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سوريا

ّ
الحدث كتبت درعا انتكاسة جديدة في سجل مسلحي الجنوب السوري وداعميهم ،بعد صمود الجيش وأهالي
عنيف أمس الحتالل األحياء التي تسيطر عليها الدولة .االنغماس األردني في المعركة بدا
المدينة أمام هجوم
ٍ
نافرًا ،لكن شظايا الفوضى جنوبًا أبعد من «حدود الترسيم» بين األردن وسوريا

درعا تربك «الموك» :الجيش واألهالي يصمـ
فراس الشوفي
ّ
لــم تحقق الـحــرب النفسية والقصف
ال ـصــاروخــي واملــدف ـعــي الـكـثـيــف على
أح ـ ـيـ ــاء م ــديـ ـن ــة درع ـ ـ ـ ــا ،فـ ــي حـصـيـلــة
ال ـيــوم األول ،أي ت ـقـ ّـدم إلرهــابـيــن من
ّ
ً
ً
 34ف ـص ـيــا م ـق ــات ــا يـ ـت ــوزع ــون على
«الـجـيــش الـحــر» وتنظيم «الـقــاعــدة»،
حاولوا اقتحام املدينة من  7محاور،
ـرس وع ـن ـيــف من
وق ــوب ـل ــوا ب ـق ـتـ ٍ
ـال شـ ـ ٍ
القوات السورية واللجان الشعبية.
منذ ليل أول من أمس ،أطلقت الفصائل
املدعومة من «غرفة العمليات األردنية
(املـ ــوك)» وإســرائ ـيــل آالف الـصــواريــخ
وقذائف الهاون ،ما أدى إلى استشهاد
ـدد م ــن امل ــدن ـي ــن ف ــي أحـ ـي ــاء درع ــا
عـ ـ ـ ٍ
املحطة ،والقصور ،السبيل ،السحاري،
املنشية ،الكاشف وامل ـطــار .محاوالت
ّ
التقدم الـبـ ّـري بــدأت فجرًا من خطوط
ال ـت ـم ــاس م ــع األحـ ـي ــاء ال ـت ــي تسيطر
عـلـيـهــا امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة :مخيم
الـنــازحــن الفلسطينيني وح ــي الـ ّـســد
ج ـن ــوب شـ ــرق امل ــدي ـن ــة ،ودرعـ ـ ــا الـبـلــد
جنوب املدينة ،وخطوط التماس مع

ّ
رأى وزيــر الخارجية السوري وليد المعلم أن
الهجمة الشرسة للتكفيريين «تهدف إلى
تهديد االستقرار ونشر الفوضى من خالل
انتشار الفكر التكفيري ،سواء في المنطقة أو
بقية دول العالم خدمة إلسرائيل والواليات
المتحدة» .وأوضح ،خالل استقباله المبعوث
الرئاسي الجنوب أفريقي زوال سكوبياّ ،
«تورط
ع ــدة دول فــي دع ــم اإلرهـ ــاب التكفيري
ً
ً
تمويال وتــدريـبــا وتسليحًا وتسهيال لعبور
اإلرهابيين عبر الحدود إلى سوريا» .وهو ما
ّ
يقوض مباشرة السلم واألمن واالستقرار في
المنطقة والعالم ككل.
(سانا)

