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تقرير

لحتمية التدخل اإلسرائيلي وحماية
الـ ـ ـ ـ ــدروز ال ـ ـسـ ــوريـ ــن مـ ــن م ـ ـجـ ــازر قــد
يرتكبها اإلرهابيون.
وب ـع ــد ه ـج ــوم أول م ــن أم ــس وأم ــس،
ّ
وج ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ق ـ ـ ـ ــادة املـ ـجـ ـم ــوع ــات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة امل ــدع ــوم ــة مـ ــن إس ــرائ ـي ــل
ومـ ـ ـ ــن غ ـ ــرف ـ ــة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات األردن ـ ـ ـيـ ـ ــة
ّ
تضم ضباطًا خليجيني
«املــوك» التي
ّ
وغــربـيــن وإســرائـيـلـيــن ،ع ــدة رسائل
إلـ ـ ــى أهـ ــالـ ــي وفـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـس ــوي ــداء
بعضها سـ ّـري وبعضها على مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،لـ«طمأنتهم»
ب ــأن «الـ ـس ــوي ــداء لـيـســت ه ــدف ــا» ،وأن
«امل ـط ـل ــوب ه ــو ال ـق ـض ــاء ع ـلــى مــواقــع
الجيش السوري» ،تمامًا كالتطمينات
الـتــي وجـهــت إل ــى دروز إدل ــب ،والـتــي
تـ ّـولــى جنبالط فــي كثير مــن األحيان
نقلها.
فلوال سقوط مدينة بصرى الشام قبل
ثالثة أشهر في أيدي اإلرهابيني التي
عمل جنبالط وعـ ٌ
ـدد من الشخصيات
ال ــدرزي ــة ك ــ«األم ـي ــر» شـبـلــي األط ــرش
وال ـ ـش ـ ـيـ ــخ وح ـ ـيـ ــد ال ـ ـب ـ ـل ـ ـعـ ــوس ،ع ـلــى

سقوط مطار الثعلة
يكشف مدينة السويداء
عسكريًا

تحريض األهــالــي على عــدم املشاركة
في معركة الدفاع عنها ،تحت عنوان
«القتال في قرى السويداء فقط» ،كما
تقول مصادر ميدانية من املحافظة،
لـ ــ«ك ــان ــت إم ـك ــان ـي ــة صـ ـم ــود امل ــواق ــع
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي الـ ـغ ــرب أك ـب ــر ومـنـهــا
الـلــواء  ،52وكــان يمكن تشكيل جبهة
ّ
قوية إلى جانب مواقع الجيش تمنع
االختراقات من الغرب».
وعلى وقع القذائف والرصاص ،يزداد
التحريض على ضرورة قطع العالقة
م ــع ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة ،وإق ــام ــة إدارة
ّ
محلية في السويداء.

الدور اإلسرائيلي
ال ـ ـ ـ ــدور اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي وال ـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
الجنوب السوري الذي ّ
تعمدت وسائل
اإلعالم اإلسرائيلية إظهاره في األيام
املــاضـيــة ،بعد تعتيم استمر ألع ــوام،
يشمل إلى جانب السويداء ،قرى جبل
الـشـيــخ وال ـج ــوالن امل ـح ـ ّـرر ،وال ّ
سيما
ب ـل ــدة ح ـض ــر ،ال ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم شعبة
«االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
(أمـ ـ ـ ــان)» م ــع أه ـل ـهــا األسـ ـل ــوب نفسه
الــذي تستخدمه واملخابرات األردنية
في السويداء .إذ تدفع االستخبارات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة
إل ــى اس ـت ـه ــداف ال ـقــريــة م ــن األراضـ ــي
املالصقة للشريط العازل مع الجوالن
ّ
املـحـتــل فــي جـبــاثــا الـخـشــب ،وم ــن ثـ ّـم
تحاول إقناع أهالي عبر وسطاء من
رأسهم شيخ
الداخل الفلسطيني ،على ّ
عقل الدروز في فلسطني موفق طريف
بقبول الدعم والحماية اإلسرائيلية.
وت ـ ــأت ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــزرة إدلـ ـ ـ ــب ف ـ ــي تــوق ـيــت
دق ـي ــق ،ي ـتــزامــن م ــع ت ـصــري ـحــات عــدة
ملـ ـس ــؤول ــي ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
األيــام املاضية عن ّ
ّ
التحرك في
نيتهم
الجنوب السوري ،تحت ستار الدروز
الفلسطينيني ،في حال وقــوع مجازر
ّ
بحق الدروز السوريني.

