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تقرير

حلب تتنفس :رفع جواجز وفتح معابر
شيء من االرتياح
يشعر به مواطنو مدينة
حلب مع اإلجراءات الجديدة
التي اتخذتها قيادة شرطة
المدينة بإزالة عدد من
الحواجز ،وفتح العديد من
المعابر أمام حركة المرور
حلب ــ باسل ديوب
ب ـع ــد س ـن ـتــن م ــن إغـ ـ ــاق ال ـع ــدي ــد مــن
املـ ـح ــاور امل ــروري ــة ال ـك ـبــرى وإغــراق ـهــا
ب ــالـ ـح ــواج ــز امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،واخـ ـت ــراق ــات
امل ـس ـل ـح ــن ل ـن ـصــف أح ـي ــائ ـه ــا ،بـ ــدأت
ش ـ ــوارع ح ـلــب تـسـتـعـيــد عــافـيـتـهــا .إذ
ب ــات م ــن امل ـم ـكــن أن تـعـبــر ال ـس ـي ــارات،
ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،م ــن ّ
دوار ال ـك ــرة
األرضـيــة باتجاه نزلة الفيض ،مــرورًا
ً
ب ـق ـيــادة ال ـش ــرط ــة ،بـ ــدال م ــن االل ـت ـفــاف
الكيلومترين ونصف
مسافة تتجاوز
ّ
ال ـك ـي ـلــوم ـتــر ،ب ـع ــدم ــا خ ــف ـف ــت الـلـجـنــة
األم ـن ـ ّـي ــة عـ ــدد ح ــواج ــز الـتـفـتـيــش في
املدينة.
خـطــوة قـيــادة شــرطــة املحافظة ،برفع
امل ــزي ــد م ــن الـ ـح ــواج ــز وف ـت ــح ط ــرق ــات
ّ
حيوية عدة أمام حركة املــرور ،قوبلت
بارتياح من قبل مواطني مدينة حلب.
وكانت الطريق الواصلة بني ّ
حي سيف
الدولة ومدخل حلب الغربي (مشروع
ّ
واإلسماعيلية
الـنـفــق) ،وبــن الفيض
وامللعب البلدي ،مرورًا بقيادة الشرطة
ُوف ــرع الـهـجــرة ،مــن أه ـ ّـم امل ـحــاور التي
فتحت .يقول غسان بادنكجي ،املقيم
فــي سيف الــدولــة« :الخطوة تــدل على
تحسن أم ـنــي ،فتسهيل حــركــة امل ــرور
يــزيــد مــن شـعــور املــواطـنــن بــاألمــان»،
ولـ ـك ــن ذل ـ ــك ال ي ـم ـن ــع ق ـل ــق م ــواط ـن ــن
آخرين ّ
مما سموه «االنفتاح الزائد»،
ّ
حيث تــرى املواطنة سميرة محمد أن
«ال ـحــواجــز ض ـ ّ
ـروري ــة ،وإغـ ــاق بعض
ّ
ال ـ ـشـ ــوارع ي ـخــفــف اح ـت ـم ــاالت تفجير
ّ
السيارات املفخخة ،ولكن يحتاج األمر
إلى تنظيم عمل العناصر ،وزيادة عدد
املـفـتـشــن لـتـســريــع عـمـلـيــة الـتـفـتـيــش
وتسهيل حركة املرور».
ّ
الجدير ذكره أن مدينة حلب لم تشهد
انتحارية ،أو تفجير ّ
ّ
سيارات
عمليات
ّ
األمنية
مفخخة منذ تـشـ ّـددت اللجنة
بــوضــع ال ـح ــواج ــز ،وت ـعــديــل م ـســارات
الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ،وإغ ـ ـ ـ ـ ــاق بـ ـع ــض امل ـ ـحـ ــاور
املرورية.
ّ
كـمــا أن فـتــح ع ــدد م ــن ال ـطــرقــات أم ــام

