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القصير ال تزال طويلة
معركة َ
لم تسقط القصير بعد.
الكل يترقب املقبل من األيام.
من داخل القصير ،روايات عن
ّ
«تصدي وصمود» تلهج به
ألسن املعارضني .يقابله في
املعسكر املواجه ّ
«تقدم
عسكري وتنظيف جيوب
ٌ
وتقويم ّأولي للخسائر»
رضوان مرتضى
ّ
ّ
ّ
يتحرك معظم مسلحي املعارضة
بحرية
ّ
ح��ص�ن�ين ف��ي ال�ق�ص�ي��ر .وم��ن
ال �س��وري��ة امل�ت� ّ
مخابئهمُ ،يشغلون امل��ول��دات الكهربائية
وأج � �ه ��زة ال �ب ��ث ال �ف �ض��ائ��ي ل �ل �ت��واص��ل مع
ّ
مجموعات مسلحة في الخارج ،طلبًا للعون
ووس��ائ��ل اإلع�لام لنقل ال�صّ��ورة .من هناك،
ُي ّ
حملون مقاطع فيديو توثق االشتباكات
ّ
ُ
وال �ق �ص��ف .وي��رس �ل��ون ال �ص��ور ،ف �ي��زودون
ال�ط��ال��ب بمستجدات س��اح��ة امل�ع��رك��ة ،ب��دءًا
من الصورة مرورًا بمقطع فيديو حصري،
ً
وص ��وال إل��ى مقابلة م��ع ق ��ادة املجموعات
امل �ي��دان �ي�ين .ي�ح�ك��ي ه ��ؤالء ع��ن «م�ع�ن��وي��ات
ُ
ش �ب ��اب ت �ع��ان��ق ال� �ج� �ب ��ال» ،م �ت �ح� ّ�دث�ين عن
ّ
«خسائر كبيرة يتكبدها املهاجمون على
أي��دي �ه��م» .ي�ن�ف��ي ه� ��ؤالء ك��ل م��ا ي �ت��ردد عن
«ت�ق� ّ�دم الجيش ال�س��وري وق � ّ�وات ح��زب الله
وسيطرتهم على أكثر من ثلثي القصير».
وعن الصور التي تعرضها التلفزيونات،
ّ
ي �ق ��ول أح� ��د امل �س��ل �ح�ي�ن ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» ع�ب��ر
السكايب« :إن الجيش مسيطر على الحي
ّ
يتحدث الرجل عن
الشرقي منذ سنتني».
«قصف عنيف على مدار الساعة تتعرض
له املنطقة» ،مشيرًا إلى أن «معظم الشهداء
يسقطون ج� ّ�راء ال�ق�ص��ف» ،لكنه ينفي كل
م��ا ُيحكى ع��ن إن �ج��ازات تتحقق للخصم.
ّ
ي�ك�ش��ف امل �س��ل��ح امل ��ذك ��ور ع��ن «اش�ت�ب��اك��ات

