» ،وخاصة
أن «ال�ج�ب�ه��ة» و«ال ��دول ��ة» ت�ق��ات�لان على
ن�ح��و دائ� ��م ،ف��ي ري �ف��ي ح�م��ص ودم�ش��ق
وال �ش �م��ال ال� �س ��وري إل ��ى ج��ان��ب بعض
مكونات «الجبهة اإلسالمية» ،كـ«حركة
أح� � � ��رار ال� � �ش � ��ام» ال� �ت ��ي ت �ح �م��ل م�ن�ه�ج��ًا
تكفيريًا.
وفي سياق متصل ،كشف رئيس هيئة
األرك � ��ان امل �ش �ت��رك��ة ل �ل �ق��وات األم �ي��رك �ي��ة،
ّ
م� ��ارت� ��ن دي� �م� �ب� �س ��ي ،أن ب� �ل ��اده ت�س�ع��ى
ل �ل �ت �ع ��رف ع� �ل ��ى م� �ج� �م ��وع ��ات م �ق��ات �ل�ين
إسالميني في سوريا «كي تزيد فهمها
لنواياها وصالتها املحتملة مع تنظيم
القاعدة».
ّ
ل��م ي�ق��ل دي�م�ب�س��ي ب�ط��ري�ق��ة م�ب��اش��رة إن
ك��ان��ت ب�ل�اده ت�ج��ري م�ح��ادث��ات مباشرة
م��ع ج�م��اع��ات م�ع��ارض��ة اس�لام�ي��ة .وق��ال
ديمبسي ،في حديث لصحافيني نقلته
ّ
وك� ��ال� ��ة «روي � � �ت� � ��رز»« :أع� �ت� �ق ��د أن األم� ��ر
يستحق معرفة إن كانت هذه الجماعات
ل��دي�ه��ا أي ن�ي��ة ع�ل��ى االط�ل��اق ل�لاع�ت��دال
وقبول املشاركة مع اآلخرين ،أم أنها من
البداية تعتزم أن تكون راديكالية».
وأض � ��اف« :ل��ذل��ك أع�ت�ق��د أن م�ع��رف��ة ذل��ك

المحررة»
األمطار تشغل «المناطق
ّ
 ...وخيم النازحين
دمشق ــ أحمد حسان
أنذرت األمطار الغزيرة التي شهدتها دمشق ،أمس ،بشتاء يتطلب مضاعفة الجهود
لتالفي املخاطر التي قد تنجم عنه.
وكما العام املاضي ،دفع النازحون في الخيم الثمن األبهظ ،إذ تسببت األمطار في اقتالع
وإتالف عدد من الخيم .فعلى جانب شارع «الزاهرة القديمة» ،ترك النازحون أماكنهم،
أما الوجهة« :فهي ليست معروفة ،كل واح��د منا اتخذ طريقًا مختلفًا عن اآلخر».أما
أكثر األحياء تعرضًا لألزمة ،فكانت تلك التي يسيطر عليها املسلحني ،أو ما ّ
يسميه
امل�ع��ارض��ون «املناطق امل �ح��ررة» ،ف��ي ظ��ل ع��دم إم�ك��ان دخ��ول الخدمات إليها .ويتحدث
أحد املسلحني املوجودين في ّ
حي التضامن (جنوب دمشق) لـ«األخبار» ،عن «مشكلة
حقيقية» في مناطق نفوذهم ،حيث «طافت األقنية ،وليس لدينا الخبرة في التعامل مع
هذه األمور ،الشباب (املقاتلون) منذ الصباح يعملون على إيقاف فائض املياه».
كذلك ّأدت كثافة األمطار إلى أزمة سير خانقة ،وال سيما في املناطق التي ما زالت تعاني
ترديًا واضحًا على مستوى الخدمات ،إذ شهد طريق «املتحلق الجنوبي» حوادث سير
عديدة .وفي السياق نفسه ،كان حي «الدويلعة» (جنوب دمشق) على موعد مع األزمة،
إذ تجمعت كميات كبيرة من املياه في الحارات الضيقة.

