الخميس  17أيلول  2015العدد 2694

ّ
الجيش يبادر جنوبًا ويتقدم
 ...وزهران علوش يخسر نائبه
مشهد ميداني

عاد الجيش السوري
للمبادرة جنوبًا بعد
سيطرته على جزء من
بلدة الفقيع وتأمينه
إحدى الطرق بين
العاصمة دمشق ّ
ودرعا ،في وقت تلقى
زهران علوش صفعة
قوية بمقتل نائبه في
اشتباكات الغوطة

ورئيس األركان غادي آيزنكوت ،فإن
من املحظور اإلنجرار إلى حرب جراء
اح ـت ـك ــاك أو ح ـ ــادث م ـي ــدان ــي يـخــرج
عــن السيطرة يـكــون املـتــورطــون فيه
ج ـه ــات ال تـقــاتـلـنــا حــال ـيــا ،أو ج ــراء
تعقد األمور مع اإليرانيني وحلفائهم
بسبب خطأ كل طرف في قراءة نيات
الطرف اآلخــر» .لكن من جهة أخــرى،
«يجب العمل على إحباط العمليات
اإلرهابية وإطــاق الصواريخ ،كذلك
ف ــإن م ــن امل ـم ـنــوع أن ت ـمــر م ـحــاوالت
تنفيذ العمليات ضدنا مــن دون أي
ّ
رد ّيستهدف بشكل مباشر املنفذين
ويدفعهم ثمنًا باهظًا بصورة تؤدي
إلـ ــى ردعـ ـه ــم ع ــن ع ـم ـل ـيــات محتملة
ضدنا في املستقبل ،لكن من دون أي
يؤدي هذا الرد إلى اشتعال كبير».

خ ـ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري م ــن
ن ـط ــاق ال ــدف ــاع ج ـن ــوب ــا ،لـتـخــوض
وح ــدات ــه ه ـج ــوم ــات ج ــدي ــدة على
مسلحي درعا وريفها .فالعمليات
املفاجئة التي بــدأت أول مــن أمس
بالسيطرة على كتل أبنية مهمة
ف ــي ح ـ ّـي املـنـشــة ف ــي مــديـنــة درع ــا،
ّ
ت ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش أم ـ ــس مـ ــن تــأمــن
أوت ــوسـ ـت ــراد دم ـش ــق ـ ال ـص ـن ـمــن ـ
أزرع ـ درعا ،بعد اشتباكات عنيفة.
وأدى ذلـ ــك إلـ ــى س ـي ـط ــرة الـ ـق ــوات
على مقطع األوتوستراد الذي يمر
ببلدة الفقيع ،واستعادته لنصف
ال ـب ـل ــدة ،وإبـ ـع ــاد خ ـطــر املـسـلـحــن
ّ
عــن الطريق الــدولــي .وتمكن رمــاة
الـ ـص ــواري ــخ امل ــوج ـه ــة م ــن تــدمـيــر
آل ـي ـت ــن ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ع ـل ــى طــريــق
خ ــراب الشحم ـ ال ـي ــادودة ،وأخــرى
عـلــى طــريــق ال ـج ـمــرك ـ الـبـجــابـجــة
جنوبي درعا .كذلك ،خسرت غرفة
«عمليات عاصفة الجنوب» اثنني
م ــن ق ــادت ـه ــا ،ب ـعــد ق ـتــل مـســؤولــن
فـ ـ ـ ــي «ج ـ ـب ـ ـه ـ ــة ث ـ ـ ـ ـ ـ ــوار سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا»،
التابعة لـ«الجيش الـحــر» ،محمد
السبروجي ،ويــاســر عبد الرحمن
الخلف.
أما في الغوطة الشرقية للعاصمة،
فتواصل وحدات الجيش استعادة
النقاط التي سيطر عليها مسلحو
«ج ـ ـيـ ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ف ـ ــي الـ ـجـ ـب ــال
امل ـ ـشـ ــرفـ ــة عـ ـل ــى ض ــاحـ ـي ــة األس ـ ـ ــد،
ومــديـنـتــي دوم ــا وحــرس ـتــا .وأدت
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات إل ـ ـ ــى م ـق ـت ــل ن ــائ ــب
زه ـ ـ ـ ــران ع ـ ـلـ ــوش ،ومـ ــديـ ــر «ه ـي ـئــة
اإلمــداد الحربي» ،محمود األجــوة
وم ـس ـل ـح ــن آخ ـ ــري ـ ــن .واس ـت ـه ــدف
ّ
القصف املــركــز لسالحي املدفعية
والـجــو نـقــاط مسلحي عـلــوش ،ما
مستودع للذخيرة
أدى إلى تدمير
ٍ
واآلليات في جبل املقالع الحفيرية،
عند أطراف الغوطة الشرقية.
كــذلــك ،أعـلــن «داعـ ــش» قتله عضو
امل ـ ـك ـ ـتـ ــب اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي «فـ ـيـ ـل ــق
الرحمن» ،زياد آدم ،املختطف منذ
شـهــريــن ،مــن مدينة النشابية في
ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ،فـيـمــا يــواصــل
التنظيم قتاله ملسلحي «االتـحــاد