اعــربــوا فيها عن الخشية والقلق من
«مجازر» قد ترتكب بحق الــدروز في
ســوريــا ،واش ــارت الـقـنــاة الــى ان هذه
االجتماعات خصصت تحديدًا لبحث
السبل الكفيلة بتأمني الحماية لجبل
الدروز.
من جهته ،اشار موقع «والال» العبري
الــى ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة
الـ ـت ــي ت ـن ـش ـغــل ف ــي م ـن ــاق ـش ــة ت ـهــديــد
املتطرفني للبلدات الدرزية في سوريا.
واضـ ــاف ان ال ـت ـقــديــرات ال ـســائــدة في
ّ
تــل ابـيــب تــؤكــد أن اســرائـيــل لــن تقف
مكتوفة االيــدي اذا هاجم املتطرفون
ال ـ ـ ـ ــدروز ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،وان امل ــؤس ـس ــة
االمنية تبحث في الخيارات املتاحة،
وع ـم ــدت ال ــى ط ــرح ه ــذه امل ـســألــة مع
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا فــي
جلسات خاصة مــع رئيس الجيوش
االميركية مارتن ديمبسي.
م ــع ذل ـ ــك ،كـ ــان ال ـج ـيــش االســرائ ـي ـلــي
ق ــد اك ــد ع ـلــى ل ـس ــان ك ـب ــار مـســؤولـيــه
ال ـع ـس ـكــريــن ،ان ــه ل ــن يـسـمــح لـسـكــان
البلدات الدرزية باجتياز الحدود في

عمدت تل أبيب
إلى طرح مسألة
السويداء مع مارتن
ديمبسي

ال ـجــوالن ،فــي تأكيد على التقديرات
امل ـ ـتـ ــداولـ ــة فـ ــي االعـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـب ــري عــن
«اج ـت ـيــاح ال ـب ـل ــدات» ،كـمــا ان ــه تأكيد
ايضًا على انه لن يعمل على منعها،
ّ
اذ سلم مصدر عسكري رفيع بما قد
يحصل ،وق ــال ان اســرائـيــل ستكتفي
بـتـجـمـيــع ال ـه ــارب ــن م ــن املـ ـج ــازر في
مـ ـن ــاط ــق ق ــريـ ـب ــة م ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،اذا
ت ـعــرضــت ه ــذه ال ـب ـل ــدات «الج ـت ـيــاح»
العناصر املتطرفني في سوريا.

