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ق على «ما بعد األسد»

عناصر
«الدولة»
و«النصرة»
ّ
ينفذون
معظم
العمليات
في القلمون
والغوطة
(أ ف ب)
دون إعالم القائد العسكري للجبهة ،ما
تسبب بسقوط ش �ه��داء» .ويكشفون أن
أحدهماُ ،
وي�ع��رف ب�ـ«أب��و خالد الجبل»،
ّ
رفض تزويد الجبهة بصواريخ مكدسة
لديه في املستودعات« ،ما دفع مقاتلينا
إلى انتزاعها بالقوة».
ه��ل ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون «ج �ي��ش اإلس �ل�ام»
ٌ
م� �ش ��روع «ص � �ح� ��وات» م �ق �ب �ل��ة؟ ت �س��اؤل
ُيجيب عنه ج�ه� ٌ
�ادي ف��ي «ال�ن�ص��رة» من

ّمنطقة ال�غ��وط��ة إج��اب��ة مبهمة ،بحجة
أن��ه «ال يمكنك أن تشك بالجميع ،لكن
ج�ي��ش اإلس�ل�ام ي�ج�م��ع ال�ك�ت��ائ��ب بلعبة
خ� ��ارج � �ي� ��ة ،وال� � �ه � ��دف م� ��ن ذل � ��ك ق �ل �ب �ه��م
ً
مستقبال ضد ال�ق��اع��دة» .وتعليقًا على
ّ
ان��دم��اج مجموعة كتائب تحت مسمى
«ال �ج �ب �ه��ة اإلس �ل�ام � �ي� ��ة» ،ي � � ّ
�رد ع �ن��اص��ر
ف� ��ي «ال� � ��دول� � ��ة» و«ال� � �ن� � �ص � ��رة» ق��ائ �ل�ي�ن:
«ج � ّ�م� �ع ��وا أن �ف �س �ه��م ع �ل��ى أس � ��اس أن �ه��م

ّ
جبهة م� ّ
�وح��دة ،ل�ك��ن قلوبهم مبعثرة».
وب��ال �س��ؤال ع��ن موقفهم م��ن حليفتهم،
حركة «أح��رار ال�ش��ام» ،يجيبون« :ب��ارك
ال �ل��ه ف�ي�ه��م .ص��ادق�ي�ن ث� ّ�ب�ت�ه��م ال �ل��ه ،لكن
اخ�ت��راق�ه��م س�ه��ل ألن �ه��م ح��رك��ة ول�ي�س��وا
تنظيمًا كالجبهة».
مصادر قيادية في التنظيمني املتشددين
تقول إن «مضمون أحاديث املجاهدين
كانت صحيحة سابقًا ،لكن الوضع ّ
تغير
اآلن» .يؤكد أحد القياديني في «النصرة»
لـ«األخبار» «حصول ح��االت خ��ذالن من
قبل جيش اإلسالم في بعض املواضع»،
ّ
لكنه يلفت إل��ى «ع��دم ج��واز تعميم ذلك
ّ
على أصل العالقة» .وينقل أن «الشكوك
ّ
ُوضعت في امليزان» ،كاشفًا بأن ممثلني
عن «النصرة» و«ال��دول��ة» اجتمعوا إلى
ق ��ائ ��د «ل� � ��واء ج �ي��ش اإلس� �ل ��ام» ال �س��اب��ق
ّ
الشيخ زهران علوش في يبرود لتحديد
طبيعة ال�ع�لاق��ة ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��م .وتشير
املصادر إلى هواجس كانت تشغل قادة
الجهاد في كل من «الجبهة» و«الدولة»،
ّ
وال سيما ح��ول عالقة ع��ل��وش املعروفة
ب��ال �ن �ظ��ام ال� �س� �ع ��ودي ب �س �ب��ب ال �ت �م��و ّي��ل
الضخم الذي ُي ّ
زودونه به والثمن املتوقع
مقابل ه��ذا التمويل .وتكشف امل�ص��ادر
ّ
أن ه ��دف االج �ت �م��اع ك ��ان وض ��ع ال�ن�ق��اط
ّ
ع �ل��ى ال � �ح� ��روف ،و«ات �ف �ق �ن ��ا م ��ع ال�ش�ي��خ
زه� ��ران ع�ل��ى أن ي �ك��ون ّال� ُ�ح �ك��م إس�لام�ي��ًا
دس�ت��وره ال�ق��رآن واُل�س��ن��ة النبوية» بعد
ّ
س �ق��وط ال �ن �ظ ��ام .وأب� �ل ��غ ع ��ل ��وش رف��ض
التنظيمني «أي إمالء أو قرار ال يتوافق
مع جوهر ُ
الحكم اإلسالمي في دولة ما
ُ
ب�ع��د األس� ��د» .ت�ض�ي��ف امل �ص��ادر« ،وذل��ك
ي�ن�س�ح��ب ع �ل��ى م �ع �ظ��م ق � ��ادة امل �ع��ارض��ة
ال �س��وري��ة امل��رت�ب�ط�ين ب �ع�لاق��ات م��ع دول
خارجية ّ( )...فليحتفظوا بصداقاتهم إن
أرادوا ،لكنهم بالتأكيد لن يستثمروها
على دماء املجاهدين».