ً
ب ـلــدة عـتـمــان ش ـم ــاال ،وم ـح ــور طــريــق
ب ـلــدة الـ ـي ــادودة فــي الـشـمــال الـغــربــي،
وطريق درعا ـ طفس.
غ ـيــر أن ال ـت ـك ـت ـي ـكــات ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ـ ـهـ ــا مـ ـسـ ـلـ ـح ــو «ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
األول» و«جـ ـ ّي ــش الـ ـي ــرم ــوك» و«ل ـ ــواء
ش ـبــاب ال ـســنــة» وغ ـيــرهــا بــاسـتـخــدام
ّ
الـقـصــف الـعـنـيــف وامل ــرك ــز ،والـتـسـلــل
بمجموعات صغيرة بــدل التكتيكات
القديمة باستخدام املوجات البشرية،
تعكس حصولهم على كميات كبيرة
مــن الـقــذائــف وال ـصــواريــخ مــن «غــرفــة
املـ ـ ــوك» خـصـيـصــا ل ـل ـه ـجــوم ،وصـلــت
ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة س ــوري ــة
إلـ ــى  11000ق ــذي ـف ــة .وت ـع ـكــس أيـضــا
املـهــارات التي يتعلمها عـ ٌ
ـدد من قادة
امل ـج ـمــوعــات ف ــي م ـخـ ّـي ـمــات ال ـتــدريــب
األردن ـ ـيـ ــة وال ـس ـع ــودي ــة ال ـت ــي تـشــرف
عليها وكالة االستخبارات األميركية
ف ــي األشـ ـه ــر امل ــاضـ ـي ــة .وع ـل ــى ال ــرغ ــم
مـ ــن حـ ـ ــرص «املـ ـ ـ ـ ــوك» عـ ـل ــى عـ ـ ــدم ّ
زج
بشكل
الفصائل املرتبطة بـ«القاعدة»
ٍ
عـلـنــي ك ــ«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» و«ح ــرك ــة
املثنى» و«حركة أحرار الشام» و«لواء
امل ـهــاجــريــن واألنـ ـص ــار» ف ــي امل ـعــركــة،
من أجــل االستثمار السياسي الحقًا،
ّ
إل أن ص ـ ـمـ ــود الـ ـجـ ـي ــش والـ ـتـ ـف ــاف
ال ـس ـك ــان ح ــول ــه دف ـع ــا ب ـ ــ«املـ ــوك» إلــى
ال ـ ّ
ـزج بـهــذه الـفـصــائــل فــي املـعــركــة في
الصباح ،لالستفادة من االنتحاريني
واالن ـ ـغ ـ ـمـ ــاس ـ ـيـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـق ـ ّـدمـ ـه ــم
ـص مــن
«الـ ـق ــاع ــدي ــون» ،م ـق ــاب ــل ح ـص ـ ٍ
الذخيرة واألموال والغنائم.
مواجهات اليوم الــدامــي ّأدت بحسب

م ـصــادر مـيــدانـيــة إل ــى «مـقـتــل وجــرح
مـ ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  87إرهـ ــاب ـ ـيـ ــا ،أغ ـلــب
ال ـج ــرح ــى ن ـق ــل إل ـ ــى م ـش ــاف ــي الــرم ـثــا
وإربـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـم ـ ــال األردن وامل ـ ـشـ ــافـ ــي
امل ـي ــدان ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة» .وبـحـســب
املـصــادر فإنه «تـ ّـم قتل  4انغماسيني
على محور املخيم ،و 20حاولوا قطع
طريق درعا ـ دمشق قرب بلدة قرفا».
انـكـســار املـهــاجـمــن ووق ــف الهجمات
ال ـبـ ّ
ـريــة م ــع غـ ــروب أم ــس ال يـخــرجــان
عــن سـيــاق االنـتـكــاســات الـتــي تصيب
مـسـلـحــي ال ـج ـنــوب ال ـس ــوري ،مـنــذ ما
بعد انسحاب الجيش من «اللواء »52
ش ـم ــال شـ ــرق درعـ ـ ــا ،وف ـش ــل ال ـه ـجــوم
على مـطــار الثعلة فــي الـســويــداء قبل
نـ ـح ــو أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،ثـ ـ ـ ّـم فـ ـش ــل إسـ ـق ــاط
حضر وخان أرنبة ومدينة البعث في
القنيطرة قبل أيام.
م ــوق ــع م ــدي ـن ــة درع ـ ـ ــا «لـ ـي ــس أول ــوي ــة
عسكرية بالنسبة إلى املــوك» ،على ما
تـقــول مـصــادر أمنية معنية بالجبهة
الجنوبية ،فـ«خطوط إمداد اإلرهابيني

مقتل وجرح ما يزيد على  87إرهابيًا والجرحى نقلوا إلى األردن وإسرائيل (األناضول)

