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تواصل االشتباكات ...وقوات بريطانية تتس ّلل من األردن

حلب ،في حني يواصل الجيش السوري
تواصلت املعارك في أحياء ّ
تعزيزاته «بانتظار ّاألوامر لشن الهجوم الحاسم» ،فيما كشفت صحيفة
«ميل أون صندي» ،أن القوات الخاصة البريطانية «تتسلل إلى سوريا من
قواعد لها في األردن»

دمشق :معركة
حلب لم تبدأ
اس �ت �ك �م��ل ال� �ج� �ي ��ش ال � �س ��وري
النظامي حشوده حول مدينة
ح�ل��ب ،وب ��ات ج��اه �زًا بانتظار
ّ
األوام��ر لشن الهجوم الحاسم
للسيطرة على أح�ي��اء املدينة
امل �ت �م��ردة ،ب�ح�س��ب م��ا أف ��اد م �ص��در أمني
سوري .وأوضح املصدر ،الذي طلب عدم
ّ
ذك ��ر اس �م��ه ،أن «ك ��ل ال �ت �ع��زي��زات وص�ل��ت
ّ
وه � ��ي ت �ح �ي��ط ب ��امل ��دي� �ن ��ة» ،الف� �ت ��ًا ال � ��ى أن
ّ
الهجوم ،لكنه
«الجيش بات جاهزًا لشن
ّ
ينتظر األوام � ��ر» .وأش ��ار ال��ى أن ��ه «ي�ب��دو
ّ
أن ه��ذه ال �ح��رب س�ت�ك��ون ط��وي�ل��ة» ،ع��از ّي��ًا
ّ
ال �س �ب��ب ال ��ى أن ال �ه �ج��وم ال� ��ذي س�ت�ش��ن��ه
ق��وات النظام في املدينة «سيشهد حرب
شوارع من أجل القضاء على اإلرهابيني».
وأف��اد م�س��ؤول أمني ف��ي دم�ش��ق ،أول من
ّ
أم� ��س ،ب� ��أن «م �ع��رك��ة ح �ل��ب ل��م ت �ب��دأ ،وم��ا
يجري حاليًا ليس إال املقبالت» .وأضاف
«الطبق الرئيسي سيأتي الحقًا» .وأوضح
ّ
املسؤول أن التعزيزات العسكرية ما زالت
تصل ،مؤكدًا وج��ود  20أل��ف جندي على
األق ��ل ع�ل��ى األرض .وق ��ال «ال �ط��رف اآلخ��ر
كذلك يرسل تعزيزات».
وف��ي ال�س�ي��اق ،قصفت ال �ق��وات النظامية
ال�س��وري��ة ،أم��س ،ح��ي ص�لاح ال��دي��ن ال��ذي
يتحصن ف�ي��ه امل�ق��ات�ل��ون امل �ع��ارض��ون في
حلب ،في حني تتواصل املعارك في أحياء
أخ ��رى م��ن امل��دي�ن��ة ال�ت��ي يسعى ال�ط��رف��ان
ل �ل �س �ي �ط ��رة ع� �ل� �ي� �ه ��ا ،ب �ح �س ��ب «امل� ��رص� ��د
السوري لحقوق اإلنسان» .وأشار املرصد،
في بيان ،إلى «اشتباكات عنيفة دارت في
منطقة ال�س�ي��د ع �ل��ي» ،وأض� ��اف «منطقة
القصر العدلي في حلب القديمة تتعرض
لقصف عنيف من قبل القوات النظامية،
حيث تسمع أصوات انفجارات في أحياء
يسيطر عليها مقاتلون معارضون».
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ن �ق �ل��ت ص �ح �ي �ف��ة «ال ��وط ��ن»
ّ
ال� �س ��وري ��ة ،أم � ��س ،ع ��ن «م� �ص ��ادر م��ط�ل�ع��ة
ّ
داخ ��ل م��دي�ن��ة ح �ل��ب» ق��ول�ه��ا إن «م�ع��رك��ة
ّ
الجيش ل��م تبدأ بعد ،وأن مهمته حاليًا
ت�ن�ح�ص��ر ف ��ي ت��وج �ي��ه ض ��رب ��ات م��وج�ع��ة
لإلرهابيني وأوكارهم ومحاصرة املدينة
م ��ن ج �م �ي��ع ج �ه��ات �ه��ا م �ن �ع��ًا ل � �ه ��روب أي
ّ
م��ن اإلره��اب �ي�ي�ن» .وأوض ��ح أن «األه��ال��ي،
خصوصًا املنحدرين من أصول عشائرية
في بعض األحياء الشعبية شرق املدينة،
دخ �ل��وا ع�ل��ى خ��ط امل �ق��اوم��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة في
وج ��ه امل�س�ل�ح�ين ال��ذي��ن ارت �ك �ب��وا م �ج��زرة
بحق وجهاء منهم في اللجان الشعبية»،
م�ع�ت�ب�رًا أن ذل ��ك «ق ��د ي�ح� ّ�س��ن وي �غ� ّ�ي��ر في
م�ج��ري��ات امل�ع��رك��ة ال �ت��ي يستعد الجيش
لخوضها».
وفي دمشق ،أشار املرصد إلى أن القوات
ال �ن �ظ��ام �ي��ة ن� �ف ��ذت ح �م �ل��ة ده � ��م ف� ��ي ح��ي
ال �ق��اب��ون ،ص�ب��اح أم ��سّ ،أدت إل��ى اعتقال
ع ��دد م��ن امل��واط �ن�ي�ن .وأض� ��اف أن منطقة
ركن الدين شهدت نشر القوات النظامية
حواجز أسمنتية ،وذلك بعد االشتباكات
التي دارت ،أول من أم��س ،في أحياء ركن
الدين والصالحية واملهاجرين.
وف ��ي م�ح��اف�ظ��ة ري ��ف دم �ش��ق ،ق�ت��ل م��دن��ي
ب �س �ب��ب ال �ق �ص ��ف ع �ل ��ى زم� �ل� �ك ��ا ،ب�ح�س��ب
امل ��رص ��د ال� ��ذي ل �ف��ت ال ��ى اش �ت �ب��اك��ات بني
ال �ق��وات ال�ن�ظ��ام�ي��ة وم�ق��ات�ل�ين م�ع��ارض�ين
في بلدة كفربطنا ،ترافق مع قصف أدى
إلى تهدم في سبعة منازل .وفي محافظة
إدل ��ب ،تعرضت ب�ل��دات وق��رى حنتوتني،