ـق دمشق ـ حمص آمن
فابيوس :عودة األسد غير منطقية
رأى وزير الخارجية الفرنسي ،لوران
ف ��اب� �ي ��وسّ ،أن م��ؤت �م��ر «ج �ن �ي��ف »2
ً
سيعقد فعال في  22كانون الثاني،
لكنه ع� ّ�ب��ر ع��ن ش�ك��وك ف��ي أن ي��ؤدي
سريعًا إلى نتائج.
وقال إلذاع��ة «فرانس انتر» ّإن هدف
هذا االجتماع «هو التوصل إلى اتفاق
ب�ي�ن ال �ن �ظ ��ام ال � �س� ��وري وامل �ع ��ارض ��ة
لتشكيل حكومية انتقالية تملك كل
ّ
السلطات التنفيذية» .ورأى أنه «بعد
سقوط  125ألف قتيل وفي الوضع الكارثي الذي وصلت اليه سوريا ،ال يمكن
ً
شخصًا عاقال أن يتصور أن نتيجة كل ذلك إعادة (الرئيس السوري) بشار
األسد» إلى السلطة.
في سياق آخر ،طلبت دمشق ،أمس ،من مجلس األمن الدولي اتخاذ إجراءات
«ف��وري��ة» ض��د ال�س�ع��ودي��ة لدعمها «ال�ف�ك��ر التكفيري واالره� ��اب» ف��ي س��وري��ا،
بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السورية.
وقالت الوزارة ،في رسالتني متطابقتني وجهتهما إلى األمني العام لألمم املتحدة
ب��ان كي م��ون ومجلس األم��ن ال��دول��يّ ،إن «االستخبارات السعودية تنسق مع
نظرائها في دول مجاورة لدعم اإلرهاب التكفيري في سوريا ،وهو ما قاد أخيرًا
إلى فتح الحدود مع بعض دول الجوار لعبور مقاتلني تدربوا في تلك الدول للقتال
في سوريا» .وأضافت ّأن ّ
«تبجح وزير الخارجية السعودي (سعود الفيصل)
ب��إرس��ال ال�س�لاح واالره��اب�ي�ين إل��ى س��وري��ا أم��ر ف��ي غ��اي��ة ال�خ�ط��ورة يستوجب
التوقف عنده ويتطلب م��ن مجلس األم��ن ات�خ��اذ إج��راء ف��وري ،خصوصًا أن
معظم املجموعات االرهابية مدرجة على قائمة لجنة العقوبات التابعة ملجلس
األم��ن» .إلى ذلك ،قال نائب وزير الخارجية الروسي ،ميخائيل بوغدانوفّ ،إن
بالده قد تساعد في توفير وسائل لنقل أسلحة كيميائية سورية إلى ميناء
الالذقية لتدميرها في البحر .وأض��اف« :ستوفر السلطات السورية على ّ
حد
علمي الحماية» لشحنات السالح.
(األخبار ،أ ف ب)

