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سوريا
إسرائيل

تقرير

تل أبيب:

وداء

أمـ ـ ــا فـ ــي م ـل ــف امل ـش ـت ـق ــات ال ـن ـف ـط ـيــة،
ف ــإن غ ـي ــاب الـشـفــافـيــة ف ــي م ــا يتعلق
بالكميات املطروحة يوميًا باألسواق،
ً
وال ـك ـم ـيــات املـبـيـعــة ف ـعــا للمواطنني
ع ـبــر ال ـق ـن ــوات ال ـن ـظــام ـيــة ،يـجـعــل من
الصعوبة تحديد أو تقدير الكميات
الـ ـت ــي ت ـت ـس ــرب إل ـ ــى م ـت ــاج ــر ال ـس ــوق
الـ ـس ــوداء ،ل ـكــن بــالـنـظــر إل ــى بــورصــة
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار «ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوداء» املـ ــائ ـ ـلـ ــة إل ــى
االرت ـف ــاع دائ ـمــا ،وصـعــوبــة الحصول
على املشتقات مــن املنافذ النظامية،
وب ــالـ ـسـ ـع ــر ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي ،فـ ــإنـ ــه ي ـم ـكــن
ال ـقــول إن هـنــاك مـبــالــغ هــائـلــة يجري
ت ــداول ـه ــا ف ــي ه ــذه الـ ـس ــوق ،وهـ ــذا ما
أتـ ـ ــاح ل ـشــري ـحــة اج ـت ـمــاع ـيــة تـحـقـيــق
أربــاح كبيرة في زمــن قياسي ،مقابل
انعكاسات اقتصادية خطيرة يجملها
الــدك ـتــور ح ــوران ــي بــالـنـقــاط الـتــالـيــة:
ارتـفــاع سعر القطع األجنبي ،ارتفاع
األس ـ ـعـ ــار ،ت ــدن ــي م ـس ـت ــوى امل ـع ـي ـشــة،
تراجع مستوى االحتياطيات ،وفقدان
صدقية اإلدارة االقتصادية.

