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ّ
يترقب محور املقاومة التطورات امليدانية واألمنية في املقلب الشرقي من جبل الشيخ باهتمام بالغ .وتكشف مصادر
أمنية لـ«األخبار» نية جدية لدى إسرائيل باحتالل شريط القرى الدرزية املمتد إلى ريف دمشقّ ،
بحجة الدفاع عن القرى من مجازر
ترتكبها املجموعات اإلرهابية السورية .في الوقت نفسه ،ال توفر إسرائيل جهدًا في ّ
مد إرهابيي «النصرة» بالسالح والدعم
امليداني بغية السيطرة على مواقع الجيش السوري في القطاع األوسط من القنيطرة .وفي مقابل تجربة «جيش لحد السورية»
ُي ّ
عد محور املقاومة لتكرار تجربة املقاومة في الجنوب اللبناني

إسرائيل في الميدان السوري:
شريط حدودي حتى ريف دمشق
فراس الشوفي
ت �ت �س��ارع األح � � ��داث ب��وت �ي��رة ع��ال �ي��ة ف��وق
ّ
املحرر ،منذ
سفوح جبل الشيخ والجوالن
سيطر مسلحو «جبهة النصرة» و«جبهة
ث � � ��وار س � ��وري � ��ا» ع� �ل ��ى م �ع �ب��ر ال �ق �ن �ي �ط��رة
األس�ب��وع امل��اض��ي .ووص��ل املسلحون إلى
القنيطرة املهدمة وأنزلوا العلم السوري
عن دوار العلم وقرية الرواضي ،بعد دعم
م�ي��دان��ي مباشر م��ن املدفعية وال�ط��ائ��رات
ّ
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ف��ي ظ ��ل م �ع��ارك عنيفة مع
ال�ج�ن��ود ال �س��وري�ين وح�ل�ف��ائ�ه��م .وأخ �ي �رًا،
ل��م ي �ع��د ال �ع��دو اإلس��رائ �ي �ل��ي ي �ج��د ح��رج��ًا
ف��ي الحديث ع��ن التعاون والتنسيق بني
قواته وعناصر «النصرة» و«جبهة ثوار
سوريا» ،وال املسلحني طبعًا ،الذين التقط
ناشطون من الجوالن صورهم يخرجون
بسالحهم من داخل األراضي املحتلة جنبًا
إلى جنب مع جنود قوات االحتالل .حتى
إن اإلعالم اإلسرائيلي عمل طوال األسبوع
امل��اض��ي على إش��اع��ة أج ��واء م��ن االرت�ي��اح

بسبب ابتعاد القوات السورية عن املعبر
واملدينة التي هدمتها إسرائيل في حرب
 ،1973وس �ي �ط ��رة إره ��اب� �ي ��ي «ال �ن �ص ��رة»
ع� �ل ��ى ال� � �ج � ��زء األك� � �ب � ��ر م � ��ن ال � �ش� ��ري� ��ط م��ع
الجوالن املحتل في القطاع األوس��ط ،بعد
السيطرة على كامل الشريط ف��ي القطاع
ال�ج�ن��وب��ي م��ن ال�ق�ن�ي�ط��رة ال �ع��ام امل��اض��ي.
ون� �ش ��رت وس ��ائ ��ل اإلع� �ل ��ام اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
تقارير عن استخدام املسلحني لألراضي
املحتلة للتنقل ومهاجمة ق��وات الجيش
ف� ��ي امل ��دي� �ن ��ة امل� �ه ��دم ��ة وق � � ��رى ال� ��رواض� ��ي
ومجدوليا والحميدية املالصقة للشريط،
بعيدًا عن مرمى نيران ال�ق��وات السورية،
ّ
م� ��ا ي� ��ؤك� ��د م �ع �ط �ي��ات األج� � �ه � ��زة األم �ن �ي��ة
وأجهزة املقاومة طوال العامني املاضيني،
ً
فضال عن الدعم اللوجستي والعملياتي
امل �ب��اش��ر ،م ��ن ت �ق��دي��م ال��ذخ��ائ��ر واألع �ت ��دة
وأج �ه��زة االت �ص��ال ال�ح��دي�ث��ة وم�ع�ل��وم��ات
عن مواقع الجيش .وصباح أم��س ،قامت
طائرات حربية إسرائيلية باإلغارة على
م��رب��ض مدفعية وراج �م��ات ص��واري��خ في

