االثنين  27تشرين األول  2014العدد 2429

سوريا

13

مشهد ميداني

وفر في عين العرب...
كر ّ
ّ
والجيش يواصل تقدمه في دير الزور
سيطرت «وحدات
حماية الشعب» على أجزاء
من األحياء الشرقية في
عين العرب بالتزامن مع
تقدم للجيش السوري في
حويجة صكر في دير الزور
وإزالة حواجز له في مدينة
لتحسن
الحسكة انعكاسًا ّ
الواقع األمني فيها
أيهم مرعي
مـ ـع ــارك ك ــر وف ـ ــر وس ـي ـن ــاري ــو م ـكــرر
ه ــو ع ـن ــوان املـشـهــد امل ـيــدانــي ملدينة
ع ــن الـ ـع ــرب ،ش ـمــال ح ـلــب ،م ــن دون
ت ـم ـ ّـك ــن ّ
أي ط ـ ــرف مـ ــن إحـ ـ ـ ــراز ت ـقــدم
نـ ــوعـ ــي ي ـس ـه ــم ف ـ ــي ت ــرجـ ـي ــح ال ـك ـفــة
ملـصـلـحـتــه ،ف ـ ــ«داعـ ــش» مـسـتـمــر في
هجماته ويــدعــم صفوفه بتعزيزات
ي ــوم ـي ــة م ــع اس ـت ـم ــات ــة «ال ـ ــوح ـ ــدات»
ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى م ــواقـ ـعـ ـه ــا فــي
امل ــدي ـن ــة .امل ـش ـهــد ف ــي امل ــدي ـن ــة ،أم ــس،
ك ـ ـ ــان مل ـص ـل ـح ــة «الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدات» ال ـت ــي
أحــرزت تقدمًا في الجهتني الشرقية
وال ـج ـنــوب ـيــة م ــن مــدي ـنــة «ك ــوبــان ــي»
مــع تــواصــل االشـتـبــاكــات فــي الجهة
ال ـغ ــرب ـي ــة ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ان ـخ ـف ــاض
وتيرة استهداف طائرات «التحالف
الــدولــي» ملواقع «داع ــش» في املدينة
وأط ــراف ـه ــا ،وق ـصــف الـتـنـظـيــم وســط
املدينة ومنطقة املعبر الحدودي مع
تركيا فيها بقذائف الـهــاون .مصدر
ّ
م ـيــدانــي كـ ــردي أك ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
«ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات سـ ـيـ ـط ــرت عـ ـل ــى مـعـظــم
أجـ ـ ـ ــزاء حـ ـ ـ ّـي ال ـص ـن ــاع ــة فـ ــي ال ـج ـهــة
ال ـش ــرق ـي ــة م ــع وصـ ـ ــول ق ــوات ـه ــا إل ــى
منطقة القوس في الجهة الجنوبية
ّ
من املدينة» ،مضيفًا أن «اشتباكات
ّ
عنيفة ال تــزال تــدور في حيي كانيه
ع ــرب ــان وم ـك ـت ـلــة ش ــرق ــي امل ــدي ـن ــة مع
ت ـ ـقـ ــدم ب ـ ـطـ ــيء ل ـ ـلـ ــوحـ ــدات ف ـ ــي ه ــذه
ّ
األحـيــاء» .وبـ ّـن املصدر أن «عناصر
داعـ ــش ي ـت ـمــركــزون داخـ ــل أبـنـيــة في
الـجـهــة الـشــرقـيــة مستخدمني ســاح
ال ـق ـن ــص فـ ــي ص ـ ـ ّـد م ـ ـحـ ــاوالت ت ـقــدم
الـ ـ ــوحـ ـ ــدات» ،م ــؤكـ ـدًا «ت ــدم ـي ــر عــربــة