حركة املرور جاء بالتزامن مع خطوة
يـنـتـظــرهــا أه ــال ــي امل ــدي ـن ــة م ـنــذ م ـ ّـدة،
وهـ ــي إزال ـ ـ ــة الـ ـح ــواج ــز ال ـب ـع ـي ــدة عــن
املــواقــع الحيوية .وكــان حاجز جامع
عبد الرحمن في حي السبيل ،وحاجز
ّ
السليمانية ،ودوار أبو
التوحيد في
فـ ـ ــراس ال ـح ـم ــدان ــي ف ــي م ــدخ ــل حـلــب
الغربي ،وحاجز طلعة جامع الغزالي
فــي حــي الـشـهـبـ ُـاء ال ـجــديــدة ،مــن أهـ ّـم
ال ـحــواجــز ال ـتــي أزيـ ـل ــت .كــذلــك أزيـلــت
حــواجــز ق ــرب الـحــديـقــة ال ـعـ ّ
ـامــة ،وفــي
ال ـح ـمــدان ـيــة ،وال ـج ــاب ــري ــة ،واس ـت ـبــدل
عـنــاصــر الـشــرطــة فـيـهــا بـعـنــاصــر من
ّ
الشعبية أو الجهات األمنية.
اللجان
ورأى مصدر رفيع في قيادة الشرطة
ّ
أن ه ــذه الـخـطــوة «ج ــاءت بالتنسيق
مـ ــع ال ـل ـج ـن ــة األم ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة الـ ـت ــي لـحـظــت
زوال مخاطر االخـتــراقــات التي كانت
تمثلها بـعــض الـخــايــا الـنــائـمــة هنا
وه ـنــاك فــي أج ـهــزة ال ــدول ــة» ،مضيفًا
ّ
أن «البعد النفسي للخطوة ال يمكن

اغ ـفــالــه م ــع ب ــدء م ـفــاوضــات املـبـعــوث
األمـ ـم ــي س ـت ـي ـفــان دي م ـي ـس ـتــورا مع
الجماعات اإلرهابية ،ومن الضروري
إب ــراز التناقض بــن حالة األمــن التي
يعيشها املواطنون في كنف دولتهم،
وفـ ــوضـ ــى امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات واإلره ـ ـ ـ ـ ــاب،
الـ ــذي يـعــانـيــه س ـكــان ب ـعــض األح ـيــاء
ال ــواقـ ـع ــة ت ـح ــت س ـي ـط ــرت ـه ــم» ،ول ـك ــن،
وف ـ ــي م ـق ــارب ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ل ــأم ــر ،ي ــرى
ّ
بعض املــواطـنــن فــي حلب أن تراجع
ّ
اإلرهابية التي تستهدف
التفجيرات
املراكز الحكومية ،ترافق مع استهداف
األحياء بقذائف الهاون وأسطوانات
ال ـغ ــاز املـفـخـخــة .ويـ ــرى امل ــواط ــن عبد
ّ
الـخــالــق بــاروت ـشــي أن فـتــح الـطــرقــات
والـ ـع ــودة إل ــى م ــا كــانــت عـلـيــه ال ـحــال
ق ـب ــل دخـ ـ ــول امل ـس ـل ـح ــن إل ـ ــى املــدي ـنــة
«خطوة جيدة يجب استكمالها بطرد
املسلحني من حي بني زيد ،الذي ّ
يعد
مصدر القسم األكبر من القذائف التي
تحصد أرواح املدنيني في أحياء حلب
الشمالية».

محطات

الخطوة جاءت
بالتنسيق مع اللجنة
ّ
األمنية بعد زوال
مخاطر االختراقات

ّ
يذكر أن أشد التفجيرات التي وقعت
في حلب نتيجة عدم وجود حواجز
ق ــريـ ـب ــة م ـ ــن األمـ ـ ــاكـ ـ ــن امل ـس ـت ـه ــدف ــة،
أو ن ـت ـي ـجــة ن ـص ــب الـ ـح ــوج ــز ن ـه ــارًا
ً
وإزال ـ ـت ـ ـهـ ــا ل ـ ـيـ ــا ،ك ــان ــت ت ـف ـج ـي ــرات
مستشفى الحياة ،وساحة سعدالله
الجابري ،التي جرى على أثرها قطع
م ـح ــاور م ـ ّ
ـروري ــة ب ــوس ــائ ــل ب ــدائ ـ ّـيــة،
كأكوام الردميات والحجارة.

العميد في الجيش السوري عصام زهر الدين في مطار دير الزور قبل يومين (أ ف ب)

