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الحدث

حشود في حلب لمعركة «طـو

تستقدم قوات النظام السوري و«الجيش الحر» مزيدًا من التعزيزات إلى مدينة حلب،
تمهيدًا لـ«معركة طويلة األمد» ،فيما أفاد «املرصد السوري لحقوق اإلنسان»
عن دخول مسلحني من العشائر ّالعربية على خط القتال الى جانب النظام ،فيما
كشفت صحيفة «الغارديان» عن أن عشرات الجهاديني األجانب دخلوا إلى سوريا عن
طريق تركيا

«إن أكثر من ثالثة آالف مقاتل من املعارضة موجودون في حلب» (زهرة بن سمرة  -رويترز)

أفاد مصدر أمني في دمشق بأن الطرفني
امل �ت �ق��ات �ل�ي�ن ي� �ق ��وم ��ان ب �ح �ش��د امل� ��زي� ��د م��ن
«ال�ت�ع��زي��زات م��ن أج��ل معركة حاسمة في
ح �ل��ب ،ق ��د ت�س�ت�م��ر أس��اب �ي��ع ع� � ��دة» .وق ��ال
إن «ال �ج �ي��ش ال�ن�ظ��ام��ي ي�ح��اص��ر األح �ي��اء
ال�ت��ي يسيطر عليها اإلره��اب �ي��ون وي�ق��وم
ّ
ب�ق�ص�ف�ه��ا ،ل�ك�ن��ه ال يستعجل ش ��ن هجوم
ع�ل��ى ك��ل م�ن�ه��ا» الس �ت��رج��اع �ه��ا ،موضحًا
ّ
أن امل� �ق ��ات� �ل�ي�ن امل � �ع� ��ارض �ي�ن ي �س �ت �ق��دم��ون
ت� �ع ��زي ��زات م ��ن ت��رك �ي��ا ال� ��ى ح �ل ��ب ،ب�ع��دم��ا
تمكنوا من السيطرة على حاجز عسكري
استراتيجي ف��ي ع�ن��دان ،ال�ت��ي تبعد نحو
خ�م�س��ة ك�ي�ل��وم�ت��رات ش �م��ال غ��رب امل��دي�ن��ة.
وتمكن املقاتلون املعارضون من السيطرة،
أمس ،على قسمني للشرطة في حلب بعد
س ��اع ��ات م ��ن امل � �ع� ��ارك ،ب �ح �س��ب «امل ��رص ��د
ال�س��وري لحقوق اإلن �س��ان» .وق��ال املرصد
«ه��اج��م م �ئ��ات ال �ث ��وار م�خ�ف��ري��ن للشرطة
ف��ي ح��ي ال�ص��ال�ح�ين وب ��اب ال �ن �ي��رب ،فقتل
أربعون عنصرًا من الشرطة على األقل في
معارك استمرت ساعات وانتهت بسيطرة
املقاتلني على القسمني».
كذلك أف��اد املرصد عن اشتباكات في حي
الزهراء قرب فرع املخابرات الجوية ،وعن
ه�ج�م��ات للمقاتلني امل�ع��ارض�ين ع�ل��ى مقر
امل �ح �ك �م��ة ال �ع �س �ك��ري��ة وف� ��رع ح ��زب ال�ب�ع��ث
ال �ع��رب��ي االش� �ت ��راك ��ي .وف� ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
تستمر ف�ي��ه االش�ت�ب��اك��ات ف��ي أط ��راف حي
ص�لاح الدين وأحياء أخ��رى ،ذك��رت وكالة
ّ
«فرانس برس» أن حدة القصف انحسرت،
أم � ��س ،ف ��ي امل ��دي �ن ��ة ،ول� ��م ت �س �م��ع أص� ��وات
انفجارات قوية كما في األيام املاضية.
من ناحيته ،قال رئيس املجلس العسكري
املشترك في «الجيش الحر» ،العقيد عبد
الجبار العقيدي ،إن النظام ح��اول لثالثة
أيام استعادة صالح الدين ،لكن محاوالته
فشلت وتكبد خسائر كبيرة ف��ي األرواح
واألس � �ل � �ح� ��ة وال � ��دب � ��اب � ��ات ،واض � �ط� ��ر إل ��ى
االن �س �ح��اب .وق ��ال ال�ع�ق�ي��دي «إن أك�ث��ر من
ثالثة آالف مقاتل من املعارضة موجودون
في حلب».
في السياق ،أفاد املرصد بأن «املعركة في
حلب عنيفة ،وهذا يدل على أنها مصيرية
ل�ل�ن�ظ��ام ال ��ذي ال ي��ري��د ب�ن�غ��ازي س��وري��ة».
ّ
واعتبر أن «دخ��ول مسلحني من العشائر
ال �ع��رب �ي��ة ،م �ث��ل آل ب � ��ري ،أم� ��س ع �ل��ى خط
القتال الى جانب النظام ،يعني أن النظام
يريد أن يوصل ال�ب�لاد ال��ى ح��رب أهلية»،

