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ّ
«يتحدون» افتراضيًا
معارضو حلب
ّ
 ...ويستعدون للحصار
على وقع ّ
وحلفائه
السوري
الجيش
م
تقد
ّ
في حلب ،واصلت المجموعات المسلحة
ّ
تخبطها فــي ظــل غ ـيــاب أي «ضــابــط» أو
ّ
ّ
المستجدات ،فيما
استراتيجية لمواجهة
ّ
الشرقية االستعداد لحصار
بدأت أحياء حلب
يبدو وشيكًا

الطرق املفتوحة نحو نبل والزهراء،
ويحد من االستهداف املتواصل عبر
جرار الغاز وقذائف الهاون املستمرة
على املنطقة ،بدءًا من رتيان املحررة،
ً
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى بـ ـل ــدت ــي نـبــل
والزهراء.
دور ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة املــداف ـعــة عن
بلدتي نبل والزهراء لم يتوقف خالل
املعارك الحالية الهادفة إلى توسيع
الـطــوق بــن مناطق الــريــف الحلبي،
ب ــل يـشـكــل ع ـنــاصــر ال ـل ـجــان حــاج ـزًا
ي ـص ـع ــب اخ ـ ـتـ ــراقـ ــه أمـ ـ ـ ــام م ـس ـل ـحــي
بـ ـي ــان ــون ،ف ـي ـمــا ي ــدع ــم سـ ــاح ال ـجــو
وامل ــدف ـع ـي ــة الـ ـس ــوري ــة م ـقــات ـلــي نـبــل
والزهراء في قصف مراكز املسلحني
في البلدة القريبة.
ي ــأت ــي ذلـ ـ ــك ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ن ـ ـ ــداءات
لتوحيد صفوف املسلحني ،ملواجهة
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري امل ـت ـقــدم ف ــي ريــف
حـلــب ،إذ أص ــدر ل ــواء الـيــرمــوك ،أحد

سقوط الخطر عن النظام ،بل وأيضًا
ّ
انتصاره .وأشــارت إلى أن «الرئيس
باراك أوباما ووزير خارجيته ،تخلوا
عن املعارضني السوريني وتركوهم
للرئيس الــروســي فالديمير بوتني،
ّ
األمـ ــر الـ ــذي يـمــكــن الــرئ ـيــس (ب ـشــار)
األسد وإيــران ،من تحقيق االنتصار
عليهم».
ّ
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ،فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـخـ ـي ــارات
البديلة األخرى التي أشغلت املحللني
ً
واملراقبني طويال قد تالشت بالفعل،
ّ
إذ إن «امل ـن ــاط ــق اآلم ـن ــة ال ـتــي ه ــددوا
بــإقــامـتـهــا بــاتــت بــا أث ــر وال إمكانية
تحقق ،كــذلــك فــإن تركيا الـتــي تعاني
وتخشى ما يحصل على حدودها ،لم
أمام الروس».
تجرؤ على فعل شيء ّ
وأشـ ـ ــارت ال ـق ـنــاة إل ــى أنـ ــه م ــن نــاحـيــة
إسرائيل ،ما يحدث في شمال سوريا،
قد يحدث أيضًا في الجنوب السوري،

فصائل الجيش الحر ،بيانًا أكد فيه
على «ضــرورة اتحاد القوى الثورية
وال ـع ـس ـكــريــة» ،ف ــي وج ــه م ــا سماها
«األزمات واالنتكاسات األخيرة التي
عصفت بحلب وريفها» .وفي السياق
ذاتــه ،أعلنت «املحكمة الشرعية» في
حلب ،و«الشرطة الحرة» ،و»املجلس
املـ ـحـ ـل ــي» الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ،بــن
ب ـي ــان م ـش ـتــرك ع ــن ات ـخ ــاذ إج ـ ــراءات
املدينة من
للمحافظة على مـخــزون
ّ
املواد الغذائية واملحروقات ،محذرين
م ــن اح ـت ـكــار ال ـس ـلــع ال ـغــذائ ـيــة ورف ــع
ً
أث ـمــان ـهــا ،اس ـت ـغــاال ل ــأح ــداث الـتــي
يشهدها الريف الشمالي .من جهتها
نفت «نفت غرفة عمليات فتح حلب»
عقد أي هدنة مع تنظيم «داعش» في
ري ــف حـلــب الـشـمــالــي ،بـعــد الـحــديــث
ع ــن إمـ ـك ــان ع ـق ــد م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـهــدنــة
ل ــواج ـه ــة ت ـق ــدم ال ـج ـي ــش ،وح ـل ـفــائــه،
واصفة التنظيم بـ«اإلرهابي».