وك �ف��ر س�ج�ن��ة ،وال��رك��اي��ا ،وم ��داي ��ا ،وم�ع��ر
دب �س��ة ،ل�ـ«ق�ص��ف عنيف م��ن ق�ب��ل ال�ق��وات
ال�ن�ظ��ام�ي��ة ال �س��وري��ة ،م��ا أدى إل ��ى مقتل
مدني في بلدة كفر سجنة».
وأف � � ��اد م� �ص ��در رس� �م ��ي ل ��وك ��ال ��ة األن� �ب ��اء
السورية «س��ان��ا» ع��ن «انفجار مستودع
ل �ل�أس � �ل � �ح� ��ة ت� �س� �ت� �خ ��دم ��ه امل � �ج � �م� ��وع� ��ات
اإلره��اب �ي��ة امل �س �ل �ح��ة ،ق ��رب ج��ام��ع ال�ف�ت��ح
ب �ح��ي ج � ��ورة ال �ش �ي ��اح ،ي �ح �ت��وي ذخ �ي��رة
وعبوات ناسفة ،وأدى انفجاره إلى مقتل
وإصابة عشرات اإلرهابيني وتضرر في
بعض األبنية املجاورة .وأض��اف املصدر
ّ
تصدت ملجموعات
أن «الجهات املختصة
إره��اب �ي��ة مسلحة ح��اول��ت االع �ت��داء على
ق ��وات ح�ف��ظ ال �ن �ظ��ام ف��ي م��دي�ن��ة القصير
بريف حمص.
م��ن ناحيته ،اتهم م�س��ؤول ف��ي املعارضة
ال� �س ��وري ��ة ،أم� � ��س ،ج �م��اع��ة «ج� �ن ��د ال �ل��ه»
امل� � �ت� � �ط � ��رف � ��ة ب � ��امل� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة ع � � ��ن م �ق �ت��ل
األشخاص الذين وجدت جثثهم في بلدة
يلدا امل�ج��اورة لحي التضامن الدمشقي،
ي��وم السبت .وأوض��ح امل�ع��ارض أن هناك

حشود
متبادلة في
حلب (فيداي
كزيمشيتي
 -أ ف ب)

الدينية املتطرفة
«العديد من املجموعات
ّ
في سوريا مثل «جند الله» تنفذ أجندتها
ّ
مسمى الجيش
الدينية املتطرفة ،تحت
ال �س��وري ال�ح��ر م��ن دون أن ي�ك��ون لها أي
عالقة تنظيمية به».