ال تعيقها درعا ،واملعركة فيها مكلفة.
الهجوم على املدينة محاولة للحصول
ع ـل ــى ن ـص ــر إعـ ــامـ ــي وسـ ـي ــاس ــي ،فــي
س ـيــاق مــا يــرســم لـلـجـنــوب ال ـس ــوري».
وتـقــول املـصــادر إن «الـهـجــوم املمنهج
ونصف
فــي الـجـنــوب مـقـ ّـرر منذ شـهـ ٍـر
ّ
الـشـهــر ،وك ــان مــن املـفـتــرض أن يحقق
ن ـتــائ ـجــه م ــن م ـط ــار ال ـث ـع ـلــة ،بـسـقــوط
امل ـطــار ث ـ ّـم فـتــح الـطــريــق إل ــى الـجـنــوب
الشرقي لدمشق ،ثـ ّـم الجنوب الغربي
ّ
بعد خــان أرن ـبــة» .لـكــن صـمــود الثعلة
ّ
الجوية الليلية
والقنيطرة ،والـغــارات
ل ـ ـسـ ــاح الـ ـ ـج ـ ـ ّـو ال ـ ـس ـ ــوري عـ ـل ــى م ــدى
األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،و«إصـ ــابـ ــة األه ـ ــداف
بشكل دقيق لغرف عمليات املسلحني
ٍ
وت ـج ـم ـع ــات ـه ــم وخـ ـ ـط ـ ــوط إمـ ـ ــدادهـ ـ ــم،
والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاف األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــول ال ـج ـي ــش
وقتالهم إلــى جانبه ،أفشلت الهجوم،
وأف ـش ـل ــت إسـ ـق ــاط ال ـج ـن ــوب ال ـس ــوري
عسكريًا وسـيــاسـيــا» .وتـقــول مـصــادر
رس ـم ـي ــة وأهـ ـلـ ـي ــة مـ ــن داخ ـ ـ ــل امل ــدي ـن ــة

ل ــ«األخ ـبــار» إن «غــالـبـيــة األهــالــي هنا
اخ ـت ــاروا الـجـيــش وال ــدول ــة بـعــد الــذي
مل ـ ـسـ ــوه م ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــات الـ ـجـ ـم ــاع ــات
اإلرهابية واملحكام الشرعية للفصائل
الـ ـت ــي تـ ـ ّـدعـ ــي االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدال ،والـ ـف ــوض ــى
الـ ـع ــارم ــة ف ــي الـ ـق ــرى واألحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـتــي
يسيطرون عليها .وهناك عدد كبير من
أهالي قرى شرق وغرب درعا من الذين
هربوا من تنكيل املجموعات املسلحة

ّ
التدخل اإلسرائيلي
انقلب إلى داخل
إسرائيل ،والتدخل
األردني مصيره مشابه

إلى هذه األحياء ،يقطنون هنا وحملوا
ال ـســاح لـلـقـتــال إل ــى جــانــب الـجـيــش».
وتضيف املصادر أن «املسلحني بداية
أعلنوا عن املعركة باسم (معركة شالل
ّ
ال ـ ــدم) لـتــرهـيــب األه ــال ــي ،إل أن األم ــر
جــاء عكسيًا» .وتشير املـصــادر إلــى أن
«غالبية أهالي درعــا والقرى املحيطة
ال ي ــري ــدون س ـي ـطــرة اإلره ــاب ـي ــن على
املدينة ،ألنهم يعرفون مسبقًا مصير
الــدوائــر الرسمية ومــؤسـســات الــدولــة
الـ ـت ــي ال تـ ـ ــزال تـ ـق ـ ّـدم خ ــدم ــات ـه ــا ل ـهــم،
وت ـ ّ
ـؤم ــن ال ـح ــاج ــات األس ــاس ـي ــة لـلـقــرى
التي يحتلها اإلرهابيون».
ـات
الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى درع ـ ـ ــا ت ـل ــى خ ــاف ـ ٍ
حـ ـ ّ
ـادة بــن الـفـصــائــل املـحـســوبــة على
«الجبهة الجنوبية» وداخـلـهــا ،وبني
الفصائل التي انـضــوت تحت عنوان
ّ
«جيش الفتح» قبل أيــام ،الــذي تشكل
«النصرة» رأس حربته ،بسبب توزيع
الدعم والذخائر .الخالفات تنسحب،
بحسب مصادر سياسية سورية ،على

تقرير

ّ
«داعش» يخرق أحياء مدينة الحسكة ...ويتسلل إلى عين العرب
نجح تنظيم «داعش» في
تحقيق اختراق في مدينة
الحسكة ،استطاع خالله
التسلل إلى ثالثة أحياء ّجنوب
المدينة ،في وقت تمكن
فيه من إحداث خرق في
عين العرب في ريف حلب
الشماليّ ،
وفجر ثالث سيارات
مفخخة داخل أحياءها