حلب« :النصرة» وشركاؤها يشرعون
في إقصاء «صقور الشام»
صهيب عنجريني
أحدث فصول «معارك املعارضني األهلية» ذاهب نحو املزيد من االشتعال.
الصدامات التي بــدأت قبل أيــام بني «لــواء التوبة» املرتبط بـ«بيعة» لـ«جبهة
أنصار الدين» ،وبني «ألوية صقور الشام» في ريف حلب الجنوبي اتخذت
منحى ُي ّ
مهد لتصفية وجود «الصقور» في املنطقة ،وتاليًا في حلب بأكملها،
األم ــر ال ــذي يـنــدرج فــي إط ــار إع ــادة رســم السيطرة هـنــاك ،وتــرجـيــح الكفة
«الـجـهــاديــة» .وكشفت تـطــورات اليومني األخيرين عــن «تضامن وتكافل»
أبرز املجموعات «الجهادية» في املنطقةّ ،
ضد «صقور الشام» وزعيمها أبو
عيسى الشيخ .ورغــم أن طرفي الـصــراع املستجد يــواصــان محاوالتهما
للتعمية على أسبابه وأهدافهَ ،
غير ّأن «حفلة ردح» حقيقية انطلقت بينهما
أمــس .املجموعات «املتكافلة» أصــدرت بيانًا دعــت فيه «صقور الشام إلى
ُ
التحاكم أمــام محكمة شرعية» ،وأكــدت أن أسباب الخالف «مادية بحتة».
الالفت أن البيان هاجم بطريقة مباشرة (وإن بلهجة مخففة) أبو عيسى
ّ
شخصيًا ،واتهمه بـ«االعتداء على ّ
مقار مجاهدي الريف الجنوبي،
الشيخ
ّ
متهمًا إياهم باتهامات باطلة» .البيان أكد «عدم وجود أي نقطة رباط لصقور
الشام في جبهات القتال في ريف حلب الجنوبي» ،وطلب في الوقت نفسه
من «كافة الفصائل الثورية بأرض الشام أن تدعو الشيخ للتحاكم إلى شرع
الله» .ويكتسب البيان أهميته بفعل عوامل عـ ّـدة ،منها «املكانة االعتبارية»
ألبو عيسى ،إضافة إلى أن نصف املجموعات املوقعة عليه مجموعات وازنة،
وهي «الجبهة اإلسالمية ،وجيش املهاجرين واألنصار ،وجيش املجاهدين،
وجبهة النصرة .األخيرة كانت قد استبقت البيان بنفي عالقتها بتفجير
مقر لـ«صقور الشام» في بلدة الحاضر ،وأكــدت على لسان «أميرها» في
ريــف حلب الجنوبي أبــو العباس الدليمي أن «الهجوم تم من قبل مدنيني
وبعض الفصائل ،تعرضوا لظلم وعمليات سلب ونهب من بعض عناصر
صقور الشام».
ّ
وتتوعد
«صقور الشام» ترد...
سريعًا جاء رد «صقور الشام» عبر بيان مضاد ،اتهمت فيه املجموعات
بالكذب .وفيما قالت «النصرة» وشركاؤها إن سبب الخالف كان «استغالل
ّ
قــوت الـنــاس» ،أكــد بيان «الصقور» عــدم ورود أي شكوى في هــذا الشأن.
ّ
كذلك أكد مشاركة عناصر من «النصرة» مع «لواء التوبة» في اعتقال عدد
لرتل
من عناصرها (صقور الشام) وأخــذ سالحهم ،ثم في نصب كمني ٍ
حــاول «استرجاع املـقــرات املغتصبة ،ومهاجمة منازل عناصر الصقور،
واعتقال بعضهم وتفجير أحد مقراتنا»« .صقور الشام» طالبت «الفصائل
بتحييد عناصرهم فورًا ومحاسبة املشاركني منهم» .وكررت التأكيد على
ّ
أن «ل ــواء التوبة لــه ارتـبــاط وثيق بــداعــش» .وإذ أك ــدت أنها «لــم ولــن ترفض
تحكيم الشريعة يومًا» ،فقد حرصت على اختتام البيان بالوعيد ،فطالبت
بـ«فك جميع املوقوفني وإرجاع السالح واألمانات فورًا ،وإال فإننا مضطرون
لـلــدفــاع عــن أنفسنا بكافة الــوســائــل» .فــي األث ـنــاء ،تــؤكــد كــل املــؤشــرات ّأن
األمــور بني الطرفني ذاهبة إلى التصعيد .ومن املعروف أن كل املعارك بني
املجموعات املسلحة قد بدأت بنغمة «التحاكم الشرعي» ،قبل أن تتطور إلى
معارك طاحنة.

مشهد ميداني

أرض المالح بقبضة الجيش ...ومخيم حندرات ينتظر
حلب ــ باسل ديوب
ل ــم ت ـن ـت ـظــر قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ال ـس ــوري
ف ــي ح ـلــب ك ـث ـي ـرًا ب ـعــد ال ـل ـقــاء الـفــاشــل
لـ ـلـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـ ـمـ ـ ــي سـ ـتـ ـيـ ـف ــان دي
ميستورا مع قادة الجماعات املسلحة
ف ـ ــي عـ ـيـ ـنـ ـت ــاب الـ ـت ــركـ ـي ــة ل ـت ـس ـت ــأن ــف
عـمـلـيــاتـهــا ال ـنــوع ـيــة ال ـخــاط ـفــة الـتــي
أث ـ ـمـ ــرت آخـ ــرهـ ــا عـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
مـنـطـقــة أرض املـ ــاح املـتــاخـمــة لبلدة
ح ــري ـت ــان ع ـلــى ط ــري ــق ح ـلــب ـ ـ ـ أع ـ ــزاز.
كذلك تقدمت وحدات أخرى في مقطع
الـ ـش ــاه ــر ج ـن ــوب ــي م ـخ ـي ــم ح ـ ـنـ ــدرات،
ل ـي ـض ـيــق أكـ ـث ــر ف ــأك ـث ــر ال ـخ ـن ــاق عـلــى
الجيب الباقي للمسلحني في املخيم
الذي بات شبه معزول عن أحياء حلب
الشمالية.
العملية الخاطفة فاجأت الجماعات

