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سوريا تكسر أحـ

يتقدم فـي
«الكوماندوس» لن يدخلوا دمشق ...والجيش ّ
ترافقت الحملة اإلعالمية املكثفة حول الضربة
األميركية على سوريا مع ازدياد الحديث عن احتماالت
دخول مقاتلني «كوماندوس» سورينيّ ،دربتهم واشنطن في
األردن ،بهدف احتالل دمشق و«منع الضباط املوالني
من الفرار إلى خارجها»
السويداء ــ أحمد حسان
م� � � ��رت م � �س � �ي� ��رة ت � ��وت � ��ر ال� � �ع �ل��اق � ��ات ب�ي�ن
الحكومتني السورية واألردنية بمحطات
ع� ��دة .ف�م�ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ات األول � ��ى ل�ع�س�ك��رة
التظاهرات املعارضة في سوريا ،لعبت
الحكومة األردن �ي��ة دورًا ب ��ارزًا وواض�ح��ًا
ف ��ي ت �س �ه �ي��ل م� � ��رور أع � � ��داد ض �خ �م��ة م��ن
امل�س�ل�ح�ين ال �ع��رب واألج ��ان ��ب ،ب��اإلض��اف��ة
إل��ى ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة م��ن ال �س�لاح وال�ع�ت��اد
ُ
الحربي إلى األراضي السورية؛ حيث ّأمن
األردن إغراق املنطقة الجنوبية السورية
ب��ال �س�لاح ،ف��ي م�ق��اب��ل امل�ن�ط�ق��ة الشمالية
التي تكفلت الحكومة التركية بتغطيتها.
وه��ذا م��ا وض��ع الحكومة ال�س��وري��ة أم��ام
مهمة التصرف السريع إزاء تفلت األمور
ع �ل��ى ال �ج �ب �ه��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة م ��ن ع �ق��ال �ه��ا،
حيث سارعت الحكومة إل��ى العمل على
م�س�ت��وي�ين اث �ن�ي�ن .ف �ف��ي امل� �ي ��دان ،ت�ص��دت
املؤسسة العسكرية مباشرة للمسلحني
ال� ��ذي� ��ن ح � ��اول � ��وا ال �ت �س �ل��ل م� ��ن ال� �ح ��دود
ال �س��وري��ة ـ �ـ �ـ األردن� �ي ��ة ب��ات �ج��اه م�ح��اف�ظ��ة
درعا ،وفي السياسة ،ارتفعت نبرة دمشق
شيئًا فشيئًا ب��وج��ه ج��ارت�ه��ا الجنوبية.
ف��ي ال �ب��داي��ة ،أوف� ��دت ال�ح�ك��وم��ة ع ��ددًا من
مسؤوليها ،الدبلوماسيني السياسيني
وال �ع �س �ك��ري�ين ،مل�ل�اق��اة ال �ط��رف األردن� ��ي،
ووضعه بصورة مجمل الخروقات التي
سجلتها القيادة العسكرية السورية في
امل�ن�ط�ق��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ،إال أن ه ��ذا السبيل
ل��م ي�غ�ي��ر م��ن ف��وض��ى ال �ح��دود وال�ت�س�ل��ل
شيئًا ،حيث ل��م يهرع األردن إل��ى اتخاذ
خطوات جدية من شأنها ضبط حدوده
ال�ش�م��ال�ي��ة ،وب��ات��ت امل�م��اط�ل��ة ف��ي ال��وق��ت
ت��زي��د م��ن أع� ��داد ال �ص��واري��خ ال �ت��ي تصل
م��ن ال �س �ع��ودي��ة ،وغ �ي��ره��ا ،إل ��ى مسلحي
املعارضة السورية عبر الحدود األردنية،
فمالت الكفة عند أصحاب القرار السوري
ن �ح��و ال �ت �ع��ام��ل ال �ع �س �ك��ري ال� �ص ��رف في
امل � � �ي� � ��دان ،ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب ع� � ��دم إم �ك��ان �ي��ة
التفاهمات السياسية م��ا ب�ين الطرفني.