الحسكة ــ أيهم مرعي
خرق تنظيم «داعش» دفاعات الجيش
الـ ـ ـس ـ ــوري و«ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع الـ ــوط ـ ـنـ ــي» فــي
محيط حــي «الـنـشــوة فـيــات» ونجح
ف ــي الـتـسـلــل إل ــى ح ــي ال ـف ـيــات ومـنــه
إلى أحياء الشريعة والنشوة الغربية
فــي الـجــزء الجنوبي ملدينة الحسكة.
الـتـنـظـيــم فـ ّـجــر س ـي ــارة مـفـخـخــة على
س ـ ــور م ــرك ــز «ال ـ ــدف ـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي» فــي
حــي الـفـيــات ،أعقبته اشـتـبــاكــات مع
م ـس ـل ـحــن ت ــاب ـع ــن ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ك ــان ــوا
قــد نـجـحــوا فــي الـتـسـلــل إل ــى الفيالت
املـ ـق ــابـ ـل ــة ل ـل ـم ـب ـن ــى ،تـ ــزامـ ــن ذلـ ـ ــك مــع

اس ـت ـهــداف امل ـقــر بـقــذائــف ال ـه ــاون ،ما
أدى إل ــى ان ـس ـحــاب عـنــاصــر «ال ــدف ــاع
الــوطـنــي» بــاتـجــاه املــديـنــة الرياضية
ب ـ ـعـ ــد س ـ ـ ـقـ ـ ــوط ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء
والجرحى .ثم نجح التنظيم في إيجاد
طريق إمداد له على شكل مجموعات
ص ـغ ـي ــرة اس ـت ـط ــاع ــت الـ ــوصـ ــول إل ــى
م ـســاكــن ال ـشــري ـعــة املــاص ـقــة لـلــدفــاع
الــوط ـنــي ،ومـنـهــا إل ــى اجـ ــزاء فــي حي
ال ـن ـش ــوة ال ـغ ــرب ـي ــة .وح ـ ـ ــدات الـجـيــش
ال ـســوري مدعمة بــ«الــدفــاع الوطني»
و«املغاوير» و«كتائب البعث» أعادت
انـتـشــارهــا فــي محيط دوار الكهرباء
واملدينة الرياضية ،فارضة طوقًا على

املـتـسـلـلــن لـشــل حــركـتـهــم وتقييدها
وم ـ ـنـ ــع ت ـ ـمـ ـ ّـددهـ ــم بـ ــات ـ ـجـ ــاه األح ـ ـيـ ــاء
األخ ـ ـ ــرى .تـ ـ ــوازى ذل ــك م ــع اس ـت ـهــداف
س ــاح الـجــو خـطــوط إم ــداد «داع ــش»
ف ــي األري ـ ـ ـ ــاف ال ـج ـن ــوب ـي ــة وال ـشــرق ـيــة
والـغــربـيــة بـشـكــل كـثـيــف ملـنــع وصــول
إم ـ ــدادات للمتسللني وم ـحــاولــة قطع
طرق إمدادهم من جسر أبيض والريف
ال ـغ ــرب ــي ل ـل ـمــدي ـنــة .م ـص ــدر عـسـكــري
أكــد لــ«األخـبــار» أن «وح ــدات الجيش
مدعمة بأهالي الحسكة تتعامل مع
ال ـع ـن ــاص ــر امل ـت ـس ـل ـلــن وت ـس ـع ــى إل ــى
تطويقهم ومنع ّ
تمددهم في األحياء»،
الفتًا إلى أن «جميع نقاط الجيش في

محيط املدينة من الجهتني الجنوبية
والغربية والشرقية ال تــزال محتفظة
بـ ـم ــواقـ ـعـ ـه ــا م ـ ــع وص ـ ـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــزات
عسكرية من مدينة القامشلي لتدعيم
ال ـخ ـطــوط ال ــدف ــاع ـي ــة» .يــأتــي ذل ــك في
وقــت ع ــززت فيه «ال ــوح ــدات» الكردية
نـقــاط وج ــوده ــا فــي األح ـي ــاء الــواقـعــة
تحت سيطرتها فــي الـجــزء الشمالي
من املدينة ،مع استقدام تعزيزات من
القامشلي وامل ــدن الشمالية ،مــن دون
ال ـتــدخــل ف ــي االش ـت ـبــاك ــات الـحــاصـلــة
في األحياء الجنوبية .وكان التنظيم
قد هاجم قبل يومني مدينة الحسكة
بشاحنة وصهريج مفخخ استهدفا