العملية الخاطفة
فاجأت الجماعات
المسلحة

امل ـس ـل ـح ــة ،الـ ـت ــي م ـع ـظ ـم ـهــا يـصـنــف
تحت اســم «الجيش الـحــر ،فتداعت
لطلب النجدة مــن «جبهة النصرة»
و«أحـ ـ ـ ــرار الـ ـش ــام» وغ ـيــره ـمــا ،لتقع
أرت ـ ــال امل ـســانــديــن ف ــي مــرمــى ن ـيــران
ال ـج ـيــش ال ـغ ــزي ــرة ال ـتــي ق ـضــت على
الـعـشــرات منهم .وك ــان نصيب بلدة

عندان تسعة من القتلى ،بينهم أحد
شــرع ـيــي «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» ،يحيى
زك ــري ــا ن ــاص ـي ــف ،وعـ ـش ــرات آخـ ــرون
نـعـتـهــم «ت ـن ـس ـي ـق ـيــات» امل ـج ـمــوعــات
املسلحة.
ّ
وقال مصدر عسكري لـ«األخبار» إن
«العملية تمت بنجاح باهر» ،مؤكدًا
«وقـ ـ ــوع أك ـث ــر م ــن  150مـسـلـحــا بني
قتيل ومصاب خالل ساعات النهار».
وبالتزامن مــع اقتحام أرض املــاح،
ك ــان ــت م ـج ـم ــوع ــات أخـ ـ ــرى ع ـمــادهــا
مقاتلو «ل ــواء ال ـقــدس» الفلسطيني
الـ ـ ــذي ي ـض ــم م ـت ـط ــوع ــن م ــن أه ــال ــي
مخيمي ح ـن ــدرات وال ـن ـيــرب ،تتقدم
في مقطع الشاهر بالقرب من مخيم
ح ـن ــدرات ،حـيــث ب ــات مــن تـبـقــى فيه
مــن مسلحني مـحــاصــريــن مــن ثــاث
جهات بشكل محكم ،فيما بقي منفذ

ص ـغ ـي ــر ع ـل ــى ج ــان ـب ــي مـ ـج ــرى نـهــر
قويق ال يتعدى عرضه ثالثمئة متر.
وم ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــر ،وصـ ـل ــت
إم ـ ــدادات بــالــذخــائــر واملـسـلـحــن من
«ح ــرك ــة أح ـ ــرار ال ـش ــام» ال ـتــي تغيب
عــن امل ـشــاركــة فــي م ـعــارك حـلــب منذ
فترة ،وهــي التي أطلقت قبل يومني
غــزوة الحامدية ووادي الضيف في
ريف إدلــب ،كما اضطرت «النصرة»
إلى سحب عدد كبير من مسلحيها
مــن محيط جمعية الـجــود فــي بلدة
الزهراء وإرسالهم إلى املعركة.
وق ــال م ـصــدر م ـعــارض ل ــ«األخ ـبــار»
ّ
إن «ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ــوح ــد الـفـصــائــل
انتهى
املجاهدة فــي غــازي عينتاب
َ
ب ـم ـج ــزرة أرض امل ـ ـ ــاح .ل ــم ي ـســانــد
امل ــدافـ ـع ــون ع ــن ح ـل ــب ك ـم ــا يـنـبـغــي.
الفصائل السلفية املجاهدة لم تعد

تعتبر مدينة حلب معركتها وهي
تركز على الريف».

أرض المالح
تقع بني حندرات وحريتان شمالي
حلب ،أطلق عليها هذا االسم نسبة
إلى رئيس بلدية حلب مرعي باشا
امل ـ ـ ــاح ال ـ ـ ــذي أق ـ ـ ــام ف ـي ـه ــا م ـش ــروع ــا
زراعـيــا حديثًا نهاية الـقــرن التاسع
عشر.
وتكمن أهميتها االستراتيجية اآلن
في توسيع الطوقني األول والثاني
حــول املدينة املزمع تحقيقهما بما
يحكم الـحـصــار عـلــى املـسـلـحــن في
األحياء الشرقية من املدينة ،ويمنع
وصول اإلمدادات إليهم ويجعل من
حـفــر األن ـفــاق أم ـرًا غـيــر ذي ج ــدوى،
وفق ما يؤكده القادة امليدانيون.

