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سوريا

مشهد ميداني نجح الجيش السوري في ّ
صد هجوم المسلحين الرابع على مواقع الجيش في درعا ،ضمن
مسلسل الهجمات المتكرر تحت مسمى «عاصفة الجنوب» ،في حين طالب مسلحو الزبداني بوساطة من
حزب الله بعد إطباق الحصار عليهم ونفاد جزء كبير من ذخيرتهم وموادهم الطبية

فشل «العاصفة» الرابعة في درعا

مسلحو الزبداني يطلبون الوساطة من حزب الله
مرح ماشي
عـ ــاد ال ـج ـن ــوب الـ ـس ــوري إلـ ــى واج ـهــة
املـ ـ ـع ـ ــارك ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،إث ـ ـ ــر ان ـ ـ ــدالع
اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات عـ ـنـ ـيـ ـف ــة بـ ـ ــن ال ـج ـي ــش
الـ ـ ـس ـ ــوري واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،ع ـل ــى أرب ـع ــة
م ـ ـحـ ــاور فـ ــي درع ـ ـ ــا هـ ـ ــي :ال ـن ـع ـي ـم ــة ـ ـ
اليادودة ،وتل زعتر ،ومحورا املدينة.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ض ـم ــن إع ـ ـ ــان ال ـف ـصــائــل
املسلحة اسـتـئـنــاف مـعــركــة «عاصفة
الـ ـجـ ـن ــوب» بـ ـه ــدف «تـ ـح ــري ــر مــدي ـنــة
درعـ ـ ـ ــا» .مـ ـص ــادر م ـي ــدان ـي ــة أكـ ـ ــدت أن
«ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري تـ ـج ــاوز مــرح ـلــة
ال ـتــراجــع الـســابـقــة ال ـتــي عــانــى منها
قبل أشـهــر» ،إذ أصبح اللعب جنوبًا
مكشوفًا بالنسبة إلى قيادات الجيش
وتقدم املسلحني ممنوعًا» .وأضافت:
«ال ـج ـيــش ج ــاه ــز لـلـتـعــامــل م ــع شتى
أنواع العواصف ،وال سيما الجنوبية
ّ
م ـن ـهــا .ال ـت ـحــدي قــائــم ض ــد مخططي
غرفة املــوك ،واملواجهات مستمرة من
دون إمكان إحداث أي خرق في جبهة
الجيش ،جنوبي العاصمة السورية».
ال ـه ـج ــوم ال ــراب ــع خـ ــال أشـ ـه ــر ،ال ــذي
ّ
ب ــدأه املسلحون جنوبًا أم ــس ،كلفهم
أع ــدادًا كبيرة مــن القتلى والـجــرحــى،
وخـ ـس ــارة ال ـعــديــد م ــن آل ـيــات ـهــم ،بعد
تمكن الجيش مــن صـ ّـد تقدمهم عبر
املحاور األربـعــة ،وال سيما محور تل
زعتر االستراتيجي في ريف املدينة.
«ع ــاصـ ـف ــة الـ ـجـ ـن ــوب» أودت ب ـح ـيــاة
ق ـ ـيـ ــادات ك ـب ـي ــرة فـ ــي درع ـ ــا وري ـف ـه ــا،
وأدت إل ــى ج ــرح آخ ــري ــن ،إذ أس ـفــرت
االش ـت ـبــاكــات ف ــي ت ــل زع ـتــر ع ــن مقتل
م ـس ــؤول «كـتـيـبــة ال ـف ــرس ــان» الـتــابـعــة
لـ«الجيش الحر» ،صدام جباوي« ،أبو
عـ ــدي» ،كــذلــك سـقــط م ـســؤول «كتيبة
ش ـهــداء املــزيــريــب» الـتــابـعــة لـ«تجمع
ال ـعــزة» ،محمد الـغــانــم« ،أب ــو قتيبة»،
إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـق ـتــل أح ـ ــد امل ـس ــؤول ــن
امليدانيني في «جيش اليرموك» التابع
ل ــ«ال ـج ـي ــش الـ ـ ُـحـ ــر» ،جـ ــال امل ـص ــري،
املـلـقــب ب ــ«أب ــو م ـجــاهــد» ،وذل ــك خــال
االشتباكات املحتدمة في مدينة درعا.
صـ ـ ّـد ال ـه ـج ــوم ع ــن امل ــدخ ــل الـشـمــالــي
ّ
ملدينة درعــا كلف املسلحني عــددًا من

