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سوريا

قضية

ّ
«مطار الجن» :حامية كويرس تروي حكاية الحصار والــ
استطاع الجيش السوري
فك الحصار عن مطار كويرس
لينسج بذلك «أسطورة» جديدة
تضاف إلى صفحات الحرب
السورية .فماذا حدث داخل
المطار طوال أيام الحصار؟ هذا ما
رواه أصحاب الحكاية
ريما نعيسة
ّ
بعدما تمكنت حامية الكلية الجوية
فــي مـطــار كــويــرس ،شــرقــي حـلــب ،من
الـصـمــود م ــدة عــامــن و 7أش ـهــر أمــام
الحصار ،تحول املطار إلى «أسطورة»
ت ــداولـ ـتـ ـه ــا م ـع ـظ ــم وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام،
وخصوصًا أنــه حوصر مــن قبل عدة
ف ـص ــائ ــل بـ ـ ــدءًا م ــن «ال ـج ـي ــش ال ـح ــر»،
م ـ ــرورًا ب ــ«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» وان ـت ـهـ ً
ـاء
بتنظيم «داعش».
«ك ـنــا يـ ـدًا واح ـ ــدة ،وه ـنــا يـكـمــن الـســر
فــي ص ـمــود امل ـطــار أم ــام االشـتـبــاكــات
ال ـيــوم ـيــة م ــع امل ـس ـل ـح ــن» ،ه ـك ــذا بــدأ

سيطر الجيش السوري على قرية نصرالله
في ريف حلب الشرقي ،ليتابع تقدمه على
جبهة مطاركويرس العسكري.
ً
من جهة أخرى ،أوقف  13فصيال مسلحًا
«معركة الهجوم على جدية» ،بعد تكبدها
خسائر فادحة حيث بلغ عــدد قتالهم 48
ً
قـتـيــا ،بينهم  12قــائ ـدًا مـيــدانـيــا ،وتدمير
راجـمـتــي صــواريــخ ومــدافــع ه ــاون ومــدافــع
ثقيلة وسيارات رباعية الدفع.
إل ــى ذل ــك ،أعـلــن «امل ــرص ــد» امل ـعــارض مقتل
الـقـيــادي فــي «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» ،املــدعــو أبــو
جليبيب األردنـ ــي ،اث ــر اسـتـهــداف سيارته
بـعـبــوة نــاسـفــة عـلــى ال ـطــريــق ال ــواص ــل بني
ب ـل ــدت ــي ك ـح ـيــل وص ـ ـيـ ــدا فـ ــي ري ـ ــف درعـ ــا
الشرقي أول من أمس.

