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سوريا
تحقيق

قطع إمداد
المسلحين عبر ماير:

فتح طريق نبل والزهراء النظامي

قطعت القوات السورية أوتوستراد
حلب ــ اع ــزاز ،إثــر السيطرة على بلدة
مايرً ،شمال نبل .بيانون جنوبًا ،وكفين
شماال ،هدفا الجيش التاليان لتوسيع
الطوق وتأمين المناطق المسيطر
عليها حديثًا
ريف حلب ــ مرح ماشي
ينظر أهالي حلب إلى املعارك الدائرة
ف ــي ال ــري ــف الـشـمــالــي بـعــن الـتــرقــب،
آملني حدوث تأثيرات إيجابية على
امل ـس ـت ــوي ــن الـ ـخ ــدم ــي واإلنـ ـس ــان ــي،
ض ـمــن أحـ ـي ــاء امل ــدي ـن ــة ال ـت ــي تعيش
مـعــانــاة اسـتـثـنــائـيــة .كــذلــك ،يــواصــل

الـجـيــش قـضــم ق ــرى وب ـل ــدات الــريــف
ال ـش ـمــالــي وال ـش ــرق ــي الـحـلـبـيــن ،في
محاولة إلحكام الطوق حول املدينة
وعزل مسلحيها عن بعضهم بعضا
وقـطــع خـطــوط إم ــداده ــم .الـتـقــدم في
ال ـ ـشـ ــرق ع ـل ــى ج ـب ـهــة م ـح ـيــط م ـطــار
كويرسّ ،
تتوج بالسيطرة على قرية
برلهني التي تبعد  8كلم عن املدينة
الصناعية في حلب ،والواقعة تحت
سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،فـيـمــا
استعاد الجيش الـســوري السيطرة
ع ـل ــى ق ــري ــة طـ ـع ــان ــة ،الـ ـت ــي كـ ـ ــان قــد
خسرها في وقت سابق.
ب ــدوره ــا ،سـيـطــرت «وحـ ــدات حماية
الشعب» الكردية على قرية العلقمية،
امل ـجــاورة ألوتــوسـتــراد اع ــزاز ،غربي
م ـطــار م ـنــغ ،وإل ــى ال ـش ـمــال مــن بلدة
نـ ـب ــل ،ف ـي ـمــا تـ ـت ــواص ــل امل ـ ـعـ ــارك بــن
املسلحني والقوات الكردية للسيطرة
على قرية الطامورة ،جنوب الزهراء،
ب ـع ــدم ــا س ـي ـط ــر األكـ ـ ـ ـ ــراد ع ـل ــى ج ــزء

واشنطن «قلقة» من حصار حلب
ّ
عبرت الواليات املتحدة عن قلقها من فرض الجيش السوري حصارًا على مدينة
حلب بعد تقدمه في ريفها الشمالي ،ووصفت الوضع اإلنساني في سوريا باملريع.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض جوش إرنست ،أمسّ ،إن واشنطن «قلقة من
ّ
سيؤدي إلى
فرض النظام حصارًا على مدينة حلب ،ألنها تدرك ّأن حصار املدينة
تفاقم األزمة اإلنسانية فيها».
وأضاف ّأن «الهجمات التي تنفذها قوات النظام
السوري بغطاء جوي روسي تودي بأرواح آالف
املدنيني األبرياء ،وتتيح لنظام (الرئيس) بشار األسد
زيادة عنفه ضد املدنيني ،وتؤثر سلبًا على املساعي
الرامية إلى حل أزمة الالجئني في املنطقة والعالم بشكل
عام ،كما ّ
تقوض مساعي الحل سياسي لألزمة القائمة
في سوريا منذ عام .»2011
وكان وزير الخارجية األميركي جون كيري قد طالب
روسيا أول من أمس بالتوقف عن استهداف املدنيني،
ّ
املوجهة التي تلقيها الطائرات
وقال إن القنابل غير
الروسية قتلت أعدادًا كبيرة من املدنيني.
واتهم موسكو ودمشق بخرق قرار مجلس األمن رقم
ّ
وينص على وقف قصف املدنيني والسماح
 2254الذي صدر الشهر املاضي،
بإدخال املساعدات اإلنسانية إلى املناطق السورية املحاصرة.