شتاينتس :إنجازات الجيش
«تغيير في الميزان االستراتيجي»
األم ــر ال ــذي يـعـنــي «أن ـنــا سـنـكــون في
مواجهة مباشرة مع اإليرانيني وحزب
الله ،بغطاء من سالح الجو الروسي،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ب ــال ـق ــرب م ــن ال ـ ـحـ ــدود فــي
الجوالن».
من جهتها ،عادت القناة العاشرة في
تقرير نشرتها الرئيسية ،بــالــذاكــرة
إلى الوراء ،وطالبت كل من أقدم على
نعي الرئيس األسد وتوقع سقوطه،
ّ
بــأن يعيد حساباته« ،ألن ما يحققه
جيشه في سوريا ُي َع ّد إنجازًا كبيرًا
ج ـ ـ ـدًا ،وي ـح ــول ــه إل ـ ــى الع ـ ــب أس ــاس ــي
وال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـقـ ـ ــوي فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا».
وأضــافــت« :مــن كــان يصدق أن األسد

صهيب عنجريني
ّ
ّ
خلفت ّ
تخبطًا كبيرًا
تطورات األحــداث في محافظة حلب
ّ
لدى «الهيئات» املعارضة ،كما لدى املجموعات املسلحة.
وخ ـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،بـ ــدا واضـ ـح ــا ّأن ال ـك ـيــانــات
املـعــارضــة املنتشرة فــي األح ـيــاء الـشــرقـ ّـيــة للمدينة باتت
تتعامل مــع الحصار بوصف ِه أم ـرًا واقـعــا ال محالة ،فيما
َ
ّ
افتراضي» ،وسط غياب
«جيش
قام «ناشطون» بتشكيل
ٍ
ّ
ّ
«استراتيجية» واضحة لدى املجموعات املسلحة للتعامل
وجوديًا فعليًاّ
ّ
ّ
ّ
التطورات امليدانية التي أفــرزت تهديدًا
مع
ُ
ّ
ُ
ُ
لها« .املبادرة» تداولتها مواقع معارضة ،وحثت املجموعات
واحد تحت اسم «جيش حلب».
كيان ٍ
على «االندماج» في ٍ
خال من ذكر أسماء ُاملبادرين أوضحَ
بيان «التشكيل» الذي
ّأن «املبادرة تأتي نظرًا للظروف الدولية ّ
وتقدم النظام على
أكـثــر مــن مـحــور وخـســارة الكثير مــن املناطق امل ـحـ ّـررة»،
ّ
التوحد
مـنـ ّـددًا بــ«عــدم استجابة ق ــادة الفصائل لــدعــوات
املتكررة ،وعدم مباالتهم»ّ .
املبادرة خمس عشرة
وسمت
ً
ً
مجموعة مــدعـ ّـوة ،وأعـطــت قــادتـهــا مهلة «ال تـتـجــاوز 72
ساعة إلصــدار بيان ّ
موحد وتسمية قائد للجيش وهيئة
لــأركــان» ،تحت طائلة اعتبار «كــل قائد فصيل ال يقبل
بهذا االندماج خائنًا للثورة ولدماء الشهداء» .البيان خال
من ذكر اسم «جبهة النصرة» ،واشتمل على مجموعات
أخــرى هي «الجبهة الشاميةّ ،
تجمع فاستقم كما أمــرت،
صقور الجبل ،الفوج األول ،حركة نور الدين زنكي ،جيش
اإلسالم ،جيش املجاهدين ،حركة أحرار الشام اإلسالمية،
فيلق الشام ،كتائب الصفوة ،كتائب أبو عمارةّ ،
تجمع ثوار
الشرقية ،لواء اليرموك ،الفرقة  ،16فرقة السلطان مراد».
وتعليقًا على املبادرة ،قال «قيادي» في «حركة نور الدين
زنكي» لـ«األخبار» ّإنها «قائمة على نيات ّ
طيبة بال شك،
ولـكـ ّـن االنــدمــاج ال يقوم على الـنـيــات» .املـصــدر أوض ـ َـح ّأن
ُ
تسمح بأكثر من محاوالت التنسيق
«املرحلة الراهنة ال
الـعـسـكــري ،ولـيــس بــن الجميع ،بــل بــن املـجـمــوعــات التي
َ
مناطق واحــدة» .ووفقًا للمصدرّ ،
فإن
تتشارك الدفاع عن
ّ
ُّ
«طــريـقــة االنـتـشــار املــتـبـعــة ،الـتــي تـضــع ك ــل منطقة تحت
ّ
َ
سيطرة مجموعة أو اثنتني على األكثر ،صرفت اهتمام كل
مجموعة إلى محاولة الحفاظ على منطقتها» .القيادي الذي