م�ه�م��ا ك��ان��ت ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي ن�ف�ع��ل بها
األمر تستحق الجهد».
ك��ذل��ك ،نقلت صحيفة «دي �ل��ي ت�ل�غ��راف»
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ع��ن م �س��ؤول�ين ،ل��م تكشف
ّ
ع��ن هوياتهم ،أن «بريطانيا عقدت مع
ح�ل�ف��ائ�ه��ا ال�غ��رب�ي�ين أول م �ح��ادث��ات من
نوعها وجهًا لوجه مع فصائل اسالمية
ُ
تقاتل في سوريا ،بما في ذلك جماعات
ّ
م �ت �ش��ددة» ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن «االج �ت �م��اع
ان �ع �ق��د ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ت��رك �ي��ة أن �ق ��رة،
م��ن ج��راء تنامي قلق التحالف الغربي

م��ن ق��وة ال�ج�ه��ادي�ين وهيمنة الفصائل
املرتبطة بتنظيم القاعدة».
وأضافت الصحيفة أن التحالف الغربي
«ي��أم��ل ق�ي��ام الجماعات االس�لام�ي��ة غير
امل��رت �ب �ط��ة ب �ت �ن �ظ �ي��م ال� �ق ��اع ��دة ب�ت�ش�ك�ي��ل
ق� �ض� �ي ��ة م� �ش� �ت ��رك ��ة م � ��ع ال� �ج� �ي ��ش ال �ح��ر
العلماني واالئ�ت�لاف الوطني املعارض
رغ��م ال�خ�لاف��ات األي��دي��ول��وج�ي��ة العميقة
بينها».
ون �ق �ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ع��ن م �س��ؤول غ��رب��ي
ّ
مطلع على امل�ح��ادث��ات ق��ول��ه إن «معظم

النبك :تعزيزات الطرفين ُترجئ المعركة
لم تعرف معركة النبك
خواتيمها بعد .الطرفان
يستقدمان التعزيزات ،بينما
الجيش السوري ّ
يتقدم ليصل
نصف البلدة في ظل حصار
عدد من املواطنني في
البيوت واملالجئ
النبك ــ مرح ماشي
«ن�ح��ن سبعون مدنيًا ف��ي قبو امل�ن��زل.
ال �ج �ي��ش ال � ُ�ح ��ر ي �ت �م �ت��رس ف ��ي م�ن��زل��ي
ليقصف الجيش ال�ن�ظ��ام��ي .والجيش
النظامي يقصف إحداثياته بما فيها
م�ن��زل��ي ال ��ذي ن��ال حصته م��ن القصف
 20ق� ��ذي � �ف� ��ة» .ص ��رخ ��ة ي �ط �ل �ق �ه��ا أح ��د
س �ك��ان ال �ن �ب��ك امل�خ�ت�ب�ئ�ين ف��ي امل�لاج��ئ
ري �ث �م��ا ت �ن �ت �ه��ي امل � �ع ��ارك ال �ع �ن �ي �ف��ة ف��ي
الحي الغربي م��ن املدينة .ن��داء الرجل
ل �ي ��س غ ��ري� �ب ��ًا ،إذ ت � ��رد األن� � �ب � ��اء ،ع�ب��ر
ن ��اش� �ط�ي�ن ،ع� ��ن ح� �ص ��ار أك� �ث ��ر م� ��ن 60
ش �خ �ص��ًا آخ ��ري ��ن ف ��ي ش � ��ارع ال ��زراع ��ة
ال �ق��دي��م ،امل �ك �ش��وف ل�ل�ق�ن��اص�ين ،أس��وة
ب �ش ��وارع أم�ي�ن وح �م��ص وامل�س�ت�ش�ف��ى.
السيناريو ال��ذي يتوقعه املدنيون في
امل��دي�ن��ة ه��و ان�س�ح��اب «ال�ج�ي��ش الحر»
خ�ل��ال س� ��اع� ��ات ،ف ��ي أي ل �ح �ظ��ة ،ع�ل��ى
ن�ح��و «تكتيكي» ب��ات�ج��اه ب�ل��دة ي�ب��رود

