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العالم

سوريا

الغرب يبحث عن «المعتدلين» ...و«اإلسالمية» خارج الحسابات

ّ
توسع بنك أهداف «التحالف» داخل سوريا أمس ليشمل
محافظة الحسكة ،فيما تجدد الحديث عن «دعم المعارضة
المعتدلة» .وتشير معلومات «األخبار» إلى عزم «الدول الداعمة» على
دعم مزيج من المجموعات داخل سوريا ،ومسلحين خارجها تحت
«قيادة جامعة» ُمستحدثة

نحو إعادة إحياء
«الجيش الحر»
صهيب عنجريني
ت ــواص ـل ــت أمـ ــس «غـ ـ ـ ــارات ال ـح ـل ـفــاء»
على عدد من مناطق سيطرة تنظيم
«الدولة اإلسالمية» في سوريا ،فيما
ّ
تعهدت مجموعة «أصــدقــاء سوريا»
بتقديم ما يزيد على  90مليون دوالر
لــدعــم «املـعــارضــة املدنية الـتــي تعمل
من أجل اكتساب القدرة على الحكم».
ُ
ست ّ
قدم
«املانحون» أكــدوا أن املاليني
إلـ ــى «املـ ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة امل ـع ـتــدلــة
وامل ـعــارضــة املــدن ـيــة» .ه ــذا ال ـنــوع من
ّ
«الدعم» ال ُيعتبر جديدًا ،لكن اإلعالن
عـ ـن ــه فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـت ــوقـ ـي ــت ي ـس ـتــدعــي
ال ـب ـحــث ف ــي «امل ـج ـمــوعــات املـعـ ًتــدلــة»
التي ُيتوقع أن يشملها ،خاصة بعد
أن سقطت مجموعات عدة من «قطار
ال ــدع ــم» ،فــي ض ــوء امل ـس ـت ـجــدات .بــات
جليًا أن ورق ــة «الـجـبـهــة اإلســامـيــة»
ُ
قد أسقطت نهائيًا ،فيما رسم املوقف
األخ ـيــر ل ــ«حــركــة ح ــزم» مــن ال ـغــارات
ـام كـبـيــرة .وال يمكن
إشـ ــارات اسـتـفـهـ ٍ
في حال من األحــوال إسقاط الحديث
املتكرر عن مجموعات من املسلحني
تـ ـ ّـم ت ــدري ـب ـه ــم ف ــي م ـع ـس ـكــرات داخ ــل
األراضـ ـ ــي األردنـ ـي ــة وال ـس ـعــوديــة من
حـ ـس ــاب ــات امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة .كــذلــك
ت ــؤك ــد م ـع ـلــومــات «األخ ـ ـبـ ــار» وج ــود
دور أس ــاس ــي م ــرس ــوم لـ ــ«ع ــدد غـيــر
قليل من مقاتلي الجيش الحر الذين
غادروا إلى تركيا في فترات سابقة».
ـض
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ـ ــه ،مـ ــا زالـ ـ ـ ــت بـعـ ً
املجموعات داخــل سوريا متماسكة،
َ
وتحتفظ بـ«أهليتها» لتكون جزءًا من
ٌ
كيان ُيمثل «الحصان األسود» .مقاتل
ُ
يقيم منذ
سابق في «الجيش الحر»
ّ
حوالى عام في تركيا أكد ّلـ«األخبار»
ّ
َ
«معظم الضباط وصــف الضباط
أن
َ
املـ ـ ــوجـ ـ ــوديـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ي ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون م ـنــذ
ّ
قدومهم أن املعركة الحقيقية لم تبدأ
ّ
بـعــد» .وفــي ظــل تحفظه على اإلدالء
بمعلومات تفصيلية ،يكتفي بالقول:
«ع ــاقـ ـتـ ـن ــا ب ــالـ ـس ــاح وب ـت ـك ـت ـي ـكــات
املـ ـ ـع ـ ــارك لـ ــم ت ـت ــوق ــف أب ـ ـ ـ ـدًا .ون ـه ــاي ــة
ُ
هـ ــذا ال ـن ـظ ــام س ـت ـك ــون ع ـلــى أيــدي ـنــا،
وأي ــدي آالف مــن املـقــاتـلــن املعتدلني
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف ـ ـ ــاء» .وم ـ ـ ـ ــن املـ ـ ــرجـ ـ ــح ،وفـ ـق ــا
ملعلومات وتحليالت ،أن «الداعمني»
سـيـعـتـمــدون فــي مــراحــل قــادمــة على
ـج مــن مسلحي الـخــارج والــداخــل
مــز َيـ ٍ
بعد أن يتم تشكيل «قيادة جامعة»،
بحيث يتولى الـقــادمــون مــن الخارج
ـات ت ـض ـ ّـم «م ـقــات ـلــي
قـ ـي ــادة م ـج ـم ــوع ـ ٍ
نخبة» ممن تلقوا تدريبًا في الخارج،
وآخرين متوزعني في معظم املناطق
السورية ،ضمن كيانات لم تصطبغ
بالصبغة «الجهادية» بشكل علني،
تـتـ ّ
ـربــع عـلــى رأس ـ ُهــا «جـبـهــة األصــالــة
والـتـنـمـيــة» الـتــي أع ـلــن تشكيلها في
أواخ ـ ــر ع ــام  2012ع ـلــى أن ـهــا «تـمـثــل
االسالم الوسطي املعتدل» وما لبثت
الحقًا أن فقدت كثيرًا من مكوناتها،
وكـ ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا «ك ـت ــائ ــب نـ ــور ال ــدي ــن
زن ـ ـكـ ــي» الـ ـت ــي ُ تـ ـح ــول ــت أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
ُ
«حركة» .ومن املنتظر أن تعيد املرحلة

