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لى الحصن

«ممثال» لسوريا في القمة العربية
الجربا
ً

س��اع��ات التقنني ف��ي مناطق سورية
مختلفة .ال ي�ع��رف جميع السوريني
أن ال � � ��زارة ك ��ان ��ت م ��ن أك �ث ��ر امل �ن��اط��ق
ت��أث �ي �رًا ف ��ي ح �ي��ات �ه��م ال �ي��وم �ي��ة ،عبر
ضرب منشآتها الحيوية باستمرار.
ي �ب �ت �س��م أح � ��د ال �ج �ن ��ود أم � ��ام م�ش�ه��د
األراض � ��ي ال �خ �ض��راء ال��واس �ع��ة ح��ول
م�ح�ط��ة ال � ��زارة ل �ل �غ��از ،وي �ق��ول« :رغ��م
ك��ل االس�ت�ن��زاف ال�ح��اص��ل ،استطعنا
أن ن�ت�ق��دم ع�ل��ى األرض .ح�ت��ى ق��وات
ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي ،ورغ� ��م ان�ت�ق��ادات�ن��ا
ً
الدائمة لهم ،كانوا أبطاال على أرض
امل � �ع� ��رك� ��ة» .ي� �ع ��زو ال� �ج� �ن ��دي ال �ن �ص��ر
املحقق إلى اقتراب القادة من الجنود
ف� ��ي امل � �ع ��رك ��ة« .ق� � �ي � ��ادة ال� �ج� �ي ��ش ف��ي
حمص تابعت خط سير املعارك على
األرض ،ول� ��م ت� �ف � ّ�رق اإلص� ��اب� ��ات بني
ضابط وجندي» ،يضيف.

نستقبل السوريني فقط

ّ
ت�ع��ق��ب آ ّث ��ار خ �ط��وات ال �ض��اب��ط يفيد
ف ��ي ت �ج��ن��ب ال �ع �ب ��وات امل� ��زروع� ��ة بني
األعشاب ،حتى يشعر املرء أن لحظة
االن �ف �ج��ار ق��ري �ب��ة .ع �ن��د ال� �خ ��روج من
ال � ��زارة ال ب � ّ�د م��ن امل� ��رور ب��ال� ّ
�دب��اب�ت�ين
اللتني تمكن املسلحون من ضربهما
خ�ل�ال أي� ��ام امل� �ع ��ارك األول � � ��ى ...يشير
إل�ي�ه�م��ا ال �ج �ن��ود ب��أس��ف .ت�ظ�ه��ر في
ّالطريق محطة ال�غ��از الشهيرة التي
أث��رت في حياة السوريني سلبًا بعد
ضربها مرات عدة من قبل املسلحني،
م��ا أدى إل ��ى ق�ط��ع ال �ك �ه��رب��اء وت��زاي��د

م � �ص� ��در ع� �س� �ك ��ري ف � ��ي ال� � � � � ��زارة أك ��د
ّ
لـ«األخبار» أن املعارك بدأت منذ أكثر
م ��ن  50ي��وم��ًا «ض ��د  400م �ق��ات��ل من
جنسيات غير سورية ،و 2000مسلح
ّ
من الحصن وشواهد والزارة» .ويذكر
امل� �ص ��در ب� ��أن ب� ��اب امل� �ف ��اوض ��ات بقي
م �ف �ت��وح��ًا م ��ع امل �س �ل �ح�ين ال �س��وري�ي�ن،
ولم يتركه الجيش الذي كان هاجسه
الخروج اآلمن للمدنيني.
ع �ب��ر ال� �ه ��ات ��ف ال�ل�اس �ل �ك��ي ت �ت��واص��ل
ال � �ق � �ي ��ادة ال �ع �س �ك��ري��ة م� ��ع امل �ق��ات �ل�ي�ن
امل � �ي� ��دان � �ي �ي�ن .ي � �س� ��أل ال� �ض ��اب ��ط أح ��د
ع � �ن� ��اص� ��ره ع � ��ن امل � ��دن� � �ي �ي��ن ،ف �ي��أت �ي��ه
الجواب« :أن��ا اآلن في مدرسة ال��زارة.
ن �ح��ن ن �ف �ك��ك ال� �ع� �ب ��وات ّال �ن ��اس �ف ��ة .ال
م��دن�ي�ين ع�ل��ى م�ق��رب��ة م��ن��ا» .ث��م يأتي
ص��وت آخ��ر ع�ب��ر ال�لاس�ل�ك��ي« :عثرنا
اآلن ع �ل��ى أح ��د امل ��دن �ي�ي�ن» ،ث ��م ي�ع� ّ�ب��ر
الرجل عن عدم حاجته إلى توصيات:
«ال تقلق .هم إخوتنا».
وع� �ب ��ر ال�ل�اس� �ل� �ك ��ي ،ذات � � ��ه ،ي �ت��واص��ل
ضباط غرفة العمليات مع املسلحني.
ب �ل �ه �ج��ات ل �ب �ن��ان �ي��ة ي �ع� ّ�ب��ر ب�ع�ض�ه��م
عن رغبتهم في تسليم أنفسهم .وال
تزال املفاوضات مستمرة ،إال أن الرد
ً
الوحيد للعسكريني السوريني« :أهال
بالسوريني فقط».

