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الحدث
على الغالف
في غضون يومين ،قلب الجيش السوري المعادلة التي أرساها أعداؤه في درعا والقنيطرة:
االنتقال من الدفاع إلى الهجوم؛ تحصين دمشق وريفها الجنوبي ،وفتح معركة إجهاض مشروع إسرائيل
الذي يشارك فيه النظام األردني ،والرامي إلى تثبيت حزام أمني يحمي العدو في الجوالن المحتل

جنوب سوريا:
معركة
ّ
نقطة تحول
ريف دمشق ــ حيدر مصطفى
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــذ أيـ ـ ـ ـ ــار 2013
(اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة بـ ـل ــدة خ ــرب ــة غـ ــزالـ ــة فــي
ريــف درع ــا) ،يشن الجيش الـســوري
عملية عسكرية كـبـيــرة فــي الجبهة
الجنوبية (درع ــا والـقـنـيـطــرة) .على
الـ ـعـ ـك ــس م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،كـ ــانـ ــت ف ـص ــائ ــل
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا «ج ـب ـهــة
الـنـصــرة» ،تشن الهجوم تلو اآلخــر،
ّ
ل ـت ـت ـمــكــن مـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ع ــدد
كبير مــن امل ــواق ــع وال ـب ـلــدات والـقــرى
واملزارع في املحافظتني الجنوبيتني.
ب ـقــي األم ـ ــر ع ـلــى هـ ــذا املـ ـن ــوال حتى

أفشل الجيش عملية
«كسر المخالب» في محيط
بلدة قرفا المشرقة على
طريق دمشق ــ درعا
ي ـ ـ ــوم االحـ ـ ـ ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،عـ ـن ــدم ــا ب ــدأ
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري هـ ـج ــوم ــا ك ـب ـي ـرًا
عـلــى املـثـلــث ال ــذي يــربــط محافظات
درع ـ ـ ــا وال ـق ـن ـي ـط ــرة وري ـ ـ ـ ّـف دم ـش ــق.
وف ــي غـضــون يــومــن ،حــقــق الجيش
تـقــدمــا فــي مــواقــع وق ــرى أب ــرزه ــا تل
م ــرع ــي والـ ــدنـ ــاجـ ــي ودي ـ ـ ــر الـ ـع ــدس.
ه ــذا ال ـه ـجــوم ال ــذي يـمـ ّـهــد لعمليات
أخ ــرى فــي املحافظتني الجنوبيتني
يحمل أكثر من داللة بارزة .فهو يقع

ف ــي مـنـطـقــة تـخـضــع فـيـهــا عـمـلـيــات
املعارضة إلدارة إسرائيلية وأردنية
وأم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة،
ب ـح ـســب مـ ـص ــادر ح ـكــوم ـيــة ســوريــة
تؤكد امتالكها أدلة على هذه اإلدارة
«الـتـفـصـيـلـيــة وال ــدق ـي ـق ــة» .وتــرتـبــط
هـ ــذه الـعـمـلـيــة بــال ـس ـعــي إلـ ــى وضــع
ّ
حد لحزام األمــر الواقع الــذي ينشئه
ال ـ ـع ـ ــدو اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ف ـ ــي م ـن ــاط ــق
محافظة القنيطرة املحاذية للجوالن
املـحـتــل ،بــأيــدي جـمــاعــات املـعــارضــة
امل ـس ـل ـحــة ،ك ــذل ــك فــإن ـهــا ت ـســاهــم في
تـحـصــن الـعــاصـمــة دم ـشــق وريـفـهــا
من أي خطر استراتيجي كان يمكن
أن يتشكل فيما لــو بقيت املعارضة
ّ
تتقدم مــن درعــا والقنيطرة باتجاه
ً
الشمال .وفضال عن ذلك ،فإن ملعركة
الـجـنــوب ُبـعـدًا آخ ــر ،يتصل بصورة
املعارك الجارية على مجمل األراضي
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة .ف ــالـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة
كــانــت الــوحـيــدة الـتــي «تـ ــوازن» فيها
امل ـعــارضــة ّ
أي انـكـســار لـهــا فــي ريــف
دمشق وحمص ّوحلب .وسلبها هذه
«املـ ـي ــزة» س ـي ــؤث ــر ،بـحـســب م ـصــادر
م ـت ــاب ـع ــة ع ـ ــن كـ ـث ــب ل ـس ـي ــر امل ـ ـعـ ــارك
الـســوريــة ،فــي معنويات املعارضني
في كل الجبهات.
وتشير مصادر ميدانية إلى أن هذه
العمليات ستستمر فــي محافظتي
درع ـ ــا وال ـق ـن ـي ـط ــرة ل ـت ـعــزيــز امل ــواق ــع
الدفاعية للجيش الـســوري ،تمهيدًا
لقلب امل ـعــادلــة عـلــى غــالـبـيــة مـحــاور
إعداد رشا الشوفي