اإلســامــي ألجناد الـشــام» في ّ
حي
ال ـع ـســالــي ،ج ـنــوب ال ـعــاص ـمــة .أمــا
ف ــي ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي لـلـعــاصـمــة،
ف ـقــد اس ـت ـهــدفــت وحـ ـ ــدات الـجـيــش
تـجـمـعــات لـلـمـسـلـحــن ف ــي قــريـتــي
عبطني والوضيحي.
وف ــي ال ــزب ــدان ــي يـتـخـبــط مسلحو
املــدي ـنــة الــدمـشـقـيــة أمـ ــام خـيــاريــن
ال ثالث لهما ،الفرار أو القتال .إال
أنهم باتوا يفضلون الهرب ،حيث
ش ـهــد أمـ ــس م ـح ــاول ــة  15مسلحًا
التسلل من وســط املدينة ،والفرار
عبر مجاري الصرف الصحي إلى
سهلها .لكن قوات الجيش السوري
واملـ ـق ــاوم ــة الـ ــراصـ ــدة ل ـه ــم ،تــركــت
املسلحني حتى يصلوا إلــى نقطة
مكشوفة أمــام نـيــران الـقــوات التي
تعاملت مــع املتسللني باألسلحة
املناسبة ،وأدى استدراج املسلحني
إلى مقتل وجرح كامل املجموعة.
وم ـ ـ ــع س ـ ــاع ـ ــات الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــار ،ش ـه ــدت
امل ــديـ ـن ــة ال ــدم ـش ـق ـي ــة اش ـت ـب ــاك ــات
عنيفة مع املسلحني ،على أكثر من
محور في املدينة ،وسط استهداف
املــدفـعـيــة تـجـمـعــات املـسـلـحــن في
بلدة مضايا ،جنوبي الزبداني.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ش ـه ــد ال ــري ــف ال ـشــرقــي
ل ـح ـمــص اش ـت ـب ــاك ــات ع ـن ـي ـفــة بــن
الـجـيــش ومـسـلـحــي «داعـ ـ ــش» ،في
محيط جـبــل الـشــاعــر وقــريــة جــزل
وعلى مقربة من مطار «التي فور»،
في ظل استهداف الطيران الحربي
نـقــاط املـسـلـحــن وتجمعاتهم في
مناطق االشـتـبــاكــات .وبــالـتــوازي،
اسـتـهــدف املسلحون حــي الــزهــراء