نصرالله :هزمنا
«النصرة» وبدأت المعركة
مع «داعش»
ّ
أكد األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله أن «هزيمة
نكراء» لحقت بـ «جبهة
النصرة» في جرود عرسال ،وأن
المعركة بدأت مع «داعش»،
الفتًا إلى أنها «مسألة وقت»
قبل أن تلحق الهزيمة
بهؤالء .وقال« :المعركة
مستمرة حتى إنهاء الوجود
االرهابي .وهذا أمر محسوم»
ّ
أكـ ــد األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب ال ـلــهالـسـيــد
حسن نصرالله أن املعركة مع تنظيم
«داع ـ ـ ــش» االرهـ ــابـ ــي «قـ ــد بـ ـ ــدأت» في
الـقـلـمــون والسلسلة الـشــرقـيــة ،وعلى
الـحــدود اللبنانية ـ ـ السورية ،مشيرًا
إلـ ــى «أنـ ـه ــم بـ ــدأونـ ــا ب ــال ـق ـت ــال ،لـكـنـنــا
س ـنــواصــل ه ــذه امل ـعــركــة ح ـتــى إن ـهــاء
الــوجــود اإلرهــابــي التكفيري الخبيث
ع ـنــد ح ــدودن ــا .وهـ ــذا أم ــر م ـح ـســوم».
وجــزم بأن «الهزيمة ستلحق بهؤالء.
املسألة مسألة وقت .لسنا مستعجلني،
ون ـع ـم ــل ب ــالـ ـه ــدوء امل ـط ـل ــوب لـنـحـقــق
هــذا الهدف .ومــن لديه اإلرادة والعزم
وال ـ ـح ـ ــزم ،ومـ ـث ــل ه ـ ـ ــؤالء امل ـج ــاه ــدي ــن
األبطال ،ال يجوز أن تتطلع عيناه إال
إلى النصر اآلتي».
وفـ ــي ك ـل ـمــة ل ــه ف ــي اف ـت ـت ــاح «املــؤت ـمــر
الـثــانــي للتجديد واالجـتـهــاد الفكري
عند االم ــام الخامنئي» ،فــي الجامعة
اللبنانية أم ــس ،ش ـ ّـدد نصرالله على
أنــه «مهما غلت التضحيات ،وبرغم
َّ
اإلعالميني ،نؤكد
التوهني والتواطؤ
عزمنا وتصميمنا وإرادتـنــا الحازمة
وال ـق ــاط ـع ــة ع ـل ــى أن ـن ــا ل ــن ن ـق ـبــل بـعــد
اليوم بقاء أي إرهابي أو تكفيري في
حــدودنــا وج ــرودن ــا وعـلــى مـقــربــة من
قرانا».
وعن أحداث األيام األخيرة في القلمون
وج ـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال ،تـ ـح ـ ّـدث ن ـصــرال ـلــه
ع ــن «إن ـ ـجـ ــازات ك ـب ـيــرة ف ــي ال ـق ـل ـمــون،
وخـ ـص ــوص ــا صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم (أمـ ـ ــس)،
حـيــث بــاتــت ك ــل الـقـمــم الـعــالـيــة تحت
س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش الـ ـع ــرب ــي الـ ـس ــوري
ومجاهدي املقاومة ،وأصبحت لديهم
الـسـيـطــرة املـطـلــوبــة والـكــافـيــة بــالـنــار
ع ـلــى بـقـيــة الـ ـج ــرود م ــن ت ـلــك الـجـهــة.
وكــذلــك فــي ج ــرود عــرســال ،لحقت في
األي ــام املــاضـيــة هــزيـمــة ن ـكــراء بجبهة
النصرة .وبرغم أن البعض في لبنان
يـحــاولــون مـســاعــدة الـنـصــرة معنويًا
ونفسيًا وإعــامـيــا ،انتهى املــوضــوع،
وهذا املسار مستمر».
ول ـف ــت األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه الــى

إنهاء الوجود اإلرهابي عند حدودنا أمر محسوم والمسألة مسألة وقت (هيثم الموسوي)

«الـتـطــور امل ـهــم ،وه ــو ب ــدء املـعــركــة مع
داعش .وال بأس أنهم بدأونا بالقتال،
وه ـ ـ ــذا أفـ ـض ــل ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـي ـن ــا عـلــى
املستوى النفسي واملعنوي والديني».
وشرح معارك أول من أمس في جرود
بلدتي رأس بعلبك والقاع ،فأشار الى
أن «داع ــش» هــاجــم «بـمـئــات املقاتلني
وبعدد كبير من اآلليات العسكرية عدة
مواقع إلخواننا في جرود رأس بعلبك
عـنــد ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ـ ـ ال ـســوريــة.
ولــم يهاجموا مــن جهة عــرســال ومن
جهة القلمون فــي الجبهة املفتوحة،
ورب ـ ـمـ ــا افـ ـت ــرض ــوا أن ه ـ ــذه ال ـج ـب ـهــة
ه ــادئ ــة ،وأن ـه ــم يـمـكــن أن يـسـتـفـيــدوا
من عنصر املفاجأة ،ويحققوا انجازًا
م ـع ـن ــوي ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،ويـ ـسـ ـيـ ـط ــروا عـلــى
مواقع حساسة ومؤثرة بالنسبة إلى
الـ ـح ــدود ،وخ ـصــوصــا لـبـلــدتــي ال ـقــاع
ورأس بعلبك ،وبالتالي التوسع في
املنطقة ووصل بعض املناطق بعضها
ببعض» .وأض ــاف أن «الهجوم كانت
له أهداف عدة ،على املستوى النفسي
واملـ ـعـ ـن ــوي واإلع ـ ــام ـ ــي وال ـع ـس ـك ــري
ّ
وامليداني ،لكن املقاومني تصدوا بكل
شـجــاعــة ،وأوق ـعــوا عـشــرات املسلحني
ق ـت ـل ــى وجـ ــرحـ ــى ودم ـ ـ ـ ـ ــروا عـ ـ ـ ــددًا مــن
ـاد اإلره ــاب ـي ــون خائبني
آل ـيــات ـهــم ،وع ـ ّ
مـهــزومــن مـخــلـفــن ع ــددًا مــن قتالهم
فــي أرض املـعــركــة» .وتــابــع« :بطبيعة
الحال ،املقاومة التي تقاتل في أشرس
مجاهديها
امل ـع ــارك ،قــدمــت ع ــددًا مــن
ّ
شهداء أعزاء في هذه املعركة املظفرة».

مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ت ـ ـصـ ـ ّـدر هـ ـج ــوم «داع ـ ـ ــش»
على مــواقــع املـقــاومــة بــن جــرود رأس
بعلبك والـقــاع املشهد .وفــي املواجهة
هــي األول ــى مــن نــوعـهــا بــن الـطــرفــن،
اس ـت ـطــاع فـيـهــا تـنـظـيــم «ال ــدول ــة» من
مـبــاغـتــة ق ــوات امل ـقــاومــة ،ولـكـنــه فشل
ّ
فــي تسجيل أي إن ـجــاز ،بعدما تمكن
امل ـقــاومــون مــن إسـتـيـعــاب «الـصــدمــة»
والتعاطي معها على قاعدة «الدفاع
ح ـت ــى ال ـط ـل ـق ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة» .وب ـح ـســب
مصادر مطلعة ،فإن املقاومة «تأكدت
م ــن مـقـتــل  50مـسـلـحــا م ــن ال ــدواع ــش
وجـ ـ ـ ــرح  80آخ ـ ــري ـ ــن» .وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن
«داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» أطـ ـ ـل ـ ــق مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ت ـ ـعـ ــاون
وت ـن ـس ـيــق م ــع «ت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة فــي
بــاد الـشــام ـ ـ جبهة الـنـصــرة» لوضع
ال ـخ ــاف ــات جــان ـبــا ،وم ـح ــاول ــة ت ـفــادي
خسائر مماثلة الحقًا.
وعلى جبهة القلمون ،واصـلــت قــوات
النخبة في املقاومة والجيش السوري
تقدمها في جرود بلدة الجراجير من
الجهة الجنوبية ،وسط معارك عنيفة
م ــع مـسـلـحــي «ال ـن ـص ــرة» أس ـف ــرت عن
سقوط خسائر بشرية في صفوفهم،
ب ــن ق ـت ـلــى وج ــرح ــى ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تدمير ثالثة آليات محملة برشاشات
ثقيلة وجرافة .ولفتت املصادر إلى أن
ص ـف ــوف مـسـلـحــي «ال ـن ـص ــرة» تشهد
حـ ـ ــاالت م ــن ال ـ ـفـ ــرار وال ـت ـخ ــوي ــن بـعــد
النتائج امليدانية.
ونتج عن التقدم في جرود الجراجير
السيطرة على شعبة الطمسة وشعبة
وادي األحمر وقرنة وادي األحمر ،ما
سمح للمقاومة والجيش بالسيطرة
النارية على رأس الكوش وبداية وادي
القادومي في جرود املنطقة .وتمكنت
املقاومة من تحقيق إنجاز بسيطرتها
عـلــى كــامــل مـســاحــة مــرتـفـعــات تعرف
بـ«البلوكسات» اإلستراتيجية جنوب
جــرود الجراجير ،تبلغ مساحتها 20
ك ـلــم م ــرب ـع ــا ،وت ــرت ـف ــع  2400م ـتــر عن
سطح البحر .وتكمن أهمية املرتفعات
بإشرافها بشكل كامل على مــا تبقى
م ــن ج ـ ــرود ال ـج ــراج ـي ــر وجـ ـ ــرود ق ــارة
وجرود عرسال التي يحتلها مسلحو
«داعش» و«النصرة».

