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مشهد ميداني

«معارك ٌالنفس الطويل» في حلب:

ّ
عمليات «تمهيدية» للجيش وحلفائه
ّ
ً
دشـ ــن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري أم ــس «مــرح ـلــة
ّ
تمهيدية» من معارك استعادة ما خسره
سابقًا في المحاور الجنوبية الغربية .جاء
ذلك وسط استمرار طرفي المعارك في
حشد وترميم الجبهات ،استعدادًا (على
ما يبدو) ألشواط طويلة من القتال
صهيب عنجريني
ٌ
ّ
مـعــارك حلب مـسـتـ ّـمــرة إلــى حــن .كل
ّ ّ
معطيات امليدان تؤكد أن نجاح أحد
ّ
عشية
املحورين في قلب املوازين بني ّ
وضـ ـح ــاه ــا ال يـ ـب ــدو أم ـ ـ ـرًا م ـت ــوق ـع ــا.
ّ
ّ
املـ ـ ّـؤكـ ــد ًأي ـض ــا أن ال ـج ـب ـه ــات لـيـســت
مــرشـحــة لــانـعـطــاف نـحــو انخفاض
ف ــي حـ ـ ـ ّـدة االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ع ـل ــى امل ــدى
امل ـن ـظ ــور .وع ـل ــى ال ـع ـكــس م ـنــذ ذل ــك،
تـنـحــو املـ ـع ــارك مـنـحــى ُي ـح ـســب فيه
ُ
ويكتسب
ال ـت ـقـ ّـدم بـعـشــرات األم ـت ــار،
ّ
معه كل مبنى أو نقطة تمركز يضمها
أح ـ ّـد ال ـطــرفــن إل ــى سـيـطــرتــه أهـمـ ّـيــة
ّ
املحصلة النهائية .ويمكن
مؤثرة في
ّ
الـقــول إن هــذا املـســار ليس غريبًا أو
مفاجئًا بالنظر إلى مفصلية املعارك،

مـ ـ ــن ت ـ ـ ـمـ ـ ــوز .وت ـ ـع ـ ـكـ ــس الـ ـك ــوالـ ـي ــس
الـعـسـكــريــة ال ـســوريــة حـجــم األهـمـيــة
امل ــواالة ملـعــارك حـلــب ،فــالــزيــارة التي
قـ ــام ب ـهــا وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ف ـهــد جــاســم
ّ
رمزية على
الفريج قبل يومني لم تكن
اإلطـ ـ ــاق .ع ـم ـلـ ّـيــات «ال ـت ـق ـي ـيــم» الـتــي
تناولت املرحلة املاضية من املعارك،
وخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات َال ـج ـب ـه ــات فـ ــي امل ــراح ــل
الـقــادمــة أفــضــت إلــى جملة تغييرات
م ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أال تـقـتـصــر عـلــى بعض
ّ
ال ـق ـيــادات وأن تـتـعــداهــا إل ــى تــوزيــع
بعض ّ
القوات على املحاور .ويسعى
الـجـيــش إل ــى اسـتـعــادة الـنـقــاط التي
خسرها إثــر االنسحاب املفاجئ من
مـجـ ّـمــع الـكـلـ ّـيــات الـعـسـكـ ّ
ـريــة (جـنــوب
غ ـ ـ ــرب ح ـ ـلـ ــب) إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـت ــال
ّ
االستراتيجية ،والعمل إلــى تثبيت
ّ
خ ـطــوط دف ــاع مـتـقــدمــة عـلــى مسافة
من مداخل املدينة .ويهدف من وراء
ذل ـ ــك إل ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة إح ـ ـكـ ــام «ال ـ ـطـ ــوق»

