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خ �ط��وط دف� ��اع ع ��ن امل��دي �ن��ة ،ك��ان��ت ع �ب��ارة
ع��ن ح �ق��ول أل �غ��ام ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «جيش
النظام ومقاتلي الحزب استدعوا خبراء
امل�ت�ف�ج��رات وف�ك�ك��وا ال�خ��ط األول وال�ث��ان��ي
وال�ث��ال��ث ول��دى انشغالهم بتفكيك الرابع
انقضضنا عليهم».
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،وع ��ن ال��وض��ع امل�ع�ي�ش��ي،
ّ
ي��ذك��ر امل �س��ل �ح��ون أن ال �ك �ه��رب��اء م�ق�ط��وع��ة
ع��ن ال�ق�ص�ي��ر م�ن��ذ م��ا ق�ب� ُ�ل ان� ��دالع امل �ع��ارك
األخيرةّ .أما املياه ،فقد «قطعت عن املدينة
أي� �ض ��ًا» .وي �ح �ص��ل ه� ��ؤالء ع �ل��ى الّ�ك�ه��رب��اء
ب ��واس� �ط ��ة امل� � ��ول� � ��دات ال � �ت ��ي ُي �ش��غ �ل��ون �ه��ا
لساعات محدودة إلرسال الرسائل وتلقي
االتصاالت ،أما اإلنترنت فيحصلون عليه
م ��ن أج� �ه ��زة ب ��ث ف �ض��ائ��ي ك �ـ«اإلن �م��رس��ات
وأج� � �ه � ��زة ال � � �ـ  .»Bganوك � ��ذل � ��ك ي �ت �ح � ّ�دث
ه ��ؤالء ع��ن ن�ق��ص ف ��ادح ف��ي امل ��واد الطبية
ّ
والذخائر ،كاشفًا عن أن «املشفى امليداني
ُد ّم��ر بالكامل ،فبتنا ننقل الجرحى على
أكتافنا ملداواتهم في املنازل».
ّ
ف��ي امل�ق��اب��ل ،تكشف م �ص��ادر مطلعة على
العمليات العسكرية الجارية في القصير
ّ
لـ«األخبار» أن «الخنادق واألنفاق املفخخة
عرقلت ّ
تقدم املجموعات املهاجمة» ،مشيرة
ّ
إلى «اكتشاف وجود كاميرات مموهة كانت
ترصد األم��اك��ن االستراتيجية والطرقات
ً
الرئيسية ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» ،ف�ض�لا ع��ن «ال�ك��م
الهائل لألشياء املفخخة التي ُعثر عليها».
ّ
ّ
وذك� ��رت امل � ّص��ادر نفسها أن «امل�س��ل�ح�ين
يمتلكون ق��ن��اص��ات م�ت�ط��ورة تعمل ّ على
تحكم عن ُبعد» ،إذ يمكن القناص
أجهزة ّ
أن يضع قناصته في مكان ويختبئ في
مكان آخ��ر ،ث��م يبدأ برصد األه ��داف عبر
ال �ش��اش��ة .وف ��ي ت �ق��وي��م ّأول � ��ي للعمليات
ّ
ال �ع �س �ك��ري��ة ،ت ��ؤك ��د امل � �ص ��ادر أن «ه �ن��اك
إنجازات ميدانية تحققت» ،متحدثة عن
«أيام قليلة تحول دون إنهاء املجموعات
ّ
امل �س��ل �ح��ة» .وإذ ت �ح��دث��ت م �ع �ل��وم��ات عن
س �ع��ي إل� ��ى إن� �ه ��اء امل �ع ��رك ��ة ق �ب��ل خ �ط��اب
ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل��ه ن �ه��ار ال �س �ب��ت،
أش� ��ارت م�ع�ل��وم��ات أخ ��رى إل��ى أن عملية
ّ
الحسم تتطلب مزيدًا من الوقت.
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اشتداد االشتباكات
والتقدم بطيء
ّ
القصير ــ مرح ماشي
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل ��دن� �ي�ي�ن ف ��ي ال �ق �ص �ي��ر
أخلوا مناطقهم والتحقوا باملنطقة
ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة ،ح� �ي ��ث ت � �ت� ��وزع ال �ك �ت �ل��ة
ال�س�ك��ان�ي��ة األك �ب ��ر ف ��ي ع �م��ق امل��دي�ن��ة
وش�م��ال�ه��ا ،م��ا ي�ج�ع��ل ت �ق��دم الجيش
ال �س��وري أص�ع��ب .ال�ي��وم ال��راب��ع على
ال �ت��وال��ي وال �ت �ق��دم ال �ع �س �ك��ري ي ��زداد
بطئًا ،رغم املحاوالت الدائمة للحفاظ
على س�لام��ة عناصر الجيش وع��دم
ّ
الزج بهم في مغامرات عسكرية غير
محسوبة.