دائ ��رة ع�ل��ى ت�س��ع ج�ب�ه��ات» ،م �ع��ددًا األب��رز
ً
بينها .فيذكر كال من «محور حاجز املشتل
ومحور حاجز سمير رعد وقرية الضبعة
وم �ن �ط �ق ��ة ال� �ب� �س ��ات�ي�ن وح� ��اج� ��ز امل� �ص ��رف
ال ��زراع ��ي وج�ب�ه��ة ج��دي��دة ب ��دأت ف��ي ق��ري��ة
هيت» .وع��ن الوضع امليداني في القصير
أمس ،يشير إلى سقوط «أربعة شهداء في
ً
صفوف ال�ث� ّ�وار وشهيد م��دن��ي ،فضال عن
ع �ش��رات ال�ج��رح��ى ج� � ّ�راء ال�ق�ص��ف» (حتى
الساعة الخامسة بعد الظهر).
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ن� �ف� �س ��ه ،ت �ك �ش��ف م� �ص ��ادر
ّ
املعارضة املسلحة لـ«األخبار» عن« تشكيل
مجلس عسكري يضم ق��ادة كافة الكتائب
ّ
املقاتلة في مدينة القصير» ،متحدثة عن أن
«قائد املجلس العسكري هو ّ
املقدم محيي
الدين الزين املعروف بـ«أبو عرب» ،إضافة
إلى عدد من القادة امليدانيني ،برز بينهم
القيادي في «كتيبة الفاروق»ُ ،
ويدعى أبو
ّ
متحدثًا أمام الكاميرا عن
علي الذي ظهر
ّ
جثة أحد املقاتلني التي تعود إلى عنصر
من حزب الله» .كذلك يبرز أيضًا القيادي
«أبو البراء» الذي تأتمر بإمرته مجموعة
ي�ن�ت�م��ي أف ��راده ��ا إل ��ى «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة».
ّ
وتتحدث مصادر املعارضة عن أن عددًا من
ّ
املسلحني اإلسالميني الذين يحملون فكر
ّ
القاعدة تمكنوا من االلتحاق باملجموعات
امل�ق��ات�ل��ة ف��ي ال�ق�ص�ي��ر ،ق��ادم�ين م��ن منطقة
القلمون ُّ َالسورية (جنوبي القصير) عبر
إحدى الثغر ،حيث بايعوا أبو البراء أميرًا
ليقاتلوا تحت رايته.
وع ��ن م �س��ار امل �ع��رك��ةُ ،ي�ن�ق��ل ع��ن «األم �ي��ر»
امل ��ذك ��ور أن «امل� �ع ��رك ��ة ط��وي �ل��ة وال �ق �ص �ي��ر
ّ
ستتحول إلى كتلة لهب
مفخخة بأكملها
م��ا إن يطأها رج��ال نصر ال�ل��ه» .وينطلق
ا ُل �ق �ي��ادي امل ��ذك ��ور م��ن م�ق� ّ�ول��ة إن «ال � ّح��رب
ُ
ّ
خ ��دع ��ة» ل�ي�خ��ل��ص إل ��ى «أن� �ن ��ا ت �م��ك��ن��ا من
اس �ت��دراج ُمقاتلي ال �ح��زب وج�ي��ش األس��د
إل ��ى ح�ي��ث ن ��ري ��د» .ول ��دى االس�ت�ف�س��ار ّ عن
ال �ف��خ ال� ��ذي وق �ع��وا ف �ي��ه ،ي�ش�ي��ر إل ��ى أن �ه��م
ت �م �ك �ن��وا م� ��ن اس� � �ت � ��دراج امل �ه ��اج �م�ي�ن إ ّل ��ى
داخ � ��ل األح� �ي ��اء ح �ي��ث «ك� ��ل ش� ��يء م�ف��خ��خ
داخل املنازل وفي الحفر واألنفاق» .كذلك
ي �ت �ح� ّ�دث أب ��و ال� �ب ��راء ع��ن إع ��داده ��م أرب �ع��ة

املعارضة :استدرجنا املهاجمني إلى داخل األحياء (األخبار)

كيري لألسد :مكاسب الميدان ال تدوم
امل �ش �ه��د واح� ��د م��ن م��وس �ك��و إل ��ى ع �م��ان.
ّ
روس�ي��ا وال �غ��رب ،ك��ل يجلس م��ع حليفه
لبحث مسألة املشاركة في «جنيف .»2
م �ص��ادر ال�ع��اص�م��ة األردن� �ي ��ة املستقبلة
ّ
«م��ؤت �م��ر أص ��دق ��اء س ��وري ��ا» ت �ف �ي��د ب ��أن
هناك اتفاقًا أميركيًا روسيًا على مرحلة
انتقالية بحكومة ك��ام�ل��ة ال�ص�لاح�ي��ات،
ب��وج��ود ال��رئ�ي��س ب� ّش��ار األس ��د وتنتهي
برحيله .وتضيف أن��ه إذا «ل��م يستجب
األسد ...فهي الحرب».
ّ
وي�ل�ف��ت م �س��ؤول أردن� ��ي رف �ي��ع إل ��ى «أن ��ه
ّ
يعتقد أن الروس وافقوا على هذا الطرح،
لكن عمان متشائمة من قبول األسد».
وت �ش �ي��ر م� �ص ��ادر أردن � �ي� ��ة ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
ّ
إل��ى أن امل��وق��ف األم �ي��رك��ي ،رغ��م ضجيج
التصريحات العالية ال�ن�ب��رة ،ق��ري��ب من
ّ
هذا الشكل من الحل.
ّ
وت� � ��روي امل� �ص ��ادر أن وزي � ��ر ّال �خ��ارج �ي��ة
األردن��ي ناصر ج��ودة أعلن أن��ه ال يوجد
اتفاق مع واشنطن على نصب صواريخ
ب��ات��ري��وت ع�ل��ى ال �ح��دود ال �س��وري��ة ،لكنه
ق��ال حفاظًا على م��اء ال��وج��ه« :م��ن حقنا
الدفاع عن أنفسنا».
وفي موسكو ،كان نائب وزير الخارجية
ال� �س ��وري ف�ي�ص��ل امل� �ق ��داد ،ي �ق��وم بمهمة
مزدوجة مبنية على طلب استيضاحات
م ��ن ال �ج ��ان ��ب ال� ��روس� ��ي ح� ��ول ت�ف��اص�ي��ل
م��ؤت �م��ر «ج �ن �ي��ف  ،»2وال �ت �ب��اح��ث ح��ول
أس �م��اء ال��وف��د ال �س��وري ،ال�ت��ي سيعلنها
ما إن ّ
تقرر دمشق املشاركة رسميًا بعد
عودته إلى سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
ّ
الف ��روف ،أن ب�ل�اده ت�ع� ّ�ول على أن تبدي

امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة م��وق �ف��ًا ب� � ّ�ن� � ً
�اء م��ن
امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي امل��رت�ق��ب ح ��ول س��وري��ا،
«لكن األنباء ال��واردة حتى اآلن ال تبعث
على األم ��ل» .وق��ال الف ��روف ،خ�لال لقائه
ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري فيصل
املقداد« :لم يتخذ خالل اجتماعات جزء
م��ن امل�ع��ارض��ة ف��ي م��دري��د ّ
أي ق��رار بشأن
امل �ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤت �م��ر م��ن دون ش��روط
ً
مسبقة» .وأكد قائال« :نحن على اتصال
دائم بالشركاء األجانب الذين لهم نفوذ
حقيقي لدى املعارضة املتشددة ،ونأمل
أن نفوذهم سيستخدم في خدمة الحوار
الوطني السوري» .وأضاف« :نحن ّ
نثمن
رد فعل القيادة السورية البناء على هذا
املقترح.
ّ
ب � � � � ��دوره ،أع � �ل� ��ن امل� � �ق � ��داد أن ال �س �ل �ط��ات
ال� � �س � ��وري � ��ة ت� � � � ��درس ح� ��ال � �ي� ��ًا م� ��وض� ��وع
امل �ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤت �م��ر ال��دول��ي امل��رت�ق��ب.
ّ
وق��ال «إن الحكومة ت��درس حاليًا جميع
ّ
التفاصيل» ،وإن القرار النهائي سيتخذ
بعد ع��ودة الوفد السوري برئاسته إلى
دمشق.
ّ
وثمن املقداد النتائج التي جرى التوصل
إليها خالل االتصاالت األخيرة لروسيا
بالجانب األميركي ،الفتًا إلى أنها تعتبر
حدًا حاسمًا للتغلب على الصعاب التي
تواجهها سوريا.
وف ��ي ع � ّ�م ��ان ،ظ �ه��رت ج�م�ل��ة ت�ص��ري�ح��ات
ق �ب �ي��ل ب� � ��دء أع � �م� ��ال م ��ؤت� �م ��ر «أص� ��دق� ��اء
سوريا» الذي شارك فيه «االئتالف» بعد
دعوة متأخرة.
ودع ��ا وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم �ي��رك��ي ج��ون
ك �ي��ري ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس ��د

مشاركة دمشق
في «جنيف »2
لم ُتحسم بعد

إلى التزام السالم .وفي مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره األردني ناصر جودة،
ق��ال« :نحن ملتزمون محاولة العمل من
أج��ل إي�ج��اد نهج م�ح� ّ�دد لتنفيذ مؤتمر
ج�ن�ي��ف» ،مشيرًا إل��ى أن ذل��ك «م��ن شأنه
أن ي �س �م��ح ل�ل�ش�ع��ب ال� �س ��وري ب��اخ�ت�ي��ار
سوريا».
مستقبل ّ
وأض��اف «أن��ه إذا لم يكن األس��د مستعدًا
ّ
ل�ل�ت�ف��اوض ع�ل��ى ح��ل س�ل�م��ي ،فستبحث

ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ودول أخ� ��رى زي ��ادة
ّ
�ارض� �ي ��ه» .ورأى أن ال� �ق ��وات
ال ��دع ��م مل� �ع � ّ
ال �س��وري��ة ح��ق�ق��ت م�ك��اس��ب م�ي��دان�ي��ة في
األي��ام القليلة املاضية ،لكنه أض��اف أنه
يعتبر هذه املكاسب «موقتة للغاية».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أع � �ل� ��ن وزي � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ّ
ال�ف��رن�س��ي ،ل ��وران ف��اب�ي��وس ،أن الرئيس
بشار األسد يجب عليه أن يسلم السلطة
التنفيذية لحكومة انتقالية .وق��ال« :من
ال��واض��ح تمامًا أن ال�ه��دف الرئيسي من
وراء امل��ؤت �م��ر امل��رت �ق��ب (ج �ن �ي��ف  )2هو
تشكيل حكومة انتقالية للبالد ستكون
لها السلطة التنفيذية الكاملة».
ف��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،رب ��ط وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال�ب��ري�ط��ان��ي ول �ي��ام ه�ي��غ ،أي �ض��ًاّ ،
أي حل
ل� �ل� �ن ��زاع ف� ��ي س� ��وري� ��ا ب ��رح �ي ��ل ال��رئ �ي��س
األسد .وقال هيغ« :إذا كان النظام يعتقد
أن ب��إم �ك��ان��ه ت�ح�ق�ي��ق ان �ت �ص��ار ع�س�ك��ري
الوضع السابقً ،فأنا أعتقد
والعودة إلى ً
خ�ط��أ ف��ادح��ًا ،خ�ط��أ كارثيًا»،
أن��ه يرتكب ّ
مشيرًا إل��ى أن��ه «ينبغي أن ي�ك��ون هناك
ح��ل س�ي��اس��ي ،بغض النظر ع��ن الوضع
على األرض».
وتابع« :في النهاية ،إن العامل الحاسم
ه ��و م ��دى اس �ت �ع��داد ال �ن �ظ��ام ل�ل�ت�ف��اوض
حيث تريد روسيا بوضوح مشاركة كل
األط� ��راف امل�ن�خ��رط��ة ب��ال �ن��زاع ف��ي عملية
ال �ت �ف ��اوض ث ��م ي��أت��ي ال� �س ��ؤال ع ��ن م��دى
جدية النظام ورغبته في هذا التفاوض».
م � ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه ،أش� � � ��ار رئ � �ي� ��س ال� � � � ��وزراء
ال�ق�ط��ري ،ح�م��د ب��ن ج��اس��م آل ث��ان��ي ،إل� ّ�ى
أن «الرئيس السوري بشار األس��د يقوم
بقتل شعبه بمساعدة جهات خارجية»،

الفتًا إلى أننا «أم��ام مسؤولية تاريخية
أمام شعب عريق يستحق أن يكون هناك
وقفة واضحة لتحريره» .وأمل أن «يكون
مؤتمر جنيف ه��و إلي�ج��اد ح��ل لتحرير
الشعب السوري من الظلم».
ّ
في موازاة ذلك ،شن السفير السوري في
عمان ،بهجت سليمان ،هجومًا على ما
س�م��اه مجموعة «أع� ��داء س��وري��ا» .وق��ال
ّ
س�ل�ي�م��ان ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ،إن «م��ا
تواجهه سوريا هو حرب كونية عدوانية
إره ��اب �ي ��ة ،ي �ق��وده��ا م ��ن س �م��وا أن�ف�س�ه��م
أصدقاء سوريا ضد الدولة السورية».
ف��ي م � ��وازاة ذل� ��ك ،أع �ل��ن رئ �ي��س االت �ح��اد
األوروب � � ��ي ،ه �ي��رم��ان ف ��ان روم� �ب ��وي ،في
اع�ق��اب قمة االت�ح��اد أم��س ،أن ق��ادة دول
االتحاد بحثوا الوضع في سوريا ،ولم
يتخذوا القرار برفع حظر توريد السالح.
وأضاف« :أكدنا التزاماتنا بشأن البحث
ع ��ن ح ��ل س� �ي ��اس ��ي ،ورح� �ب� �ن ��ا ب �م �ب��ادرة
ع �ق��د م��ؤت �م��ر دول� ��ي ف��ي ج �ن �ي��ف ،وي�ج��ب
أن نغتنم ه��ذه الفرصة إلط�لاق العملية
السياسية».
إلى ذلكّ ،
أقرت لجنة العالقات الخارجية
ف��ي مجلس الشيوخ األم�ي��رك��ي بأغلبية
كاسحة م�ش��روع ق��ان��ون يدعو ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة إل� ��ى ت��وف �ي��ر أس �ل �ح��ة ص�غ�ي��رة
لجماعات امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة املعتدلة.
غير أن ص��دور ق��رار من املجلس يحتاج
إل ��ى م��واف �ق��ة أغ�ل�ب�ي��ة أع �ض��ائ��ه ،ل�ك�ن��ه قد
يبقى قرارًا غير ملزم للحكومة األميركية
ال� �ت ��ي ال ت � ��زال ت� �ص � ّ�ر ع �ل��ى ع� ��دم ت��زوي��د
املعارضة بأسلحة.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