ّ
امليدانية وتوسيع هامش
بالسيطرة
َ
األم ـ ـ ــان ح ــول ــه ،ب ـع ــدم ــا أف ـل ــح أخ ـي ـرًا
ف ــي س ـ ّـد «ث ـغ ــرة ال ــرام ــوس ــة» بــال ـنــار.
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـعـ ـم ــل «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب اإلس ـ ـ ّـام ـ ـ ّـي
التركستاني» و«جبهة فتح الــشــام/
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» و«ح ـ ــرك ـ ــة أح ـ ـ ـ ــرار الـ ـش ــام
اإلسالمية» وحلفاؤهم على تحقيق
ّ
ّ
الغربية،
تقدم إضافي نحو األحياء
سعيًا إلــى جعل اسـتـغــال «الـثـغــرة»
أم ـرًا متاحًا ،والعمل على توسيعها
وتحويلها إلى ّ
ممر دائــم .وبــدا الفتًا
ّ
أن طــرفــي امل ـعــارك يــواصــان الحشد
واستقدام اإلم ــدادات ،وإع ــادة توزيع
القوات وكل ما تستلزمه املعارك من
استعدادات على وقع نيران الوسائط
بـمـخـتـلــف ص ـن ــوف ـه ــا ،ومـ ــن دون أن
تنخفض ح ـ ّـدة املــواج ـهــات .ويـنــدرج
ّ
ذلك في خانة حرص كل من الطرفني
ع ـل ــى ع ـ ــدم الـ ـسـ ـم ــاح ل ـل ـط ــرف اآلخـ ــر
بالتقاط األنـفــاس ،واستنزافه بأكبر

ق ـ ــدر م ـم ـك ــن مـ ــن الـ ـخـ ـس ــائ ــر .م ـصــدر
ّ
ّ ّ
ـوري أك ــد ل ّــ«األخ ـب ــار» أن
مـيــدانــي س ـ
«املعطيات العامة مبشرة ،واملبادرة
ف ــي ي ــد ال ـج ـيــش وح ـل ـف ــائ ــه ع ـل ــى كــل
ّ
امل ـح ــاور» .امل ـصــدر ق ــال إن «جــاهــزيــة
ّ
القوات ّ
تامة .سواء في ذلك ما يتعلق
بالعديد ،أو العتاد أو خطوط اإلمداد
امل ـف ـت ــوح ــة واملـ ـ ّ
ـؤم ـ ـنـ ــة» .ف ــي امل ـق ــاب ــل،
ّ
واصلت مصادر املجموعات املسلحة
ال ـح ــدي ــث ع ــن دخ ـ ــول م ـقــات ـلــن جــدد
إل ــى س ــاح ــة امل ـع ــرك ــة ،ووصـ ـ ــول عــدد
منهم إلى األحياء الشرقية .واحتفت
بشريط
صفحات ومــواقــع املعارضة
ٍ
ّ
مصور َيظهر فيه السعودي عبد الله
ّ
املـحـيـسـنــي (ع ـ ــراب «ج ـيــش الـفـتــح»)
داخــل تلك األحـيــاءّ .وزعــم املحيسني
في الشريط املذكور أنه دخل رفقة ألف
ّ
ّ
وتوعد بــأن «املعركة لم
«انغماسي»
تبدأ بعدّ ،
وفك الحصار هو البداية»،
ّ
وأن «نتيجة املعركة املقبلة ستكون

ّ
التقدم بعشرات األمتار (األناضول)
تنحو المعارك منحى ُيحسب فيه

الطرفان يواصالن الحشد
واستقدام اإلمدادات وإعادة
توزيع القوات
واأله ـم ـي ــة االسـتـثـنـ ّـائـيــة لــ«عــاصـمــة
الـ ـشـ ـم ــال» .وم ـن ــذ دق ـ ــت امل ـج ـمــوعــات
املسلحة ناقوس الخطر ،واستنفرت
آالف «الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــن» ومـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات
ّ
«االنغماسيني» سعيًا إلى فك «طوق
ّ
ح ـلــب» ك ــان مــن ال ــواض ــح أن «جيش
الـفـتــح» (بــ«نـصــرتــه» و«تــركـسـتــانــه»
وب ـق ـ ّـي ــة ال ــائ ـح ــة) ي ـعــي ج ـ ّـيـ ـدًا حجم
ّ
يتهدده بفعل «الطوق»،
الخطر الذي
ّ
وأن املعركة باتت معركة وجــود .في
امل ـق ــاب ــل ال يـ ـب ــدو ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
وحلفاؤه في وارد قبول عودة عقارب
امليدان إلى ما قبل السابع والعشرين