قتل مجموعة من
الفارين من الزبداني
عبر المجاري الصحية

في حمص بسيارة مفخخة أوقعت
ع ـ ــددًا م ــن ال ـج ــرح ــى .وفـ ــي الــريــف
الشمالي ،أحبطت وحدات الجيش
هـ ـج ــوم ــا شـ ـن ــه م ـس ـل ـح ــو «ج ـب ـهــة
النصرة» في ريف مدينة تلبيسة.
وفــي غـضــون ذل ــك ،سيطرت قــوات
الجيش على تل كروم ،القريبة من
جبل ثردة في ديرالزور .وأدى ّ
تقدم
الجيش إلى مقتل عدد من مسلحي
«داعــش» ،وتدمير آلياتهم .وأحرز
الـ ـجـ ـي ــش تـ ـق ــدم ــا آخ ـ ـ ـ ــر ،ب ــاتـ ـج ــاه
امل ــريـ ـعـ ـي ــة بـ ـع ــد اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات مــع
مسلحي التنظيم.
وفي قرية الجفرة ،أحبطت وحدات
الجيش هجومًا ملسلحي التنظيم.
ّ
وت ـم ــك ــن ال ـج ـيــش م ــن تــدم ـيــر آلـيــة
«بي أم بي» محملة بكميات كبيرة
مــن امل ــواد شــديــدة االنـفـجــار ،كانت
معدة للتفجير .وأدى استهدافها
إلى مقتل وجرح عدد من املسلحني
املحتشدين حولها.
وفــي م ــوازاة ذلــك ،أبلغت «وحــدات
حماية الشعب» الكردية أهالي حي
الـسـخــانــي ،فــي مــديـنــة تــل أبـيــض،
ف ــي ريـ ــف ال ــرق ــة ،بـ ـض ــرورة إخ ــاء
كــامــل ال ـحــي دون إب ـ ــداء األس ـبــاب
وراء ذلـ ــك .أم ــا ف ــي ال ـح ـس ـكــة ،فقد
اسـتــولــى «داعـ ــش» عـلــى «الــوحــدة
الصحية» ،في قرية مخرومّ ،
وفرغ
جـمـيــع مـحـتــويــاتـهــا ،ونـقـلـهــا الــى
مدينة الشدادي.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،ش ـه ــدت
األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـغ ــرب ـي ــة مل ــدي ـن ــة حـلــب
مواجهات بني الجيش واملسلحني،
بعد إطالقهم معركة «نصرة ملعارك
ال ـغ ــوط ــة» .وأدت امل ــواج ـه ــات إلــى
مقتل عدد من مسلحي «النصرة»،
أبرزهم القائد امليداني أبو محمد
صقور ،وأحد أفضل قناصيها في
املدينة أبــو محمد ال ـكــردي .كذلك،
ارتفع عدد قتلى مسلحي «داعش»
الذين قضوا في القصف والغارات
الجوية خالل الـ  72ساعة املاضية
على محيط قريتي الصالحية وتل
ريمان في ريف حلب الشرقي إلى
ً
 35قتيال.

عنصر من «الوحدات الكردية» في مدينة عين العرب (أ ف ب)

أسلحة فتاكة وصلت إلى حزب الله
تنظيمات إرهابية أخرى».
إال أن مـ ـص ــادر إس ــرائ ـي ـل ـي ــة رف ـي ـعــة
اوضـحــت مــا لــم يــرد فــي بـيــان مكتب
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،وعـ ـ ـ ّـبـ ـ ــرت أمـ ـ ـ ــام االع ـ ـ ــام
الـعـبــري (ال ـق ـنــاة الـثــانـيــة) عــن حزمة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن االس ـ ـئ ـ ـل ـ ــة ،س ـي ـح ــرص
نـتـنـيــاهــو عـلــى نـقـلـهــا ال ــى مــوسـكــو،
من أن إسرائيل قلقة من أصل وحجم
ومــدى املساعدة العسكرية الروسية
لسوريا ،ومن التعاون الواضح حول
الحرب السورية بني روسيا وإيــران،