امل �ج��اورة ،ال�ت��ي م��ن امل�ت��وق��ع أن تالقي
مصيرًا مشابهًا للنبك.
س��اع��ات ف �ق��ط ي �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا ال�ج�ي��ش
للسيطرة ع�ل��ى س��اح��ة امل �خ��رج ،وس��ط
امل ��دي � �ن ��ة ،ب� �ع ��د أك� �ث ��ر م� ��ن س� �ن ��ة ت�ح��ت
ّ
س�ي�ط��رة امل�س��ل�ح�ين ،بحسب م��ا يقوله
ض � � ّ�ب � ��اط م � �ي� ��دان � �ي� ��ون .م �ق �ت ��ل ال �ق ��ائ ��د
ال �ع �س �ك��ري مل �س �ل �ح��ي ال �ن �ب��ك ق��دم��وس
الطبجي م��ع ع��دد م��ن ع�ن��اص��ره ،س� ّ�رع
ت�ق� ّ�دم الجيش باتجاه س��اح��ة امل�خ��رج،
م��رك��ز ب �ل��دة ال�ن�ب��ك .ال �ش��اب ال�ع�ل�م��ان��ي،
ّ
واملتدين بالتزامن مع قيادته
سابقًا،
املسلحني في منطقته ،أصبح «شهيد
الثورة» مع عدد من مساعديه بينهم:
ش ��ري ��ف ال �ط �ب �ج��ي وف ��رح ��ان ال��رف��اع��ي
وم �ح �م��د ال� �ع� �ن ��زاوي ،ف �ي �م��ا ل ��م ي �ع� َ�رف
ب�ع��د م�ص�ي��ر ش�ق�ي�ق��ه «ص� �ي ��دون» .غير
أن سقوط البلدة عسكريًا ق��د يحتمل
حصول مفاجآت ،وال ّ
سيما أن مقاتلي
امل �ع��ارض��ة ي�ض�غ�ط��ون الس �ت �م��رار قطع
ال�ط��ري��ق ال��دول��ي ب�ين دم�ش��ق وحمص،
بالتزامن مع وص��ول تعزيزات جديدة
م��ن ي �ب ��رود ،ف�ي�م��ا اس �ت �ع��اض ال�ج�ي��ش
السوري بطرق عسكرية متفرعة لنقل
آلياته وج�ن��وده ب�ين الشمال ال�س��وري
وال �ع��اص �م��ة .ف��ي امل �ق��اب��ل ،أف ��اد م�ص��در
ّ
م� �ع ��ارض «األخ � � �ب� � ��ار» ،ب� � ��أن «ال ��وض ��ع
صعب للغاية على الرغم من انضمام
ّ ً
محمال
مسلحني آخرين إلى املعركة»،
مسؤولية ما حصل لـ«األلوية الجبانة
التي ّفرت بسرعة من دون أي مقاومة».
ول�ط��امل��ا مثلت ص ��ورة ال�ن�ب��ك املاضية