مصفحة مفخخة قبل انفجارها في
الجهة الشرقية من املدينة أمس».
إل ـ ــى ذل ـ ــك أك ـ ــد مـ ـص ــدر إعـ ــامـ ــي مــن
ّ
داخ ــل املــديـنــة ل ــ«األخ ـبــار» أن «أكـثــر
من  3آالف مدني موجودون بالقرب
مــن تــل شعير واألج ــزاء الغربية من
املدينة يعانون من ظــروف إنسانية
ص ـع ـبــة» .ول ـفــت امل ـص ــدر إل ــى «ق ـيــام
عناصر داعش بحرق عدد من منازل
املدنيني في الجهة الشرقية من دون
معرفة األسـبــاب»« .املرصد السوري
ل ـح ـق ــوق االنـ ـ ـس ـ ــان» امل ـ ـعـ ــارض أف ــاد
ّ
ب ــأن «االشـتـبــاكــات ال ت ــزال مستمرة
بــن مقاتلي وح ــدات حماية الشعب
الـكــردي وتنظيم الــدولــة اإلســامـيــة،
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن سـ ـ ــوق ال ـ ـهـ ــال وم ـب ـنــى
ال ـب ـل ــدي ــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،وسـ ــط ت ـجــدد
للقصف من قبل مقاتلي التنظيم في
أحياء عدة في عني العرب كوباني».
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي ق ـيــادة

يتم
«الوحدات» :لم ّ
التنسيق مع أحد بشأن
دخول مقاتلين من
البيشمركة و «الحر»

ّ«ال ــوح ــدات» فــي املــديـنــة لــ«األخـبــار»
إنــه «لم ّ
يتم التنسيق مع أحد بشأن
دخـ ـ ـ ــول م ـق ــات ـل ــن م ـ ــن ال ـب ـي ـش ـمــركــة
ّ
والـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» ،مـ ــؤكـ ــدة أن ـ ــه «ال
ينقصنا مقاتلني .وإذا كانوا يريدون
خدمتنا فعليهم فتح جبهات جديدة
م ــع داعـ ـ ــش ف ــي م ـن ـبــج وريـ ـ ــف حـلــب
لتخفيف الضغط علينا».

تقدم في دير الزور
ّ
وفـ ـ ــي ديـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ،واص ـ ـ ــل ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري ت ـقـ ّ
ـدمــه ف ــي حــويـجــة صكر
داخ ــل املــدي ـنــة ،وسـيـطــر عـلــى أج ــزاء
واسـ ـع ــة م ــن ال ـج ـهــة ال ـشــرق ـيــة منها
م ــرك ـزًا ن ـقــاطــا ل ــه ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،فيما
صـ ّـد هجومًا عنيفًا للمسلحني على
ح ـ ــي ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة .م ـ ـصـ ــدر ع ـس ـك ــري
ّ
ّ
أك ــد ل ــ«األخ ـبــار» أن «الـسـيـطــرة على
حويجة صكر تعني تخفيف الضغط
ع ـل ــى ج ـب ـه ــات ال ـق ـت ــال ال ـي ــوم ـي ــة فــي
الصناعة واملـطــار القديم والحويقة
وت ـط ـب ــق الـ ـحـ ـص ــار ع ـل ــى املـسـلـحــن
وت ـق ـطــع طـ ــرق إمـ ــدادهـ ــم م ــن الــريــف
وت ـس ـهــم ف ــي ت ــأم ــن األحـ ـي ــاء اآلم ـنــة
بشكل أكبر».
أمـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـح ـس ـك ــة فـ ـق ــد أزيـ ـ ـ ــل ع ــدد
م ــن الـ ـح ــواج ــز والـ ـس ــوات ــر ال ـتــراب ـيــة
داخ ــل املــديـنــة فــي ع ــدد مــن ال ـشــوارع
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة .جـ ــرافـ ــات
الجيش أزال ــت الـحــواجــز األسمنتية
ف ــي ال ـســاحــة الــرئـيـسـيــة ف ــي املــديـنــة
وشارع املحافظة وعدد من الشوارع
ال ـفــرع ـيــة وح ــاج ــزي دوار الـكـهــربــاء
ّ
وأك ـ ـ ـ ـ ــد م ـص ــدر
ودوار ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــةّ .
عسكري لـ«األخبار» أنه «بعد فرض
الجيش والقوى الوطنية سيطرتهم
ال ـتــامــة ع ـلــى املــدي ـنــة وتــرك ـيــز نـقــاط
دفــاع في محيطها تم إزالــة عــدد من
الـ ـح ــواج ــز وس ـي ـت ــم إزال ـ ـ ــة عـ ــدد آخ ــر
بهدف تخفيف الضغط امل ــروري في
املــديـنــة ولـتـسـهـيــل حــركــة املــواطـنــن
فيها وللتأكيد على الحالة األمنية
الجيدة».
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك نـ ـف ــذت «وحـ ـ ـ ـ ــدات ح ـمــايــة
الشعب» عملية استهدفت فيها نقاط
لـ«داعش» على طريق قريتي مثلوثة
وخربة العاطل شمال غرب بلدة تل
حميس في ريف القامشلي من دون
معلومات عن النتائج ،بالتوازي مع
اشتباكات متقطعة بني الطرفني في
قريتي الدهماء والــراويــة في الريف
الغربي ملدينة رأس العني.