القتال في الجنوب ،وانتقال الجيش
من االنتشار الدفاعي إلــى االنتشار
الهجومي .ويترقب الجيش والقوى
الــردي ـفــة لــه ّ
رد فـعــل ق ــوات االح ـتــال
اإلسرائيلي ،علمًا بأن وسائل اإلعالم
الـعـبــريــة اه ـتـ ّـمــت بـمــا ي ـجــري شـمــال
ال ـج ــوالن ،وت ـحـ ّـدثــت عــن نـيــة محور
املقاومة الوصول إلى حدود املنطقة
املحتلة.
مـصــدر مـيــدانــي تـحــدث ل ــ«األخ ـبــار»
ع ـ ــن «تـ ـمـ ـك ــن وح ـ ـ ـ ــدات الـ ـجـ ـي ــش مــن

اخ ـت ــراق ب ـلــدة الــدجــانــي ،وانـتـقــالـهــا
م ــن ق ــواع ــده ــا ون ـقــاط ـهــا ف ــي الــريــف
الـجـنــوبــي لــدمـشــق لـتـتـقــدم بــاتـجــاه
ب ـل ــدة ديـ ــر ال ـ ـعـ ــدس ،م ـح ــور الـفـصــل
ف ــي ال ـج ـغــراف ـيــا م ــا ب ــن املـحــافـظــات
الـ ـث ــاث ،والـ ـت ــي سـتـشـكــل بــالـنـسـبــة
إلــى الجيش بوابة عمل في األريــاف
الـتــي ترتبط بـهــا» .املـصــدر يــؤكــد أن
عـمـلـيــة الـسـيـطــرة عـلــى دي ــر الـعــدس
ً
تحمل األهـمـيــة اآلت ـيــة :أوالـ تشكيل
ّ
عــامــل ضـغــط مـيــدانــي يـمــكــن الـقــوات

املــدافـعــة فــي ري ــف درع ــا الـغــربــي من
ص ـ ّـد هـجـمــات املـسـلـحــن ،وبــالـتــالــي
الـحـفــاظ عـلــى أم ــان الـطــريــق الــدولــي
درع ـ ـ ـ ــا ـ دمـ ـ ـش ـ ــق .ثـ ــان ـ ـي ـ ـاـ وق ـ ـ ــف م ـ ّـد
املسلحني من ريــف درعــا والقنيطرة
بــات ـجــاه ال ـغــوطــة ال ـغــرب ـيــة لــدمـشــق،
وت ـحــدي ـدًا ب ـلــدة خ ــان ال ـش ـيــح .ثــالـثـاـ
ت ـق ـط ـيــع أوص ـ ـ ــال امل ـس ـل ـحــن م ــا بــن
م ـن ــاط ــق وجـ ــودهـ ــم ف ــي س ـف ــح جـبــل
الشيخ وريف درعا.
م ـ ـجـ ــريـ ــات امل ـ ـعـ ــركـ ــة تـ ــوحـ ــي ب ــأن ـه ــا