نصر اهلل يصيغ النظام اإلقليمي الجديد
محمد بدير
فيما ك ــان مـحـلـلــون إســرائـيـلـيــون
يتحدثون عن «األهمية اإلقليمية»
ملعركة الجنوب الـســوري ،ويــرون
ف ـي ـهــا «ص ـي ــاغ ــة ل ـن ـظ ــام إقـلـيـمــي
جـ ــديـ ــد» يـ ــؤسـ ــس ل ـ ــ«ح ـ ــزب ال ـل ــه
الن ـ ـ ـ ــد» ف ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن الـ ـ ـس ـ ــوري،
ك ــان رئـيــس األركـ ــان اإلســرائـيـلــي،
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ،بـيـنــي غــانـتــس،
ي ـ ــرج ـ ــح ح ـ ــاج ـ ــة ت ـ ــل أب ـ ـي ـ ــب إلـ ــى
ج ـ ــوالت ق ـت ــال ـي ــة مـسـتـقـبـلـيــة فــي
الـشـمــال ،وســط اسـتـمــرار التأكيد
ع ـلــى م ــواك ـب ــة امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـيــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـق ـلــق ل ــ«م ـح ــاول ــة
حــزب الله السيطرة على الحدود
مع سوريا».
وقــال غانتس ،في مقابلة وداعية
م ــع ال ـق ـنــاة اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـثــانـيــة
ال ـس ـبــت« ،إن ت ــل أب ـيــب ستحتاج
إلى توجيه ضربة أخرى ألعدائها
ً
في الجبهة الشمالية مستقبال»،
م ـ ـشـ ــددًا ع ـل ــى ج ــاه ــزي ــة ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي «ملواجهة التهديدات
امل ـت ــواص ـل ــة الـ ـت ــي ي ـم ـث ـل ـهــا ح ــزب
ال ـ ـلـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ،والـ ـفـ ـص ــائ ــل
الفلسطينية املـسـلـحــة فــي قطاع
غزة والضفة الغربية» .وردًا على
سـ ـ ــؤال عـ ـم ــا إذا سـ ـتـ ـك ــون ه ـن ــاك
حــاجــة إل ــى مــزيــد م ــن ال ـق ـتــال في
ال ـش ـم ــال ،أج ـ ــاب غ ــان ـت ــس« :ن ـعــم،
ن ـع ــم ،ب ـكــل ت ــأك ـي ــد» ،مـضـيـفــا «مــا
أن ــا بـحــاجــة إل ــى فعله هــو التأكد
ع ـل ــى ج ــاه ــزي ـت ـن ــا .وأعـ ـتـ ـق ــد ،بـكــل
تواضع… أن الجيش جاهز».
من جهة أخرى ،ذكر مراسل القناة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ـشــؤون
العسكرية ،أور هيلر ،أن املؤسسة
األم ـن ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ت ـتــابــع عن
كـ ـث ــب وبـ ـقـ ـل ــق «مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ح ــزب
ال ـلــه ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـ ـح ــدود مع
س ــوري ــا» .ونـقــل هيلر عــن مصدر
أمني إسرائيلي رفيع تقديره أن
«حـ ــزب ال ـل ــه» أرسـ ــل أل ـف ــي مـقــاتــل
للمشاركة في العملية العسكرية
ج ـنــوب س ــوري ــا «وهـ ــو ج ــزء مهم
م ــن عــديــد ق ــوات ــه» .وأكـ ــد املــراســل
العسكري اإلسرائيلي أن تل أبيب
تعتقد أن حزب الله هو الذي يقود
الهجوم في الجنوب السوري ،في
ح ــن أن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري يـقــدم
الدعم الناري املدفعي.
وف ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــوازاة ،واصـ ـ ــل امل ـع ـل ـقــون
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون تـ ـن ــاول الـعـمـلـيــة
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـج ــاري ــة ف ــي جـنــوب
ســوريــا فــي إط ــار تحليلي .وكتب
محلل الشؤون العربية في موقع
«وااله» اإلخباري ،آفي يسخاروف،
ً
مقاال بعنوان «حــزب الله الند في