ً
 30ق� �ت� �ي�ل�ا ح� �ت ��ى ظ� �ه ��ر ي� � ��وم أم ��س
ح�ص�ي�ل��ة ق�ت�ل��ى امل �ع��ارض��ة امل�س�ل�ح��ة
وسط مدينة القصير .وحدات راجلة
من الجيش السوري عبرت إلى وسط
املدينة عبر منطقة السكة الحديدية،
ح�ي��ث ت� ��زداد االش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ف��ًا ،ما
يوحي بأهمية املعركة بالنسبة إلى
ال �ط��رف اآلخ� ��ر .ت �ق��دم ب�س�ي��ط ي�ح��رزه
الجيش ال �س��وري على أح��د امل�ح��اور
�اق ب�ق�ي��ة
األم ��ام� �ي ��ة ،ب��ان �ت �ظ��ار ال �ت �ح� ُ
امل �ج �م��وع��ات ع �ل��ى ال �ج �ه��ات األخ� ��رى
بنسق خط التماس .الوجود املدني
ف��ي ش �م��ال امل��دي �ن��ة ووس �ط �ه��ا ي��رب��ك
أص��وات الجنود املتحدثني ،ف��ي ظل
ال �ك�لام امل�ت��واص��ل ع��ن ت��وق��ع حصول
م� �ج ��زرة م ��ع س �ي �ط��رة ال �ج �ي��ش ع�ل��ى
وس � ��ط امل ��دي� �ن ��ة وإع � �ل ��ان س �ق��وط �ه��ا.
أح ��د ال �ج �ن��ود ي �ق��ول« :دخ �ل �ن��ا ش��رق
ً
املدينة وجنوبها ،وصوال إلى الجهة
الغربية .ال ي��زال بعض املدنيني في
منازلهم ،إال أن الخشية من وصولنا
إل��ى عمق امل��دي�ن��ة وإع�ل�ان املسلحني
خسارتهم امل�ع��رك��ة .بعض الوسائل
ّ
ستصدق رواي�ت�ه��م» .كالم
اإلعالمية
الجندي يدعمه عدم وجود دمار كما
ك��ان متوقعًا داخ ��ل م��دي�ن��ة القصير.
ف��امل �ع��ارك العنيفة ت�ق��ع ف��ي ال��وس��ط،

فيما املحاور التي دخلها الجيش ال
ينتشر الخراب فيها .البعض يعزو
األمر إلى أنها لم تكن ساحة حروب
ش ��رس ��ة ،إذ ان �س �ح��ب م �ن �ه��ا م�ق��ات�ل��و
امل �ع��ارض��ة س��ري�ع��ًا .إص��اب��ات طفيفة
في صفوف عناصر الجيش ،بسبب
اشتداد عمليات القنص في الشوارع
امل� �ك� �ش ��وف ��ة أم � � ��ام ق� �ن ��اص ��ي امل �ن �ط �ق��ة
الشمالية .إال أن إج ��راءات احترازية
يقوم بها الجيش تباعًا في محاولة
ال �ت��أق �ل��م س��ري �ع��ًا م ��ع امل �ن��اط��ق ال �ت��ي
تسقط من يد املعارضة.
شارع املوت هو اسم يطلقه عناصر
ال �ج �ي��ش ع �ل��ى أح� ��د ال � �ش� ��وارع ال �ت��ي
دخ �ل��وه��ا ح��دي �ث��ًا .إم �ك��ان �ي��ة ال�ع�ب��ور
ن �ح��و ط �ل �ي�ع��ة امل �ج �م��وع��ات امل �ق��ات �ل��ة
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ج �ي��ش ال � �س� ��وري ت�ش�ب��ه
ً
م� �ص ��ارع ��ة امل� � ��وت ف � �ع �ل�ا ،ف��ال �ق �ن��اص
يكشفه م��ن جميع ال�ج�ه��ات .ي�ح��اول
عناصر م��ن الجيش تأمينه سريعًا
مل �ت��اب �ع��ة ال� �ت� �ح ��اق ب ��اق ��ي ال� ��وح� ��دات
ب� ��امل � �ج � �م� ��وع� ��ة ال� � �ت � ��ي ت � �ق� ��ات� ��ل ع �ل��ى
ُ
ال�ص�ف��وف األم��ام�ي��ة .ال ن��وم ه�ن��ا .وال
طعام يصل بشكل جيد إلى الجنود.
