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ّ
درس نبل
والزهراء
إيلي حنا

وإسناد»
في استعادة «روحـهــم القتالية» التي
ش ــارف ــت ع ـلــى االن ـه ـي ــار ف ــي ال ـســاعــات
األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ب ـ ــدء عـ ـمـ ـل ـ ّـي ــات ال ـج ـي ــش
وحلفائه .وكان «الزنكيون» قد خسروا
سريعًا عددًا من مواقعهم ،عالوة على
ّ
ُّ
مقتل مــا ال يـقــل عــن خمسني مسلحًا
ً
من بينهم قادة ميدانيون ،عالوة على
ـدر مـحـلـ ّـي
إص ــاب ــة آخ ــري ــن وف ـق ــا ملـ ـص ـ ٍ
محسوب على «كتائب الحركة» .كذلك
فقد «ل ــواء األن ـصــار» قــائــده العسكري
مطيع الصالح خالل معارك الراشدين،
ُ
وقتل «رئيس الهيئة الشرعية ورئيس
املجلس املدني في إعزاز» الشيخ وليد
العريض.
ّ
وعلمت «األخبار» أن جهود التنسيق
وال ـ ـت ـ ـشـ ــاور مـ ــا زال ـ ــت م ـس ـت ـم ـ ّـرة بــن

«الـ ـش ــام ـ ّـي ــة» و«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» و«ج ـب ـهــة
تشكيل « ّغــرفــة
أن ـصــار الــديــن» بغية
ُ
ُ
عـمـلـيــاتـ ّـيــة» ت ــدي ــر امل ـع ــارك املــرش ـحــة
لــاس ـت ـعــار أك ـث ــر فــأك ـثــر ع ـلــى معظم
ج ـب ـهــات ح ـل ــب .وت ـش ـمــل املـ ـش ــاورات
أفـ ـ ـك ـ ــارًا ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،عـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا «تـ ـ ــوزع
ّ
ال ـ ـج ـ ـب ـ ـه ـ ــات» ب ـ ـح ـ ـيـ ــث ت ـ ـ ـتـ ـ ــولـ ـ ــى ك ــل
م ـج ـم ــوع ــة مـ ـه ـ ّـم ــة «ق ـ ـي ـ ــادة امل ـ ـعـ ــارك
عـلــى إح ــدى الـجـبـهــات» مــع اسـتـمــرار
التنسيق في «الغرفة املشتركة» التي
تـتــولــى اإلشـ ــراف عـلــى كــل الجبهات،
وإس ـ ـنـ ــادهـ ــا ل ــوجـ ـسـ ـت ـ ّـي ــا .وفـ ـ ــي ه ــذا
ّ
ال ـس ـي ــاق ،أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر «األخـ ـب ــار»
إسناد
«مساع للحصول على
وجود
ٍ
ٍ
ّ
لوجستي يتجاوز اإلمكانات املتاحة
حتى اآلن»َ ،
بغية تالفي تكرار الخرق

ّ
ال ـ ــذي ت ـمــكــن ال ـج ـيــش وح ـل ـف ــاؤه من
ّ
ـداثــه مع بــدء العمليات .وفــي حني
إحـ ّ
ت ـح ــف ـظ ــت امل ـ ـصـ ــادر ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أي
ّ
تـفــاصـيــل إضــافـ ّـيــة ،أك ــدت فــي ّ الــوقــت
ـاالت مـكــثـفــة مع
نـفـســه وج ــود «اتـ ـص ـ ٍ
قيادات رفيعة املستوى في االئتالف
املعارض في هذا الشأن».

ّ
الشامية»
خالفات «النصرة ــ
ّ
مرشحة للتجدد

ج ـه ــود «رأب الـ ـص ــدع» ب ــن «جـبـهــة
ّ
الشامية» أفلحت
النصرة» و«الجبهة
أمس في إرســال األولــى إمــدادات إلى
الـجـبـهــات الـتــي ان ـهــار فيها مقاتلو
ّ
ال ـثــان ـيــة ،ل ـكــن ش ـبــح ال ـخ ــاف ــات عــاد
ً
إلى األجــواء ليال .وعلمت «األخبار»

ّ
أن مـقــاتـلــي «ال ـن ـص ــرة» ع ـلــى بعض
ّ
الجبهات أك ــدوا لقادتهم ّ
تعرضهم
ل ــ« ّخ ـي ــان ــات ع ـلــى ب ـعــض الـجـبـهــات،
تمثلت في تقاعس بعض املجموعات
عن تنفيذ مهماتها القتالية وكشف
ظ ـ ـهـ ــور املـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــدي ـ ــن» .م ـ ـصـ ــدر مــن
ّ
ّ
«النصرة» أكد لـ«األخبار» أن «تخلي
مجاهدي النصرة عن إخوانهم ٌ
أمر
ّ
غير وارد على اإلطــاق ،لكن قيادات
َ
ال ـج ـب ـهــة ال ـشــام ـيــة م ـطــال ـبــة بــوضــع
ّ
حـ ّـد لتخاذل الفصائل» .املصدر أكد
«إقـبــال املجاهدين على االستشهاد
بنفس راضية وتسليم بقضاء الله،
ّ
لكن ذلك ال يعني أن يكشف اآلخرون
ّ
َ
ُ
ظهورهم ويحولوا املعارك إلى مقتلة
للمجاهدين».