ال ــرقـ ـي ــب إي ـ ـهـ ــاب غ ـ ّـان ــم ح ــديـ ـث ــه إل ــى
«األخ ـب ــار» وه ــو يـلــف بـعــض الـشــاش
ح ــول ي ــده امل ـص ــاب ــة .ف ــرض الـحـصــار
نمط حـيــاة قاسيًا على حـمــاة املطار
في الداخل ،فما كان منهم إال االعتراف
بــالــواقــع وال ـت ـعــامــل مـعــه ب ـه ــدوء ،وال
ضرر بقليل من الضحك .يقول غانم:
«رغــم املآسي التي تعرضنا لها ،فإن
باب النكتة لم ُيقفل .كانت تحدث معنا
مــواقــف مضحكة فــي ذروة االشتباك
أحيانًا» .جاء قرار تسريح الرقيب منذ
أربعة أشهر ،أي عندما كان محاصرًا
داخل املطار .منذ ذلك الوقت ،أعفي من
كل واجباته العسكرية ليبقى صامدًا
مــع رفــاقــه وق ــرار التسريح فــي جيبه.
ال ـت ـســريــح جـ ــاء ط ـب ـقــا لـ ـق ــرار رئــاســي
يقضي بإعفاء أي ضابط محتفظ به
فــي حــال كــان لــديــه أخ آخــر يـخــدم في
االحتياط.
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات كـ ــانـ ــت شـ ـب ــه ي ــوم ـي ــة،
بحسب مــا تـحــدث الــرقـيــب ،يتخللها
عدد كبير من قذائف الهاون تتجاوز
الـ 400قذيفة في اليوم الواحد ،عدا عن
عمليات القنص .لكن مع الوقت ،عرف
ضـبــاط الكلية كيفية التعامل معها.
يتابع الرقيب سرد حكايته« :نصبنا
الستائر تفاديًا لعمليات القنص ،أما
قــذائــف ال ـه ــاون فـكـنــا نـسـمــع صوتها
عندما تنطلق فنسارع إلى أخذ مكان
آمن نوعًا ماّ ،
معولني على أن ال تطاله
القذيفة».
ّ
ش ــك ــل مـ ـط ــار كـ ــويـ ــرس عـ ـق ــدة نـقــص
ل ــدى املسلحني ول ـغ ـزًا لـطــاملــا شغلهم
وبقي عصيًا على السقوط ،ما كلفهم
عــدة وعـتــادًا ،فـمــاذا كــان يحدث خالل
االشتباكات؟
يغوص الرقيب الناجي من املوت في
تفاصيل حكاية املطار الطويلة« :في
إح ــدى الـهـجـمــات ،اسـتـخــدم التنظيم
 17دبابة ،باإلضافة إلــى  7مفخخات
وأعـ ــداد هــائـلــة مــن املـسـلـحــن .اعتمد
املـهــاجـمــون فــي خطتهم عـلــى إحــداث
صدمة لنا من خالل املفخخات ،لكننا
نجحنا في إفشال العملية» .ويتابع
ّ
راويـ ـ ــا« :ذات ل ـي ـلــة ،تـمــكـنــا م ــن إن ـقــاذ
ط ـيــار لـنــا وق ــع ف ــي مـنــاطـقـهــم بعدما
تـعــرضــت طـيــارتــه لـلـقـصــف ،وه ــذا ما
ّ
جعل املسلحني يجن جنونهم».
ك ــان ط ــاب وض ـب ــاط الـكـلـيــة الـجــويــة
داخ ـ ـ ـ ــل املـ ـ ـط ـ ــار يـ ـخـ ـت ــرق ــون ش ـب ـك ــات
االتصال الخاصة باملسلحني .وسمع
الرقيب إيـهــاب الكثير مــن املحادثات
ال ـج ــاري ــة ب ــن امل ـس ـل ـحــن ،لـيـخـبــر عن
واح ـ ــدة« :سـمـعــت أح ــده ــم ي ـن ــادي :يا
ش ـي ــخ  ...ي ــا ش ـي ــخ امل ــدف ــع ع ــم يــرمــي
لحالو» .ويتابع ضاحكًا وكأنه رجع
بالزمن إلى لحظة سماعه املكاملة« :ما
سمعته كــان مــن أطــرف األشـيــاء التي
حــدثــت ،فــالـجـنــدي ال ــذي ك ــان يجلس
على املــدفــع قصير القامة ،ولـهــذا ظن
امل ـس ـلــح أن امل ــدف ــع ي ــرم ــي ال ـصــواريــخ
بنفسه».

ُ ّ
فك الحصار بعد صمود دام عامين و 7أشهر (أ ف ب)

حامية املطار ،استشهد في أرضها 48
طـيــارًا مــن أصــل  ،50خــال الــدفــاع عن
امل ـط ــار .دف ـنــوا هـنــاك بـحـســب الــرقـيــب
إيهاب .بعد ذلك أطلق املسلحون على
الكلية الجوية تسمية «مطار الجن»،
إذ «آم ـن ــوا ب ــأن الـشـيــاطــن تـقــاتــل في
املطار ولهذا لم يسقط».
اسـ ـق ــاط ك ــوي ــرس كـ ــان ه ــاج ـس ــا ل ــدى
ّاملسلحني .الرائد هادي إحسان يروي
أنـ ــه «ع ـنــدمــا يــريــد الـتـنـظـيــم معاقبة
أحد عناصره ،كان يرسله إلى جبهة
كويرس .وكثيرًا ما كانت تتم تصفية
العناصر عندما يفشل الهجوم على
امل ـطــار مــن قـبــل التنظيم ،مـشـيـرًا إلــى
أن ه ــذه املـعـلــومــات تــأكــد منها خــال
اخـ ـت ــراق ش ـب ـكــات االتـ ـص ــال الـخــاصــة
بهم.
خ ــال ف ـتــرة ال ـح ـصــار ،كــانــت املـ ــؤازرة
تــأتــي إلــى ضـبــاط الكلية الـجــويــة من
لتضرب
باقي املطارات األخرى القريبة ّ
مــواقــع املـسـلـحــن املـحـيـطــة .وتكثفت
املؤازرة خالل عمليات اإلمداد ،وكانت
ً
األخ ـيــرة تتم لـيــا بـشــرط عــدم ظهور
الـقـمــر .يـتـحــدث الــرائــد ه ــادي« :كــانــت
ت ـت ــم ع ـم ـل ـيــة ت ـغ ـط ـيــة ل ـل ـح ــوام ــات كــي
تستطيع الهبوط ألن املسلحني كانوا
يبادرونها بالنيران الكثيفة».
ف ــي ش ـهــر ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،اس ـت ـطــاع