مــع إدراك ـهــا جـيـدًا أن العلم الــروســي
رف ــع ف ــوق االراضـ ــي ال ـســوريــة ،وهــذه
إشارة من موسكو للجميع ،إلى أنها
سترعى مصالحها في هذا البلد.
وأوضحت املصادر نفسها أن الهدف
االســرائـيـلــي مــن زي ــارة نتنياهو هو
االس ـت ـي ـضــاح م ــن أع ـل ــى امل ـس ـتــويــات
فـ ــي م ــوس ـك ــو عـ ــن الـ ـنـ ـي ــات ال ـف ـع ـل ـيــة
ال ـك ــام ـن ــة وراء الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري
فــي ســوريــا ،إضــافــة ال ــى ال ـســؤال عن
أن ــواع االسـلـحــة الـتــي ج ــرى ويـجــري

إدخـ ــال ـ ـهـ ــا عـ ـب ــر امل ـ ــراف ـ ــئ الـ ـس ــوري ــة،
وم ــن بـيـنـهــا مـنـظــومــات دفـ ــاع جــوي
متطورة للغاية ،إضافة الــى وسائل
قـتــالـيــة مـتـنــوعــة وآلـ ـي ــات ومــرك ـبــات
اتصاالت متطورة ...فـ«إسرائيل تريد
أن تستوضح من الروس أن ما يدخل
الــى ســوريــا لــن ينتقل الــى حــزب الله
في لبنان ،أو الى الجيش السوري».
زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررة فـ ـج ــأة
ّ
الـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــوس ـ ـ ـكـ ـ ــو ،وس ـ ـ ــل ـ ـ ــة االس ـ ـئ ـ ـلـ ــة
واالس ـ ـت ـ ـي ـ ـضـ ــاحـ ــات ال ـ ـتـ ــي يـحـمـلـهــا

الــى أذن الرئيس الــروســي ،تعكسان
م ـن ـس ــوب ــا م ــرت ـف ـع ــا ج ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـق ـلــق
وال ـخ ـش ـي ــة مـ ــن الـ ـخـ ـط ــوة ال ــروس ـي ــة
وتــداعـيــاتـهــا السلبية على املصالح
الحيوية تجاه الساحة السورية .من
املؤكد أن بوتني سيصغي جيدًا إلى
أسئلة نتنياهو ،لكن من غير املؤكد
أن ينتقل الى مرحلة ما بعد االصغاء.
وم ـ ـ ــا ل ـ ــم ُي ـ ـعـ ــط ل ـ ـلـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة ،لـ ــن ُي ـع ـط ــى لـحـلـيـفـتـهــا
الصغرى ،إسرائيل.
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متفرقات

ُ
«مزاح» أميركي« :أربعة أو خمسة»
دربناهم يحاربون «داعش»
أعلن قائد القوات االميركية في الشرق االوسط
الجنرال لويد اوسنت ،أمسّ ،أن «أربعة أو خمسة»
معارضني سوريني فقط ّ
دربتهم الواليات املتحدة
ّ
وجهزتهم ،يقاتلون على االرض في مواجهة
تنظيم «الدولة االسالمية»ّ .
وأقر أوسنت ،في
شهادة أمام لجنة القوات
املسلحة في مجلس
الشيوخ ،بأن «عددًا
صغيرًا» فقط من 54
ً
مقاتال دربتهم الواليات
املتحدة وهاجمتهم
مجموعة مرتبطة بتنظيم
«القاعدة» فور دخولهم
الى سوريا ،يقاتلون اليوم
على االرض.
وقــال السناتور الجمهوري جيف سيشنس «إنه
فشل كامل» ،في حني رأت السناتورة الجمهورية
كـيـلــي ايـ ــوت أن االمـ ــر ال ي ـع ــدو ك ــون ــه «م ــزاح ــا».
وأعلنت وزارة الدفاع االميركية أن دفعات جديدة
يجري تدريبها ،إال أنها رفضت تقديم أرقام لعدد
املقاتلني املعنيني.
(أ ف ب)