م��ن جهة أخ ��رى ،كشفت صحيفة «ميل
أون صندي» ،أم��س ،أن بريطانيا ُت� ّ
�زود
م ��ن وص �ف �ت �ه��م ب��امل �ت �م��ردي��ن ال �س��وري�ين
أح� ��دث ه ��وات ��ف األق� �م ��ار االص �ط �ن��اع �ي��ة.
وق� ��ال� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إن ت ��وف� �ي ��ر أح� ��دث

ج �ي��ل م ��ن ال� �ه ��وات ��ف ال �ن �ق��ال��ة ،امل �ق��اوم��ة
ل�ل�م��اء وال �ص��دم��ات وال �غ �ب��ار واملصممة
ل �ل �ع �م ��ل ف � ��ي ب� �ي� �ئ ��ات ص� �ع� �ب ��ة ،وال � � ��ذي
ت�س�ت�خ��دم��ه وزارة ال��دف��اع ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة،
ه ��و ج� ��زء م ��ن م �ه �م��ة وزارة ال �خ��ارج �ي��ة

تتلوث يداه» من النــظ
سيدا
ّ
مستعد لمفاوضة «من لم ّ
أبدى رئيس املجلس
الوطني السوري ،عبد
الباسط سيدا ،استعداده
للتفاوض مع مسؤولي
الحكومة «الذين لم
ّ
تتلوث أيديهم بالدماء»
بمجرد ترك الرئيس
السوري السلطة

ق��ال رئ�ي��س امل�ج�ل��س الوطني
ال� � � � �س � � � ��وري ،ع � �ب � ��د ال � �ب� ��اس� ��ط
س�ي��دا ،ف��ي مقابلة صحافية،
إن� ��ه م �س �ت �ع��د ل �ل �ت �ف��اوض م��ع
م� �س ��ؤول ��ي ال �ح �ك��وم��ة ال��ذي��ن
ّ
تتلوث أيديهم بالدماء بمجرد ترك
ل��م
الرئيس بشار األس��د وأع��وان��ه السلطة.
وأض � � ��اف س� �ي ��دا إن اس �ت �ق��ال��ة م �ب �ع��وث
ال �س�لام ال��دول��ي ك��وف��ي أن ��ان رب�م��ا تفتح
ال � �ب� ��اب مل � �ب � ��ادرة ج� ��دي� ��دة ل �ح ��ل األزم � � ��ة.
وق � ��ال «ب��ال �ن �س �ب��ة إل �ي �ن ��ا ،ف� ��إن ال�س�ل�ط��ة
ف�ق��دت صدقيتها وشرعيتها ،وقلناها
ب �ص ��راح ��ة ف ��ي م��وس �ك��و إن ال � �ح� ��وار ل��م
ي�ع��د م�م�ك�ن��ًا ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن ه ��ذا ال �ن �ظ��ام».
ومضى يقول «ال ّ
بد من أن يرحل بشار
وزمرته ،وبعد ذلك ننتقل إلى التفاوض

م��ع املسؤولني اآلخ��ري��ن ممن ل��م تتلطخ
أيديهم بدماء السوريني أو يتورطوا في
قضايا الفساد الكبرى».
كذلك أبدى سيدا قلقه إزاء ظهور سالح
ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �ك��ردي��ة ب �ش �م��ال س��وري��ا،
ً
ق��ائ�لا «طبعًا ه��ذا الظهور املسلح يثير
أكثر من عالمة استفهام ،وبخاصة في
امل �ن��اط��ق ال �ك��ردي��ة ألن ت �ل��ك امل �ن��اط��ق لم
تشهد أي قالقل أو مواجهات عسكرية».
من جهته ،استبعد وزير الدفاع األملاني،
ت��وم��اس دي م�ي��زي�ي��ر ،اح�ت�م��ال ال�ت��دخ��ل
ال �ع �س �ك��ري ف ��ي س ��وري ��ا ،وق� ��ال إن فشل
ال �ج �ه��ود ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ل��وق��ف ال�ع�ن��ف
الدموي في سوريا يجب أن ال يؤدي الى
اتخاذ قرار بالتدخل العسكري .وصرح
ال��وزي��ر األمل��ان��ي ،ف��ي مقابلة صحافية،