مقر «ال �ل��واء  »90ف��ي منطقة ال�ك��وم شرق
القنيطرة .وأكدت مصادر عسكرية سورية
ّ
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «امل��رب��ض ك� ّ�ب��د املسلحني
خ �س��ائ��ر ف��ادح��ة ف��ي ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ين،
خ�ص��وص��ًا ف��ي م�ج��دول�ي��ا» ،م��ا يشير إل��ى
التنسيق امليداني ال��واض��ح بني إسرائيل
واملسلحني.
ك��ل ه ��ذا ال� �ح ��راك ف ��ي ال �ق �ط��اع األوس � ��ط ال
ي� � � ��وازي خ � �ط� ��ورة األح � � � ��داث ف� ��ي ال �ق �ط��اع
الشمالي من املحافظة .تمتد سلسلة قرى
جبل الشيخ بدءًا ببلدة حضر في الجنوب
م�ق��اب��ل م �ج��دل ش�م��س امل�ح�ت�ل��ة ،ث � ّ�م ح��رف��ا
وامل�ق��روص��ة ب��ات�ج��اه ال�ش�م��ال .وتقبع بني
حضر وعرنة باتجاه الشمال الغربي بلدة
بيت جن ومزرعتها ،الخاضعة لسيطرة
إره��اب�ي��ي «ال�ن�ص��رة» ال�ت��ي تسيطر أيضًا
ع �ل��ى ب �ي��ت س��اب��ر وب �ي �ت �ي �م��ا ،ف �ي �م��ا تمتد
قلعة جندل وبقعسم على سفوح الجبل
في اتجاه يعفور في ريف دمشق .وأكدت
م� �ص ��ادر أم �ن �ي��ة م �ع �ن �ي��ة ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن
«املسلحني يحشدون قواتهم في بيت جن

إسرائيل تطرد قوات «األندوف»
أشارت مصادر سورية رسمية لـ«األخبار» إلى أن «االحتالل
اإلسرائيلي يعمل على طرد قوات الطوارئ الدولية العاملة
في القنيطرة» .وأكدت املصادر أن «الجيش السوري ساعد
الجنود الفيليبيني ،خ�لال اشتباكاتهم أول م��ن أم��س مع
إرهابيي النصرةّ ،
وأم��ن انسحابهم من موقعهم ،مشيرة
إلى تصريحات وزارة الدفاع الفيليبينية وإشادتها باألمر».
وأشارت إلى ّأن «إسرائيل تحرك مسلحي النصرة ،وكان
بإمكانها منعهم من خطف الجنود الفيجيني ومحاصرة
الفيليبينيني ،لكنها ال تريد هذه القوات في الجوالن بعد
رحيل القوات األوروبية» .وحول مصير الجنود الفيجيني
ال���ذي���ن ت��خ��ت��ط��ف��ه��م «ال���ن���ص���رة» ،أك����دت امل���ص���ادر أن «آخ���ر

املعطيات تشير إل��ى ع��دم توصل املفاوضات الدولية إلى
نتيجة ،ولو كان الجنود من جنسيات أوروبية لقامت الدنيا
ولم تقعد» .وأك��دت املصادر األمنية أن «مسحلي النصرة
ّ
ي��س��ت��خ��دم��ون آل���ي���ات وأع���ت���دة ال��ج��ن��ود ال���دول���ي�ي�ن» ،وت��م��ك��ن
ن��اش��ط��ون م��ن ال��ج��والن م��ن ال��ت��ق��اط ص��ور لهم ف��ي محيط
املعبر ب ّ��زي القوات الدولية .وأض��اف املصادر أن «الجيش
اس��ت��ه��دف س��ي��ارة مفخخة م��ن س���ي���ارات ال���ق���وات ال��دول��ي��ة
حاول املسلحون تمريرها ،وقتل من فيها بعد تعطيلها».
ولم تتمكن «األخبار» من الحصول على تصريح رسمي
من القوات الدولية ،على الرغم من املحاوالت واالتصاالت
الحثيثة.