المدنيون إلى «الوعر
حمص:
ّ
القديم» ...قبيل العملية العسكرية
مرح ماشي
االستعداد للعملية العسكرية في ّ
حي الوعر ال يلغي إمكان إيقافها
ّ
مقابل انسحاب املسلحني .املدنيون تجمعوا في «الوعر القديم» ،فيما
ّ
الجيش ُيـعـ ّـد لــدخــول عمق الـحـ ّـي حيث يـتــركــز وج ــود املسلحني في
«الوعر الجديد».
ّ
«مدنيو الوعر احتموا في الوعر القديم» ،هكذا يجيب أحد العسكريني
لدى سؤال «األخبار» عن مصير مدنيي الحي الحمصي ،أثناء اإلعداد
ُ
لعملية عـسـكــريــة تـسـتـهــدف مـسـلـحـيــه .أعـ ــداد املــدنـيــن ال ـتــي ق ـ ّـدرت
ّ
ب ــ 300ألــف فــي وقــت ســابــق ،تقلصت إلــى  60ألـفــا ،بحسب مصادر
العسكريني السوريني في املنطقة .خروج املدنيني خالل األشهر الفائتة
تم تحت تغطية الدولة السورية وحمايتها ،بهدف إفراغ مناطق العمق
االستراتيجي ملسلحي الوعر من املدنيني إيذانًا ببدء املعركة األساسية
التي تختلف عن مناوشات واشتباكات متفرقة .تحت نيران أكثر من
 15صــاروخــا يستهدف حمص املدينة ،يجيب أحــد العسكريني عن
األسئلة بخصوص حي الوعر.
الصواريخ مصدرها بلدة تلبيسة في الريف الشمالي ،بالتزامن مع
اإلعــداد لبدء العملية العسكرية على الحي الحمصي ،الــواقــع أقصى
ّ
غربي املدينة .يعلق الضابط على األمــر ،بقوله« :محاوالت املسلحني
نهيئه داخــل الــوعــر .إال أن ذلــك لن ّ
عما ّ
مستمرة إلشغالنا ّ
يغير من
األمر شيئًا» .وحول التأخير الدائم في البدء عند كل عملية عسكرية،
ّ
يجيب« :ال يمكن اإلعالن ،بدقة ،عن لحظة بدء العملية العسكرية .كل
ّ
ما أعلنا عنه اآلن هو جاهزيتنا لتحقيق الهدف من العملية» .وحول ما
يقال عن سبب التأخير في بدء العملية ،واملتمثل في الضغط اإلعالمي
وترك هامش للمصالحة والتسوية ،يقول ّإن «من واجب العسكريني
ُ
التفكير فــي توفير سيل الــدمــاء ج ــراء قـيــام عملية عسكرية كبرى
ضمن الحي .ولسنا ضد انسحاب املسلحني ضمن تسوية ،وإال فإننا
جاهزون للمعركة القادمة».
يعتبر نهر العاصي الفاصل الطبيعي بني مسلحي الوعر غربًا ،وسائر
املدينة ،التي أصبحت تحت سيطرة الجيش بالكامل ،منذ انسحاب
مسلحي حمص القديمة باتجاه الدار الكبيرة والريف الشمالي .يلتف
النهر حــول الــوعــر مــن جهتي الـشــرق والـجـنــوب ،فيما يــواجـهــه على
ُ
الضفة األخ ــرى مناطق الحمرا والغوطة واإلن ـشــاءات ،وســط املدينة.
يسيطر الجيش على  13برجًا سكنيًا مــن جهة قريتي الــزرزوريــة
وامل ــزرع ــة امل ـجــاورتــن ،فــي حــن سيطر املـسـلـحــون عـلــى قــريــة الــرقــة
غرب الوعر ،التي ّ
هجروا أهلها العام الفائت .تالصق القرية املذكورة
«الجزيرة السابعة» ،وتجاور الجزيرتني الثامنة والتاسعة .بدأ الجيش
تمهيده الناري للعملية بضرب برجني يتمركز املسلحون داخلهما ،ما
أدى إلى تدميرهما ،وهما «األربعني» و«الحافظ» .ويتمثل عمق املعارك
القادمة في منطقة «الوعر الجديد» في املنطقة املمتدة من «األبــراج»
باتجاه «طلعة راكان» ،وهي منطقة فرغت تمامًا من املدنيني ،مؤخرًا.