ّ
ب� ��أن «ق � ��رار ك��وف��ي أن� ��ان االس �ت �ق��ال��ة من
ّ
منصبه ل��م ي�غ��ي��ر م��وق��ف أمل��ان �ي��ا بشأن
إرس� ��ال ج �ن��ود» ال ��ى ال�ب�ل��د ال ��ذي يشهد
ّ
اض� �ط ��راب ��ات م �ن��ذ  17ش� �ه� �رًا .وأك � ��د أن
ف�ش��ل ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ي�ج��ب أن ال ي��ؤدي
ت�ل�ق��ائ�ي��ًا ال ��ى ب ��دء ال �خ �ي��ار ال �ع �س �ك��ري».
وق� ��ال إن اس �ت �م��رار ع�م�ل�ي��ات ال �ق �ت��ل في
س��وري��ا «يبعث على اإلح�ب��اط» م��ع عدم
القدرة على التحرك املباشر لوقف تلك
ّ
ّ
ال �ع �م �ل �ي��ات .إال أن ال ��وزي ��ر ق ��ال إن على
أمل��ان �ي��ا ت�ق��دي��م امل �س��اع��دة ب �ط��رق أخ ��رى،
م��ن بينها ت�ق��دي��م امل �س��اع��دة اإلن�س��ان�ي��ة
للسوريني ،والدعم اللوجستي لعناصر
املعارضة السورية الذين يتبنون فكرًا
ديموقراطيًا.
إل��ى ذل��ك ،وص��ف وزي��ر ال��دول��ة األردن ��ي،

تطور «حيتس  »2لمواجهة صواريخ حزب اهلل و
إسرائيل ّ
علي حيدر
ذك��رت تقارير إعالمية عبرية
أن إسرائيل استكملت سلسلة
م ��ن ال �ت �ح �س �ي �ن��ات ال �ج��وه��ري��ة
ع � �ل ��ى م� �ن� �ظ ��وم ��ة االع� � � �ت � � ��راض امل � �ض � ��ادة
ل� �ل� �ص ��واري ��خ ال� �ب� �ع� �ي ��دة امل � � ��دى «ح �ي �ت��س
 ،»2ب�ح�ي��ث ت �ك��ون ق � ��ادرة ع �ل��ى اع �ت��راض
صواريخ متوسطة املدى .وقالت صحيفة
«ه � ��آرت � ��س» ،أم � ��س ،إن ال� �ه ��دف م ��ن ه��ذه
التحسينات هو استكمال دائرة الحماية
ض��د ال �ص��واري��خ ال�ت��ي ت��وف��ره��ا منظومة
«القبة الحديدية».
وف � � ��ي األص � � � � ��ل ،ت � ��م ت � �ط ��وي ��ر «ح� �ي� �ت ��س»
للتعامل مع صواريخ من ط��راز «سكود»
و«شهاب» بعيدة املدى ،املوجودة بحوزة

ك��ل م��ن س��وري��ا وإي � ��ران ،ف�ي�م��ا خصصت
م�ن�ظ��وم��ة «ال �ق �ب��ة ال �ح��دي��دي��ة» الع �ت��راض
ال�ص��واري��خ القصيرة امل��دى مثل «قسام»
و«كاتيوشا» ،قبل أن يتم إدخال تعديالت
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ت� �س� �م ��ح ب � �م ��واج � �ه ��ة ص � ��واري � ��خ
متوسطة املدى مثل «فجر  ،»5الذي يبلغ
مداه  75كيلومترًا .إال أنه بالرغم من ذلك،
بقيت ط�ب�ق��ات ال�ح�م��اي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة من
ال�ص��واري��خ تعاني م��ن ف�ج��وة تتمثل في
ال�ح��د امل��وج��ود ب�ين امل��دى األق�ص��ى للقبة
الحديدية واملدى األقرب لحيتس .وتعمل
الصناعات الحربية اإلسرائيلية على ّ
سد
ه��ذه الفجوة من خ�لال منظومة «العصا
السحرية» املوضوعة قيد التطوير ،والتي
لن تكون جاهزة قبل عام  .2015وبحسب
«هآرتس» ،فإن مديرية «حوما» في وزارة

الدفاع اإلسرائيلية ،املسؤولة عن تطوير
املنظومات االعتراضيةّ ،قررت العمل على
ح� ّ�ل مرحلي وم��ؤق��ت ّ
يسد ال�ف��راغ القائم،
من خالل إدخال تحسينات على منظومة
«حيتس» .وأوضحت الصحيفة أن األمر
ي�ت�ع�ل��ق ب�م��واج�ه��ة ال �ص��واري��خ امل�ت�ط��ورة
التي يمتلكها حزب الله وسوريا ،وعلى
رأسها أم  ، 600وهو صاروخ «دقيق يبلغ
م ��داه ن�ح��و  300ك �ل��م» .ون�ق�ل��ت الصحيفة
ع��ن م�ص��در أم�ن��ي رف�ي��ع ف��ي وزارة ال��دف��اع
قوله إن التحسينات التي تم إدخالها إلى
«حيتس  ،»2واملسماة «بلوك  ،»4تتضمن
ت �غ �ي �ي �رًا ف ��ي ب��رم �ج �ي��ات ال �ن �ظ��ام ك �م��ا في
آلياته.
ووض� �ع ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ت �ط��وي��ر «ح�ي�ت��س
 ،»2وق��رار الكشف عنه من قبل املؤسسة