امل ـس ـل ـحــون إس ـق ــاط حــوام ـتــن كــانـتــا
ت ــؤم ـن ــان م ـ ـ ــؤازرة ل ـل ـم ـطــار وت ـقــومــان
ب ــإل ـق ــاء امل ـ ـ ــؤن .ومـ ـن ــذ ت ـل ــك ال ـح ــادث ــة،
ّ
اش ـت ــد ال ـح ـص ــار وت ـم ــك ــن امل ـس ـل ـحــون
م ــن االق ـ ـتـ ــراب أك ـث ــر م ــن أس ـ ـ ـ ــواره ،مــا
دفع القيادة العسكرية إلى استعمال
املـ ـظ ــات ف ــي إلـ ـق ــاء امل ـ ــؤن وال ــذخ ـي ــرة
لحامية املـطــار «والـتــي غالبًا مــا كان
يصل منها ثالثة أرباع الكمية» .يقول
الرائد« :كنا نتواصل مع الجيش عن
طــريــق الـهــواتــف والــاسـلـكــي ،وكــانــت
األخـ ـي ــرة تـعـمــل داخـ ــل امل ـط ــار بـشـكـ ٍـل
جيد ،لكن مع ذوينا كنا ننتظر وجود
ٍ
الشبكة وهــي غالبًا ما تكون نــادرة».
وع ــن لـحـظــات ال ـيــأس ،يجيب الــرائــد:
«كــانــت شـبــه يــومـيــة ،لـكــن ســرعــان ما
ت ـت ـبــدد ع ـنــدمــا ن ــدخ ــل ف ــي االش ـت ـبــاك

مــع داع ــش .مــع ذل ــك كـلــه ،كــانــت الثقة
ّ
عميقة بداخل كل منا أن قوات الجيش
ال ـســوري قــادمــة إلـيـنــا  ...لــم تـمــر أب ـدًا
ّ
فــي بالنا لحظات تـخــل ،كــان التفاؤل
حاضرًا».

«بابا كاذب»
التأقلم مع الحصار كان األمر األسهل
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ح ــام ـي ــة امل ـ ـطـ ــار ،لـكــن
م ــا ك ــان يـقـلـقـهــم أك ـثــر لـحـظــات الفقد
يتحدث الرائد« :لم يوجعني الحصار
بقدر ما الحقني صوت ابنتي جودي
الـ ـخ ــارج م ــن س ـمــاعــة ال ـت ـل ـفــون وهــي
تنعتني بالكاذب .قالت لي في إحدى
املـ ـك ــامل ــات :ب ــاب ــا أن ـ ــت كـ ـ ــذاب ك ــل ي ــوم
ّ
بتقلي بكرا بدك تجي .أي إجا مليون
بكرا وأنت ما أجيت».

خضروات للتسلية

استشهد في أرض
حامية المطار  48طيارًا
من أصل 50

كان الطعام متوافرًا بكميات محدودة،
ّ
لكن ذلك لم يكن يشكل مشكلة كبيرة
بــالـنـسـبــة إلـ ــى حــام ـيــة املـ ـط ــار .يـقــول
الرائدّ :
«همنا كان أن نسد رمقنا بأي
شـ ــيء ل ـك ــي نـسـتـطـيــع الـ ــوقـ ــوف عـلــى
أرجلنا ،واستطعنا أن نزرع القليل من
الخضروات بغرض التسلية .والحقًا،
في أيام العوز والقلة ،استفدنا منها».
وحـ ـ ــول ال ـط ـب ــاب ــة ،فــال ـن ـق ـطــة الـطـبـيــة