تقرير

رمايات صاروخية على «النصرة» في جبل الشيخ
ريف دمشق ــ حيدر مصطفى
ال جديد في ميدان القنيطرة أو الريف
الجنوبي الغربي لدمشق سوى ضربة
مفاجأة ألحــد مواقع «جبهة النصرة»
ف ــي ج ـبــل ال ـش ـي ــخ .ال ــرم ــاي ــات ال ـنــاريــة
م ـس ـت ـمــرة ع ـلــى م ــواق ــع امل ـس ـل ـحــن في
الحميدية والصمدانية الغربية جنوب
ّ
القنيطرة ،فــي وقــت تـعــزز فيه الـقــوات
الـســوريــة معبر نصيب ال ـحــدودي مع
األردن ،آخ ـ ــر امل ـع ــاب ــر ال ـت ـج ــاري ــة بــن
ال ـب ـل ــدي ــن ،ف ــي ظ ــل مـ ـخ ــاوف م ــن تـقــدم
«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» ن ـح ــو ري ـ ــف درعـ ــا
الـشــرقــي بـعــد سـيـطــرة مقاتليها على
تالل استراتيجية فاصلة .سيناريوات
ضـ ـب ــابـ ـي ــة امل ـ ـعـ ــالـ ــم تـ ــرسـ ــم ل ـل ـج ـن ــوب
السوري ،بينما ّ
تطور القوات السورية
عملياتها في عمليات مباغتة لضرب

«جبهة النصرة»
تحضر لسيناريوات
ّ
توصف بالجنونية

مواقع «النصرة» .ومن هذه العمليات،
«امل ـف ــاج ــأة» ال ـتــي اه ـت ــزت ب ـهــا منطقة
الوسط في املثلث الذي تصل أضالعه
مــا بــن ال ـج ـنــوب الـلـبـنــانــي وال ـســوري
وشمالي األراضي املحتلة يوم الجمعة
ً
لـيــا ،حــن استهدفت مــواقــع لـ«جبهة
النصرة» في سفح جبل الشيخ بقصف