في إشارة الى وضع مدنيني مسلحني في
مواجهة املعارضني.
وذكرت صحيفة «الوطن» السورية ،أمس،
ّ
أن ال �ق��وات ال�س��وري��ة واص �ل��ت «عملياتها
ف � ��ي ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن أح� � �ي � ��اء م ��دي� �ن ��ة ح �ل��ب
مدعومة باملروحيات التي تقوم بجوالت
استطالعية ف��وق امل�ن��اط��ق ،ال�ت��ي يتمركز
فيها مسلحون ينضوي تحت صفوفهم
م�ق��ات�ل��ون م��ن ج�ن�س�ي��ات ع��رب�ي��ة وأجنبية
ممولة من الخارج ،وتتلقى تعليماتها من
غرفة عمليات في تركيا».
وف� ��ي ري� ��ف ح �ل ��ب ،أف� � ��ادت وك ��ال ��ة األن �ب ��اء
ال ��رس� �م� �ي ��ة «س� � ��ان� � ��ا» ع � ��ن أن «ال� �ج� �ه ��ات
املختصة» اشتبكت أمس مع «مجموعات
إرهابية مسلحة تستقل سيارات رباعية
ال��دف��ع م�ج�ه��زة ب��رش��اش��ات دوش �ك��ا كانت
ت�ع�ت��دي ع�ل��ى امل��واط �ن�ي�ن ،وت �ق��وم ب��أع�م��ال
قتل وتخريب وقطع للطرق في دارة عزة
وقبتان ال�ج�ب��ل» .وأوض�ح��ت أن االشتباك
أس �ف��ر ع��ن «ت��دم�ي��ر ت�س��ع س �ي��ارات ومقتل
م��ن فيها م��ن اإلره��اب �ي�ين» .وف��ي ال�س�ي��اق،
ك�ش�ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «ال� �غ ��اردي ��ان» ،أم ��س ،أن
ج �ه��ادي�ين غ��ال�ب�ي�ت�ه��م م��ن امل�ت�ع��اط�ف�ين مع
تنظيم «ال �ق��اع��دة» ي�خ�ط�ط��ون لالنضمام
إل��ى امل�ع��رك��ة ،ال�ت��ي وصفتها بالحاسمة،
ض ��د ق � ��وات ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ف ��ي م��دي�ن��ة
ح� �ل ��ب .وق ��ال ��ت «إن ع� �ش ��رات ال �ج �ه��ادي�ين
األج ��ان ��ب دخ �ل��وا إل ��ى س��وري��ا ع��ن ط��ري��ق
تركيا في األسبوعني املاضيني» .وأضافت
ال�ص �ح �ي �ف��ة إن س �ك��ان��ًا س ��وري�ي�ن وم �ه��رب��ًا
ت��رك�ي��ًا ،أج ��رت م�ق��اب�لات م�ع�ه��م« ،أك ��دوا أن
العديد من الجهاديني ج��اؤوا من منطقة
القوقاز ،وآخرين من باكستان وبنغالدش
ودول الخليج العربية» .وأش��ارت إل��ى أن
ق ��ادة امل�ت�م��ردي��ن داخ ��ل س��وري��ا أك ��دوا «أن
ً
م��ا ي �ت ��راوح ب�ي�ن  15و 20م �ق��ات�لا أجنبيًا