تقرير

ّ
تل أبيب :منظومات بوتين تغير قواعد اللعبة في المنطقة

يحيى دبوق
ً
إلى أن تجد إسرائيل «حال» للمنظومة
الــروسـيــة االعـتــراضـيــة األكـثــر تـطــورًا،
«اس  ،»400امل ـ ـن ـ ـشـ ــورة ح ــدي ـث ــا فــي
شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــا ،ف ــإن ـه ــم ف ــي الـجـيــش
اإلسرائيلي بــاتــوا يــدركــون أن الواقع
امل ـيــدانــي والـعـمـلـيــاتــي قــد تـغـيــر ،وأن
تفوق سالح الجو اإلسرائيلي وحرية
عمله في املنطقة قد تضرر ،وهو اآلن
مرهون بإرادة موسكو ونياتها.
ه ــذا م ــا خ ـلــص إل ـيــه مــوقــع «والـ ــا»

ً
الـ ـعـ ـب ــري أم ـ ـ ــس ،نـ ـق ــا عـ ــن م ـص ــادر
عـ ـسـ ـك ــري ــة وأمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة إسـ ــرائـ ـيـ ـل ـ ـيـ ــة،
رأت أن مـن ـظــومــة «اس  »400الـتــي
ت ـع ـ ّـد «م ـن ـظ ــوم ــة ال ــرع ــب» م ــن جـهــة
ال ـغ ــرب ،تـعـنــي فـقــط تـعـقـيـدًا جــديـدًا
فــي «ال ـســاحــة الـخـلـفـيــة إلســرائ ـيــل»،
وخـ ــاصـ ــة أنـ ـه ــا (إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل) ك ــان ــت
ت ـت ـم ـت ــع مـ ـن ــذ س ـب ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن
املاضي بتفوق جوي شبه كامل في
مــواجـهــة الـعــالــم الـعــربــي  ...أمــا اآلن
«فـنـعـمــل ع ـلــى ف ـهــم األمـ ــور وكـيـفـيــة
ال ـت ـع ــام ــل م ــع الـ ــواقـ ــع الـ ـج ــدي ــد ،مــع

اإلدراك بأن التفوق قد تضرر».
الـ ـب ــاح ــث فـ ــي م ـع ـه ــد «ه ــرت ـس ـي ـل ـي ــا»
ورئيس قسم األبـحــاث العسكرية في
املعهد ،يفتاح شابيرا ،أوضح للموقع
أن ســاح الجو اإلسرائيلي سيواجه
تـعـقـيــدات وص ـعــوبــات مـيــدانـيــة ،رغــم
أنـهــم قــد يـجــدون وسيلة مــا للتعامل
مــع املـتـغـيــر الـجــديــد (االس  ،)400إال
أنــه أكــد في املقابل أن التفوق الجوي
اإلســرائ ـي ـلــي ت ـضــرر م ــع وص ــول هــذه
املنظومة الى الساحة السورية ،األمر
الــذي مــن شأنه أن يغير مــن مقومات

الـقــدرة اإلسرائيلية على التحرك في
هـ ــذه ال ـس ــاح ــة وفـ ــي غ ـي ــره ــا ،وه ـنــاك
أس ـئ ـلــة ب ــات ــت م ـط ــروح ــة :م ـتــى يمكن
ال ـع ـم ــل ومـ ـت ــى ي ـج ــب ال ـع ـم ــل ،وك ـيــف
يمكن العمل؟».
ّ
ويشير التقرير الى أن «التفوق الجوي
إلسرائيل مرتبط الى حد كبير بقدرة
اآلخرين على كشف تحركات وأنشطة
ال ـطــائــرات الـحــربـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،أي
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى الـ ــوصـ ــول ال ـ ــى ال ـه ــدف
ومهاجمته ،وفي الوقت نفسه ضمان
العودة الى إسرائيل .هذا االعتبار بات

مفقودًا اآلن ،ألن الطائرات اإلسرائيلية
مـكـشــوفــة حــالـيــا مـنــذ لحظة إقالعها
الـ ـ ــى ل ـح ـظ ــة ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى الـ ـه ــدف،
وم ــن ثــم ال ـع ــودة أدراجـ ـه ــا» .وأض ــاف
إن ــه «ل ـعــدم االنـكـشــاف املـسـبــق أهمية
كبيرة ،ومع وجــود االس  400تغيرت
قواعد اللعبة ،فوجود هــذه املنظومة
في الساحة الخلفية إلسرائيل يخرق
ّ
ويضر قدرة
التوازن الذي كان قائمًا،
سالح الجو الذي بات مكشوفًا بشكل
كـبـيــر جـ ـ ـدًا» .وب ـح ـســب ال ـت ـقــريــر ،فــإن
«ه ــذه املـنـظــومــة تـمـثــل تـهــديـدًا تجاه