ّ
ّ
األردن مطية «التدخل» في الش ـ
تقرير

فراس الشوفي
ب ـع ــد أس ــاب ـي ــع ع ـل ــى س ـي ـط ــرة تـنـظـيــم
«داعـ ـ ـ ــش» ع ـل ــى م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل فــي
الـ ـع ــراق ،حـمـلــت ال ـس ـعــوديــة اق ـتــراحــا
إل ــى ال ـق ــاه ــرة ،يـقـضــي ب ــدخ ــول ق ــوات
مصرية ،مدعومة بقوات باكستانية،
وسط العراق وشرقي سوريا لـ«وقف
زحـ ـ ــف داع ـ ـ ـ ـ ــش» .وبـ ـحـ ـس ــب مـ ـص ــادر
دب ـلــومــاس ـيــة «ش ــرق ـي ــة» ف ــي ب ـي ــروت،
«ق ـ ــوب ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ال ـ ــذي
ً
رضى أميركيًا برفض مصري
يحمل
وارتياب باكستاني».
ُ
لـكــن أمـيــركــا وال ـس ـعــوديــة لــم تسقطا
خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار إدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال «ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات عـ ــرب ـ ـيـ ــة»

مـ ـ ــن حـ ـس ــاب ــاتـ ـهـ ـم ــا ،بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
بـ ـ ــدء ال ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـج ــوي ــة لـ ـط ــائ ــرات
«الـتـحــالــف ال ــدول ــي» وإح ـض ــار قــوات
أم ـي ــرك ـي ــة وب ــري ـط ــان ـي ــة خ ــاص ــة إل ــى
الـعــراق وشمالي األردن ،تحت غطاء
امل ـس ـت ـش ــاري ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن .غ ـي ــر أن
إحراق «داعش» للطيار األردني معاذ
ّ
ال ـك ـســاس ـبــة ،ش ــك ــل ن ـق ـطــة ت ـح ـ ّـول فــي
ّ
الدور األمني والعسكري الذي يؤديه
األردن فــي امل ـيــدان ال ـســوري تـحــديـدًا،
ّ
عـ ـل ــى مـ ــا تـ ــؤكـ ــد م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
سورية.
عـلــى مــدى الـسـنــوات املــاضـيــة ،تـ ّ
ـوجــه
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة أص ــاب ــع االت ـهــام
ّ
ل ـ ــأردن ،لـتـسـهـيـلــه ع ـب ــور املـســلـحــن

والسالح إلى درعا والقنيطرة ،ومنع
ّ
ّ
بالقوة .وشكلت
عودتهم إلــى األردن
مدن الزرقاء والرمثا واملفرق الخلفية
الـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة مل ـس ـل ـح ــي املـ ـع ــارض ــة
ّ
امل ـ ــوزع ـ ــن ع ـل ــى ك ـت ــائ ــب بـغــالـبـيـتـهــا
ت ـح ـمــل ف ـكــر «ت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة» ّ ،مــن
«جبهة النصرة» إلى «حركة املثنى»
وفـ ـص ــائ ــل أخـ ـ ـ ـ ــرى .وح ـ ـضـ ــن األردن
عـ ــددًا م ــن م ـع ـس ـكــرات ال ـت ــدري ــب الـتــي
ي ـ ـشـ ــرف ع ـل ـي ـه ــا خـ ـ ـب ـ ــراء أم ـي ــرك ـي ــون
وباكستانيون .ومـ ّـدت االستخبارات
األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مـعـنـيــة
ّ
ب ــالـ ـجـ ـبـ ـه ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،امل ـس ــل ـح ــن
ّ
بمعلومات عن توزع القوات السورية،
وح ـ ـ ـ ـ ّـددت أولـ ــويـ ــة األه ـ ـ ـ ــداف وس ـعــت