بعض المدنيين لجأوا
إلى المدارس ومساكن
الطالب

انقسام جديد في المعارضة« :أمناء الثورة» يك ّلف المالح تشكي ـ
في خطوة اعتبرها «املجلس
الوطني السوري» تهدف ّإلى
«إضعاف املعارضة» ،شكل
معارضون سوريون «مجلس
أمناء الثورة السورية»،
ّ
وكلفوا هيثم املالح بتشكيل
حكومة سورية انتقالية

ك�ل��ف م�ع��ارض��ون س��وري��ون ف��ي ال�ق��اه��رة،
ي��وم أم��س ،هيثم امل��ال��ح بتشكيل حكومة
س ��وري ��ة ان �ت �ق��ال �ي��ة .وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر ف��ي
املعارضة السورية إن معارضني سوريني
َّ
دشنوا ،خالل اجتماع ُعقد في أحد فنادق
ُ
القاهرة ،ما يعرف بـ«مجلس أمناء الثورة
َّ
ال� �س ��وري ��ة» ،ال� ��ذي ك��ل��ف امل� �ع ��ارض هيثم
املالح بتشكيل حكومة سورية انتقالية
ُ
تدير سوريا عقب سقوط النظام الحالي.
وق� � ��ال امل ��ال ��ح إن � ��ه «س� �ي� �ب ��دأ س �ل �س �ل��ة م��ن
املشاورات مع املعارضة في داخل سوريا
وخ��ارج �ه��ا ل�ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ان�ت�ق��ال�ي��ة،
ووض ��ع ب��رن��ام��ج ع�م��ل ل�ه��ا وآل �ي��ة لتنفيذ
خططها».
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،وص� ��ف «امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
ال �س��وري» اع�ل�ان «م�ج�ل��س أم �ن��اء ال �ث��ورة
ال �س ��وري ��ة» ع��زم��ه ع �ل��ى ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة
ّ
ان �ت �ق��ال �ي��ة ب� �ـ«امل� �ت� �س � ّ�رع» ،م �ع �ت �ب �رًا أن من
شأن هذه الخطوة «اضعاف املعارضة».
وق � � ��ال رئ � �ي ��س امل� �ج� �ل ��س ال� ��وط � �ن� ��ي ،ع�ب��د
الباسط سيدا« ،كنا نتمنى اال تكون هذه
الخطوة».
من ناحيته ،قال وزي��ر الخارجية التركي
أحمد داوود أوغ�ل��و ،إن تركيا لن تسمح
بـ«لبننة» سوريا ،محذرًا من أن بالده قد

ت�ت��دخ��ل ع�ل��ى ال �ح��دود ال �س��وري��ة لحماية
العدد الهائل من الالجئني السوريني من
ّ
أي هجوم مسلح قد ينفذه النظام ضدهم.
وأك��د أن ب�لاده ل��ن تسمح ب��أن تفرض أي
حقائق قد تتشكل على األرض في شمال
س��وري��ا ،ألن ذل��ك ي�ه��دد بتقسيمها على
خ �ط��وط م��ذه �ب �ي��ة ،وق � ��ال «إذا ب � ��رزت أي
حقائق على األرض بسبب الفوضى في
سوريا فهذا سيهدد وحدتها» .وق��ال إن
«ال �ع� ّ�م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي» وح ��زب االت�ح��اد
ال��دي�م��وق��راط��ي ال�ت��اب��ع ل��ه ،استغل فرصة
ال�ف��راغ ف��ي ال�ب�ل��دات وال�ق��رى ال�ك��ردي��ة بعد
ان� �س� �ح ��اب ق � � ��وات ال� �ن� �ظ ��ام ال � �س � ��وري م��ن
املناطق ،التي يسكنها األكراد .واتهمهما
ب��أن �ه �م��ا وص ��ول� �ي ��ان «ف� �ق ��د ت� �ع ��اون ��ا م��ع
(ال ��رئ� �ي ��س ال � �س� ��وري ب � �ش� ��ار) األس� � ��د ف��ي
املاضي ،واليوم يحاوالن ملء الفراغ في
السلطة هناك» .وكشف أن االستخبارات
التركية تعرف عدد مقاتلي حزب ّ
العمال
ال�ك��ردس�ت��ان��ي ،ال��ذي��ن ان�ت�ق�ل��وا م��ن شمال
العراق إلى سوريا وأين يتمركزون.
وم��ن املتوقع أن يبحث داوود أوغ�ل��و في
زي ��ارت ��ه ،ال �ي ��وم ل �ك��ردس �ت��ان ال� �ع ��راق ه��ذه
املسألة .وج��دد ال�ق��ول إن��ه «إذا ل��م يستعد
األم ��ن ف��ي ح�ل��ب وح��ول �ه��ا ف�س�ي�ش�ك��ل ذل��ك