القتلى أيـضــا ،بينهم العقيد املنشق
أسـ ــامـ ــة ح ـس ــن الـ ـح ــراك ــي مـ ــن ب ـلــدة
املليحة الغربية ،وذلــك خــال معارك
عنيفة في محيط حاجز السرو ،قرب
ّ
وسجل ،أيضًا ،مقتل
املدخل الشمالي.
القائد امليداني لـ«كتيبة رجال الحق»،
التابعة لـ«لواء املرابطني» في «جيش
اإلس ـ ـ ـ ــام» ،امل ــدع ــو أحـ ـم ــد إس ـمــاع ـيــل
الداغر ،امللقب بـ«أبو رائد».
مقتل القيادات املذكورة خالل املعارك
أدى إل ـ ــى انـ ـسـ ـح ــاب ع ـن ــاص ــره ــم مــن
املعركة ،وتقاذف االتهامات والتخوين
بني القيادات األخرى.
الـ ــرد الـعـنـيــف م ــن ق ـبــل ال ـج ـيــش على
ال ـه ـجــوم امل ــذك ــور أف ـضــى إل ــى تــراجــع
وتيرة االشتباكات سريعًا ،ليتخللها
قصف متقطع ملراكز انتشار الجيش
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــام ــل م ـ ــع م ـ ـص ـ ــادر نـ ـي ــران

امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي الـ ـبـ ـس ــات ــن ال ـغ ــرب ـي ــة
لبلدة ال ـيــادودة ،إضــافــة إلــى تسجيل
ح ــاالت قـنــص عـلــى طــريــق الضاحية.
وك ـ ــان ـ ــت قـ ـ ـي ـ ــادة «بـ ـ ـ ـ ــروج اإلسـ ـ ـ ـ ــام»،
جـمــع ال ـع ــزة» ،قــد أعـلـنــت،
الـتــابــع لــ«تـ ّ
فــي بـيــان مــوقــع بــاســم قائدها محمد
ع ـل ــي الـ ـطـ ـع ــان ــي ،اس ـت ـئ ـن ــاف م ـعــركــة
«عــاصـفــة ال ـج ـنــوب» ،بـهــدف «تـحــريــر
مدينة درعا» ،باالشتراك مع «فصائل
الجبهة الجنوبية لتحرير ســوريــا»،
فـيـمــا أع ـل ــن «امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري في
القنيطرة وال ـجــوالن» مـشــاركــة اثنني
م ــن أل ــوي ـت ــه ف ــي امل ـ ـعـ ــارك ،ه ـمــا «لـ ــواء
السبطني» و«ل ــواء الـعـمــريــن» ،بهدف
«تـحــريــر مــا تـبـقــى مــن مــراكــز الـنـظــام
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة درع ـ ـ ـ ـ ـ ــا» .وب ـ ـلـ ــغ ع ــدد
الفصائل املسلحة املشاركة في معركة
ً
«عاصفة الـجـنــوب» نحو  18فصيال،

تضم ما يقارب  1200مسلح مهاجم،
م ـس ـت ـخ ــدم ــن امل ــدفـ ـعـ ـي ــة وراجـ ـ ـم ـ ــات
الصواريخ بكثافة.
فــي سياق آخــر وبعد إطـبــاق الجيش
وقــوات املقاومة على مدينة الزبداني
وحـصــارهــا بالكامل ،وخصوصًا مع
إح ـكــام الـسـيـطــرة عـلــى سـهــل املــديـنــة،
وقـ ـط ــع ال ـط ــري ــق ال ــواصـ ـل ــة م ــع ب ـلــدة
مضايا وتفجير عدد من األنفاق التي
يستخدمها املسلحون ،أفادت مصادر
مـطـلـعــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ب ــأن «الـعـمـلـيــة
مـسـتـمــرة» ضـمــن خـطــة «قـضــم الكتل
واألب ـ ـن ـ ـيـ ــة» ،إال أن ال ـج ــدي ــد ف ــي ه ــذا
السياق ،طلب مجموعات مسلحة من
ح ــزب ال ـلــه ع ـقــد م ـف ــاوضــات «جــديــة»
إليجاد منفذ ،والخروج من املدينة.
صـ ـ ــادر إن امل ـس ـل ـح ــن
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ً
ي ـع ـي ـش ــون حـ ــالـ ــة ص ـع ـب ــة ج ـ ـ ـدًا بـعــد

تضييق الحصار عليهم ،وخصوصًا
مع ازدياد عدد الجرحى في صفوفهم،
ونفاد مواد اإلسعافات األولية لديهم.
وم ــع ال ـح ـص ــار امل ـط ـب ــق ،وطـ ــول امل ــدة
(األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـث ــال ــث ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي)،
استنزف املسلحون معظم ذخيرتهم،
ً
فضال عن املحروقات الالزمة لتشغيل
اآلليات .وأضافت املصادر إن اآلليات
ال ـع ـس ـكــريــة امل ــوج ــودة ف ــي حــوزت ـهــم،
مــن محموالت للرشاشات ودبــابــات،
أعطبت أو أصيبت بمعظمها.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف س ـ ـ ــاح ال ـج ــو
م ـع ـس ـك ــر ال ـ ـطـ ــائـ ــع امل ـ ـ ـجـ ـ ــاور ل ـق ــري ــة
املـسـطــومــة فــي ري ــف إدل ــب ،فيما كــان
رتـ ـ ــل مـ ــن آل ـ ـيـ ــات امل ـس ـل ـح ــن يـسـتـعــد
للتوجه نحو بلدتي الفوعة وكفريا
املـحــاصــرتــن ومهاجمتهما ،مــا أدى
إلى تدمير عدد من اآلليات.