أن نلقي خطبة في ساحة سعد الله
ال ـج ــاب ــري (وسـ ــط حـ ـل ــب)» .وي ـن ــدرج
شــريــط املحيسني بما اشتمل عليه
مـ ــن مـ ـب ــالـ ـغ ــات فـ ــي خـ ــانـ ــة «ال ـ ـحـ ــرب
ّ
النفسية» التي عــادت بــدءًا مــن أمس
ّ
لتشهد نـشــاطــا مـلـحــوظــا تـجــلــى في
ّ
اإلعالمية
زيادة جرعة «البروباغندا»
املـبـثــوثــة س ــواء عـبــر وســائــل اإلع ــام
الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة أو عـبــر مــواقــع الـتــواصــل
ّ
ّ
االجتماعي .وعلى الرغم مما تؤكده
معلومات متقاطعة حصلت عليها
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر عـ ـ ـ ـ ّـدة عــن
ّ
وكميات من
دخول عدد من املقاتلني
ّ
الــذخ ـيــرة إل ــى أح ـيــاء حـلــب الـشــرقــيــة
فور نجاح «جيش الفتح» في إحداث
ّ
ّ
«ث ـغ ــرة ال ــرام ــوس ــة» ،غ ـيــر أن امل ــؤك ــد
ّ
وفـقــا للمعلومات أن ع ــدد الــداخـ ّلــن
«لم يتجاوز العشرات» .وأمس دش ًن
ّ
عمليات متزامنة
الجيش ال ـســوري
ّ
ف ــي مـعـظــم ن ـقــاط االش ـت ـبــاك املـمـتــدة
ع ـلــى ط َ ــول جـبـهــة ال ـج ـنــوب الـغـ ّـربــي
اس ـ ُـتـ ـب ــق ــت ب ـت ـم ـه ـيــد نـ ـ ـ ـ ّ
ـاري م ـك ــث ــف.
ّ
وحــقـقــت ال ـق ـ ّـوات تـقـ ّـدمــا طفيفًا على
ب ـع ــض امل ـ ـحـ ــاور ،وال ّس ـ ّـي ـم ــا م ـحــور
م ـ ـشـ ــروع «( »1070شـ ــقـ ــة) امل ـت ــاخ ــم
ّ
الحمدانية املـتــرامــي األط ــراف،
لحي ً
إضافة إلى بعض النقاط في محيط
ّ
ّ
الكليات .وكان سكان حي الحمدانية
ّ
قــد عــايـشــوا يــومــا جــدي ـدًا مــن األي ــام
الـ ــدام ـ ـيـ ــة ،إث ـ ـ ـ َـر إم ـ ـطـ ــار امل ـج ـم ــوع ــات
امل ـس ـل ـحــة الـ ـح ـ ّـي ب ـع ـش ــرات ال ـقــذائــف
ال ـص ــاروخ ـ ّـي ــة .واس ـت ـه ــدف عـ ــدد من
الـقــذائــف ســوق الـهــال املــركــزي ،الــذي
ّاتخذ أمــس قـ ٌ
ـرار بنقله خــارج الحي.
ّ
ال ـس ـج ــاالت ال ـس ـيــاســيــة ب ــدوره ــا لم
ّ
تتخلف عن مواكبة سخونة املشهد
ّ
الحلبي ،وتركزت في الدرجة األولى
حول مقترح تهدئة «الساعات الثالث
يـ ــومـ ـ ّـيـ ــا» الـ ـ ــروسـ ـ ــي .ومـ ـ ــن امل ــاح ــظ
ّ
فــي ه ــذا اإلطـ ــار أن ال ـطــرف الــرئـيــس
املقابل ملوسكو في السجال املفتوح
لم يكن الــواليــات املتحدة ،أو ّأيــا من
ّ
تصدت لهذه املهمة في
حلفائها بل
الدرجة األولى منظمة األمم املتحدة.
وق ــال املـبـعــوث األم ـمــي ستيفان دي
ميستورا في مؤتمر صحافي عقده
ّ
أمـ ـ ــس إن «ال ـ ـسـ ــاعـ ــات ال ـ ـثـ ــاث غـيــر
كافية ،ونحتاج إلى  48ساعة».

