6

سوريا

السبت  2تشرين الثاني  2013العدد 2143

تحرير السفيرة
يربك مسلحي حلب
تنته تداعيات سيطرة الجيش السوري على كامل مدينة السفيرة (شرق
لم ِ
حلب) أول من أمس ،وسط استياء جمهور املعارضة من الجماعات املسلحة،
في وقت يكمل فيه الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف دمشق.
ل� ��م ت �ن �ت��ه ت ��داع� �ي ��ات س �ي �ط ��رة ال �ج �ي��ش
ال �س��وري ع�ل��ى م��دي�ن��ة ال�س�ف�ي��رة (ش��رق
ح � �ل� ��ب) أول م � ��ن أم� � � ��س ،ب� �ع ��د م� �ع ��ارك
ع�ن�ي�ف��ة وص �ل��ت ال��ى ذروت �ه��ا ف��ي االي��ام
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة .وس ��اد اس�ت�ي��اء كبير
ل��دى ج�م�ه��ور امل�ع��ارض��ة ،ب�ع��دم��ا أص��در
«م��رك��ز حلب االع�لام��ي» ،الناطق باسم
امل�س�ل�ح�ين ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ب�ي��ان��ًا ق ��ال فيه
ان «الثوار في مدينة السفيرة في ريف
حلب ال�ش��رق��ي يعلنون انسحابهم من
ك ��ام ��ل امل ��دي� �ن ��ة» .وأض� � ��اف ال �ب �ي��ان «إن
غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ال �س �ف �ي��رة وج� �ه ��ت ف��ي
وق� ��ت س ��اب ��ق ن � ��داء إل� ��ى ج �م �ي��ع ك�ت��ائ��ب
الثوار بضرورة التوجه السريع للريف
الجنوبي واي �ق��اف ت�ق��دم ق��وات النظام،
إال أن ال�ق�ل�ي��ل م��ن ال�ك�ت��ائ��ب اس�ت�ج��اب��ت
للنداء».
تحرير الجيش السوري للسفيرة أدى
إلى تبادل اتهامات بني قوى املعارضة
ب�خ��ذالن املدينة ،وبالخيانة ،وبالعمل
مل �ص �ل �ح��ة ال� �ن� �ظ ��ام .وب �ح �س ��ب م �ص ��ادر
ميدانية معارضة ،أدى دخول السفيرة
إلى تدني معنويات املقاتلني في حلب،
وخ��اص��ة اول �ئ��ك ال��ذي��ن ب��ات��وا يخشون
تقدم الجيش السوري من جهة ،وبطش
«داع � ��ش» داخ ��ل أح �ي��اء ح�ل��ب م��ن جهة
اخرى.
كذلك ظهر االستياء عارمًا بني جمهور
امل � � �ع � ��ارض � ��ة ،إذ اش� �ت� �ع� �ل ��ت ص �ف �ح ��ات
«ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ات» امل�ع��ارض��ة ع�ل��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي ،وان�ه��ال الهجوم
ب��ال��درج��ة االول� ��ى ع �ل��ى «دول� ��ة االس�ل�ام

في العراق والشام» (داعش) التي كانت
تسيطر على املدينة ،إضافة الى «حركة
أحرار الشام االسالمية» وقائد «جيش
االس � �ل � ��ام» زه � � � ��ران ع � �ل � ��وشّ .
ووج � �ه� ��ت
اتهامات «بالخيانة» والعمل الجندات
خارجية ،ووصفت التنظيمات الثالثة
ب �ـ «ال �ج �ب��ان��ة وال � �ك� ��اذب� ��ة» .ك ��ذل ��ك ق��ال��ت
م� �ص ��ادر م �ع��ارض��ة إن ال �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
السفيرة ستمنع املجموعات املسلحة
ال� �ت ��ي ت �م �ت �ه��ن ال �ت �ه ��ري ��ب ب �ي�ن ش �ط��ري
املدينة من تحقيق أرباح طائلة ،مقابل
تهريب البضائع من احياء حلب التي
يسيطر عليها املعارضون ،إلى األحياء
التي يسيطر عليها الجيش.
وس � �ي � �ك � ��ون ل� �س� �ي� �ط ��رة ال � �ج � �ي� ��ش ع �ل��ى
ال�س�ف�ي��رة ،ت�ب�ع��ات ع�س�ك��ري��ة ع��دي��دة في
امل�س�ت�ق�ب��ل ،وخ�ص��وص��ًا ان امل��دي�ن��ة تقع
الى جانب طريق سلمية ـــ في محافظة
حماة في وسط البالد ـــ حلب التي تعد
طريق االم��داد الرئيسي ل�ق��وات النظام
ال��ى مدينة حلب املتنازع عليها .حيث
تشير مصادر ميدانية الى ان املعارضة
تسيطر ع�ل��ى ك��ام��ل ق��رى وب �ل��دات ري��ف
حلب ،فيما تسيطر على  50في املئة من
مدينة حلب فقط .وتبعد السفيرة عن
مدينة حلب نحو  25كلم ،وع��ن معامل
الدفاع االستراتيجية خمسة كلم ،وعن
املحطة الحرارية لتوليد الكهرباء التي
تغذي حلب  15كلم ،وعن مطار كويرس
الحربي نحو  20كلم ،وعن مطار حلب
الدولي  18كلم.
وف � ��ي ه � ��ذا ال � �س � �ي ��اق ،أع� �ل� �ن ��ت ال� �ق� �ي ��ادة

