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 التطورات امليدانية الأخرية يف حلب: الأبعاد والتداعيات

 

عىل  ِقبَل امليليش يات "الش يعية" جهوما  بدأأت قوات الأسد املدعومة من  2016ش باط من  1جفر يوم ال ثنني املوافق 

لوصول لامحلةل العسكرية الواسعة  هتدفحيث  ،بتغطية جوية من الطريان الرويس، قرى وبدلات ريف حلب الشاميل

ىل معسكَرْي نبل والزهراء املُحاََصين من ِقبَل فصائل اجليش احلر املليش يات اس تطاعت  حيثمس مترة املعارك و . ا 

لهياملعسكرين ودخول عناَصها فك احلصار عن  الش يعية جزئيا    ام .ا 

 

 أأمهية املوقع 

 تمكن أأمهية نبل والزهراء يف وقوعهام عىل الطريق الواصل بني حلب املدينة واحلدود الرتكية شامل ، املوقع اجلغرايف 

والقرى )حزب الاحتاد ادلميقراطي(  PYDحييط بنبل من هجة الشامل الغريب مدينة عفرين املس توىل علهيا من قبل 

فساكهنام من الش يعة ويشلكون احلاضنة  ،اجامتعي وأأمهية عسكريةولهاتني املدينتني موقع  ،لقوات الأسداملوالية 

ىل اعزاز ،الوحيدة املتبقية للنظام يف الريف الشاميل فهناك قوات عسكرية  ،ويشلكون خزاان  برشاي  هل ونقطة انطالق ا 

يران دمعهام وتسليحهام منذ بداية الثورة أألف شاب من  11 وعليه فقد تسلح حوايل ،جمهزة داخل املدينتني قد تولت ا 

ن كرس احلصار عن القريتني  منقياداي   30ومعهم حوايل  ،القريتني احلرس الثوري ال يراين وحزب هللا اللبناين، لهذا فا 

مداد جلهبات النظام بعدد خضم من املقاتلني اجملهزين، وتمكن اخلطورة يف انضامم هؤلء املسلحني يف  س يؤمن زايدة ا 

 . عىل الثوار يف تكل املنطقة الاحتاد ادلميقراطي( مما يشلك خطورة وعبئا   )حزب PYD حتالف مصلحي مع 
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 الوضع امليداين 

ىل اترخي   الوضع السابق اكنت قوات اجليش احلر وقوات جهبة النرصة حتيط بقرييت نبل  2016-2-1الوضع امليداين ا 

وتقوم طائرات  ،واكن لها منفذ وحيد مير من خالهل قليل من ادلمع عن طريق عفرين وقراها ،اجتاهات 3والزهراء من 

غاثة عن طريق الطائرات بواسطة املظالت قوات الأسد سقاط الطعام وال   . اب 

ابجتاه نبل والزهراء من قبل الفصائل العراقية  مت التقدم الكبري نسبيا   2016ش باط  3و  2بتارخي   الوضع احلايل

الشهابية( مدعومة ابلقوات  -وحش ية  -حزب هللا العرايق( من هجة الرشق )احرص  -أأبو الفضل العباس  -)النجباء 

واس تطاعوا التقدم حىت حدود )معرس تة(و)حردتنني( مس يطرين بطريقهم  ،ووحدات املغاوير لقوات الأسداخلاصة 

مؤازرات الكبرية للثوار متكنوا من للمك من نبل، ونتيجة  3قل من أأ وبذكل أأصبحوا عىل مسافة  ،جبنيعىل بدلة تل 

ىل  قوات الأسد وامليليش يات املصاحبة لهاومعليا  متكنت قطعة من  ،الأسداحلد من رسعة تقدم قوات  الوصول ا 

واذلي يُعد  ،بني حلب والريف الشاميل لها ومت قطع التصال ،تني املدينتنيابدليت نبل والزهراء وفك احلصار عن ه

 وهذا ما يشلك خطوة كبرية حنو حصار حلب بشلك اكمل. ،اخلزان البرشي للثوار يف حلب

 . عىل املدنينيخضام  مما شلك عبئا  ، والطريان الرويس يقصف بشلك عنيف  ،الوضع العسكري معوما  غري مطمنئ

تتعدى  واملسافة بيهنام ل ،متاما   لتنظمي ادلوةليتقدم وظهره مكشوف  الأسدقوات ن أأ  واحض هوال  تنظمي ادلوةلموقف 

قوات الأسد, كام أأن تنظمي ادلوةل بدأأ ية طلقة ابجتاه أأ ومل تطلق  ،ية حركةأأ  قواته تنظمي ادلوةلك حير مل مع ذكل فمك و  3

ليه ومبايعته ليقوم مبساعدهتم عس ىل قوات اجليش احلر طالبا  الانضامم ا   كراي  وهذا لن حيدث.يرسل ا 

 

 

  اخلطة الروس ية املفرتضة
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سقاطها تدرجييا  ابتداء   عن بعض من الواحض أأن هناك حماوةل ل غالق احلدود الرتكية السورية وعزل املدن بعضها مث ا 

دلب، حبلب  وتتضح معامل اخلطة عىل النحو  ،ريف الالذقية واملناطق احمليطة هبا منما تبقى  ، مث حامة ، مث  مث ا 

 التايل :

ىل ابب الهوى مس هتدف ةاملؤدي الطريق الطويةل ،قطع طرق ال مداد ملدينة حلب من بدليت نبل والزهراء أأن يُعتقد  .1 من  ةا 

 الطريان الرويس .

ىل عفرين وتطويق حلب مع الفصائل التابعة للـ  .2  الكردية من الشامل و الرشق .  PYDُُيطط للوصول ا 

 يمت التقدم من مطار كويرس ومنطقة الش يخ جنار ابجتاه احملطة احلرارية وتطويق حلب من هجة الرشق اجلنويب . .3

طباق لحقا   PYDوالالتقاء مع فصائل قوات سورية ادلميقراطية التابعة للـ  ،التقدم من مطار كويريس ابجتاه سد ترشين .4 لال 

 الانتقال ملعركة الرقة لحقا .مث  ،جرابلس ،عىل مناطق منبجـ مع غطاء جوي رويس ـ 

 ،كام يعتقد أأن تقدم روس يا للهجوم عىل جبل الأكراد هجة كنسااب ل غالق احلدود الرتكية من هذه اجلهبة يف حمافظة الالذقية 

دلب ،حلب ،بعضعن بعضها  احملافظاتمن بعد عزل الشامل ستتجه روس يا لعزل و  ىل الرسنت و  ،حامة ،ا  من مث مث تتجه ا 

ىل قسمني مث ا  تقس مي  سقاطها تدرجييا .  محص ا 

 . معركة قطع طرق ال مداد يف اجلنوب مس مترة عىل حمور درعا وعامتن بعد الش يخ مسكنيواجلدير ابذلكر أأن 

 سقاطها تدرجييا .ا  تعمل عىل ل وهكذا تكون روس يا قد فصلت املناطق احملررة بعضها عن بعض 
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