زمن المفاوضات و ّلى!
م �ش �ه��د «دب� �ل ��وم ��اس ��ي» غ �ي��ر م��أل��وف
ش � �ه� ��دت� ��ه ال � � �ق� � ��اه� � ��رة ،أم� � � � ��س .رئ� �ي ��س
«االئ � � َت �ل�اف» امل� �ع ��ارض أح �م��د ال�ج��رب��ا
«ح� � ��اض� � � َ�ر» ف� ��ي م� �ق ��ر ج ��ام� �ع ��ة ال� � ��دول
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة .ال � ��رج � ��ل س �ي �ش �غ ��ل م �ق �ع��د
س� ��وري� ��ا ف� ��ي ال �ق �م��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ل �ي �ت �ك �ل��م ب ��اس ��م ال ��دول ��ة
ب�م��ؤس�س��ات�ه��ا وش�ع�ب�ه��ا .ف�ع�ل�ه��ا قبله
رئيس «االئتالف» السابق أحمد معاذ
الخطيب ،صاحب «امل�ب��ادرة الحوارية
م ��ع ال �ن �ظ ��ام» ،ف ��ي ال �ق �م��ة األخ� �ي ��رة في
قطر .أما الرجل الذي يعمل على مللمة
ص �ف��وف ج�ي�ش��ه «ال �ح ��ر» و«ائ �ت�ل�اف��ه»،
ال ��ذي ت�ت�ج��اذب��ه ال �خ�لاف��ات ال�ق�ط��ري��ة _
ال�س�ع��ودي��ة ،ف�ق��د أق�ف��ل ب��اب ال�ت�ف��اوض
م ��ع ال ��دول ��ة ال� �س ��وري ��ة أم � ��س ،وط��ال��ب
بالسالح.
وق � ّ�رر مجلس جامعة ال ��دول العربية،
ع �ل��ى م �س �ت��وى وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ،في
خ �ت��ام اج�ت�م��اع��ه أم ��س ،دع ��وة ال�ج��رب��ا
الى القمة العربية املرتقبة في الكويت
ي��وم��ي  25و 26آذار ال �ج��اري «إلط�ل�اع
ال� �ق ��ادة ال �ع��رب ع �ل��ى ت� �ط ��ورات امل��وق��ف
ورؤي ��ة االئ �ت�لاف ل�ل�ب��دائ��ل وال�خ�ي��ارات
املطروحة لحل األزم��ة السورية ،وذلك
في ضوء املستجدات الخطيرة لألزمة
ب�ع��د تعطل م�س��ار م �ف��اوض��ات جنيف
 .»2وأكد املجلس ،في بيانه الختامي،
ق��راري قمة الدوحة واملجلس ال��وزاري
العربي الصادرين في آذار  ،2013وما
ن� ّ�ص��ا ع�ل�ي��ه ب �ش��أن ش �غ��ل «االئ� �ت�ل�اف»
مقعد الجمهورية العربية السورية في
جامعة ال ��دول العربية واالع �ت��راف به
ً
ممثال شرعيًا وحيدًا للشعب السوري،
مع األخذ في االعتبار تحفظات كل من
الجزائر وال�ع��راق ون��أي لبنان بنفسه
عن هذين القرارين.
وك��ان «االئ �ت�ل�اف» ق��د أرس ��ل ،ف��ي وق��ت
سابق ،خطابًا للجامعة العربية يفيد
ب�ت��رش�ي�ح��ه رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
ه �ي �ث��م امل� ��ال� ��ح ،م� �ن ��دوب ��ًا ل� �س ��وري ��ا ف��ي
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ل �ي �ش �غ��ل م�ق�ع��د
سوريا الشاغر منذ أكثر من عامني.
وق� � ��ال األم� �ي��ن ال � �ع ��ام ل �ج��ام �ع��ة ال � ��دول