وق � � ��د ت � �ص� ��اع� ��دت ح � � ��دة ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �س��وري��ة ح �ت��ى وص�ل��ت
الى ّ
حد التهديد ،على لسان نائب وزير
الخارجية السوري ،فيصل املقداد ،بالرد
العسكري امل�ب��اش��ر على األردن وتركيا،
ف � ��ي ح� � ��ال ك� ��ان� ��ت أراض � �ي � �ه � �م ��ا م �ن �ط �ل �ق��ًا
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال � �ع� ��دوان ال �غ��رب��ي ع�ل��ى
س��وري��ا ،وال سيما بعد انتشار األخ�ب��ار
ح��ول اك�ت�م��ال امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة واألخ �ي��رة
م��ن ت��دري��ب أم�ي��رك��ا مل��ا ي �ق��ارب  1500إل��ى
 2000م�ق��ات��ل «ك��وم��ان��دوس» س ��وري في
األراض� ��ي األردن� �ي ��ة ،وال��ذي��ن س�ي�ك��ون��ون،
ح�س��ب م��ا أش �ي��ع ،ع�ل��ى أه �ب��ة االس�ت�ع��داد
للتسلل ،ع�ب��ر ال �ح��دود ال�ج�ن��وب�ي��ة ،نحو
العاصمة دم�ش��ق ،وال�س�ي�ط��رة عليها ما
إن ت �ح��زم ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم�ي��رك�ي��ة
أم��ره��ا ف��ي إط�لاق ش��ارة ال�ب��دء لضربتها
ال�ع�س�ك��ري��ة امل��رت�ق�ب��ة .وه ��ذا م��ا ج�ع��ل من
العاصمة من تداعيات مثل
مهمة تأمني
ً
ه��ذا السيناريو مهمة ملحة على عاتق
الحكومة السورية والجيش السوري.

َ
خ ّطا دفاع لتأمني دمشق

تفتح ال�ح��دود األردن �ي��ة على محافظتي
ال �ج �ن��وب ال � �س� ��وري ،ال� �س ��وي ��داء (ش��رق��ًا)
ودرع� � ��ا (غ� ��رب� ��ًا) .وي �م �ك��ن ت�ق�س�ي��م ال�خ��ط
ال � � � �ح� � � ��دودي م� � ��ع األردن إل� � � ��ى ق �س �م�ين
رئيسيني ،أولهما ،وهو املمتد من غربي
ال �س��وي��داء ن�ح��و ال �ش �م��ال ال �ش��رق��ي حتى
ج�ب��ل ال�ت�ن��ف (ن�ق�ط��ة ال�ت�لاق��ي ال�ح��دودي��ة
ب�ي�ن س ��وري ��ا وال � �ع � ��راق واألردن) .وم��ن
املستبعد أن يتم ات �خ��اذه معبرًا لتسلل
ه � � ��ؤالء امل� �س� �ل� �ح�ي�ن ،ن � �ظ � �رًا إل� � ��ى ط�ب�ي�ع��ة
املنطقة الجبلية ،وابتعاد هذا املسار عن
دمشق ،واالنتماءات السياسية للسكان،
امل ��وال�ي�ن ب��أغ�ل�ب�ي�ت�ه��م ،وال �س �ي �ط��رة شبه
املطلقة للجيش ال �س��وري على املنطقة،
ما يجعل من اتخاذ ه��ذا الطريق خطوة
بمثابة االنتحار للمتسللني .أم��ا القسم
الثاني ،املمتد من شرقي محافظة درعا
ن �ح��و ال �غ ��رب ع �ن��د م�ع�ب��ر «ال��دب��وس �ي��ة»،