تحقيق

ّ
تعرفة «تكاسي» دمشق« :األوله شرط ...آخرته سالمة»
دمشق ــ لمى علي
أرق ـ ٌ
ـام غير منطقية يطلبها سائقو
نقل
سيارات األجرة في دمشق ،لقاء ً
من اختار ركوب «التاكسي» ،رفاهية
ً
أو ضرورة .ومع انطالق السيارة في
ٌ
بداية أية رحلة ،يبدأ «جدل بيزنطي»
حول األجــرة املطلوبة ،ينتهي غالبًا
ب ـح ـص ــول الـ ـس ــائ ــق ع ـل ــى مـ ــا ي ــري ــد،
ف ـه ـنــا ه ــو األق ـ ـ ــوى ،لـتـبـقــى الـتـعــرفــة
الحكومية الجديدة التي «تنصف»
الطرفني «لصاقة على زجــاج» .أغلب
ســائ ـقــي «ال ـت ـك ــاس ــي» ي ـش ـت ـكــون من
التعرفة الـجــديــدة ،وي ــرون أنها غير
منصفة لـهــم .ي ــرى أب ــو ج ـهــاد ،الــذي
يعمل فــي هــذه املهنة منذ  26عامًا،
أن «الزيادة التي طرحتها املحافظة
ال تتناسب مع غالء أسعار كل شيء
يخص التاكسي» ،مشيرًا إلــى أنــه ال
يمكن أن يـكــون رفــع األج ــرة اعتمادًا
عـ ـل ــى سـ ـع ــر الـ ـبـ ـن ــزي ــن ف ـ ـقـ ــط ،ح ـيــث
«هناك أسعار قطع التبديل والزيت
واإلصـ ــاح وغـيــر ذل ــك ،وكـلـهــا ازداد

سعرها ،والتعرفة الحالية ما بتوفي
مـعـنــا» .الـخــاف الــدائــم على األجــور
ّ
يـقــلــل م ــن مـسـتـخــدمــي «ال ـت ـكــاســي»،
ويقول أحد قاطني مدينة دمشق إنه
ال يستخدم س ـيــارات األج ــرة إال في
ال ـح ــاالت ال ـضــروريــة جـ ـدًا ،وي ــرى أن
«اختيار وسيلة النقل تلكّ ،
يعرضك
فــي ه ــذه األيـ ــام لــاسـتـغــال مــن قبل
ال ـس ــائ ـق ــن الـ ــذيـ ــن ال ي ـش ـب ـع ــون وال
يقنعون».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،يـنـتـقــد ج ـم ـيــل ع ـطــايــا،
الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل س ــائ ــق «تـ ـكـ ـس ــي» إل ــى
ج ــان ــب ع ـم ـلــه «األسـ ـ ــاسـ ـ ــي» ،إج ـب ــار
السائقني على شراء لصاقة التعرفة
الجديدة التي «ال يمكن تطبيقها»،
موضحًا أنه «غالبًا ما يكون االتفاق
بينه وبــن الــزبــون قبل بــدء املـشــوار
ّ
بغض النظر عن الرقم الــذي يظهره
ّ
الـ ـع ــداد ع ـلــى مـ ـب ــدأ :األول ـ ـ ــه ش ـ ــرط...
آخ ــرت ــه سـ ــامـ ــة» .ويـ ـش ــرح أن «ه ــذا
ً
يجعل العمل قليال واملردود ضعيفًا،
ويبقى الكثير من الوقت خالل اليوم
م ــن دون أي ط ـل ـبــات ت ــوص ـي ــل» ،ما

جعله يفكر في البحث عن عمل آخر
ي ـج ـنــي م ـن ــه «عـ ـل ــى ح ـس ــب س ــاع ــات
العمل».
أم ــا أب ــو ع ـبــدو ـ ـ امل ـخ ـضــرم فــي هــذه
املـ ـهـ ـن ــة ـ ـ ـ ف ـي ـش ـك ــو صـ ـع ــوب ــة إقـ ـن ــاع
ال ـ ــزب ـ ــون بـ ــرقـ ــم أك ـ ـبـ ــر مـ ـم ــا ح ــددت ــه
التعرفة ،في ظل احتمال «الحصول
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـخ ـ ــالـ ـ ـف ـ ــة» ف ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ــدم
تـشـغـيــل ال ـع ــداد ،مــوضـحــا أن الـحــل
الــوحـيــد هــو مـجــادلــة ال ــزب ــون حتى
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى «أج ـ ـ ــرة م ـع ـق ــول ــة».