م ــن الـ ـق ــري ــة ،ب ــال ـت ـق ــدم ن ـح ــو امل ـقــالــع
والسيطرة على تلة الفيران.
س ـقــوط م ــاي ــر ،إل ــى ال ـ ّش ــرق م ــن بـلــدة
نبل ،أول من أمس ،مثل نقطة ّ
تحول
واضـحــة غـ ّـيــرت الــواقــع على األرض،
ً
أسـ ـ ـ ـ ــوة بـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر خ ــريـ ـط ــة امل ـن ـط ـق ــة،
ً
بــاع ـت ـبــار ال ـب ـل ــدة م ـف ـصــا ه ــام ــا في
معركة قطع أتوستراد حلب  -اعــزاز
الواصل إلى الحدود التركية .معارك
السيطرة على البلدة لم تكن عنيفة
كما كــان متوقعًا ،إذ دخـلــت الـقــوات
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة إلـ ـ ــى م ــاي ــر ال ـ ـفـ ــارغـ ــة مــن
مـسـلـحـيـهــا املـنـسـحـبــن ن ـحــو كـفــن،
ً
شـ ـم ــاال .أحـ ــد امل ـقــات ـلــن ع ـلــى جبهة
م ـ ــاي ـ ــر ،يـ ـ ـ ــروي ع ـ ــن املـ ـع ــرك ــة دخ ـ ــول
الـقــوات السورية وحلفائها دون أي
ُ
مـقــاومــة تــذكــر ،بـعــد ه ــرب املسلحني
نحو كفني ،ســاخـرًا مــن األمــر بقوله:
«لـ ـي ّــت ك ــل زم ــائـ ـه ــم يـ ـقـ ـت ــدون ب ـهــم،
م ـ ّـوف ــري ــن عـلـيـنــا وع ـل ـي ـهــم ال ـع ـن ــاء».
ّ
كفني الهدف التالي ملاير ،التي تمكن
الجيش من دخولها ،أمس ،وتواصل
وحداته تمشيط أحيائها ،على الرغم
من األحــوال الجوية الصعبة ،والتي
عرقلت إعالن السيطرة عليها ،حتى
ساعة متأخرة من ليل أمس.

ّ
سيطر الجيش السوري أمس على قرية كفين التي تبعد  6كلم عن مدينة تل رفعت (األخبار)

الطرق الترابية ...وسوء
األحوال الجوية
األمطار املتساقطة بغزارة على ريف
حـ ّلــب ،حـ ّـولــت ال ـطــرق الـتــرابـيــة التي
شقتها آليات الجيش للوصول إلى
بلدتي نبل والزهراء إلى مستنقعات
طينية ،عرقلت السيارات العابرة إلى
املـنـطـقــة .ال ـعــربــات امل ـ ّ
ـدرع ــة انشغلت
بسحب السيارات العالقة في أوحال
األراضـ ــي ال ــزراع ـي ــة .الـتـقــدم الـجــديــد
للجيش ّ
حول ماير من أرض معادية
إلى مالذ للعابرين الهاربني من خطر
ال ـغ ــرق ف ــي ال ـط ــرق ال ـتــراب ـيــة املـبـلـلــة،
ف ـع ــاد ال ـطــريــق ال ـن ـظــامــي الـ ــذي يمر
عبرها ،باتجاه حردتنني ومعرسته
الـخــان إلــى العمل ،مــع تحذيرات من
انكشاف بعض أجزائه أمام القنص،
وال ـخ ــوف م ــن االس ـت ـه ــداف بــالـهــاون
وال ـص ــواري ــخ املــوج ـهــة .وع ـلــى طــول
ال ـطــريــق يـظـهــر ال ـج ـنــود ال ـســوريــون

