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" 3جنيف"صراع محتدم في حلب على أعتاب   

 

 

 

33/3/3102تاريخ النشر:                                    الكاتب : النقيب عبد هللا الزعبي   

شباط   25المزمعة فً  3تصّدر الرٌف الشمالً لمدٌنة حلب المشهد القتالً مؤخراً قبٌل استئناف مفاوضات جنٌف

ت النظام والمٌلٌشٌات التابعة له" فً أرٌاف حلب، وفك الحصار عن بلدتً "نبل الجاري، وذلك بعد تقدم "قوا

فٌهما، وفتح طرٌق اإلمداد العسكري إلى  البشري الخزان والزهراء" الموالٌتٌن، حٌث استطاع االستفادة من

لدتً "نبل والزهراء" المتمركزة فً الجبال الشمالٌة الغربٌة المحٌطة ببو"وحدات الحماٌة الكردٌة" المتعاونة معه، 

 وعلى كامل القرى الممتدة حتى مدٌنة عفرٌن .

فصائل  ةوبدأ التنسٌق المشترك )قوات النظام ، وحدات الحماٌة الكردٌة(  النتزاع المناطق الحدودٌة من سٌطر 

ا من عسكرٌ اً "الجٌش السوري الحر"، الستكمال تطوٌق مدٌنة حلب، وفً هذا السٌاق شهدت جمٌع الجبهات تصعٌد

 قبل كافة القوى الموجودة على األرض.

وجٌش الثوار( انشغال "الفصائل  ،واستغلت "قوات سورٌة الدٌمقراطٌة" المتمثلة بـ)وحدات الحماٌة الكردٌة 

إلٌقاف تقدم "قوات النظام" على الجبهات المختلفة فً حلب، لتقوم   االعسكرٌة للجٌش السوري الحر" فً معاركه

المناطق الحدودٌة مع تركٌا، تمكنت خاللها وبالتنسٌق مع "قوات النظام" وبدعم جوي روسً  بهجوم واسع علىهً 

.(1)السٌطرة على عدة مناطق أهمها: مدٌنة الشٌخ عٌسى وتل رفعت وبلدة منغ ومطارها من    

نظٌم وال تزال "الفصائل العسكرٌة للجٌش الحر" تخوض معاركها ضد "قوات سورٌا الدٌمقراطٌة" من جهة، و"ت

الدولة وقوات النظام وحلفائه" من جهة أخرى، بمساندة الطٌران الروسً الذي ٌتبع سٌاسة األرض المحروقة فً 

 استهداف مواقع "الجٌش السوري الحر".
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، فإنها الخفٌفة األسلحة بعض انعدامه باستثناءوعلى الرغم من قلة الدعم المقدم لفصائل "الجٌش السوري الحر" أو 

لشن هجوم معاكس تستعٌد من خالله السٌطرة على المناطق التً فقدتها لمصلحة  الٌا وتتأهب فعلٌاً تحشد قواها ح

، فً جسم )**("قوات النظام وقوات سورٌة الدٌمقراطٌة" ، حٌث تم اإلعالن مؤخراً عن اندماج عدة تشكٌالت

 .(2) عسكري واحد بقٌادة هاشم الشٌخ )أبو جابر( القائد السابق لحركة أحرار الشام

 التجاذبات الدولية في حلب:

تحرٌر  من  تجمعها وحدة الهدف والمعتقد فً إسقاط النظامعندما كانت التشكٌالت القتالٌة فً حلب استطاعت  

 إالالكامل، ب لى إعالن حلب محررةإحتى كادت تصل  "قوات النظام وحلفائه"من  فً المدٌنة ورٌفهامناطق واسعة 

فً  قلٌمٌة والدولٌة نتج عنها تَنوع  التجاذبات اإلوطرأ تباعاً على واقع التشكٌالت القتالٌة أن المتغٌرات التً أخذت ت

.الدول المعنٌة بالمسألة السورٌة فً تحقٌق مصالحهاتلك استثمرته  األمر الذيف اهدالتوجهات واأل  

الت التفاوض بٌن "النظام  وما تالها من جو ٌة الخاصة بإنهاء الصراع فً سورٌةبداٌة عقد المؤتمرات الدولمع ف

نتاج تنظٌمات مقاتلة فً الجسم إ علىقلٌمٌة الدولٌة واإل وهٌئات المعارضة السورٌة المختلفة"، عملت بعض القوى

أهداف الثورة، األمر الذي صّب فً مصلحة النظام بالدرجة بعٌدة عن تخدم أجنداتها الخاصة  السوري العسكري

 األولى.