معارضان مسلحان جنوبي مدينة درعا قبل أيام (أ ف ب)
فيبدو هو املسلك اإلجباري للمسلحني،
إال أن عوامل موضوعية عدة تحول دون
االرتياح املطلق الستخدام هذا الطريق.
وفي حديثه إلى «األخبار» ،يؤكد مصدر
ّع�س�ك��ري س ��وري ف��ي امل�ن�ط�ق��ة الجنوبية
أن ��ه «ح �ت��ى ال�س�ي�ن��اري��و ال �ث��ان��ي نتعامل
معه بحزم ،وال يقلقنا أب �دًا .ما أستطيع
ت��أك �ي��ده ه��و أن ه ��ؤالء امل�س�ل�ح�ين ،مهما
القتالية التي يتمتعون بها
كانت املهارة
ّ
والتدريب الذي تلقوه ،لن يدخلوا دمشق
مهما ح��اول��وا ذل��ك» ،حيث يشير إل��ى أن
الجيش قد أحكم السيطرة ،خالل الفترات

الجيش أحكم السيطرة
على مناطق سعسع
الحارة ــ بصرى الشام
ــ ّ
ليشكل بذلك خط الدفاع
ِّ
األول عن دمشق

ّ
الحارة ـــ
املاضية ،على مناطق سعسع ـــ
ِّ
بصرى ال�ش��ام ،ليشكل بذلك خط الدفاع
األول عن دمشق .أما خطة الدفاع الثانية،
حسب املصدر ،فهي إحكام الطوق حول
العاصمة ،عبر استكمال السيطرة على
م�ن��اط��ق ال�غ��وط�ت�ين ال�ش��رق�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة،
لتصبح بعدها نصف ال��دائ��رة املحيطة
بالعاصمة م��ن الجنوب تحت السيطرة
الكاملة للجيش السوري ،فيما تستكمل
ق��وات��ه عملياتها ل�ت��أم�ين ن�ص��ف ال��دائ��رة
ال�ش�م��ال��ي ل�ل�ع��اص�م��ة« .س�ي�ك��ون ال�ط��ري��ق
ن� �ح ��و دم � �ش� ��ق م �غ �ل �ق��ًا أم ��ام � �ه ��م م � ��ن ك��ل

استعدادات لتحرير معلوال ...واالشتباكات مستمرة في الريف
ّ
تمكن الجيش السوري أمس
من الوصول إلى ساحة
معلوال ،ضمن عملية يصفها
العسكريون بـ«الدقيقة»،
تسعى للحفاظ على
املحاصرين واألبنية األثرية
ّ
استمر
قدر اإلمكان ،فيما
قصف مواقع املعارضة في
عمق الغوطة الشرقية

ريف دمشق ـــ ليث الخطيب
ّ
أتمت املعركة في مدينة معلوال أسبوعها
األول ،الذي حمل من املصائب على أهالي
امل��دي�ن��ة م��ا يحمله ده� ٌ�ر ط��وي��ل ،فأكثر من
أل �ف��ي ش�خ��ص ن��زح��وا م��ن امل��دي �ن��ة ،بينما
ال ي ��زال ح��وال��ي  100ش�خ��ص محاصرين
ب��داخ �ل �ه��ا ،وت � �ج ��اوز ع� ��دد ال �ق �ت �ل��ى ال � �ـ 23
شهيدًا من أهالي املدينة ،وأكثر  25شهيدًا
من العسكريني ،هذا باإلضافة إلى حوالى
 15مخطوفًا ،وعدد كبير من الجرحى .أما
األبنية األثرية فال تزال حصيلة الخسائر
فيها م�ج�ه��ول��ة ،ف��ي ظ��ل اس �ت �م��رار سقوط
قذائف الهاون عليها من جهة املسلحني.
وأول من أمس حاولت وح��دة من الجيش
ال � �س ��وري ال ��دخ ��ول م ��ن ال �ط��ري��ق ال �غ��رب��ي
ل�ل�م��دي�ن��ة ،ب �ه��دف ت��أم�ين إخ � ��راج امل��دن�ي�ين
امل�ح��اص��ري��ن ،وس�ح��ب القتلى وال�ج��رح��ى،