ف ��ي م �ح �ي��ط م�س�ت�ش�ف��ى ال �ك �ن��دي ل�ل�ي��وم
ال� � �خ � ��ام � ��س ع � �ل � ��ى ال� � � �ت � � ��وال � � ��ي .وي� �ت� �ب ��ع
املستشفى لجامعة حلب ،وهو من أكبر
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي س��وري��ا،
وتعرضت تجهيزاته ومخزونه الدوائي
للنهب من قبل املسلحني ،وبينهم أطباء
ك ��ان ��وا ي �ع �م �ل��ون ف ��ي امل �س �ت �ش �ف��ى ،خ�لال
س�ي�ط��رت�ه��م ع�ل�ي��ه ل�ف�ت��رة ق�ص�ي��رة ال�ع��ام
املاضي.
وق � � ��ال م � �ص� ��در ع� �س� �ك ��ري ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار»
ّ
إن وح� � � ��دات م� ��ن ال �ج �ي ��ش ق �ض ��ت ع�ل��ى
«مجموعات إرهابية ف��ي ح� ّ�ي بني زيد
ش�م��ال م��دي�ن��ة ح�ل��ب ،وف��ي م�ح�ي��ط قرية
ح �ن��درات ،وف��ي ق��رى ع�ن��دان وال�ل�ي��رم��ون
وكفر حمرا وم�ع��ارة االرت�ي��ق ف��ي الريف
ال � �غ� ��رب� ��ي ،وف � ��ي ال� �ن� �ق ��اري ��ن ف� ��ي ال ��ري ��ف
الشمالي».
إل� ��ى ذل � ��كّ ،
دم � ��ر س�ل��اح ال� �ج � ّ�و ال �س ��وري
شحنة س�لاح وذخ��ائ��ر كانت ق��ادم��ة من
األتارب على الحدود مع لواء إسكندرون
الخاضع لتركيا باتجاه حلب.
وفي ريف حلب الشرقي ،نفذت وحدات
ال �ج �ي��ش س�ل�س�ل��ة م ��ن ال �ع �م �ل �ي��ات ،وف��ق
مصدر عسكري لـ«األخبار» ،استهدفت
تجمعات للمسلحني وم�ن�ص��ات إط�لاق
ص ��واري ��خ ف��ي ق ��رى ع��رب �ي��د ،وك��وي��رس،
والجديدة.
ك��ذل��ك اس�ت�ه��دف��ت ن �ي��ران ال�ج�ي��ش غ��رف��ة
عمليات للمسلحني في ح� ّ�ي األنصاري
الشرقي ومقرًا لهم في ّ
حي الزبدية ،قتل
فيهما ع��دد من املسلحني من جنسيات
مختلفة ،وفق مصدر عسكري.
م � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ق � � � ��ال م � � �ص � ��در م � �ع� ��ارض
لـ«األخبار» في ناحية الشيوخ التابعة
ملنطقة ع�ين ال �ع��رب ( 140ك�ل��م ـ �ـ شمالي
ّ
ش��رق��ي ح�ل��ب) «إن مسلحني إسالميني
اع �ت �ق �ل��وا ع � ��ددًا م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن األك � ��راد
ونهبوا ممتلكاتهم».