ومزرعة بيت جن انطالقًا من بلدة جباثا
الخشب املالصقة للشريط ،ويتسللون إلى
بيت جن عبر األراض��ي املحتلة بعيدًا عن
أع�ين مواقع اللواء  90في الجبل وكمائن
الشعبية» .وأش��ارت امل�ص��ادر إلى
اللجان
ّ
أن «الجيش يكثف قصفه ملواقع املسلحني
وحشودهم بالطائرات واملدفعية في بيت
سابر وبيتيما» .ولفتت إل��ى أن «حشود
املسلحني تستهدف مهاجمة قرى حضر،
حرفا ،مقروصة وعرنة باملستوى األول،
ث� � ّ�م ق �ل �ع��ة ج �ن��دل ف ��ي امل �س �ت��وى ال �ث��ان��ي».
ويعمل املسلحون على فصل ال�ق��رى عن
دم �ش��ق وت�ط��وي�ق�ه��ا ،وم �ح��اول��ة السيطرة
ع�ل��ى األوت��وس �ت��راد ال��دول��ي ق�ب��ل سعسع،
وب��ذل��ك ي �ك��ون ق��د ت� ّ�م ع ��زل ال �ق��رى تمهيدًا
القتحامها.

تحرك إسرائيلي نحو القرى املحررة
ترصد األجهزة األمنية املعنية في سوريا
ولبنان منذ ثالثة أشهر التطورات الدقيقة
ف��ي جبل الشيخ .وتتقاطع املعطيات عن
«ن �ي��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة ج��دي��ة ل�ل�ت�ق��دم ب��ات�ج��اه
ال�س�ف��وح ال�ش��رق�ي��ة ل�ل�ج�ب��ل ،ب��ال �ت��وازي مع
س�ي�ط��رة ك��ام�ل��ة إلره��اب�ي��ي جبهة النصرة
ع �ل ��ى ال� �ق� �ط ��اع األوس � � ��ط وال� �ج� �ن ��وب ��ي م��ن
امل�ح��اف�ظ��ة» .وت�ق��ول م�ص��ادر أمنية معنية
إن «اإلس��رائ �ي �ل��ي دائ �م��ًا ُي �ع� ّ�د أرض �ي��ة قبل
ت � �ق � ّ�دم ق� ��وات� ��ه ،وم � ��ا ي �ف �ع �ل��ه ف ��ي ال �ج �ن��وب
ال� �س ��وري م �ط��اب��ق مل ��ا ف �ع �ل��ه ف ��ي ال �ج �ن��وب
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ّ
وت ��ؤك ��د «ان �ه �م ��اك أك �ث��ر م ��ن ج �ه��از أم�ن��ي
إس ��رائ �ي �ل ��ي ،م �ن �ه��ا «ال� �ش ��اب ��اك» و«أم� � ��ان»
واألجهزة األمنية التابعة لشرطة الجليل
في العمل داخل محافظة القنيطرة ،وبناء
ش�ب�ك��ة واس �ع��ة م��ن ال �ع �م�لاء م��ن إره��اب�ي��ي
النصرة وبعض الفصائل املحلية التابعة
ل�ـ«ال�ج�ي��ش ال �ح��ر» ،ال �ت��ي ب��ات��ت ت�ش�ك��ل ما
يشبه ال�ج��دار الطيب ف��ي وس��ط القنيطرة
ّ
وجنوبها» .وتؤكد املصادر أن «إسرائيل
منعت أخيرًا دخ��ول عناصر الحر للعالج
ف ��ي م�ش��اف�ي�ه��ا ل �خ��وف �ه��ا م ��ن االخ �ت��راق��ات
األم �ن �ي��ة واالت� �ه ��ام ��ات ال �ت ��ي وج �ه ��ت إل��ى
بعض العناصر باالرتباط باالستخبارات
ال �س��وري��ة ،ف�ي�م��ا م�ن�ح��ت ع�ن��اص��ر ال�ن�ص��رة
ه��ام �ش��ًا أوس � ��ع م ��ن ال� �خ ��دم ��ات ال�ص�ح�ي��ة
والدعم».
كيف ُت ّ
عد إسرائيل األرضية إذًا؟ الجواب
يأتي على لسان املدعو أيوب ّقرة ،النائب
ال �س��اب��ق ع��ن ح ��زب ال�ل�ي�ك��ود وامل� �ق � ّ�رب من
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة بنيامني
نتنياهو ،وال��ذي نشط منذ ب��داي��ة األزم��ة
السورية على تأمني التواصل واللقاءات
ف� ��ي أوروب� � � � ��ا ب�ي��ن ع� � ��دد م� ��ن امل� �ع ��ارض�ي�ن