ّ
المدرعة
العربات
انشغلت بسحب السيارات
العالقة في األوحال

وقــد التجأوا إلــى االحتماء من سوء
األح ـ ـ ـ ــوال الـ ـج ــوي ــة ،ب ــأس ـق ــف ب ـقــايــا
البيوت الحجرية الريفية املتهالكة،
بانتظار أوام ــر الـتـحــرك بــن منطقة
ُ
وأخرى ،فيما تنكشف أراض زراعية
شــاسـعــة ،خـلــت مــن أش ـجــارهــا ،بعد
لـجــوء أهــالــي املـنــاطــق امل ـج ــاورة إلــى
االحـتـطــاب ،درءًا لـبــرد شـتــاء الحرب

املتعاقبة« .الطريق الذي فك الحصار
ع ــن ب ـل ــدت ــي ن ـب ــل وال ـ ــزه ـ ــراء ل ــم يـكــن
سوى طريق عسكري مؤقت» ،تقول
م ـصــادر مـيــدانـيــة .وتـتــابــع« :سـقــوط
ماير هو الذي ّأمن الطريق النظامي
لــدخــول وخ ــروج الـجـيــش واملــدنـيــن
من وإلى املنطقة .وهكذا جرت األمور
ب ـح ـس ــب ال ـخ ـط ــة امل ــوض ــوع ــة خ ــال
جدول زمني جرى تحديده مسبقًا».
ووسط الحديث عن طلب عشائر من
بلدة دير جمال ،الواقعة إلى الشمال
م ـ ــن م ـ ــاي ـ ــر ،الـ ـتـ ـس ــوي ــة م ـ ــع ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري ،خــوفــا مــن عـنــف املــواجـهــة
ضمن خــط الـبـلــدات املتساقطة أمــام
ق ــوات ــه امل ـت ـق ــدم ــة ،أك ـ ــدت امل ـع ـلــومــات
الواردة من حريتان وعندان وحيان،
إلى الجنوب من بلدة الزهراء ،رفض
أي تسوية.
مـ ــا ي ـج ـعــل بـ ـي ــان ــون ه ـ ــدف ال ـج ـيــش
الـ ـح ــال ــي ،الـ ـ ــذي ي ـخ ـفــف م ــن أخ ـط ــار

إسرائيل تحذر :انتصار األسد في حلب تهديد استراتيجي
انتصار األسد وحلفائه
في سوريا ،تهديد
استراتيجي إلسرائيل التي
تخشى أن ينسحب ما يجري
في الشمال على الجنوب
السوري .هذه هي خالصة
المواقف والتعليقات
اإلسرائيلية ،في أعقاب
اإلنجازات الميدانية للجيش
السوري وانتصاراته االخيرة
ً
شماال

يحيى دبوق
ّ
فــضـلــت تــل أب ـيــب الـصـمــت عـلــى نحو
الفت خالل األيــام واألسابيع املاضية
ع ـقــب اإلن ـ ـجـ ــازات امل ـي ــدان ـي ــة للجيش
السوري األخيرة.
أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ـ ــادت ل ـل ـت ـع ـل ـيــق ولـ ــإعـ ــراب
ع ــن ال ـق ـلــق ،م ــع ال ـت ـحــذيــر مـ ّـمــا سـمــاه
أح ــد وزرائ ـه ــا بـ«التغيير فــي املـيــزان
االستراتيجي في سوريا».
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــاري ّـ ــة
اإلسرائيلي ،يــوفــال شتاينتس ،حــذر
م ـ ــن انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
فــي مـنـطـقــة حـلــب وال ـش ـمــال ال ـســوري
ّ
عـ ـم ــوم ــا ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـط ــورات
املـيــدانـيــة األخ ـيــرة هـنــاك ،تثير القلق
ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب ،وتـ ـح ــديـ ـدًا م ــا يـتـعـلــق
بـخـطــره الـشــديــد عـلــى امل ــدى الـطــويــل،
الــذي ُي َع ّد من ناحية تل أبيب ،خطرًا