خصًا في اليرموك
ال�ث�لاث�ين ،ال�خ��اض�ع�ين لسيطرة ال�ق��وة
املشتركة ،جرى استهدافهم بالنيران،
م ��ا أدى إل ��ى ت��راج �ع �ه��م إل ��ى امل�ن��اط��ق
ال�ت��ي ك��ا ّن��وا ي�س�ي�ط��رون عليها .وي��وم
أمس ،شنت «النصرة» هجومًا جديدًا
ع �ل��ى ن �ق��اط وج � ��ود ال� �ق ��وة امل �ش �ت��رك��ة،
أحبطه الرد السريع من هذه األخيرة.
م� � �ص � ��در ع � �س � �ك� ��ري ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي ق� ��ال
ل�ـ«األخ�ب��ار»« :ل��م يعد هناك أي مجال
لالتصال بالنصرة أو مساومتها على
االنسحاب .ففيما عدا الهجوم األخير،
ّ
ق ��ام م�س�ل�ح��وه��ا ب��اع �ت �ق��ال امل�س��ل�ح�ين
الذين ذهبوا للتفاوض معها».
ّ
مصدر م��ن داخ��ل ّ
مخيم ال�ي��رم��وك أك��د
ل�ـ«األخ�ب��ار» قيام «ال�ن�ص��رة» باغتيال
ع��دد م��ن رم ��وز امل �ب��ادرة الفلسطينية
واع �ت �ق��ال ال �ع��دي��د م ��ن ال �ش �ب��ان ال��ذي��ن
شاركوا في نقل املساعدات من شارع
ّ
املخيم في وقت سابق،
راما إلى عمق
ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي ��ة م � � ّ�واج � �ه � ��ات ال� �ي ��وم�ي�ن
املاضيني .فيما نفذ «داع��ش» عمليات
ّ
مخيم
دهم واعتقال لفلسطينيني في
اليرموك ،وبلغ عدد املعتقلني نحو 30
ً
معتقال ،ووجهت ثالث تهم الى هؤالء
وه� ��ي« :ال� �ش ��رك ،ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال�ن�ظ��ام
واالنتماء إلى جبهة النصرة» .ونقلت
مصادر ّ
مقربة من «داعش» معلومات
ع ��ن ق �ي��ام��ه ب� ��إع� ��دام  21ش �خ �ص��ًا م��ن
املعتقلني .ونشر «داعش» بيانًا يصف
ّ
املخيم
ف�ي��ه الفلسطينيني م��ن أه��ال��ي
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بـ«الكفر» ألنهم قبلوا باملصالحة في
منطقتهم.
وف � ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال � �س� ��وي� ��داء (ج� �ن ��وب
ش� ��رق س ��وري ��ا) ت��واص �ل��ت اع � �ت ��داءات
املجموعات املسلحة على القرى اآلمنة،
إذ سرق مسلحون عددًا من األغنام من
قرية لبني غرب املحافظة ،وقتلوا ثالثة
ش �ب��ان م��ن األه ��ال ��ي ،ب�ح�س��ب م�ص��ادر
م��ن املنطقة .وص�ب��اح أم��س ،استهدف
املسلحون بعبوة ناسفة سيارة مدنية
تقل خمسة مسافرين من قرية الغارية
ف��ي ج�ن��وب ال �س��وي��داء إل��ى السعودية
عبر األردن ،فقتل ثالثة منهم ،وأصيب
اثنان آخران بجروح بالغة .وتتواصل
اع� �ت ��داءات امل�س�ل�ح�ين ع�ل��ى آب ��ار امل�ي��اه
ف��ي الناحية الشرقية والشمالية من
ّ
ال � �س� ��وي� ��داء ،ح �ي ��ث ع ��ط ��ل امل �س �ل �ح��ون
إح ��دى آب ��ار امل �ي��اه ال�ت��ي ت �غ��ذي شمال
امل�ح��اف�ظ��ة ف��ي ق��ري��ة ال� �ص ��ورة ،بعدما
كانوا قد ّ
دم��روا في األس�ب��وع املاضي
ث�ل�اث آب ��ار ل�ل�م�ي��اه ف��ي ق��ري��ة ال��رش�ي��دة
ش ��رق ال� �س ��وي ��داء .وي �خ �ش��ى ال �س �ك��ان،
ب �ح �س��ب م ��ا أش� � ��ارت م� �ص ��ادر محلية
لـ«األخبار»« ،استمرار مسلسل تدمير
اآلبار التي تشكل مصدر املاء الوحيد
للسكان».
ً
وف��ي حلب (ش�م��اال) ،علمت «األخبار»
أن ال� �ه�ل�ال األح� �م ��ر اس �ت �ط��اع إدخ� ��ال
م��واد غذائية الى سجن حلب املركزي
امل � �ح ��اص ��ر م� �ن ��ذ أك � �ث� ��ر م � ��ن ع� � � ��ام ،ف��ي