منذ تموز  2012ترزح بلدتا نبل والزهراء
تـحــت ال ـح ـصــار .آالف ال ـقــذائــف وعـشــرات
االن ـت ـحــاريــن ومـ ـح ــاوالت االخـ ـت ــراق ب ــاءت
بالفشل .املتابع لجبهات البلدتني يالحظ
ّ
تغيرًا كبيرًا في نوعية املهاجمني وأعدادهم
وخـطـطـهــم وأسـلـحـتـهــم ،ويــاحــظ «طـيـنــة»
مختلفة أله ــل املـنـطـقــة املــداف ـعــن ،خاصة
خ ــال الـهـجــوم الكبير لــ«جـبـهــة الـنـصــرة»
و«جيش املهاجرين واألنصار» في كانون
الثاني املاضي.
ف ــي ع ــواص ــم ال ـق ــرار كــانــت نـبــل وال ــزه ــراء
أه ـ ّـم مــن قــريـتــن فــي ري ــف حـلــب الشمالي
(عند األتراك تحديدًا) .قرار تركيا (ومعها
ق ـطــر) فــي إس ـقــاط نـبــل وال ــزه ــراء ،تقاطع
مع استراتيجية جديدة لـ«داعش» تقضي
بالوصول والزحف من الشرق والسيطرة
ع ـلــى امل ـن ــاط ــق والـ ـق ــرى ف ــي ش ـم ــال حـلــب،
وعينها عـلــى الـبـلــدتــن .الـجـيــش ال ـســوري،
حسب املـعـلــومــات ،ســابــق الــزمــن بمعاركه
فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ل ـك ـس ــب األرض مـ ــن جـهــة
حندرات وغيرها ،واضعًا أهدافًا رئيسية
عدة ،منها تطويق مدينة حلب وقطع طريق
الكاستيلو ،ثـ ّـم فــك الـحـصــار عــن البلدتني
ومنع سقوطهما بيد «النصرة» ،وإفشال
الـخـطــة املستقبلية ل ــ«داع ــش» بالسيطرة
ع ـلـي ـهـمــا .وأه ـم ـي ــة س ـق ــوط ال ـب ـلــدتــن عند
املسلحني تـعــود إلــى كــون البلدتني خزانًا
بـشــريــا ألغ ـلــب م ـع ــارك الـجـيــش وحـلـفــائــه
على جبهات حلب .وبعقلية «أبناء القاعدة»
بمختلف تــاوي ـنــه ،ف ــإن س ـقــوط الـبـلــدتــن
وارتكاب املجازر بحق أهلها يؤثر معنويًا
بأبنائها املقاتلني فــي كــل مـحــاور الحرب
املالية ...وطبعًا سقوط ّنبل والزهراء ُيفشل
خ ـطــة ال ـج ـيــش لـتـطــويــق ح ـل ــب .أم ــا ال ــدول
الــراع ـيــة للمسلحني ،وامل ـشــرفــة عـلــى هــذه
املعارك مباشرة ،فلها اهداف استراتيجية
م ــن س ـق ــوط ال ـب ـل ــدت ــن .تــرك ـيــا م ـنــذ بــدايــة
األحداث السورية سعت إلى السيطرة على
ً
ورقــة حلب الستثمارها مستقبال في أي
ً
حل في املنطقة ،فضال عن أهدافها االمنية
واالق ـت ـصــاديــة .ام ــا اﻻه ــم فــي مـســألــة نبل
وال ــزه ــراء فموقعهما ال ـج ـغــرافــي ،لناحية
وقوعهما (ال ــزه ــراء تـحــديـدًا) على مرتفع
استراتيجي يشرف على اغلب ريف حلب
وامل ــدي ـن ــة ،وي ـصــل تــأثـيــرهـمــا إل ــى مـنــاطــق
الـ ـح ــدود ال ـتــرك ـيــة .م ــن ه ـنــا تـكـمــن أهـمـيــة
ك ـســب م ـعــركــة ن ـبــل والـ ــزهـ ــراء ف ــي قــواعــد
العمليات العسكرية في امليدان ،وهو ما دفع
املـخــابــرات التركية إلــى اﻻش ــراف املباشر
على املعارك األخيرةّ ،
وزج مئات اﻻجانب
فيهاَ .
ورص ــد الجيش ال ـســوري وحلفاؤه
مكاملات واتصاﻻت بهذا الشأن من الداخل
التركي مع هذه املجموعات اثناء الهجوم.
الـ ـي ــوم ،خ ـطــا ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه
خطوة كبيرة في مسعاهم إلكمال الطوق
ع ـل ــى ح ـل ــب امل ــديـ ـن ــة ،وأخـ ـ ـ ــرى م ـه ـم ــة فــي
اقترابهم من فك الحصار عن نبل والزهراء.
بعد معارك الجنوب األخيرة ،ومع وضوح
خـيــار مـحــور املـقــاومــة فــي مواجهة جيش
لحد السوري ،كان للمعركة واقع أبعد من
مجموعة قــرى وت ــال ...واقــع أشعر ّ
عمان
وتل أبيب بالنار القريبة .اليوم على املقلب
اآلخ ــر مــن الـخــريـطــة ،امل ـحــور نفسه يقود
معركة مشابهة ،حيث يقف ممثل مدير
املخابرات التركية حقان فيدان ،ليرى بعينه
خصومه ُيحرقون إحدى ّ
أهم أوراقه.