ال ـق ــادم ــة «ل ـ ـ ّـم ال ـش ـم ــل» م ــع «أفـضـلـيــة
ق ـيــاديــة» ه ــذه امل ــرة ل ــ«الــزن ـكــي» ،التي
ب ــات ــت واح ـ ــدة م ــن أقـ ــوى املـجـمــوعــات
وأكثرها تنظيمًا في الجبهة الشمالية
(حلب وريفها) .كذلك تحتفظ «جبهة
ث ـ ــوار س ــوري ــا» ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا جـمــال
مـعــروف (ال ــذي يتمتع بسمعة سيئة
معظم األوس ــاط) بحظوظ وافــرة،
فــي ً
خ ــاص ــة ف ــي ح ــال ت ـ ّـم تـغـيـيــب قــائــدهــا
عــن املـشـهــد بــاغـتـيــال أو س ــواه .ورغــم
مسارعة حمزة الشمالي« ،قائد حركة
حزم» ،إلى إصدار بيان ُي ّ
ندد بضربات
الـ ـتـ ـح ــال ــف ،غـ ـي ــر أن مـ ـ ـص ـ ــدرًا داخ ـ ــل
«الحركة» يؤكد لـ«األخبار» أن «البيان
ُ
يعكس موقف كل مكونات الحركة.
ال
وهناك عدد من قادة الحركة ينظرون
إل ــى املـسـتـجــدات مــن زاويـ ــة مـغــايــرة».
«ل ـ ـ ــواء ال ـح ــرم ــن ال ـش ــري ـف ــن» ب ـ ــدوره
ُي ـع ـت ـب ــر أح ـ ــد أبـ ـ ــرز امل ــرشـ ـح ــن لـلـعــب
دور أساسي على الجبهة الجنوبية.

ُ
وي ـع ـت ـب ــر «الـ ـح ــرم ــن ال ـش ــري ـف ــن» مــن
أفـ ـ ـض ـ ــل امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ت ـس ـل ـي ـح ــا فــي
الـجـنــوب ال ـســوري .كــذلــك تضم قائمة
املـ ــرش ـ ـحـ ــن ع ـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن املـ ـجـ ـم ــوع ــات
الصغيرة الـتــي ينضوي بعضها في
كيانات أكـبــر ،ويحافظ بعضها على

اسـتـقــالـيـتــه م ــن دون فــاعـلـيــة كـبـيــرة
ح ـت ــى اآلن ،وم ـن ـه ــا «ج ـب ـه ــة ال ـح ــق»
و«ل ــواء الـعــاديــات» و«الفرقة التاسعة
عشرة في الجيش الحر» ،إضافة إلى
«كتائب الوحدة الوطنية».