أصبحت تدفع
للسائق ما يطلب
وتغادر بهدوء

ويـطــالــب بــوجــود ات ـحــاد للسائقني
ال ـس ــوري ــن «ي ـض ـمــن ل ـهــم حـقــوقـهــم
ويدافع عنهم في مواجهة مثل هذه
املـشــاكــل» .أمــا «الــزبــائــن» فشكواهم
تتلخص وفــق ميرا ،التي تستخدم
«ال ـ ـتـ ــاك ـ ـسـ ــي» ي ــومـ ـي ــا ف ـ ــي الـ ــذهـ ــاب
إل ــى عـمـلـهــا ،ب ـت ـفــاوت ال ـس ـعــر ال ــذي
يـطـلـبــه ال ـســائ ـقــون ب ــن ي ــوم وآخ ــر،
مستخدمني الحجج ذاتـهــا :ازدحــام
وح ــواج ــز ،إض ــاف ــة إل ــى ع ــدم ال ـتــزام
أغـ ـل ــب ال ـس ــائ ـق ــن ت ـش ـغ ـيــل الـ ـع ــداد،
أو إه ـمــال الـتـعــرفــة ال ـتــي يحسبها،
مــوضـحــة أن ـهــا يـئـســت م ــن الـنـقــاش
ال ـي ــوم ــي م ــع ال ـس ــائ ـق ــن وأص ـب ـحــت
«تدفع ما يطلب وتغادر بهدوء».
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـح ـك ــوم ــي ،يــوضــح
مـصــدر فــي إدارة فــرع م ــرور دمشق،
رف ـ ـ ــض الـ ـتـ ـص ــري ــح عـ ـ ــن اسـ ـ ـمـ ـ ــه ،أن
ال ـف ــوض ــى ال ـت ــي ح ـص ـلــت ف ــي أج ــور
«ال ـت ــاك ـس ــي» وع ـ ــدم الـ ـت ــزام الـتـعــرفــة
«كانت فقط خالل الخمسة أيام التي
تلت ارتفاع سعر املحروقات األخير
وع ــدم إص ــدار التعرفة الـجــديــدة من

قـبــل مـحــافـظــة دم ـش ــق» ،مضيفًا أنــه
ُ«بعد إصــدار التعرفة الجديدة التي
ألزم فيها جميع السائقني ،أصبحت
آلية الضبط واضحة ،ويتم مخالفة
أي تاكسي لم تعلن التعرفة من خالل
اللصاقة الخاصة بــاألجــرة» ،مشيرًا
إلـ ــى أنـ ــه خـ ــال ث ـمــان ـيــة أي ـ ــام ُسـ ِّـجــل
 2875مخالفة عدم إعالن تعرفة».
ويشير املـصــدر إلــى وج ــود دوري ــات
ش ــرط ــة تـ ـق ــوم بـ ـج ــوالت ي ــوم ـي ــة فــي
م ـنــاطــق دم ـش ــق ،لـل ـتــأكــد م ــن ال ـت ــزام
ال ـســائ ـقــن تـشـ َغـيــل الـ ـع ــداد والـعـمــل
ُ
ب ــه ،ح ـيــث «ت ــوق ــف سـ ـي ــارات األج ــرة
ُ َ
ُ
عشوائيًا وينظر إلى العداد ويسأل
الــزبــون عــن امل ـكــان ال ــذي انـطـلــق منه
بالتاكسي ،وبعد تقدير املسافة التي
يجب أن تتطابق مــع الــرقــم الظاهر،
ُ
ت ـض ـ َـب ــط م ـخــال ـفــة ل ـل ـســائــق إن ك ــان
يتالعب بــالـعــداد ،أو إن قــدم الــزبــون
شـكــوى ض ــده بــأنــه طـلــب أج ــرة أكثر
مــن الـتـعــرفــة امل ــوج ــودة» ،مضيفًا أن
معدل املخالفات اليومي «يراوح بني
 30 – 25مخالفة».