ظ � ��ل اس � �ت � �ه � ��داف ال� �ج� �ي ��ش ال � �س� ��وري
ّ
ل�ل�م�ج�م��وع��ات امل�س��ل�ح��ة امل�ن�ت�ش��رة في
م �ح �ي ��ط ال � �س � �ج� ��ن .ال� � ��ى ذل� � � ��ك ،ق �ص��ف
ّ
ال� �ج� �ي ��ش ت� �ج � ّ�م� �ع ��ات امل� �س ��ل� �ح�ي�ن ف��ي
بستان الباشا ف��ي مدينة حلب ،وفي
كويرس وجديدة والجبيلة وتل رفعت
وم�س��اك��ن هنانو وال�ك�لاس��ة وبابيص
واملدينة الصناعية.

معارك الغوطة
في موازاة ذلك ،تواصلت االشتباكات
أم��س ف��ي ال�غ��وط��ة ال�ش��رق�ي��ة ،وأس�ف��رت
ضربات الجيش عن مقتل العديد من
مقاتلي «كتيبة أحفاد الصحابة» ،في
منطقة دوم��ا ،بحسب «س��ان��ا»  .وقتل
أول م��ن أم ��س ال �ق �ي��ادي ف��ي «ال�ج�ب�ه��ة
اإلس�لام�ي��ة» خ��ال��د ع�ط��اي��ا ،ف��ي منطقة
ع� � ��درا ال� �ب� �ل ��د ،وه � ��و ي� �ع � ّ�د م ��ن ال ��دع ��اة
األوائ� � ��ل ل�ح�م��ل ال �س�ل�اح ض ��د ال ��دول ��ة،
ك �م��ا ن �ق �ل��ت «س � ��ان � ��ا» .وه � ��و اب � ��ن ح��ي
جوبر ،وكان قد انتقل مع اشتداد ّ
حدة
املعارك إلى دوما ،التي ّ
تعد أكثر أمانًا
ّ
على حياة املسلحني من مسقط رأسه،
وخ�ص��وص��ًا أن ��ه ق �ي��ادي ف��ي «الجبهة
اإلس�ل�ام �ي��ة» وأح� ��د م �س��اع��دي ال�ق��ائ��د
ّ
العسكري في التنظيم زه��ران علوش.
ّ
استمرت املعارك على
في م��وازاة ذلك،
أط��راف بلدة الزبداني التي قتل فيها
عدد من مسلحي «جبهة النصرة» ،إثر
استهداف الجيش إلحدى نقاطهم.

ال�ع��رب�ي��ة ،ن�ب�ي��ل العربي ،عقب ان�ت�ه��اء
ّ
االج� �ت� �م ��اع ��ات ،إن ح �س ��م «االئ � �ت �ل�اف
السوري ملقعد س��وري��ا ال ج ��دال ف�ي��ه،
ولكن هناك إشكاليات ومؤسسات لم
ت�ك�ت�م��ل ل ��دى االئ �ت�ل�اف م��ن أج ��ل إق ��رار
ذلك رسميًا ،ويتم إج��راء اتصاالت مع
الجربا لحل ه��ذه اإلش�ك��ال�ي��ات» .وأك��د
ّ
أن «الجامعة تنتظر اكتمال مؤسسات
امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة لتسليمها مقعد
دمشق الذي ال يزال شاغرًا».

مساحة للغة الدبلوماسية أو الحلول
ال�س�ي��اس�ي��ة .إن �ه��م ق ��وم ال ي�ف�ه�م��ون اال
ب��ال�ق��وة وال ي��رت��دع��ون إال ب��ال�ق��وة ول��م
يتعاطوا معنا يومًا إال بالقوة».
إلى ذلك ،قال عضو «االئتالف» ،هشام
ّ
مروة ،إن حصولهم على مقعد سوريا
في الجامعة العربية سيساعد في دعم
مطلبهم للحصول على مقعد سوريا
ف��ي األم��م املتحدة ،خ�لال ال��زي��ارة التي
ي�ق��وم ب�ه��ا وف��د م��ن «االئ �ت�ل�اف» قريبًا
إل��ى مقر األم��م امل�ت�ح��دة ف��ي ن�ي��وي��ورك.
وي �س��اف��ر وف ��د م ��ن «االئ � �ت �ل�اف» ق��ري�ب��ًا
(غ �ي ��ر م �ح ��دد امل ��وع ��د ب��ال �ض �ب��ط) إل��ى
ال��والي��ات املتحدة لحضور النقاشات
ح ��ول ال �ت �ق��ري��ر ال� ��ذي ي �ق��دم��ه امل�ب�ع��وث
األممي والعربي إلى سوريا ،األخضر
اإلب��راه�ي�م��ي ،ع��ن ج��ول�ت��ي امل�ف��اوض��ات
في مؤتمر «جنيف .»2