س ــوري ــا :ه ـكــذا يـصـيــغ نـصــر الـلــه
النظام اإلقليمي الجديد» رأى فيه
أن ه ــدف العملية الـعـسـكــريــة هو
«تحقيق الحلم املزدوج لحزب الله:
تحويل الـحــزام الصغير املوجود
تحت سيطرة النظام السوري إلى
ج ــزء م ــن لـبـنــان الـكـبـيــر بــوصــايــة
إيران ،وصياغة الواقع األمني في
مقابل إسرائيل».
وإذ أشـ ـ ـ ــار ي ـ ـس ـ ـخـ ــاروف إلـ ـ ــى أن
امل ـع ــارك فــي ال ـج ــوالن ال ـس ــوري ال
ت ــزال فــي بــدايـتـهــا«ٌ ،إال أن الــزخــم،
ح ـت ــى اآلن ع ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــل ،هـ ــو فــي
جانب مقاتلي محور الشر الذين
نـ ـجـ ـح ــوا ف ـ ــي اح ـ ـت ـ ــال ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـقــرى وال ـب ـلــدات مــن أي ــدي جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة» .واع ـت ـب ــر ال ـك ــات ــب أن ــه
م ــن دون ص ـلــة ب ـن ـتــائــج الـعـمـلـيــة
العسكرية التي بدأت قبل أسبوع،
فـ ــإن أصـ ــل ق ـي ــام حـ ــزب ال ـل ــه بشن
الـعـمـلـيــة ف ــي األراض ـ ــي ال ـســوريــة
ُ«يـ ـع ــد ش ـي ـئــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا؛ حـيــث
إن (داللـ ــة) إرس ــال آالف املقاتلني
لـ ـلـ ـقـ ـت ــال ف ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــاذاة ال ـ ـحـ ــدود
ال ـس ــوري ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ف ـي ـمــا ال
يـحــاول الـحــزب إخـفــاء هــذا األمــر،
بــل يـفــاخــر بــأنــه ج ــزء مــركــزي في
املعارك ،أبعد من كون األمر عملية
ع ـس ـكــريــة إض ــاف ـي ــة ،وت ــؤش ــر إلــى
اسـتــراتـيـجـيــة ج ــدي ــدة» .وأوض ــح
ي ـس ـخ ــاروف أن ــه «ع ـل ــى املـسـتــوى
الجيوسياسي ،يحاول حزب الله
تحقيق الرؤية التي قدمها أخيرًا
زعـيـمــه حـســن نـصــر ال ـلــه :توحيد
جبهة الجوالن السوري مع جبهة
ج ـ ـنـ ــوب لـ ـبـ ـن ــان .بـ ـعـ ـب ــارة أخـ ــرى
أكـثــر صــراحــة ،الـنـظــام والتقسيم
الـجـغــرافــي الـقــديـمــان بــن ســوريــا
ولـ ـبـ ـن ــان لـ ــم ي ـ ـعـ ــودا ذا صـ ـل ــة .لــم
يعد يــوجــد فــرق بــن بـشــار األســد
فــي ســوريــا وحسن نصر الله في
لـبـنــان :إن ــه ك ـيــان واح ــد يسيطرة
ع ـل ــى أج ـ ـ ـ ــزاء مـ ــن سـ ــوريـ ــا وع ـلــى
معظم لبنان».
وإل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـي ـ ــر
الجيوسياسي ،اعتبر الكاتب أن
الـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة ال ـتــي ق ــال إن
حزب الله يقودها «تهدف إلى منع
احتمال أن تطبق إســرائـيــل عليه
م ــن ج ـهــة م ـ ـ ــزارع ش ـب ـعــا بــات ـجــاه
الـغــرب عــن طــريــق جبهة النصرة
واملعارضة املعتدلة .فرجال حزب
الله يرون كيف أن إسرائيل تلتف
عليهم في جنوب لبنان من جهة
الـ ـش ــرق وت ـض ـيــق ع ـلــى نـشــاطـهــم
هناك».
واألهم مما تقدم ،بحسب الكاتب،
هو أن حــزب الله والرئيس األسد
يـ ـخـ ـشـ ـي ــان أن ت ـ ـشـ ــق إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل

أبيض
ّ
يسجل أي تطور جديد في
ميدانيًا ،لم
املدينة ،مع وجود اشتباكات متقطعة
ب ـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ــم وال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـسـ ــوري
بمساندة «املغاوير والــدفــاع الوطني
ومـ ـق ــاتـ ـل ــي ال ـ ـع ـ ـشـ ــائـ ــر» فـ ـ ــي م ـح ـيــط
م ـطــار دي ــر الـ ـ ــزور ،وج ــزي ــرة حــويـجــة
ص ـكــر ،بــال ـتــوازي مــع غـ ــارات نفذتها
الطائرات على نقاط تمركز «داعــش»
في البوعمر واملريعية واملوحسن ،ما
أدى إل ــى وق ــوع خـســائــر ف ــي صـفــوف
التنظيم.