ال�ع��ام��ة للجيش وال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة في
بيان لها أمس« ،أن أهمية هذا االنجاز
الجديد لقواتنا املسلحة يأتي من كون
ه ��ذه امل �ن �ط �ق��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ب��واب��ة
ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ال� �ش ��رق� �ي ��ة مل ��دي� �ن ��ة ح �ل��ب،
وال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي�ه��ا ت �ع��زز ت��أم�ي�ن ط��رق
اإلم ��داد ب��امل��واد ال�غ��ذائ�ي��ة والطبية إلى
أهلنا ف��ي حلب وريفها ،وتمثل قاعدة
ان � �ط�ل��اق ل�ل�إج� �ه ��از ع� �ل ��ى ال� �ع� �ص ��اب ��ات
اإلره��اب�ي��ة املسلحة ف��ي ال��ري��ف الشرقي
ملدينة حلب».
وق � ��ال ق ��ائ ��د م �ي��دان��ي ل��وك��ال��ة «س ��ان ��ا»
اإلخ� � �ب � ��اري � ��ة أم� � � ��س ،إن ال� �ج� �ي ��ش ّ
دم � ��ر
ك��اف��ة امل�ع��اق��ل ال �ت��ي ك��ان��ت تً�خ�ت�ب��أ فيها
ّ
امل�ع��ارض��ة امل�س��ل�ح��ة ،إض��اف��ة ال��ى معمل
ل�ت�ص�ن�ي��ع ال �ع �ب��وات ال�ن��اس�ف��ة وب��داخ�ل��ه
كميات كبيرة من املتفجرات.
ف ��ي م� � ��وازاة ذل� ��ك ،س�ق�ط��ت ع ��دة ق��ذائ��ف
مدفعية وصاروخية في األحياء اآلمنة،

«داعش» تتلف وثائق
وسجالت نفوس السكان
في منطقة الباب في
حلب

«مهرب جرحى» إلى المستشفيات اإلسرائيلية
توقيف
ّ
أوقفت املديرية العامة
لألمن العام اللبناني مواطنًا
سوريًا بتهمة تهريب جرحى
«الجيش الحر» من لبنان إلى
مستشفيات إسرائيلية
لتلقي العالج
رضوان مرتضى
أوق � ��ف «األم � ��ن ال� �ع ��ام» ش��اب��ًا س��وري��ًا
ل �ل��اش� � �ت� � �ب � ��اه ف� � �ي � ��ه ب � � �ج � � ��رم ت � �ه ��ري ��ب
ّ
ال� �ب� �ض ��ائ ��ع .ل � �ك� ��ن امل � ��وق � ��وف اع� �ت ��رف
ب�ت�ه��ري��ب ج��رح��ى «ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ال �ح��ر» إل ��ى م�س�ت�ش�ف�ي��ات إس��رائ�ي�ل�ي��ة
ٌ
داخ � ��ل ف�ل�س�ط�ين امل �ح �ت �ل��ة .ه �ن��ا دل �ي��ل
ج��دي��د على ت � ّ
�ورط بعض مجموعات
امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة ّف��ي التنسيق مع
إسرائيليني ،علمًا بأنها امل��رة األول��ى
التي يوقف فيها جهاز أمني لبناني
أح��د الضالعني ف��ي تهريب الجرحى
من لبنان إلى إسرائيل.
ّ
وت �م��ك��ن ع �ن��اص��ر م��رك��ز األم � ��ن ال �ع��ام
اإلق �ل �ي �م��ي ف ��ي ح��اص �ب �ي��ا م ��ن ت��وق�ي��ف
أحمد ع .م( .سوري الجنسية) الشهر