إطالق عملية جنوبًا للضغط على الجيش
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تستعر ف�ي��ه امل �ع��ارك في
ري��ف القنيطرة ،أعلنت أم��س «جبهة ث��وار
س� ��وري� ��ا» ،ب �م �ش��ارك��ة ع� ��دد م ��ن ال �ف �ص��ائ��ل
املعارضة ،بدء معركة «فالعاديات صبحا»
ف ��ي درع � ��ا ،ب �ه��دف ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ال�ج�ي��ش
السوري جنوبًا .وتهدف هذه العملية الى
«ال�س�ي�ط��رة على ع��دد م��ن ال�ق��رى ف��ي درع��ا،
بينها قرية كوم الباشا ،وسرية مجدوليا،
وتل مسحرة» وغيرها من القرى في ريف
امل�ح��اف�ظ��ة .وذك ��ر م �ص��در ع�س�ك��ري ل��وك��ال��ة
«سانا» أن «وحدات من الجيش قضت على
ال �ع��دي��د م��ن اإلره��اب �ي�ي�ن وأص��اب��ت آخ��ري��ن
وس��ط بلدة عتمان وعلى طريق ال�ي��ادودة
عتمان وبجانب سد عتمان وعلى الطرف
الشمالي للبلدة بريف درع��ا» .كذلك دارت
اش�ت�ب��اك��ات ف��ي م�ج��دول�ي��ا ون ��وى ف��ي ري��ف
درع� ��ا .وق ��ال م �ص��در ع�س�ك��ري ل �ـ«األخ �ب��ار»
ّ
إن «ه� � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة ت� �ه ��دف ال � ��ى ال�ض�غ��ط
على ق��وات الجيش ال�ت��ي تقاتل املسلحني
املدعومني من إسرائيل في ريف القنيطرة».

في موازاة ذلك ،لم تتوقف عمليات الجيش
ال �س��وري ،لليوم ال�ث��ام��ن على ال�ت��وال��ي ،في
حي جوبر شرق العاصمة ،حيث استمرت
الغارات الجوية .وبحسب مصدر عسكري
ل �ـ«األخ �ب��ار»« :يشعر املسلحون بالضغط
الشديد ،وفي حال بدأوا باالنسحاب خالل
ه��ذا االس �ب��وع ،فسيشهد ال��وض��ع امليداني
ّ
تقدمًا ملحوظًا في املدينة» .وفي السياق،
ّ
ق��ال م�ص��در عسكري ل�ـ«س��ان��ا» إن «وح��دة
م��ن ال�ج�ي��ش دم ��رت ع ��ددًا م��ن األن �ف��اق ك��ان
اإلره ��اب� �ي ��ون ي�س �ت �خ��دم��ون �ه��ا ف ��ي ال�ت�ن�ق��ل
واالخ �ت �ب��اء ت�ن�ف�ي�ذًا الع �ت��داءات �ه��م ف��ي حي
ّ
جوبر ،فيما فككت وحدات الهندسة العديد
من العبوات الناسفة املزروعة في الطرقات
واملباني بالحي املذكور».
وف� �ي� �م ��ا أح � �ب� ��ط ال� �ج� �ي ��ش ع �م �ل �ي��ة ت �س �ل��ل
للمسلحني باتجاه داما في ريف السويداء،
خ ��رج ��ت أم� � ��س ،ب �ح �س��ب امل� � �ص � ��ادر ،ل�ج�ن��ة
التفاوض من داخ��ل مدينة داري��ا في ريف
العاصمة ملقابلة ق ��ادة م��ن الجيش للبدء

باملفاوضات للوصول الى اتفاقية من أجل
املصالحة في املدينة ،بعد أن ّ
تم اإلعالن عن
وقف إطالق النار ملدة  74ساعة.
ً
وف � ��ي ح� �ل ��ب ،ش � �م� ��اال ،اس �ت �ه ��دف م�س�ل�ح��و
«ال�ج�ب�ه��ة االس�لام �ي��ة» تجمعات «داع ��ش»
بقذائف الهاون في قرية الظاهرية في ريف
ح�ل��ب ال �ش �م��ال��ي ،ف�ي�م��ا اس �ت �ه��دف الجيش
امل �س �ل �ح�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �ط ��ري ��ق ال � ��واص � ��ل ب�ين
الكاستيلو وبلدات الريف الشمالي لحلب،
م��ا أدى ال��ى قطع ال�ط��ري��ق على املسلحني.
ف��ي ال��وق��ت نفسه ،ج��رت اشتباكات عنيفة
بني املجموعات املسلحة التابعة لـ«الجيش
ال � �ح� ��ر» و«داع � � � � � ��ش» ،واس � �ت � �ط ��اع «ال� �ح ��ر»
السيطرة على قريتي الحصية وال��وردي��ة
في ريف حلب الشمالي.
وف� ��ي إدل� � ��ب ،اق �ت �ح �م��ت «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة»
وب�ع��ض ال�ف�ص��ائ��ل املسلحة امل��وج��ودة في
م�ع��رة النعمان ف��ي ري��ف إدل ��ب م�ق��ار «ل��واء
االمة» نتيجة مبايعة «اللواء» لـ«داعش».
(األخبار)