أخبار

ُ
«الدولة» تعدم سوريًا بتهمة
ّ
«سب الذات اإللهية»

أقدم عناصر من «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» على
ّ
«بسب الذات
إعدام بائع مازوت في محافظة إدلب بعد اتهامه
اإللهية» ،بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن «املرصد
السوري لحقوق اإلنسان» املعارض .وقال «املرصد» ّإن البائع
إبراهيم قسوم رجل غير متزن عقليًا ،وعناصر من «الدولة»
كانوا قد «اشتروا منه املازوت في سراقب ،وعادوا في وقت
الحق وقالوا له ّإن ( )...املازوت مغشوش ،فأجابهم باللهجة
العامية :شو عرفني؟ شو أنا رب املازوت؟ ...فاعتقلوه» ،ثم
أعدموه رميًا بالرصاص .كذلك نشرت مواقع «جهادية» شريط
فيديو ُيظهر «تطبيق ّ
حد الزنا» في مدينة اعزاز في حلب،
حيث يظهر عناصر من «الدولة» يجلدون شابًا مئة جلدة أمام
حشد من الناس.
(أ ف ب)

بلجيكا :توقيف داعية إسالمي
ّ
يجند متطوعني للقتال في سوريا
أعلن القضاء البلجيكي توقيف داعية إسالمي وأربعة من
أقاربه في بروكسل لالشتباه في تجنيدهم متطوعني للقتال
في سوريا .وأوقف جان لوي دوني البالغ  39عامًا ،الذي
اعتنق اإلسالم وبات يعرف باسم جان لوي لو سومي ،إضافة
إلى زوجته ورجلني ومراهق ،لم تكشف هوياتهم .ودوني،
الذي أسس مطعم «التوحيد» ،هو قيادي سابق ملجموعة
«الشريعة لبلجيكا» ،التي تطالب
بتطبيق الشريعة اإلسالمية في
ُ
بلجيكا .وفتح التحقيق الذي
أدى إلى توقيفه في نيسان ،بعد
مغادرة تلميذين من بروكسل
إلى سوريا بغير علم أقاربهما.
وأشار التحقيق إلى ّأن الشابني
كانا يرتادان مطعم «التوحيد»،
ّ
وأن دوني أدى «دورًا بارزًا» في «تجنيد عدد كبير من الشباب،
وبينهم قاصرون ،وفي تشجيعهم على املغادرة إلى سوريا
للجهاد املسلح» ،بحسب النيابة الفدرالية .لكن دوني نفى
تجنيد متطوعني ،وصرح أخيرًا لتلفزيون «ار تي بي اف»:
«ليس مطلوبًا مني تشجيعهم ،فالله هو الذي اختارهم».
وصرحت وزيرة الداخلية ،جويل ميلكيه (الصورة)ّ ،
بأن
ً
«التجنيد ُي َع ّد عمال إرهابيًا» في بلجيكا.
(أ ف ب)

عودة اإلنترنت واالتصاالت بعد انقطاعها
عادت خدمات االتصاالت واإلنترنت تدريجيًا ،أمس ،إلى
سوريا بعد ساعات من انقطاعها نتيجة عطل في الكابل
الضوئي ،بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي .وكان التلفزيون
قد نقل ،في وقت سابق ،عن وزارة االتصاالت ّأن «االتصاالت
القطرية والدولية واإلنترنت» توقفت نتيجة العطل.
(أ ف ب)

سجن سلفي أردني قاتل مع «النصرة»
أصدرت محكمة أمن الدولة األردنية ،أمس ،حكمًا بالسجن
لخمس سنوات بحق سلفي أردني قاتل في صفوف ً«جبهة
النصرة» في سوريا ،قبل أن يعود إلى اململكة منتحال صفة
الجئ سوري ليتلقى العالج.
(أ ف ب)

أكبر حملة للتلقيح ضد شلل األطفال
دعت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
(يونيسف) ،أمس ،إلى تسهيل الوصول ألكثر من مليوني
طفل في سوريا ضمن حملة تلقيح كبرى تجري حاليًا في
الشرق األوسط «لتحصني أكثر من  23مليون طفل ضد شلل
األطفال» .وجاء ذلك بعد الكشف عن عدد من اإلصابات بشلل
األطفال في سوريا .وتسعى «يونيسف» إلى تقديم عشرة
ماليني جرعة من لقاح شلل األطفال خالل األشهر املقبلة ،وقد
وصلت أول شحنة ،وهي تضم مليوني لقاح ،إلى دمشق يوم
الجمعة  29تشرين الثاني املاضي.
(أ ف ب)
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