ال �ح��ال��ي ،ب �ع��دم��ا ت ��واف ��رت م�ع�ل��وم��ات
ع ��ن ن �ش��اط��ه ف ��ي ت �ه��ري��ب ال �ب �ض��ائ��ع.
ً
وبناء على إشارة النائب العام املالي
القاضي علي ابراهيم ،أحيل املوقوف
ع �ل��ى م �ك �ت��ب ش � ��ؤون امل �ع �ل��وم ��ات ف��ي
األم� ��ن ال �ع ��ام ل �ل �ت��وس��ع ف ��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق
معه.
وب� �ح� �س ��ب ن �ت �ي �ج��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ،أف� ��اد
املوقوف بأنه دخ��ل إل��ى لبنان خلسة
عبر منطقة شبعا الحدودية ،كاشفًا
أن��ه اس�ت�ق��ر فيها وأق ��ام ه�ن��اك لتكون
منطلقًا لنشاطه.
وب �ح �س��ب امل �ع �ل��وم��ات األم� �ن� �ي ��ة ،ن�ف��ى
املوقوف إقدامه على تهريب األسلحة
إل��ى س��وري��ا ،موضحًا أن نشاطه كان
ي �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى ت ��أم�ي�ن م� � ��واد غ��ذائ �ي��ة
وأدوي� � � ��ة وال �ت �ن �س �ي��ق ب��ال �ن �س �ب��ة إل ��ى
إدخ� ��ال ج��رح��ى «ال �ج �ي��ش ال �ح� ّ�ر» إل��ى
لبنان.
ل��م يقتصر األم��ر ع�ل��ى ذل��ك ،فبحسب
امل � �ص� ��ادر ن �ف �س �ه��ا ،اع� �ت ��رف امل ��وق ��وف
بالتعاون م��ع أح��د عناصر «الجيش
ال� �س ��وري ال� �ح � ّ�ر» أي �م��ن ق ،ع �ل��ى ن�ق��ل
جريح ُيدعى معتز ع .ع .إلى فلسطني
امل �ح �ت �ل��ة ل �ت �ل �ق��ي امل �ع ��ال �ج ��ة ف� ��ي أح ��د
املستشفيات االس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ن�ظ��را إلى
ع��دم ت��واف��ر اإلم�ك��ان��ات ل��ذل��ك ف��ي بلدة
شبعا اللبنانية في حينه.

ول � � � ��دى م� ��راج � �ع� ��ة ال � �ن � �ي� ��اب� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة امل�م�ث�ل��ة ب �م �ع��اون م�ف��وض
ال �ح �ك��وم��ة ل� ��دى امل �ح �ك �م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
القاضي كمال ّ
نصار ،أش��ار بتوقيفه
وإح��ال �ت��ه ع �ل��ى ج��ان��ب ن�ي��اب�ت��ه ب�ج��رم
تجارة أسلحة وتهريبها إلى الداخل
ال � � � �س� � � ��وري وت � � �ح � ��ري � ��ض م � �س� ��ؤول� ��ي

أفاد الموقوف
بأنه دخل إلى لبنان
خلسة عبر منطقة
شبعا الحدودية

ّ
امل� �ع ��ارض ��ة امل �س��ل �ح��ة ال� �س ��وري ��ة ع�ل��ى
إدخال جرحاهم إلى فلسطني املحتلة
لتلقي العالج».
في م��وازاة ذلك ،كانت وسائل اإلعالم
العبرية قد تداولت أكثر من مرة أخبارًا
ب� �ش ��أن «ان � �ت � �ق � ّ�ال ج ��رح ��ى امل� �ع ��ارض ��ة
ال �س ��وري ��ة امل �س��ل �ح��ة إل� ��ى إس ��رائ �ي ��ل»،