«غارات التحالف» تتوسع
م ـيــدان ـيــا ،واص ـل ــت «ق ـ ــوات الـتـحــالــف»
ل ـل ـيــوم ال ـثــالــث اس ـت ـهــداف ـهــا ل ـع ــدد من
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ــدول ـ ــة
ّ
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» فـ ــي ك ـ ــل مـ ــن دي ـ ــر ال ـ ــزور

الجيش إلى عدرا البلد بعد «العمالية» :العين علــ
بعد سيطرته على
عدرا العمالية ،بدأ
الجيش السوري
عمليات إزالة األلغام
والعبوات الناسفة
في البلدة ،وتقدمت
وحداته في عدرا
البلد .ومع ميالن
كفة المواجهات في
جوبر لمصلحتهّ ،
يتهيأ
الجيش لخوض جولة
جديدة في ّ
الحي

ريف دمشق ــ أحمد حسان
جـ ـ ــاء ت س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
على بلدة عدرا العمالية في الغوطة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة بـ ـنـ ـح ــو كـ ــامـ ــل ت ـت ــوي ـج ــا
لـسـلـسـلــة م ــن ال ـض ــرب ــات املـتــاحـقــة
الـ ـت ــي وج ـه ـت ـه ــا وح ـ ــدات ـ ــه مل ـقــات ـلــي
«جـ ـي ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ــام» ،م ـس ـت ـف ـي ـدًا مــن
ال ـخــافــات الـتــي نـشـبــت بــن األخـيــر
و«النصرة» التي سحبت مقاتليها
مـ ــن الـ ـبـ ـل ــدة ب ــاتـ ـج ــاه جـ ــوبـ ــر .عـ ــدرا
العمالية التي تحظى بأهمية بالغة
في معارك الغوطة الشرقية ،كونها
ص ـل ــة وص ـ ــل ب ــن دومـ ـ ــا وال ـض ـم ـيــر
وحـفـيــر وم ـيــدعــا ،وبـسـبــب إمكانية
تــأمــن الـطــريــق ال ــدول ــي بــن حمص
وال ـع ــاص ـم ــة دم ـش ــق ال ـت ــي ال تـبـعــد
ع ـن ـه ــا أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  25ك ـ ـلـ ــم ،دخ ـل ـه ــا
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري يـ ــوم أم ـ ــس ،بـعــد
س ـ ـق ـ ــوط تـ ـحـ ـصـ ـيـ ـن ــات امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
داخلها.
ون ـت ـي ـج ــة تـ ـق ــدم الـ ـجـ ـي ــش ،ان ـس ـحــب
كـ ــافـ ــة عـ ـن ــاص ــر «ج ـ ـيـ ــش اإلسـ ـ ـ ــام»
نـحــو أط ــراف الـبـلــدة ،مــا وض ــع حـدًا
ل ـل ـت ـهــديــدات األم ـن ـي ــة ال ـت ــي عصفت
ب ــال ـب ـل ــدة م ـن ــذ اقـ ـتـ ـح ــام امل ـع ــارض ــة
املسلحة لها في أواخر العام املاضي.
ٌ
مصدر عسكري مطلع،
وبدوره ،أكد
ّ
ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن م ـ ـعـ ــارك ال ـج ـيــش
السوري مستمرة مع املسلحني في
م ـح ـيــط عـ ــدرا ال ـع ـمــال ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن
«كفة املعارك تميل ملصلحة الجيش
ف ــي ك ــاف ــة ق ــرى وأحـ ـي ــاء ع ـ ــدرا .وفــي
املرحلة األولى ستكون األولوية لدى
الجيش هي تأمني كافة أحياء عدرا
الـبـلــد ،لتليها مــرحـلــة فـتــح امل ـعــارك