واق� �ت ��راب ال �خ �ص��م م�ن�ه��م ي�ج�ع��ل من
إمكانية ال��راح��ة مستحيلة .أص��وات
االن �ف �ج��ار ف ��ي ال �ش �م��ال ت�خ�ت�ل��ف عن
بقية املناطق داخ��ل املدينة ،فصوت
س�ق��وط ال�ق��ذي�ف��ة يختلف ع��ن ص��وت

إنهم كثيرون
رغم أن أعدادًا كثيرة
منهم تسقط يوميًا

إط�ل�اق �ه ��ا م ��ن ال� �ج� �ن ��وب .وال �ط �ي ��ران
ي � �ح� ��اول ت �غ �ط �ي��ة ط �ل �ي �ع��ة امل �ق��ات �ل�ين
وم� �ح ��اول ��ة ك �ش��ف م �ق��ات �ل��ي ال �ط��رف
«امل � � �ع� � ��ادي» خ �ل��ال ح � ��رب ال � �ش� ��وارع
القائمة .يقول أح��د العناصر« :إنهم
كثيرون ،رغ��م أن أع��دادًا كثيرة منهم
تسقط يوميًا» .مصدر عسكري يؤكد
أن ح��وال��ى  3000م�ق��ات��ل للمعارضة
املسلحة في القصير ،في حني تتوقع
أوس � � ��اط إع�ل�ام� �ي ��ة أن ال � �ع ��دد ي�ص��ل
إل ��ى ع �ش��رة آالف م �ق��ات��ل .م �ح��اوالت
عديدة من ألوية تتبع للجيش الحر
وجبهة النصرة حاولت العبور نحو
ال �ق �ص �ي��ر ،إال أن ال �ج �ي��ش رص��ده��ا
ع��ن ط��ري��ق اس�ت�خ�ب��ارات��ه العسكرية
ّ
وصد محاوالت الوصول إلى املدينة
املحاصرة .جندي آخر على الصفوف
األمامية املقاتلة في الجيش السوري
ي � � ��ردد« :ل� ��م ن �ن��م م �ن��ذ  5أي � ��ام س��وى
ُ
س��اع �ت�ين .ال ح� ّ�م��ام ه �ن��ا ف��ي جحيم
املعركة .ننظر إلى أنفسنا أحيانًا وال
نعرف أمام من نقف».
ي� �ت� �م� �ت ��رس ال � �ج � �ن� ��ود ف � ��ي ال� �ط ��واب ��ق
األرضية من املباني ،هربًا من القذائف
وال� �ص ��واري ��خ امل �ح �ل �ي��ة ،ف �ي�م��ا ي�ت��اب��ع
ال �ج �ي ��ش ق �ص ��ف امل� �ن ��اط ��ق امل� �ض ��ادة
بحذر شديد وفق إحداثيات محددة.
ات� �ه ��ام ��ات ع ��دي ��دة ت� �ط ��ال امل �ع��ارض��ة
املسلحة باستخدامها املدنيني دروعًا
بشرية إلعاقة تقدم الجيش وتوريطه
إعالميًا في مجازر قد تحصل داخل
املدينة .البعض يعتبر أن عدم خروج
امل��دن�ي�ين م��ن امل��دي�ن��ة ي��ؤك��د احتضان
الناس للمعارضني املسلحني الذين
خ ��رج أغ�ل�ب�ه��م م��ن ع��ائ�ل�ات ال�ق�ص�ي��ر.
معلومات ميدانية تشير إل��ى أن 15
ي��وم��ًا ه��و ال �ت �ق��دي��ر امل �ت��وق��ع الن�ت�ه��اء
ً
ال �ع �م �ل �ي��ات ف ��ي ري ��ف ح �م��ص ك��ام�ل�ا،
وسط شكوك عديدة بإمكانية حدوث
ً
ذلك فعال على أرض الواقع.

الخطيب ينقل «مدريد» إلى «اسطنبول» اليوم
إيلي حنا
ينزو
ال يتعب أحمد معاذ الخطيب .ل��م
ِ
ال �ش �ي��خ ف ��ي ص��وم �ع �ت��ه ب �ع��د دف� �ع ��ه إل��ى
ّ
االس� �ت� �ق ��ال ��ة م� ��ن «االئ � � �ت �ل ��اف» .ح � ��ط ف��ي
مدريد منذ أيام ليرأس مؤتمرًا تشاوريًا
ض� � � � ّ�م ع � � �ش� � ��رات امل � � �ع� � ��ارض� �ي��نُ ،ع� ��رض� ��ت
ف �ي��ه ورق � ��ة ت �ض��م ن �ق��اط��ًا «إلق ��ام ��ة ن �ظ��ام
دي �م��وق��راط��ي ب��دي��ل» ،ل�ي�ع��ود ال �ي��وم إل��ى
إس �ط �ن �ب��ول ل �ي �ك��ون ع �ل��ى ط��اول��ة ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالئتالف ال��ذي يتوقع أن يبحث
ت��وح�ي��د ال�ف�ص��ائ��ل املسلحة ت�ح��ت ق�ي��ادة
اللواء سليم ادريس.