في حي
بعدين
الحلبي
أول من
أمس
(أ ف ب)

جنديان إسرائيليان
قرب معبر القنيطرة
أمس (أ ف ب)

ال �س��وري�ي�ن وم �ن��دوب��ي رئ ��اس ��ة ال�ح�ك��وم��ة
اإلسرائيلية وج�ه��از امل��وس��اد ،كما أك��دت
الصحف األوروبية مرارًا .ونقلت صحيفة
«م �ع��اري��ف» ال�ع�ب��ري��ة ف��ي ع��دده��ا ال�ص��ادر
أول م ��ن أم� ��س ع ��ن ق� ��رة ق ��ول ��ه إن «أب �ن ��اء
ال �ط��ائ �ف��ة ال� ��درزي� ��ة ف ��ي ه �ض �ب��ة ال �ج ��والن
ع � ّ�ب ��روا ع ��ن ق �ل �ق �ه��م م ��ن امل � �ع ��ارك ال ��دائ ��رة
خ�ل��ف ال �ح��دود ،وط��ال �ب��وا إس��رائ �ي��ل بضم
قرية حضر التي يسكنها دروز سوريون
إل��ى سلطتها خوفًا على حياتهم» .وأك��د
ق ��رة ل �ـ«م �ع��اري��ف» أن ��ه «ف ��ي ح ��ال ل ��م تقم
إسرائيل بضم ه��ذه القرية إل��ى سلطتها،
ف ��إن ج��ري�م��ة س�ت�ق��ع ب�ح��ق ال� � ��دروز» ،وأن��ه
«س� �ي� �ت ��وج ��ه ب �ط �ل ��ب رس � �م� ��ي إل� � ��ى وزي � ��ر
ال �ح��رب اإلس��رائ�ي�ل��ي م��وش�ي��ه ي�ع��ال��ون من
أج��ل ت�ع��دي��ل ال �ح��دود اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة وض��م
ه� ��ذه ال �ق��ري��ة وس �ك��ان �ه��ا إل� ��ى إس ��رائ �ي ��ل».
وت��رب��ط م �ص��ادر أم�ن�ي��ة معنية بالجبهة
ال �ج �ن��وب �ي��ة ال � �س ��وري ��ة وال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب�ين
ال ��دع ��اي ��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة وامل �ع �ل��وم��ات عن
«م� �ح ��اوالت اإلره ��اب �ي�ي�ن ارت� �ك ��اب م �ج��ازر
في القرى ال��درزي��ة ،والترويج أن الجيش
ال�س��وري ال يستطيع حماية ه��ذه القرى،
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ع�ن��ده��ا ت�ت��دخ��ل إس��رائ �ي��ل ب�ح�ج��ة ال��دف��اع
عنها ،متذرعة بالضغط الشعبي الدرزي
ف � ��ي ال� � �ج � ��والن امل� �ح� �ت ��ل وق � � ��رى ال �ج �ل �ي��ل،
ّ
وتسوق دوليًا لألمر تحت عنوان مكافحة
اإلره � � � ��اب» .وت ��رب ��ط امل� �ص ��ادر أي �ض��ًا بما
ح ��دث خ�ل�ال األس �ب��وع�ين امل��اض �ي�ين ،بعد
م�ه��اج�م��ة ع�ن��اص��ر م��ن «ال �ن �ص��رة» قريتي
السويداء .وتشير إلى
داما ودير داما في
ُ ّ
أن «حملة إعالمية كبيرة شنت عبر مواقع
إن �ت��رن��ت م �ع��ادي��ة وص �ف �ح��ات ال �ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ل�ت�ح��ري��ض أه��ال��ي ال�س��وي��داء
ع�ل��ى ال �ج �ي��ش ،واإلي� �ح ��اء ب ��أن ال�ج�ي��ش ال
ي�م�ك�ن��ه ال ��دف ��اع ع �ن �ه��ا» .وأك � ��دت امل �ص��ادر
أن «ب�ع��ض املحرضني يرتبطون بجهات
لبنانيةّ ،
تنسق ب��دوره��ا م��ع ج�ه��ات على
اتصال بغرفة عمليات في األردن ،إذ باتت