مل ��ن ي �ع��رف ال �ب �ل��دة ،اس �ت��راح��ة ك��ري�م��ة
للمسافرين عبر طريق دمشق ــ حمص،
لكن األمان أصبح ضربًا من الذكريات.
ال �ض �ب��اب ع �ل��ى م �ش��ارف ال �ن �ب��ك ي�س��ود
املشهد ،إضافة إلى دخان الحرائق التي
ت�خ�ل�ف�ه��ا ال �ق��ذائ��ف امل�ت�س��اق�ط��ة بعنف.
جنود الجيش يتقدمون داخ��ل البلدة
ع�ب��ر م �ح��وري��ن ،إذ ت�ص��ل االش�ت�ب��اك��ات
ال �ع �ن �ي �ف��ة إل� ��ى ج �س��ر ال �ن �ب��ك  -ي �ب��رود،
وإل � ��ى م� � ��زارع ال �س �ق��ي وح� � ��ارة ال �ف��وق��ا
شرقًا ،بينما تتواصل ن��داءات السكان
إلى ُ
«الحر» لفتح ممرات آمنة لخروج
املدنيني ،وتحييدهم عن العنف القائم.
ه �ك��ذا أص �ب��ح ح ��ال ال �ب �ل��دة ال �ت��ي تضم
سوريني من جميع الطوائف والعقائد.
ق��ذائ��ف ن��زل��ت على أح��د امل�خ��اب��ز وسط
املدينة ّأدت إلى انتشار بعض الغازات
وال��روائ��ح الغريبة ،م��ا ّأدى إل��ى إط�لاق
شائعات عن استخدام الجيش أسلحة
كيميائية ف��ي قصف امل��دي�ن��ة .ن��ازح��ون
اط�م��أن��وا ع�ل��ى ذوي �ه��م ف��ي داخ ��ل النبك
ّ
بصعوبة ،وأكدوا أن ال حاالت تسمم كما
أشاعت تنسيقيات املعارضة .وهروب
األط �ب��اء ،بحسب ال�ض�ب��اط امل�ي��دان�ي�ين،
جاء بسبب قرب سقوط البلدة عسكريًا
وعودتها إلى سيطرة الدولة.
ّ
تستمر امل �ع��ارك ف��ي مناطق
إل��ى ذل ��ك،
الغوطة الشرقية في امل��رج والبحارية
ودي� ��ر ال �س �ل �م��ان ،ال �ت��ي ش �ه��دت قصفًا
ع� �ن� �ي� �ف ��ًا ،ح � �ي� ��ث اس � �ت � �ه � ��دف ال �ج �ي ��ش
تجمعات املسلحني املنتشرين هناك.
وف � ��ي ح� �ل ��ب ،اس� �ت� �ه ��دف س �ل��اح ال �ج��و

تجمعات املسلحني ف��ي محيط مطار
ك� ��وي� ��رس ال� �ع� �س� �ك ��ري (ش � � ��رق ح� �ل ��ب).
وأف ��اد م�ص��در عسكري وك��ال��ة «س��ان��ا»
ّ
أن وح��دات من الجيش نفذت عمليات
عسكرية ف��ي محيط املحطة الحرارية
وال �س �ج��ن امل ��رك ��زي وش� ��رق دي ��ر ح��اف��ر
وح � ��ري� � �ت � ��ان وال� �ك ��اس� �ت� �ي� �ل ��و وط ��ري ��ق
ال �ح��اض��ر .وأض� ��اف امل �ص��در أن ��ه ج��رى
ال� �ق� �ض ��اء ع� �ل ��ى ت �ج �م �ع ��ات امل �س �ل �ح�ين
شرق مطار النيرب ومحيط مستشفى
الكندي ،وفي قرى عديدة أخرى.

خطف  51كرديًا
في موازاة ذلك ،وصل عدد املخطوفني
األك� � ��راد ل ��دى «ال ��دول ��ة االس�ل�ام �ي��ة في
العراق وال�ش��ام» إل��ى  51كرديًا ،بينهم
طفالن وامرأة وسبع فتيات في مدينة
منبج وق��رى جرابلس ،التابعة ملدينة
الثالثة املاضية.
حلب خالل األيام ُ
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ� � ��ر ،ق� �ت ��ل م ��وظ ��ف ف��ي
م�ن�ظ�م��ة «م �ي��دك��ل» األوروب � �ي� ��ة إلع ��ادة
اإلع�م��ار ف��ي اشتباكات نشبت صباح
أم � � ��س ب �ي��ن أل � ��وي � ��ة «ش � � �ه� � ��داء إدل � � ��ب»
و«أح � �ف� ��اد ال� ��رس� ��ول» ف ��ي ري� ��ف إدل� ��ب.
ون �ش��رت م��واق��ع ت��اب�ع��ة ل�ل�م�ع��ارض��ة ان
االشتباكات نشبت في منطقة الهامة
ق � ��رب ال � �ح� ��دود ال� �ت ��رك� �ي ��ة .وت� �ع ��د ه��ذه
املواجهات هي األول��ى من نوعها بني
فصائل معارضة في الشمال السوري
م �ن��ذ أش � �ه� ��ر ،ب �ع��د اق� �ت� �ص ��ار ال� �ص ��راع
الداخلي في الفترة األخيرة ،على ألوية
معارضة و«الدولة االسالمية».

