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التطورات امليدانية ا ألخرية يف حلب :ا ألبعاد والتداعيات
جفر يوم الثنني املوافق  1من ش باط  2016بد أأت قوات ا ألسد املدعومة من ِقبَل امليليش يات "الش يعية" جهوما عىل
قرى وبدلات ريف حلب الشاميل ،بتغطية جوية من الطريان الرويس ،حيث هتدف امحلةل العسكرية الواسعة للوصول
حاَصين من ِق َبل فصائل اجليش احلر .واملعارك مس مترة حيث اس تطاعت املليش يات
معسكر ْي نبل والزهراء امل ُ َ
اىل
َ
الش يعية جزئيا فك احلصار عن املعسكرين ودخول عناَصها الهيام .

أأمهية املوقع
املوقع اجلغرايف تمكن أأمهية نبل والزهراء يف وقوعهام عىل الطريق الواصل بني حلب املدينة واحلدود الرتكية شامل،
حييط بنبل من هجة الشامل الغريب مدينة عفرين املس توىل علهيا من قبل ( PYDحزب الاحتاد ادلميقراطي) والقرى
املوالية لقوات ا ألسد ،ولهاتني املدينتني موقع اجامتعي و أأمهية عسكرية ،فساكهنام من الش يعة ويشلكون احلاضنة
الوحيدة املتبقية للنظام يف الريف الشاميل ،ويشلكون خزاان برشاي هل ونقطة انطالق اىل اعزاز ،فهناك قوات عسكرية
جمهزة داخل املدينتني قد تولت ايران دمعهام وتسليحهام منذ بداية الثورة ،وعليه فقد تسلح حوايل  11أألف شاب من
القريتني ،ومعهم حوايل  30قياداي من احلرس الثوري اليراين وحزب هللا اللبناين ،لهذا فان كرس احلصار عن القريتني
س يؤمن زايدة امداد جلهبات النظام بعدد خضم من املقاتلني اجملهزين ،وتمكن اخلطورة يف انضامم هؤلء املسلحني يف
حتالف مصلحي مع ( PYDحزب الاحتاد ادلميقراطي) مما يشلك خطورة وعبئا عىل الثوار يف تكل املنطقة.
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الوضع امليداين
الوضع السابق الوضع امليداين اىل اترخي  2016-2-1اكنت قوات اجليش احلر وقوات جهبة النرصة حتيط بقرييت نبل
والزهراء من  3اجتاهات ،واكن لها منفذ وحيد مير من خالهل قليل من ادلمع عن طريق عفرين وقراها ،وتقوم طائرات
قوات ا ألسد ابسقاط الطعام والغاثة عن طريق الطائرات بواسطة املظالت.
الوضع احلايل بتارخي  2و  3ش باط  2016مت التقدم الكبري نسبيا ابجتاه نبل والزهراء من قبل الفصائل العراقية
(النجباء  -أأبو الفضل العباس  -حزب هللا العرايق) من هجة الرشق (احرص  -وحش ية  -الشهابية) مدعومة ابلقوات
اخلاصة لقوات ا ألسد ووحدات املغاوير ،واس تطاعوا التقدم حىت حدود (معرس تة)و(حردتنني) مس يطرين بطريقهم
عىل بدلة تل جبني ،وبذكل أأصبحوا عىل مسافة أأقل من  3مك من نبل ،ونتيجة للمؤازرات الكبرية للثوار متكنوا من
احلد من رسعة تقدم قوات ا ألسد ،ومعليا متكنت قطعة من قوات ا ألسد وامليليش يات املصاحبة لها الوصول اىل
بدليت نبل والزهراء وفك احلصار عن هاتني املدينتني ،ومت قطع التصال بني حلب والريف الشاميل لها ،واذلي يُعد
اخلزان البرشي للثوار يف حلب ،وهذا ما يشلك خطوة كبرية حنو حصار حلب بشلك اكمل.
الوضع العسكري معوما غري مطمنئ ،والطريان الرويس يقصف بشلك عنيف  ،مما شلك عبئا خضام عىل املدنيني.
موقف تنظمي ادلوةل الواحض هو أأن قوات ا ألسد يتقدم وظهره مكشوف لتنظمي ادلوةل متاما ،واملسافة بيهنام ل تتعدى
 3مك ومع ذكل فمل حيرك تنظمي ادلوةل قواته أأية حركة ،ومل تطلق أأية طلقة ابجتاه قوات ا ألسد ,كام أأن تنظمي ادلوةل بد أأ
يرسل اىل قوات اجليش احلر طالبا الانضامم اليه ومبايعته ليقوم مبساعدهتم عسكراي وهذا لن حيدث.

اخلطة الروس ية املفرتضة
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من الواحض أأن هناك حماوةل لغالق احلدود الرتكية السورية وعزل املدن بعضها عن بعض مث اسقاطها تدرجييا ابتداء
حبلب  ،مث ادلب  ،مث حامة  ،مث ما تبقى من ريف الالذقية واملناطق احمليطة هبا ،وتتضح معامل اخلطة عىل النحو
التايل :
.1
.2
.3
.4

يُعتقد أأن قطع طرق المداد ملدينة حلب من بدليت نبل والزهراء  ،الطريق الطويةل املؤدية اىل ابب الهوى مس هتدفة من
الطريان الرويس .
ُُيطط للوصول اىل عفرين وتطويق حلب مع الفصائل التابعة للـ  PYDالكردية من الشامل و الرشق .
يمت التقدم من مطار كويرس ومنطقة الش يخ جنار ابجتاه احملطة احلرارية وتطويق حلب من هجة الرشق اجلنويب .
التقدم من مطار كويريس ابجتاه سد ترشين ،والالتقاء مع فصائل قوات سورية ادلميقراطية التابعة للـ  PYDلالطباق لحقا
ـ مع غطاء جوي رويس ـ عىل مناطق منبج ،جرابلس ،مث الانتقال ملعركة الرقة لحقا.
كام يعتقد أأن تقدم روس يا للهجوم عىل جبل الأكراد هجة كنسااب لغالق احلدود الرتكية من هذه اجلهبة يف حمافظة الالذقية،
ومن بعد عزل الشامل ستتجه روس يا لعزل احملافظات بعضها عن بعض ،حلب ،ادلب ،حامة ،مث تتجه اىل الرسنت ومن مث
تقس مي محص اىل قسمني مث اسقاطها تدرجييا.

واجلدير ابذلكر أأن معركة قطع طرق المداد يف اجلنوب مس مترة عىل حمور درعا وعامتن بعد الش يخ مسكني .
وهكذا تكون روس يا قد فصلت املناطق احملررة بعضها عن بعض لتعمل عىل اسقاطها تدرجييا.
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التوصيات
 .5ادلمع العسكري العاجل للثوار يف ٍّل
ك من الريف الشاميل والريف الغريب لفتح الطريق.
 .6فتح املعابر احلدودية لغاايت انسانية.
 .7اجياد منظومة عسكرية موحدة من الفصائل املوجودة عىل ا ألرض ،مكعارضة معتدةل شبهية بقوات سوراي ادلميقراطية  ،من
شأأهنا تقويض مرشوع الـ  PYDوتكون البديل عنه.
 .8خطوط المداد من خالل دمع عسكري يقدم للقوة املشلكة .
 .9تشكيل طاوةل تنس يق مباشمع اجلهات اخملتصة العسكرية .
 .10الضغط عىل غرفة املوك لتوس يع قامئة ادلمع  ،حىت جلهبات النظام وليس فقط ملاكحفة تنظمي ادلوةل .
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