هذه التنظٌمات من فصائلها القتالٌة لمواجهة  تحوٌل جزءعلى "قوى المعارضة والثورة"  وهذا الواقع الجدٌد فرضَ 

الجدٌدة التً شكلت حاجزاً ٌمنعها من تحقٌق هدفها فً إسقاط النظام، وبالتالً فقد أضحت مدٌنة حلب ساحة 

" و"قوات سورٌة للصراعات تتواجه فٌها كل من "فصائل الجٌش السوري الحر"  و"تنظٌم الدولة اإلسالمٌة

الدٌمقراطٌة الجدٌدة" المدعومة من الروس والمتهمة بالتنسٌق مع قوات النظام، إضافة إلى "قوات النظام 

 ومٌلٌشٌاته" المدعومة أٌضا بالطٌران الروسً.

 تفاهمات كبرى شمال سورية

دت نتائجها على األرض فً تجس "التدخل الروسً المباشر"ٌبدو أن تفاهمات دولٌة اتفقت علٌها الدول الكبرى بعد 

نقل معارك النظام والروس إلى الشمال السوري، لٌنتج عنها الواقع الحالً لسٌر المعارك من خالل دعم دول معٌنة 

رض مع أهداف النظام وتشٌر الوقائع إلى: تتناغم أهدافها "القرٌبة ربما" وأفعالها على األ لتنظٌمات  

التنسٌق مع "قوات سورٌة الدٌمقراطٌة" تعمل على سحب أوراق الضغط من أّن روسٌا بالتعاون مع النظام و ب -أ

أٌدي "فصائل الجٌش السوري الحر"، التً ٌمكن أن تستخدمها المعارضة السٌاسٌة فً المفاوضات الجارٌة، 

 كحصارها لبلدتً "نبل والزهراء" وسٌطرتها على أجزاء واسعة من حلب العاصمة التجارٌة والصناعٌة لسورٌة. 

وجود تفاهمات غٌر معلنة روسٌة وأمرٌكٌة بشأن "المسألة الكردٌة" حٌث أن تنظٌماتها المسلحة بما فٌها  -ب 

"وحدات الحماٌة الكردٌة" التً انضوت تحت اسم "قوات سورٌة الدٌمقراطٌة" المدعومة أمرٌكٌاً بالسالح، تقوم 

فً رٌف حلب الشمالً، وخاصة فً المناطق  روسٌا بتأمٌن الغطاء الجوي لها أٌضا، لتحقٌق تقدم على األرض

 (3)القرٌبة من الحدود التركٌة.

ولعّل روسٌا وأمرٌكا ٌهدفان من هذا الواقع إلى تحقٌق مكاسب مٌدانٌة لألكراد وتهٌئتهم كالعب سٌاسً ال غنى 

المنبثق عن مؤتمر  عنه، خاصة فً ظل المفاوضات الجارٌة التً رفض فٌها "وفد هٌئة التفاوض العلٌا للمعارضة
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رئٌس حزب االتحاد  صالح مسلملتلك التنظٌمات، متل شخصٌة  ةالرٌاض" دخول شخصٌات سٌاسٌة تابع

 الدٌمقراطً الكردي . 

دوٌلة "وهذه األهداف "الروسٌة األمٌركٌة تثٌر حفٌظة تركٌا التً تشعر بخطر تقدم األكراد الذٌن ٌطمحون بإقامة 

(4)لها. اً ٌة فً تركٌا والتً تشكل امتدادمحاذٌة للمناطق الكرد "كردٌة  

 موقف فً المتحدة الوالٌات كراد، األمر الذي وضعوفً هذا السٌاق هددت تركٌا بالتحرك العسكري ضد األ 

وبنفس  اإلسالمٌة" التً تشكل تحالفا دولٌا لمحاربته، الدولة "تنظٌم لمحاربة أساسٌا العبا األكراد تعتبر فهً حرج،

.االطلسً شمالً حلف إطار فً مع تركٌا الوقت متحالفة  

بعاد الصراع على حلبأ   

أخذت المعارك بعد "التدخل الروسً المباشر"  منحى أخر، خاصة باتباعها سٌاسة األرض المحروقة، ونقل 

دولً وشح دعم "فصائل الجٌش السوري الحر" من صمت فً حلب، فً ظل سٌطرة "الحر"  مناطقلى معاركها إ

شعب السوري.قبل أصدقاء ال  

  ،وفٌما لو استمرت الهجمة الشرسة على "فصائل الجٌش السوري الحر" من قبل "النظام وحلفائه" من جهة

فإّن الوضع المٌدانً فً حلب قد ٌسٌر إلى رسم خرٌطة جدٌدة على  ،و"تنظٌم الدولة اإلسالمٌة" من جهة أخرى

 : الشكل اآلتً

نة حلباقتراب "النظام وحلفائه" من حصار مدٌ - 1  

 ةسٌطر بعد خصوصا والحصار العزلة سهلة وتصبح الشرقً الشمال من اإلستراتٌجً بعدها إدلب فقدان - 2