ّ
خطرًا على تركيا» .وتوقع الوزير التركي
أن تتخذ تركيا إج ��راءات أك�ث��ر ق�س��وة إذا
ت �س �ب �ب��ت االش� �ت� �ب ��اك ��ات ف ��ي ح �ل��ب ب��أزم��ة
لجوء كبرى إلى تركيا .وقال «قد نحتاج
لنجد طريقة الستضافة ه��ؤالء الالجئني
ضمن سوريا» ،ملمحًا إلى اضطرار تركيا
ال ��ى إق��ام��ة م�ن�ط�ق��ة ع��ازل��ة ع�ل��ى األراض ��ي
السورية ملعالجة أزمة الالجئني املتفاقمة.
ون �ف��ى داوود أوغ �ل��و ت �ق��اري��ر ع��ن ق��اع��دة
سرية في تركيا بالتعاون مع السعودية
وق � �ط ��ر إلدارة امل � �س� ��اع� ��دات ال �ع �س �ك��ري��ة
واالت �ص��االت للمتمردين السوريني قرب
ال �ح ��دود .وأض� ��اف أن أس�ل�ح��ة امل�ع��ارض��ة
ه��ي م��ن م�ن�ش�ق��ي ال�ج�ي��ش ال �س��وري وم��ن
الهجمات على قواعد الجيش النظامي.
من جهتها ،رحبت جامعة الدول العربية،
ف��ي ب �ي��ان ،ب��دع��وة وج�ه�ت�ه��ا ف��رن �س��ا إل��ى
ع� �ق ��د اج � �ت � �م ��اع مل �ج �ل ��س األم � � ��ن ال� ��دول� ��ي
مل �ن��اق �ش��ة ال� �ت� �ط ��ورات ف ��ي س ��وري ��ا .ول�ف��ت
ّ
ال �ب �ي��ان إل� ��ى أن األم �ي��ن ال� �ع ��ام ّ ل�ل�ج��ام�ع��ة
ال�ع��رب�ي��ة ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي ق ��ال إن� ��ه «س��وف
ت�ك��ون ه�ن��اك م��واج�ه��ة ص��ري�ح��ة للموقف
الحالي للعرض على مجلس األم ��ن ،في
م��ا يتعلق باملرحلة االنتقالية ،م��ن حكم
الرئيس السوري بشار األسد إلى حكومة

أنقرة ترفض «لبننة»
سوريا وطهران «لن تسمح
للعدو بالتقدم»

دي �م��وق��راط �ي��ة» .وق� ��ال ال �ب �ي��ان إن ال ��دول
العربية ستطرح على االج�ت�م��اع ،أيضًا،
«األح��داث التي ت��دور منذ أي��ام في حلب،
وأماكن أخرى».
ف � ��ي س � �ي � ��اق آخ � � � ��ر ،أع � � � ��رب ن � ��ائ � ��ب وزي � ��ر
الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف عن
القلق حيال ال��وض��ع «ال �ح��رج» ف��ي حلب،
متهمًا بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام باالنحياز
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��وي��ض م ��ا ل ��م ت�س�ت�ط��ع
امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة ت �ح �ق �ي �ق��ه ،ب�ي�ن�م��ا
ق� ��ررت ال �س �ل �ط��ات ال��روس �ي��ة ن �ق��ل س��وري��ا
م ��ن الئ� �ح ��ة ال � � ��دول ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه وض �ع��ًا
س�ي��اس�ي��ًا واج�ت�م��اع�ي��ًا م�ع�ق�دًا إل��ى قائمة