ولكن تبينّ أن��ه قد ت� ّ�م تفخيخ الطريق في
وق ��ت س��اب��ق ،م��ا ي��ؤك��د أن ال �ه �ج��وم نحو
البلدة قد تم التحضير له منذ زمن طويل.
وبعد إزالة املتفجرات من الطريق الغربي
ّ
تمكن من الدخول بشكل خاطف إلى داخل
املدينة ،يرافقه الهالل األحمرّ ،
وتم سحب
جثث  3ش�ه��داء ،وإخ ��راج بعض املدنيني،
ب�ي�ن�ه��م م �خ �ت��ار ال �ب �ل ��دة ،وع �ض��و مجلس
ال �ش �ع��ب وش �ي��خ م�س�ج��د م �ع �ل��وال م�ح�م��ود
دياب.
أب � ��و ب� �ط ��رس ( 73ع� ��ام� ��ًا) أح � ��د ال �ن��اج�ي�ن
ي� ��روي ل� �ـ«ألخ� �ب ��ار» « :ك �ن��ا م�ت�ج�م�ع�ين في
بيت واح��د ،ولم نتمكن من الخروج طيلة
األي��ام السابقة ،بسبب ّ وج��ود القناصة».
ويضيف« :عندما تمكنا من الخروج كان
املنظر مأساويًا :جثث مرمية في الشوارع،
وبيوت ّ
ٌ
وخراب في كل مكان».
مدمرة،
ّ
وأك � ��دت األم ب�ي�لاج�ي��ا ،ال �ت��ي أص ��رت على

قائد عسكري:
 48ساعة القادمة
تحمل تطورات
إيجابية
ال �ب �ق��اء ف ��ي دي ��ر م ��ار ت �ق�ل�ا ،ع �ب��ر تسجيل
ص ��وت ��ي ل �ه ��ا ،أن �ه ��ا وم� ��ن ب �ق��ي م �ع �ه��ا م��ن
ال ��راه � �ب ��ات وال ��ره � �ب ��ان ب �خ �ي��ر ،ووص �ف��ت
امل�ع��ارك خ��ارج ال��دي��ر ب�ـ«ال�ط��اح�ن��ة» ،نافية
ما ت� ّ
�ردد ،في بعض صفحات «فايسبوك»
ّ
امل ��وال �ي ��ة ،م ��ن أن دخ� ��ول امل �س��ل �ح�ين ج��رى
أي م ��ن أه��ال��ي
ب��ال �ت��واط��ؤ م �ع �ه��ا ،أو م ��ع ٍ

ّ
معلوال .بينما أك��د الشيخ محمود دي� ّ�اب
وج��ود اتصاالت مع املحاصرين ،وتحفظ
ع��ن إض��اف��ة أي ش��يء ع�ن�ه��م ،ح�ف��اظ��ًا على
ّ
أرواح�ه��م .وأك��د قائد عسكري ميداني من
ّ
الرسمية،
الجيش السوري لوسائل اإلعالم
أن الثماني واألربعني ساعة القادمة تحمل
تطورات إيجابية ،إذ تجري عملية دقيقة
لتحرير املدينة بأقل الخسائر ،في األرواح
واألبنية ،وأن الجيش قد وصل إلى ساحة
البلدة.

معارك الريف

ف��ي س�ي��اق آخ ��ر ،ت�ت�ج� ّ�دد االش�ت�ب��اك��ات في
األج� ��زاء ال�ش�م��ال�ي��ة م��ن ال�غ��وط��ة ال�ش��رق�ي��ة،
على محاور برزة والقابون ،بينما يسود
ه � ��دوء ع �ل��ى خ �ط��وط ال �ت �م��اس ف ��ي ج��وب��ر
وامل�ل�ي�ح��ة ،ويستمر ال�ق�ص��ف ال�ص��اروخ��ي
ّ
ع �ل��ى ت �ج� ّ�م �ع��ات امل �ع ��ارض ��ة امل �س��ل �ح��ة ف��ي