إل ــى ذلـ ــك ،واص ـل ــت «وحـ ـ ــدات حـمــايــة
ال ـش ـع ــب» ال ـك ــردي ــة ت ـقـ ّـدم ـهــا بــات ـجــاه
م ــدي ـن ــة ت ــل أبـ ـي ــض ،ف ــي ريـ ــف ال ــرق ــة،
ب ـعــد س ـي ـطــرت ـهــا ع ـلــى أك ـث ــر م ــن 160
قرية في ريــف عني العرب «كوباني».
«ال ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ــدات» اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت مـ ــواقـ ــع
لـ ــ«داع ــش» فــي قــريــة فـيـلـيــت ،ومعمل
االسمنت في ريف عني العرب الشرقي
املـتـصــل بـمــديـنــة ت ــل أب ـي ــض ،مقتربة
بذلك من املدينة التي شهدت استنفارًا
للتنظيم ،وتعزيزًا لقواته فيها.
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الناطق اإلعالمي باسم «الــوحــدات»،
بوالت جان ،قال« :إن تحرير تل أبيض
ح ــاج ــة ضـ ــروريـ ــة ل ـت ــأم ــن ك ــوب ــان ــي،
ولـفـتــح طــريــق مــع مـقــاطـعــة الحسكة،
وإلع ــادة املدنيني إلــى مناطقهم التي
هـ ـ ّـجـ ــروا م ـن ـه ــا» .وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـس ـيــاق
سيطرت «الــوحــدات» أمــس على قرية
جارقلي ،وتل الشهيد هوكر ،وخزانات
امل ـيــاه الـقــريـبــة مــن قــريــة جــارقـلــي في
الجهة الـغــربـيــة ،إضــافــة إلــى تــل كون
عفتار في الجهة الجنوبية.

«طريق امللك» من القنيطرة مرورًا
ً
بدرعا ،وصوال إلى دمشق« ،األمر
ال ــذي يـتـيــح لـهــا ال ـت ـقــدم بسهولة
إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة ف ــي أي
حرب مقبلة ،والعملية العسكرية
الجارية تسقط هذا االحتمال».
وتساءل املحلل العسكري ،بيساح
مـلــوبــانــي ،فــي مـقــال نـشــره موقع
«معاريف» عما إذا كان «استهداف
الجنرال اإليراني ومسؤولي حزب
ال ـلــه فــي ال ـج ــوالن م ـجــديــا» ،الفتًا
إلى أن زيارة هؤالء للمنطقة كانت
«على ما يبدو تتصل بالتحضير
للعملية العسكرية التي انطلقت
أخ ـي ـرًا وت ـهــدف إل ــى إزالـ ــة ال ـحــزام
األم ـنــي ال ــذي أقــامــه ال ـث ــوار (وفـقــا
لحزب الله وإيران) من أجل الدفاع
عـ ــن إس ــرائـ ـي ــل واألردن» .ورأى
ال ـك ــات ــب أنـ ــه ل ــو ك ــان ــت إس ــرائ ـي ــل
تقف وراء االغـتـيــال« ،ف ــإن ذلــك لم
ي ـحــل دون الـعـمـلـيــة ول ــم يـشــوش
ت ـن ـف ـي ــذه ــا» .وعـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس ذل ــك
خ ـل ــص م ـل ــوب ــان ــي إلـ ــى ال ـت ـشــديــد
على أهمية أن «ال تجد إسرائيل
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا م ـ ـتـ ــورطـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــرب
الـ ـس ــوري ــة ،ألن اغ ـت ـي ــال ال ـج ـنــرال
اإليـ ــرانـ ــي وم ـس ــؤول ــي حـ ــزب الـلــه
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي خ ـلــق مـشــروعـيــة
لـحــزب الـلــه للعمل ضــد إســرائـيــل
من األراضي السورية».
وت ـ ـحـ ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «امل ـ ـعـ ــركـ ــة ع ـلــى
ال ـ ـجـ ــوالن :األه ـم ـي ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة»،
ك ـت ــب أي ـ ـ ــال زي ـ ـسـ ــر ،ال ـب ــروف ـس ــور
امل ـت ـخ ـص ــص ب ــالـ ـش ــأن ال ـ ـسـ ــوري
ف ــي صـحـيـفــة «إس ــرائـ ـي ــل ال ـي ــوم»
ي ـقــول «إن املـعــركــة عـلــى ال ـجــوالن
ل ـهــا أه ـم ـيــة ك ـبـيــرة بــالـنـسـبــة إلــى
ال ـ ـ ـثـ ـ ــوار واألس ـ ـ ـ ـ ــد وحـ ـلـ ـف ــائ ــه فــي
ح ــزب ال ـل ــه وك ــذل ــك بــالـنـسـبــة إلــى
إسرائيل» .ورأى زيسر أن حقيقة
«أن اقـتـنــاع ســوريــا بــأن إسرائيل
واألردن ت ـ ـق ـ ـفـ ــان وراء الـ ـ ـث ـ ــوار
وأن ـه ـم ــا ت ـع ـم ــان ع ـل ــى تــأسـيــس
حـ ــزام أم ـن ــي ع ـلــى ح ــدوده ـم ــا مع
ســوريــا عــزز الحافزية فــي دمشق
وبيروت لشن العملية العسكرية
ال ـحــال ـيــة» .وإذ اعـتـبــر ال ـكــاتــب أن
«من املمكن جدًا أن يتمكن األسد،
بمساعدة مقاتلي حــزب الـلــه ،من
اسـتـعــادة السيطرة على الـحــدود
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـس ــوري ــة ،ف ــإن هــذا
اإلن ـج ــاز ال يـعـنــي ان ـت ـهــاء الـحــرب
فــي ســوريــا أو تحقيق حسم مهم
فـيـهــا» .ولـفــت الـكــاتــب إلــى أنــه في
حــال ع ــودة الجيش ال ـســوري إلى
ال ـح ــدود فــي ال ـج ــوالن ،ف ــإن «ق ــرار
الحفاظ على الهدوء هناك سيكون
عـنــد نـصــر ال ـلــه ،ب ـقــدر ال يـقــل عن
بشار األسد».