بالصواريخ في منطقة مزارع النجار.
ّقائد ميداني ســوري قــال لــ«األخـبــار»
إنـ ـ ــه «ب ـع ــد رصـ ــد وم ـت ــاب ـع ــة ودراسـ ـ ــة
امل ــوق ــف اسـتـطـعـنــا اس ـت ـه ــداف تـجـ ّـمــع
ل ـل ـن ـصــرة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى مستشفى
مـيــدانــي ب ـثــاث رم ــاي ــات بــالـصــواريــخ
فــي منطقة م ــزارع الـنـجــار شــرق قرية
م ـغــر امل ـي ــر ب ـ ـ  2,5ك ـي ـلــوم ـتــر» ،وال ـتــي
تعتبر من أكثر مراكز التواصل حيوية
ب ـ ــن مـ ـن ــاط ــق وجـ ـ ـ ــود امل ـس ـل ـح ــن فــي
ً
سفوح جبل الشيخ ،وصــوال إلى ريف
القنيطرة ،وخصوصًا أن مزارع النجار
تشكل عقدة وصل بني مغر املير وبيت
جـ ــن وبـ ـي ــت ت ـي ـم ــا نـ ـظـ ـرًا ل ـق ــرب ـه ــا مــن
قــريــة بـيــت ســابــر امل ـحــاذيــة لـبـيــت جن
والتي تشكل مع بيت تيما وكفر حور
ومــزرعــة بيت جن مربع ثقل بالنسبة
لـ«النصرة» في سفح جبل الشيخ.

إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر م ـي ــدان ـي ــة
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» أن مجموعات تعمل في
ب ـل ــدت ــي ديـ ــر م ــاك ــر وس ـع ـس ــع بـشـكــل
ن ـشــط ف ــي أطـ ـ ــراف ال ـب ـل ــدت ــن ،للتنقل
وال ـت ـح ــرك ف ــي م ــا بـيـنـهـمــا ل ـلــوصــول
إلــى خــان الشيح وبيت جــن .يتم ذلك،
ح ـس ــب امل ـ ـصـ ــادر ،ع ـب ــر مـ ـح ــاور ع ــدة،
وأبـ ـ ــرز الـ ـط ــرق ه ــي امل ـ ـ ــزارع الــواس ـعــة
مــا بــن الـبـلــدتــن الـتــي تـمـ ّـر عـبــر بلدة
ش ــورى فــي ري ــف الـقـنـيـطــرة الشمالي
ومجموعة ممرات تصلها أيضًا ببيت
ج ــن وم ــزرعـ ـتـ ـه ــا .ت ـل ــك الـ ـط ــرق تـصــل
م ــن خــال ـهــا اإلمـ ـ ـ ــدادات م ــن ب ـيــت جن
إل ــى خ ــان الـشـيــح ،فــي وق ــت تفيد فيه
املعلومات بأن «النصرة» تعمل بشتى
الوسائل لتكثيف طرق اتصال مناطق
وجودها في الريف الجنوبي الغربي
لدمشق مــع ريــف القنيطرة تحضيرًا

لسيناريوات توصف بالجنونية.
إذ تعتبر تهديدات «النصرة» بتنفيذ
مشاريع «تتخطى الخطوط الحمراء»،
بالنسبة للقيادة العسكرية ،محكومة
بعوامل عــدة حسب مـصــادر متابعة،
وهـ ــي عـ ــدم ق ـ ــدرة ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـقــاعــدي
عـلــى ال ـص ـمــود فــي بـلــدتــي الحميدية
والصمدانية الغربية جنوب القنيطرة
لـ ــوال ال ـغ ـط ــاء اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـس ـت ـمــر.
ك ـ ـمـ ــا ال يـ ـمـ ـك ــن ل ـل ـت ـن ـظ ـي ــم ت ـح ـق ـي ــق
مخططه بــالــدخــول إلــى كــل قــرى جبل
الشيخ نظرًا لعدم وجــود أي نــوع من
ال ـحــواضــن الـشـعـبـيــة .وثــال ـثــا ،بسبب
الـقــواعــد الـعـسـكــريــة الـكـبـيــرة للجيش
ض ـمــن خ ـطــوط دفــاع ـيــة تـمـتــد م ــن تل
الـشـعــار جـنــوب القنيطرة إلــى مدينة
ق ـط ـنــا ف ــي ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي ال ـغــربــي
لدمشق.