الـكـبــرى فــي بــاقــي مـنــاطــق الـغــوطـ ّـة،
بما فيها دوما» .ويروي املصدر أنه
«جعل التقدم املـيــدانــي للجيش في
عدرا العمالية الطريق نحو الغوطة
أسهل ،فمن جهة سيساهم في الحد
مـ ــن ت ـس ـل ــل امل ـس ـل ـح ــن مـ ــن م ـنــاطــق
ال ـغــوطــة وإل ـي ـهــا ،وم ــن ج ـهــة أخ ــرى
يعزز تأمني الجيش للطريق الدولي
بني دمشق وحمص».
وب ـع ــد ت ــأم ــن ع ـ ــدرا ال ـع ـم ــال ـي ــة ،ب ــدأ
ال ـج ـيــش بــاملــرح ـلــة األولـ ــى املتمثلة
ف ــي فـتــح مـعــركــة ع ــدرا ال ـب ـلــد ،حيث
تـقــدمــت قــواتــه م ـســاء ي ــوم أم ــس من
ال ـج ـهــة ال ـشــرق ـيــة ل ـل ـب ـلــدة ،مـسـيـطـرًا
ع ـلــى ت ـلــة الـ ـك ــردي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
وامل ـ ـشـ ــرفـ ــة عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل ال ـب ـس ــات ــن
الـ ـش ــرقـ ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـل ــدة ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
مــواجـهــات عنيفة خــاضـهــا الجيش
ضد مقاتلي «جيش اإلسالم» الذين
اس ـت ـق ــدم ــوا تـ ـع ــزي ــزات م ــن جـبـهـتــي
دومــا وجــوبــر للحؤول دون تــراجـ ٍـع
حاد للتنظيم في البلدة.
ـدد م ــن األن ـف ــاق الـتــي
وب ـتــدم ـيــره ل ـع ـ ٍ
حفرها مقاتلو املعارضة في جوبر،
بــال ـقــرب م ــن ب ـل ــدات زم ـل ـكــا وطـيـبــة،
ومــن خــال سيطرته املستمرة على
كتل مــن األبنية السكنية فــي عموم
ٍ
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،يـ ـك ــون الـ ـجـ ـي ــش الـ ـس ــوري
«على بعد خطوات من إحراز التقدم
الواسع في جوبر» ،بحسب املصادر
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي أكـ ـ ــدت أن «ح ــال ــة
الـتـخـبــط ال ـت ــي يـعــانـيـهــا املـسـلـحــن
فــي كــل الـغــوطــة الشرقية ،بما فيها
جــوبــر ،ستفتح ال ـبــاب واس ـعــا أمــام
الجيش لتنفيذ ضربات من شأنها
شل املعارضة املسلحة داخل البلدة.

ويـنـطـلــق الـجـيــش فــي مـعــركـتــه هــذه
م ـ ــن ض ـ ـ ــرب أك ـ ـثـ ــر األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق أه ـم ـ ّي ــة
باملعنى االستراتيجي» .وفيما نفذ
ســاح الـجــو ال ـســوري غ ــارات جوية
عـلــى تـجـمـعــات امل ـعــارضــة املسلحة
ٍّ
فـ ــي ك ـ ــل مـ ــن دومـ ـ ــا وجـ ــوبـ ــر وع ـ ــدرا
ال ـب ـلــد وزم ـل ـك ــا وداري ـ ـ ــا وال ــزب ــدان ــي
وامل ـق ـيـل ـب ـيــة ،أح ـب ـطــت وح ــدات ــه عــدة

شهيد وعدد من
اإلصابات إثر سقوط
أكثر من  10قذائف
على أحياء دمشق

محاوالت تسلل في جــرود قــارة في
القلمون ،ما أدى إلى سقوط عشرات
املـسـلـحــن ب ــن قـتـلــى وج ــرح ــى ،في
ـت تساقطت فـيــه عـلــى العاصمة
وق ـ ٍ
أكـ ـث ــر م ــن  10ق ــذائ ــف ه ـ ـ ــاون ،تــركــز
أغـلـبـهــا فــي ال ـع ــدوي وال ـت ـج ــارة ،ما
أدى إل ــى سـقــوط شـهـيــد وع ــدد آخــر
من اإلصابات.
سياق آخر ،استهدفت وحدات
وفي
ٍ
الجيش أحــد أكـبــر املـقــار العسكرية
التابعة لـ «جبهة النصرة» في بلدة
حوج حجو في حمص ،ما أدى إلى
تــدمـيــر املـبـنــى امل ــؤل ــف م ــن طــابـقــن،