تحديات ما
األسدّ :
بعد األزمة ستكون
أخطر من األزمة نفسها

ّ
«البعث» تخلص من االنتهازيني

ب��دوره ،ج� ّ�دد الجربا ،أم��ام املجتمعني،
«إن �ن��ا ن�ت��وج��ه إل�ي�ك��م ل�ن�ج��دد دع��وت�ن��ا
بضرورة وضع هذه املنظمات ،ومعها
ح � ��زب ال� �ل ��ه ب �ك��ل ف ��روع ��ه وامل �ن �ظ �م��ات
ال �ع��راق �ي��ة ال �ف��اش �ي��ة ،م �ث��ل أب ��و ال�ف�ض��ل
ع�ب��اس وتنظيم دول��ة ال �ع��راق وال�ش��ام
(داع � � � � ��ش) وم� � ��ا ش ��اك� �ل� �ه ��ا ف � ��ي الئ �ح��ة
اإلره��اب العربية ورفعها الى العالم».
وأض��اف« :كما نجدد دعوتنا للجميع
م ��ن دون اس �ت �ث �ن��اء ب� �ض ��رورة دع�م�ن��ا
والطلب ال��ى املجتمع الدولي اإلس��راع
بدعمنا بالسالح النوعي الذي وعدنا
ب��ه ،وأن ي ��زداد ال��دع��م ب�ك��ل م��ا ت�ي� ّ�س��ر».
وف � ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��امل� �ح ��ادث ��ات ال �ت��ي
تسعى إل��ى ح��ل س�ل�م��ي ،ات�ه��م الجربا
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال � �س� ��وري� ��ة ب� �ع ��دم اح� �ت ��رام
ّ
العهود ،مشي ّرًا إلى أن زمن املفاوضات
ّ
ول��ى .ورأى أن��ه «ك��وان��ا الجمر واليوم
قرار وأمر .لم يعد بعد انتكاسة جنيف
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ف � ��ي س� � �ي � ��اق آخ � � � ��ر ،اع � �ت � �ب� ��ر ال ��رئ� �ي ��س
ّ
السوري ،بشار األسد ،أول من أمس ،أن
ح��زب البعث بقي «متماسكًا» وتمكن
من التخلص من «االنتهازيني» خالل
األزم� � ��ة ال �ت��ي ت �ع �ص��ف ب ��ال �ب�ل�اد .وأك ��د
األس� � ��د ،ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات ف ��ي ال ��ذك ��رى
ال �ح��ادي��ة وال �خ �م �س�ين ل ��وص ��ول ح��زب
ال �ب�ع��ث ال ��ى ال �ح �ك��م ،م��واص �ل��ة «ض��رب
اإلره��اب» ،مشددًا على أن تحديات ما
بعد األزمة ستكون «أخطر» من األزمة
ّ
وتطرق األس��د إل��ى «الحمالت
نفسها.
اإلعالمية التي استهدفت الحزب خالل
�ق حالة
ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة ب�ه��دف خ�ل� ّ
إحباط لدى البعثيني» ،مؤكدًا أنه «تم
ال �ب ��دء ب �م��واج �ه��ة ك ��ل ه ��ذه امل �ح ��اوالت
ب ��االس� �ت� �ن ��اد إل� � ��ى ح �ق �ي �ق��ة م �س��اه �م��ة
ال � �ح� ��زب ف� ��ي ب� �ن ��اء ال � ��دول � ��ة ال �س ��وري ��ة
وتعزيز قوتها خالل العقود املاضية».
ول�ف��ت إل��ى «أه�م�ي��ة دور البعثيني في
امل�ص��ال�ح��ات ال �ج��اري��ة» ،داع �ي��ًا ال�ح��زب
إل ��ى «ل �ع��ب دور أك �ب��ر ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن
وإيجاد آليات تواصل مع الناس تدعم
جهود الدولة».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