موسكو :ال نعتزم إقامة قاعدة
جوية في سوريا ...حاليًا
نـقـلــت وكــالــة اإلعـ ــام الــروس ـيــة عــن الـنــائــب األول
لرئيس األركان الروسي نيكوالي بوغدانوفسكي
قوله ،أمسّ ،إن روسيا ال تخطط في الوقت الحالي
لبناء قاعدة جوية في سوريا .ونسبت الوكالة إليه
قوله« :حتى اليوم ال توجد مثل هذه الخطة ،لكن أي
شيء يمكن أن يحدث».
بـ ـ ــدوره ،طــالــب نــائــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي،
غينادي غاتيلوف ،الـغــرب مـجــددًا بضم الرئيس
السوري بشار األسد إلى التحالف املناوئ لتنظيم
«الدولة اإلسالمية» .وقال املسؤول الروسي« :ليس
ه ــذا وق ــت ال ـحــديــث ع ــن دور األسـ ــد ف ــي ســوريــا
املستقبل» ،مشددًا على أهمية التوصل املشترك
إل ــى «م ـخ ــرج م ــن ال ـطــريــق املـ ـس ــدود» خ ــال هــذا
ال ـص ــراع .وأضـ ــاف ّأن ب ــاده لــن تــرفــض تشكيل
تـحــالــف واس ــع ضــد اإلرهـ ــاب« ،فــالـطــرق البربرية
التي يبيد بها تنظيم الدولة القيم الثقافية تتطلب
خطوات حاسمة ،ونحن على استعداد لإلسهام
في ذلك».
(األخبار)

واشنطن قد تدمج «المعتدلين»
ضمن قوات محلية أكبر

ذكرت مجلة «فورين بوليسي» ّأن الواليات املتحدة
ّ
تدرس احتمال دمج مسلحي «املعارضة السورية
املـعـتــدلــة» ـ ـ الـتــي جــرى تدريبها أميركيًا ـ ـ ضمن
ّ
ق ــوات مـحــلـيــة أك ـبــر ،قــد تـكــون مــن بينها الـقــوات
الكردية.
ّ
وأش ــارت املجلة إلــى أنــه «بعد الفشل الــذريــع الذي
ش ـهــده بــرنــامــج ت ــدري ــب ق ــوات م ـعــارضــة ســوريــة
معتدلة» ،تــرســم الــواليــات املتحدة خططًا جديدة
ت ـش ـمــل إرس ـ ــال ِف ـ ــرق م ــن «امل ـس ـ ّـل ـح ــن امل ـ ّ
ـدرب ــن
أميركيًا» ،للمساعدة في توجيه الضربات الجوية
ّ
ولتجنب أي «نكسة ّ
مدمرة
ضد تنظيم «داعــش».
لجهود التدريب» ،يتطلع البيت األبيض والبنتاغون
إلــى «إرف ــاق عــدد صغير مــن ه ــؤالء بـقــوات أكبر،
مـ ــوجـ ــودة فـ ــي شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــا ،وذل ـ ــك ل ـض ـمــان
حمايتهم من قبل ّقوات أكبر عددًا وأكثر خبرة».
وأف ــاد مـســؤولــون فــي وزارة الــدفــاع وآخ ــرون في
ّ
اإلدارة األمـيــركـيــة بــأن «املـعــارضــة املسلحة التي
تــرعــاهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـتـكــون م ـ ّ
ـدرب ــة على
أن ت ـخ ــدم كـصـلــة وص ــل م ــع ال ـط ــائ ــرات الـحــربـيــة
ً
وبناء على االقتراح الذي يجري العمل
األميركية».
على إتمامه« ،يجب على املسلحني التركيز على
مهمات أساسية تتعلق بالقوة الجوية والتواصل،
ً
م ــن خـ ــال لـعـبـهــم دورًا داعـ ـم ــا ب ـ ــدال م ــن الـ ــدور
القيادي».
(األخبار)