أكبر بكثير من تهديدات تسلح حزب
الله بالسالح النوعي ،أو ما يوجد في
لبنان ،وأيضًا قياسًا بتهديدات حركة
حماس وأنفاقها.
ال ـخ ـطــر ،ك ـمــا عـ ّـبــر ع ـنــه شـتــايـنـتــس،
عـ ـض ــو املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة،
مــرتـبــط أي ـضــا بــالــوجــود الـعـسـكــري
واالستخباري اإليــرانــي في سوريا،
الـ ـ ـ ــذي ب ــإمـ ـك ــان ــه أن يـ ـتـ ـم ــدد اي ـض ــا
باتجاه الحدود الشمالية إلسرائيل
ومـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــات ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوالن ،فـ ـ ــي حـ ــال
انسحاب انتصارات الجيش السوري
ً
شـمــاال على الـجـنــوب ال ـســوري ،لكن
ّ
مع ذلك ،شدد شتاينتس في املقابل
ع ـلــى أن «إس ــرائـ ـي ــل ل ــن ت ـتــدخــل في
الحرب الدائرة في سوريا ،مع تأكيد
خ ـطــر ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري اإلي ــران ــي
ف ـ ــي م ــرتـ ـفـ ـع ــات الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوالن ،ال ـخ ـط ــر

بالنسبة إلى إسرائيل» .وقال:
األكبر
ُ
«ع ـل ـي ـنــا أن ن ـف ـهــم ح ـل ـف ــاء ن ــا ،وعـلــى
رأسـ ـه ــم الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،مــاهـيــة
الخطر املتأتي من الوجود العسكري
اإليراني في سوريا التي ستنشأ ما
بعد الحرب الدائرة فيها».
ووص ـ ـ ـ ــف شـ ـت ــايـ ـنـ ـت ــس اإلنـ ـ ـج ـ ــازات
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـل ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري بــأنـهــا
«تغيير فــي امل ـيــزان االستراتيجي»،
وق ــال إن «مــا يـحــدث فــي ســوريــا هو
عملية خـطـيــرة مــن شــأنـهــا أن تؤثر
فــي إســرائـيــل ب ـصــورة خـطـيــرة ج ـدًا،
فــإيــران ليست أنـفــاق غــزة ،وهــي قوة
هائلة ،ونحن ال يمكننا االستخفاف
بـ ـق ــدراتـ ـه ــا ومـ ـ ــواردهـ ـ ــا وق ــواتـ ـه ــا».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أخ ـ ـشـ ــى أن نـ ــدفـ ــع ثـمــن
انتصار النظام السوري ضد داعش
بأن ينتشر اإليرانيون على حدودنا
الشمالية ،تــوجــد صــدمــة فــي العالم

م ــن هـمـجـيــة داعـ ـ ــش ،وت ــوج ــد رغـبــة
فــي إل ـحــاق الـهــزيـمــة ب ـهــذا التنظيم،
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تجاهل
التهديد اإليراني وحزب الله».
ّ
ورأى أن «ه ـ ــذا يـشـكــل خ ـط ـرًا علينا
وعلى األتــراك وعلى القبارصة الذين
يشعرون أيضًا بالقلق ،إذ ال أحد يريد
أن يرى إيران تصل إلى حوض البحر
األبيض املتوسط».
وكــانــت الـقـنــاة الـثــانـيــة الـعـبــريــة ،قد
أجـمـلــت املــوقــف اإلســرائ ـي ـلــي املـبـنـ ّـي
عـ ـل ــى «الـ ـقـ ـل ــق وال ـ ـخ ـ ـش ـ ـيـ ــة» ،ون ـع ــت
امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي ق ــال ــت إن
حـلـفــاء هــا قــد تـخـلــوا عـنـهــا ،مـحــذرة
من الخطر الــداهــم على مدينة حلب
والـتــداعـيــات السلبية لقرب سيطرة
الجيش السوري عليها .وأوردت في
تقريرها أن حلب نقطة مهمة جدًا في
الـحــرب الـســوريــة ،وسقوطها يعني