قتل عدد كبير من قادة وعناصر المهاجمين في درعا (األناضول)

ّ
«ألووو» ...الرقة خارج نطاق التغطية
تقرير

انقطع أي تواصل بين أبناء
الرقة وأهاليهم ،سواء داخل
حدود المحافظة أو خارجها.
أزال «داعش» جميع أجهزة
اإلرسال واالتصال التي انتشرت
بعد سقوط المحافظة.
خوف التنظيم من «اختراق»
محتمل وراء قرار إلغاء
االتصاالت ،واألهالي يدفعون
الثمن مجددًا

فراس الهكار
اع ـت ـم ــد س ـك ــان م ـحــاف ـظــة ال ــرق ــة عـلــى
شبكة االنترنت الالسلكية املستوردة
م ـ ــن تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،وتـ ـعـ ـم ــل عـ ـب ــر ش ـح ـن ـهــا
بـبـطــاقــات تــركـيــة بشكل ش ـهــري .وقــد
القـ ــت رواج ـ ـ ــا ك ـب ـي ـرًا ب ـس ـبــب ان ـق ـطــاع
شبكة االت ـصــاالت الخلوية السورية
وخدمة االنترنت عن محافظة الرقة،
ّ
امللحة للتواصل مع
وحاجة األهــالــي
أبنائهم .أمــا اليوم فلم يعد في وسع
األهالي التواصل مع العالم الخارجي
إال مــن خــال شبكة ات ـصــاالت تنظيم
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .ب ـ ــدأ ال ـت ـن ـظ ـي ــم ب ـت ـطـبـيــق
قــراره القاضي بــ«إزالــة نــواشــر شبكة
اإلنترنت ( )wi fiمن األحياء واملنازل
ال ـس ـك ـن ـيــة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ت ـلــك امل ــوج ــودة
فــي مـنــازل عناصر التنظيم ،وحصر

ُمع سقوط الرقة
سرقت معظم
تجهيزات أبراج
شبكات االتصاالت

اإلن ـت ـ ّـرن ــت ف ـقــط في
اس ـت ـخ ــدام شـبـكــة ُ
امل ـحــال املـعـتـمــدة واملــرخ ـصــة مــن قبل
التنظيم».
إضــافــة إلــى تدمير طــائــرات التحالف
الدولي كل الجسور التي تربط مدينة
ال ــرق ــة بــري ـف ـهــا الـ ـش ــاس ــع ،وبــال ـتــالــي

ّ
تقطيع أوص ــال املحافظة ،شــكــل قــرار
إيقاف خدمة االنترنت صفعة جديدة
لـ ــأهـ ــالـ ــي؛ ف ـش ـب ـك ــة االن ـ ـتـ ــرنـ ــت ال ـت ــي
انتشرت في مختلف أنحاء املحافظة
تعتبر وسيلة التواصل الوحيدة بني
األهالي وأبنائهم خارج الرقة.
ي ـ ـ ــروي مـ ــواطـ ــن (رف ـ ـ ــض ال ـك ـش ــف عــن
اس ـم ــه) لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ــه «اع ـت ــدن ــا أن
ندفع الثمن في كل حرب تدور بني أي
فصيلني مسلحني؛ أوالدنـ ــا يعملون
في تركيا ولبنان ،ومنهم يدرسون في
دمشق وحلب والالذقية .فقدنا اليوم
الـطــريـقــة الــوح ـيــدة لـلـتــواصــل معهم،
ربما يريدوننا أن نعتاد غيابهم».
«ال عــاقــة لـنــا ب ــاألك ــراد (بـعــد تـخـ ّـوف
داع ـ ــش م ــن ت ــواص ــل أبـ ـن ــاء ال ــرق ــة مع
ً
املسلحني األكراد املتقدمني شماال) أو
بغيرهم .فخار يكسر بعضو ،همنا أن

نبقى على تــواصــل مــع أوالدن ــا فقط،
حتى هي استكثروها علينا ،حسبنا
الله ونعم الوكيل» ،أضاف.
ل ــم يـشـمــل ال ـق ــرار عــامــة ال ـن ــاس فـقــط،
ب ــل عـنــاصــر الـتـنـظـيــم أي ـض ــا .ل ــم يعد
ّ
في وســع قيادة التنظيم التكتم على
خ ــاف ــات وح ـ ـ ــاالت ان ـش ـق ــاق حـصـلــت
داخـ ـل ــهُ ،وت ـم ـكــن ب ـعــض ع ـنــاصــره من
ُ
الفرار ،وقتل من كشف أمره وفشل في
الـهــرب .هــذا االخـتــراق ال يتناسب مع
سياسة التنظيم التي تمتاز بالسرية.
وبما أن االنترنت هو طريقة التواصل
الوحيدة بني الداخل والخارج ،أصبح
إيـ ـق ــاف ــه ض ـ ـ ـ ــرورة ُمـ ـل ـ ّـح ــة ال تـحـتـمــل
التأجيل.

لغة «الرموز»
ي ـح ـمــل ع ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـتــاب ـعــن