ك ــان سـيـبـقــى ،وم ــن ك ــان قـبــل عــامــن
يــرى أنــه لــن يسقط؟ كـثـيــرون عمدوا
إل ــى نـعـيــه ،لـكـنــه ال ـي ــوم ه ــو صــاحــب
اليد العليا في سوريا».
وأشــارت القناة إلى «وجــوب أن ندرك
جـيـدًا ،الحقائق امليدانية فــي سوريا
وتداعياتها ،وفــي إسرائيل يتابعون
ه ــذه ال ـت ـطــورات ،وي ــدرك ــون جـيـدًا مع
روسيا والبيت األبيض والسوريني،
أن ب ـش ــار األس ـ ــد ح ـتــى ال ـس ــاع ــة ،هــو
ال ـح ــاك ــم الـ ـق ــوي لـ ـس ــوري ــا ...ال ـج ـمــود
املـيــدانــي فــي ســوريــا قــد كسر ،والكفة
تميل بوضوح إلى مصلحة التحالف
الروسي اإليراني».
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،املقربة من
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،ح ــذرت م ــن إم ـك ــان سـقــوط
مدينة حلب ،معقل املعارضني ،وقالت
إن «الـ ــدعـ ــم الـ ـ ــذي ي ــوف ــره حـ ــزب ال ـلــه

تنتشر «حركته» بالدرجة األولى في مناطق الريف الغربي،
ّ
أكد في الوقت ذاته ّأن «الوضع على هذه الجبهة متماسك،
ّ
ّ
عسكرية باتت نــافــذة» .فــي األثـنــاء،
وهـنــاك خطة ط ــوارئ
ّ
ّ
أصدر «مجلس محافظة حلب الحرة» بيانًا مصورًا أعلن
فيه مدينة حلب وريفها الشمالي «مناطق منكوبة» ،فيما
ّ
املحلي ملدينة حلب» عن عقد اجتماع بينه
أعلن «املجلس
ّ
وبني أعضاء «الهيئة الشرعية في مدينة حلب» بغية «بحث
سبل دعم الجبهات وتحديد االحتياجات الرئيسية ملدينة
ّ
بخطوات
حلب» .وتمخض االجتماع عن االتفاق على القيام
ٍ
ّ ّ
ّ
عدة ،بدا جليًا أنها تهدف إلى االستعداد للحصار .وقال
ٌ
بيان مشترك ّإن الطرفني اتفقا على «العمل على تأمني
احتياجات شعبنا الصامد بما يتناسب مع الوضع الراهن
للمدينةّ ،
وإن ّ
أهم إجراء في هذا املجال هو املحافظة على
مخزون املدينة من املــواد الغذائية وامل ـحــروقــات .»...كذلك
أعلن البيان «تشكيل غرفة عمليات مشتركة إلدارة األزمة
الراهنة ،منع إخراج املواد الغذائية واملحروقات خارج مدينة
حـلــب ،إح ــداث دائ ــرة مختصة فــي األم ــور التموينية في
مجلس مدينة حلب الحرة بالتنسيق مع املحكمة الشرعية
وشرطة محافظة حلب الحرة».
ّ
ّ
استمرت معاناة العائالت النازحة
على صعيد متصل،
من معظم مناطق الريف الشماليّ .
وتمسكت أنقرة بخيار
ّ
إغالق الحدود في وجه النازحني ،ألنها «ال ترى في هذه
ً
املرحلة ضرورة إلدخالهم األراضي التركية» ،وفقًا لوالي
ّ
َ
والية كليس سليمان تابسيز .وأوضح األخير ّأن حكومته
تعمل على رفع قدرة ّ
املخيمات التي أقامتها على الجانب
ال ـس ــوري مــن ال ـح ــدود (ع ــدده ــا ثـمــانـيــة) .ب ــدوره ــا ،قالت
«الهيئة الرئاسية ملجلس سوريا الديمقراطية» ّإن املجلس
طلب بشكل عاجل من «كل منظماته املدنية والسياسية
والـعـسـكــريــة واإلنـســانـيــة االسـتـنـفــار لفتح األبـ ــواب أمــام
الالجئني السوريني في جميع أماكن تواجد قوات سورية
الديمقراطية».