وأوردت اإلذاع � ��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة خ�ب�رًا
ع��ن ن�ق��ل ث�لاث��ة ج��رح��ى س��وري�ي�ن إل��ى
امل��رك��ز ال�ط�ب��ي ف��ي ن�ه��اري��ا ص �ب��اح ٢٢
تشرين األول أصيبوا في املعارك ّ
ضد
الجيش ال �س��وري ،كما ذك��رت اإلذاع��ة
ن�ف�س�ه��ا خ �ب �رًا ع��ن إح �ض��ار  3ج��رح��ى
س� ��وري�ي��ن ال � ��ى م �س �ت �ش �ف��ى زي � ��ف ف��ي
ص �ف��د ،وص �ف��ت ح��ال�ت�ه��م ب��امل�ت��وس�ط��ة،
ك� ��اش � �ف� ��ة ع� � ��ن ن � �ق� ��ل س � �ب � �ع ��ة ج ��رح ��ى
سوريني إلى هذا املستشفى في اليوم
نفسه.
وت��زام �ن��ت ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات م��ع إع�ل�ان
املتحدث الرسمي باسم جيش العدو
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ف ��ي أواخ � � ��ر ش �ه��ر آذار
ً
رسميا أن رئيس هيئة األركان
املاضي
العامة ،الجنرال بيني غانتس ،وافق
على نقل جرحى ومصابني سوريني
ف��ي اش�ت�ب��اك��ات م��ع ال�ج�ي��ش ال �س��وري
اإلسرائيلية،
للعالج في املستشفيات
ُ
ع�ل�م��ًا أن ��ه ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ن�ش��رت
ّ
ت �ق ��اري ��ر إع�ل�ام �ي ��ة ع �ب��ري��ة ت �ف �ي��د ب ��أن
م� ��دراء م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ش �م��ال «زي ��ف»
ف ��ي ص �ف ��د ،و«ال �ج �ل �ي��ل ال� �غ ��رب ��ي» ف��ي
م �س �ت��وط �ن��ة ن� �ه ��اري ��ا ،و«ب � ��وري � ��ا» ف��ي
ط �ب��ري��ا و«رم � �ب ��ام» ف��ي ح�ي�ف��ا أع�ل�ن��وا
ح �ي �ن �ه��ا أن� �ه ��م ل� ��ن ي� �ك ��ون ��وا ق ��ادري ��ن
ع�ل��ى «اس�ت�ق�ب��ال امل��زي��د م��ن امل�ص��اب�ين
ال� �س ��وري�ي�ن ،ب �ع��دم��ا ت �ن �ص �ل��ت وزارة

األمن اإلسرائيلية من توفير تكاليف
ّ
ع�لاج�ه��م ،بحسب م��ا ك��ان متفقًا منذ
البداية».
ُ
وق��د نقل عن م��دراء املستشفيات ،في
ن �ه��اري��ا وص �ف ��د وح �ي �ف��ا ،أن «وزارة
األم� � ��ن ال ت� �ت� �ج ��اوب م� ��ع م �ط �ل��ب دف ��ع
م �س �ت �ح �ق ��ات امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ،ف � ��ي وق ��ت
ي �ح �ت ��اج ف �ي ��ه ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل �ق��ات �ل�ي�ن
ال � �س ��وري �ي�ن ل �ل �م��زي��د م� ��ن ال �ع �م �ل �ي��ات
حالته
والعالج ،وال سيما أن بعضهم
ً
غير مستقرة ويحتاج عالجا مكثفا،
وإقامة في غرف خاصة».
وذك� � � ��رت إح � � ��دى ال� �ص� �ح ��ف ال �ع �ب��ري��ة
أن األط � �ب ��اء ف ��ي غ ��رف ��ة ال � �ط� ��وارئ ف��ي
مستشفى صفد ف��ي إسرائيل أعلنوا
ح� ��ال� ��ة ط � � � ��وارئ ف � ��ي إح� � � ��دى امل � � � � ّ�رات،
ألق � ��ل م� ��ن س� ��اع� ��ة ،ب� �ع ��دم ��ا اك �ت �ش �ف��وا
ق�ن��اب��ل ي��دوي��ة ب �ح� ُ�وزة أح��د امل�ص��اب�ين
السوريني ،الذين نقل إلى املستشفى
للعالج في حالة ُوصفت بـ «الخطيرة
ً
جدا».
ّ
وتحدثت الصحيفة أيضًا عن وصول
«مجموعة من املقاتلني ضمن الجيش
ال� �س ��وري ال �ح��ر إل ��ى م�ن�ط�ق��ة ال�س�ي��اج
ال� �ح ��دودي ط�ل�ب��ت م ��ن ج �ي��ش ال��دف��اع
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي اس � �ت� ��دع� ��اء ال� � �ط � ��وارئ
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة إلس � � �ع � ��اف م �ص ��اب�ي�ن
بينهم».