 من االستراتٌجً بعدها) الساحل وجبال( الشرق من االستراتٌجً هاد  ع  ب  ) الجنوبً حلب رٌف على "قوات النظام"

 .حٌدالو امتدادها الشمالً حماه ، فٌما ٌتبقى رٌف(الغربً الشمال

 مناطق بٌن الوحٌد الطرٌق قطع ٌعنً ذلك الشمالً حلب رٌف على ه"ؤالنظام وحلفا وفً حال سٌطرت "قوات - 3

 أزمة إلى سٌؤدي مما( حوش أم طرٌق) "تنظٌم الدولة اإلسالمٌة" "فصائل الجٌش السوري الحر" ومناطق

محروقات من حقول ومصافً نفط فً ال ، حٌث تصل إلٌهمالحلب الغربً والرٌف إدلب فً جدا كبٌرة محروقات

 المناطق الشرقٌة فً سورٌة. 

 كاملة "تنظٌم الدولة" حدود "فصائل الحر" تكون ومناطق "الدولة تنظٌم" مناطق بٌن الوحٌد الطرٌق قطع وبعد  - 4

 ناطقم فً التوغل للنظام ٌتٌح مما..  الشمال و"وحدات حماٌة الشعب الكردٌة" من الغرب من "قوات النظام" مع

قوى المعارضة المتمثلة "بفصائل  وتكون( دولً بدعم ٌحظى أمر وهذا) اإلرهاب مكافحة بحجة وحٌدا "التنظٌم"

 المعادلة. هذه خارج الجٌش السوري الحر"

 ورٌفها عفرٌن منطقة كامل على منطقٌا تسٌطر قد كونت الشمالً حلب رٌف على سٌطرت "قوات النظام" وإذا -5

 .والقوات الكردٌة "وحدات حماٌة الشعب" النظام بٌن ٌدة" كما ٌبدوالج "العالقات بحكم

..  جندٌرس جهة من إدلب فً الهوى باب معبر من فقط كم 4 بعد على ه"ؤ"النظام وحلفا وعندئذ ٌكون -6

قد تّم قطعها. للمعارضة المتمثلة بفصائل "الجٌش السوري الحر" الدولٌة اإلمداد طرق كل تكون علٌه وبالسٌطرة  
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ًٌّا  7-   وكل ما ذكر سٌؤدي إلى تخوٌف تركٌا وثنٌها عن المتابعة فً حماٌة أمنها القومً، وقد ٌكون التحذٌر جد

 بالقدر الكافً إلشعال الحرب.

 خالصة 

على حلفاء المعارضة و"فصائل  للواقع المٌدانً وللصراع المحتدم محلٌا ودولٌا فً حلب، ٌبدو أنّ  بعد هذا العرض 

 ةالمعنٌ ة الوحٌدأن "قوات المعارضة" لٌست  قطر..الخ(، إدراك حقٌقة  –سعودٌة ال -الحر" )تركٌاالجٌش السوري 

 .)معركة حلب الكبرى( بهذه المعركة

كل األمثل إلعادة التوازن المطلوب هو دعم فصائل "الجٌش السوري الحر" بالش ،الحل األفضل أمامهم ولعلّ 

قد التً  الجسٌمة ومن ناحٌة المخاطرأالناحٌة المادٌة، سواء من لهم كلفة  أقل نجاح الحل السٌاسً فً سورٌة، فهوإل

 .لتحقٌق ذلك تدخل عسكري مباشرٌواجهونها فٌما لو قرروا القٌام ب

___________________________________________________________ 

 

 

 

   :الهوامش والمصادر

 
" و"اللواء 16لمعلن عنه هً "حركة نور الدٌن الزنكً" و"صقور الجبل" و"الفرقة الفصائل المشاركة حتى اآلن فً التشكٌل ا **

" و"الفوج األول" و"حركة أحرار الشام" و"تجمع فاستقم" و"لواء السلطان مراد" و"لواء المنتصر باهلل" و"لواء الٌرموك" و"ثوار 101

 الشرقٌة". 

 م .  2016/ 2/ 12خالد الخطٌب ، الجمعة  المدن ، تعدٌالت جوهرٌة على خرٌطة السٌطرة العسكرٌة ، (1)

 http://goo.gl/qL1KGY  

(2 ) م . 2016/  2/ 16الثالثاء  –فصائل فً حلب تباٌع قائداً واحداً لتنسٌق العمل العسكري، الكاتب مصدر  -مصدر     

http://goo.gl/AuMoz4  

ف إٌرانً من الدعم الروسً لألكراد بسورٌا  (3) م .2016ٌناٌر  24األحد  –الدرر الشامٌة ، تخوُّ  

http://eldorar.com/node/93952  

م .2016فبراٌر  11الخمٌس  –الدرر الشامٌة ،التدخل السعودي التركً  (4)  

 http://eldorar.com/node/94815 
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