وإيران والقصف الجوي الروسي ،فعل
فعله ،بينما في املقابل فإن املعارضة
امل ــدع ــوم ــة م ــن األم ـيــرك ـيــن ،ال تتلقى
إال ال ـكــام فـقــط ،وه ــذا يفسر كـيــف أن
أوبــامــا سـيـغــادر الـبـيــت األب ـيــض ،مع
بـقــاء األس ــد رئيسًا لـســوريــا» .ولفتت
الصحيفة إلى أن اإلنجازات امليدانية
ف ــي ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري ،ه ــي إن ـج ــازات
كـ ـبـ ـي ــرة جـ ـ ـ ـدًا ،و«ق ـ ـ ــد غـ ـ ّـيـ ــرت روسـ ـي ــا
موازين القوى ،بينما تواصل أميركا
التذمر ،وال تدرك أن عليها العمل بدل
االكتفاء بالكالم».
موقع «تايمز أوف إســرائـيــل» ،الــذي
ح ـ ــذر ب ـ ـ ــدوره م ــن س ـي ـط ــرة ال ـج ـيــش
ال ـســوري عـلــى حـلــب ،أع ــرب عــن قلق
من إمكان إنشاء معاقل في املستقبل
في الجنوب الـســوري ،من شأنها أن
تهدد إســرائـيــل ،باعتبار أن املنطقة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة لـ ـس ــوري ــا سـ ـتـ ـك ــون هــي

(األناضول)

ال ــوج ـه ــة امل ـق ـب ـلــة لـلـجـيــش ال ـس ــوري
وحلفائه ،وتحديدًا منطقة درعا.
وبحسب املوقع ،فإن الجهة الوحيدة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادرة عـ ـل ــى «فـ ــرم ـ ـلـ ــة» ان ــدف ــاع ــة
ال ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري ،وق ـل ــب امل ــوازي ــن
ملصلحة املـعــارضــة هــي الـسـعــوديــة،
«ل ـكــن م ــن الـصـعــب الـتـكـهــن ف ــي هــذه
املرحلة إن كانت مخططات الرياض
إلرس ــال عـشــرات اآلالف مــن الجنود،
ت ـع ـه ـدًا ح ـق ـي ـق ـيــا أو مـ ـج ــرد ت ـهــديــد
فــارغ» .وتساءل املوقع« :حتى إن لم
ترسل السعودية جنودًا إلى سوريا،
فـعـلـيـهــا (ف ــي األسـ ـ ــاس) أن تتعامل
أيـضــا مــع جـبـهــات أخ ــرى فــي اليمن
والـخـلـيــج ول ـب ـنــان ،وك ــل ذل ــك بينما
تتقلص خزائنها مع تقلص أسعار
النفط ،في مقابل رفع العقوبات عن
إيران الذي من شأنه أن يعزز ويزيد
ثرواتها».