تتلوى
«النصرة» ّ
و«تتوعد»
جنوبًا
ّ
في دمشق:

مفاجآت آتية

ريف دمشق ـ أحمد حسان
م ــع ال ـســاعــات األولـ ــى لـلـتـقــدم ال ــذي أح ــرزه
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري فـ ــي ع ـ ــدة ق ـ ــرى وت ـ ــال،
شـ ـم ــال ــي غـ ـ ــرب درع ـ ـ ـ ــا ،ب ـ ـ ــدأت ت ـح ـص ـي ـنــات
امل ـع ــارض ــة املـسـلـحــة بــاالن ـه ـيــار ف ــي ال ـقــرى
األقـ ـ ـ ــرب ،ح ـي ــث أن م ـث ـلــث ال ـع ـم ـل ـيــات (دي ــر
ال ـع ــدس ،وك ـفــر ش ـمــس ،وك ـفــر ن ــاس ــج) بــات
بـحـكــم ال ـســاقــط عـسـكــريــا ،بـعــدمــا اسـتـطــاع
ال ـج ـيـ ًـش الـ ـس ــوري اس ـت ـع ــادة ديـ ــر ال ـعــدس
كــامـلــة ،واإلم ـســاك بــزمــام املـعــركــة مــن خالل
إشرافه الناري على قريتي كفر شمس وكفر
ناسج ،وفيما تتواصل االشتباكات في تلك
األخيرة إلى غير مصلحة املسلحني ،كانت
«النصرة» ،قد
الفصائل املقاتلة ،بما فيها
ً
طلبت من الجيش السوري هدنة ميدانية،
وساطات محلية.
نقلتها إليه عبر
ٍ
ـدر عـسـكـ ٌ
م ـصـ ٌ
ـري م ـســؤول ك ــان قــد أك ــد ،في
ـال مع «األخ ـبــار» ،أن «فكرة الهدنة لن
اتـصـ ٍ
ت ـســري ه ـنــا .فــالـجـيــش أخ ــذ ق ـ ــراره بحسم
املعركة ،وتطهير القرى التي ال يزال يقطنها
املــدنـيــون حتى ال ـيــومّ ..أم ــا مفهوم الهدنة،
ف ــا يـشـمــل جـبـهــة ال ـن ـصــرة وأم ـثــال ـهــا ممن
يـنـسـقــون م ــع ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي يــومـيــا».
وي ـك ـشــف املـ ـص ــدر« :ن ـ ـ ــداءات الــرح ـمــة الـتــي
وجـهـهــا إلـيـنــا ه ــؤالء اإلره ــاب ـي ــون ل ــم تـبــدأ
الـيــوم ،بــل منذ الـيــوم األول للمعركة كانت
تصلنا مثل هذه العروض ونرفضها».
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أك ـ ــدت مـ ـص ــادر مـحـلـيــة
ل ــ«األخ ـب ــار» أن الـجـيــش ال ـس ــوري ،والـقــوى
ال ـح ـل ـي ـفــة ل ـ ــه ،كـ ــانـ ــوا قـ ــد أمـ ـهـ ـل ــوا م ـقــات ـلــي
املعارضة املسلحة مدة أقصاها  48ساعة،
اعتبارًا من مساء السبت املاضي ُلالنسحاب
ال ـك ــام ــل م ــن ك ـفــر ش ـم ــس ،ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف
فيها مواقع املعارضة املسلحة من مدفعية
الـجـيــش املــراب ـطــة عـلــى أط ــراف ـه ــا .وتــركــزت
معظم االشتباكات والضربات الصاروخية
للجيش السوري خالل ساعات الظهيرة من
يوم أمس في تل عنتر ،حيث تكبدت فصائل
املـعــارضــة فيه خسائر فــادحــة وصـلــت إلى
عشرات القتلى في صفوف مقاتليها.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،يـ ـب ــدو أن فـ ـك ــرة «مـ ـع ــارك
اإلش ـغــال» ،الـتــي كــان يستثمرها املسلحون
إلفقاد الجيش الـســوري تركيزه على جبهة
واح ـ ـ ــدة ،ق ــد بـ ــاءت بــال ـف ـشــل .وكـ ــان ال ــاف ــت،
ف ــي م ـع ــارك ي ــوم أمـ ــس ،أن وحـ ــدات الجيش
الـ ـس ــوري ك ــان ــت ت ـقــاتــل ف ــي ذات ال ــوق ــت في
م ـســاحــة واسـ ـع ــة م ــن م ـحــاف ـظــة درعـ ـ ــا ،ضد
فصيلي «النصرة» و«الجيش الحر» .وكانت
أعـنــف املـعــارك قــد نشبت فــي الـحــي الشرقي
من بصرى الشام ،وغربي إبطع وكفر ناسج
والهبارية ،وهو ما أرسى القدرة على القتال
في أكثر من جبهة ،ومن دون تشتيت التركيز
على جبهة كفر شمس والقرى املحيطة بها.
وفي ريف دمشق ،كانت مجموعة من مقاتلي
«االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام» و«جيش
اإلس ـ ــام» ق ــد ن ـفــذت عـمـلـيــة تـسـلــل واس ـعــة،
ً
انطالقًا من محور حي املناشر ،وصوال إلى
الجهة الشمالية الشرقية من حي جوبر ،غير
أن حالة التأهب التي تعيشها قوات الجيش
السوري ،في جوبر ،كانت كفيلة بصد سريع
لعملية التسلل ،ما أدى إلى مقتل  16مسلحًا
من التنظيمني ،وسقوط عــدد من الجرحى.
ـاق آخ ــر ،أص ــدرت «جبهة الـنـصــرة»،
فــي سـيـ ٍ
ب ـيــان ـهــا ال ــرق ــم « ،»23ف ــي م ـح ــاول ــة لـتـبــرئــة
نفسها مــن التفجيرات والـعـبــوات الناسفة
ال ـتــي تـسـتـهــدف ك ــا م ــن ب ـلــدة ال ـتــل ووادي
بردى .وجاء فيه« :اللهم إنا نشهدك أننا ٌ
براء
َ
من هذه األفعال ،والذي ندين به إلى الله أنه
ال يجوز ترويع املسلمني».
إلــى ذل ــك ،أعـلــن «فيلق ال ـشــام» إح ــدى أذرع
«الـجـيــش ال ـحــر» املـنـتـشــرة فــي حــي جــوبـ ًـر،
عـبــر تـسـجـيــل ص ــوت ــي ،ب ــدء حـمـلــة «ن ـصــرة
لدوما».