ل��م ي�ف�ص��ل دي�ن��ام��و «م �ع��ارض��ة ال �خ��ارج»
نفسه ع��ن «االئ �ت�لاف» .يعمل كمن يريد
ل� �ه ��ذا ال �ت �ج� ّ�م��ع أن ي �ت �ك� ّ�ي��ف م ��ع ال ��واق ��ع
ال��راه��ن .ي�ق��رأ بنفسه ال�ت�ح��والت ق�ب��ل أن
«أمر اليوم» إلى زمالئه .هو يعلم
يصل ّ
ً ّ
ج �ي �دًا أن � ��ه ل ��ن ي �ك ��ون م �ق �ب��وال أن ي�م�ث��ل
«االئ�ت�لاف» بصيغته ّ الحالية املعارضة
ف ��ي ج �ن �ي��ف .ي �ب ��دو أن � ��ه ت �خ �ط��ى م��رح�ل��ة
«ال� �ق� �ب ��ول أو ع ��دم ��ه» ب ��امل� �ش ��ارك ��ة ،ال �ت��ي
س�ت�ك��ون ع�ل��ى ج��دول أع �م��ال «االئ �ت�لاف»
اليوم.
ّ
ف��ي م��دري��د ال�ت��ف ح��ول الخطيب نشطاء
إس�ل�ام� �ي ��ون وم� �ي ��دان� �ي ��ون وع �س �ك��ري��ون.
ك ��ان م �ج� ّ�رد م��دع��و ،ل�ك�ن��ه اس �ت �ح��وذ على
االه �ت �م��ام ال�س�ي��اس��ي واالع�ل�ام ��ي .حضر
م ��ن «ال �ج �ي ��ش ال � �ح� ��ر» ،ن ��ائ ��ب ق ��ائ ��د ه��ذا
ال�ج�ي��ش ال�ع�ق�ي��د م��ال��ك ال �ك ��ردي ،وال �ل��واء
محمد فارس ،واللواء محمود السعودي،
وال �ل��واء محمد ال�ح��اج ع�ل��ي ،وم�م�ث��ل عن
جبهة تحرير سوريا االسالمية ،ورابطة

ع �ل �م��اء ال� �ش ��ام (ع� �ب ��د ال ��رح �م ��ن ع� ��وض)،
ونشطاء ميدانيون.
ال �خ �ط �ي��ب س�ي�ع�م��ل ال �ي ��وم ع �ل��ى ت��وس�ي��ع
إط��ار األط��راف املؤيد ل��ه ،بسبب صعوبة
«أخ��ذ» االئ�ت�لاف «س��ول��د» نحو خياراته
التفاوضية.
عضو «االئ�ت�لاف» ،خالد الناصر ،يروي
لـ«األخبار» ّأن «الشيخ ّ
عودنا املفاجآت.
وس�ي�ط��رح خ�ل�ال ك�ل�م�ت��ه م �ب��ادرة ج��دي��دة
سنقوم بتقويمها».
«هيئة التنسيق» املعارضة «على موجة
ق��ري�ب��ة» م��ن ال�خ�ط�ي��ب .ه��ي اع �ت��ذرت ،في
اللحظة األخ �ي��رة ،ع��ن ع��دم امل�ش��ارك��ة في
م��ؤت �م��ر م ��دري ��د ب �ع��د ان �ح �س��ار دع��وت �ه��ا
ب �ث�ل�اث ��ة أش � �خ� ��اص ،ه� ��م رج� � ��اء ال �ن��اص��ر
وع��ارف دليلة وحسن عبد العظيم ،بعد
مطالبتها بمشاركة هيثم مناع ورياض
ضرار وممثل عن األكراد أيضًا .لكنها «لم
تقطع التواصل م��ع املؤتمرين» .ويشير
املنسق العام للهيئة ،حسن عبد العظيم،
ّ
ستنظم ً
لقاء في القاهرة بني 27
إلى أنها
أي��ار و 3حزيران ملجوعة من املعارضني،
ح�ي�ن�ه��ا «ق ��د ي �ك��ون ق��د ت �ب �ل��ور ش ��يء من
جماعة مدريد ،لنكمل التنسيق».
وف ��ي ح��دي �ث��ه م��ع «األخ� �ب ��ار» ي�ل�ف��ت عبد
ّ
موحد
العظيم إل��ى اح�ت�م��ال ارس ��ال وف��د
ب�ين «م��دري��د وال �ق��اه��رة» إل��ى ج�ن�ي��ف ،أو
ع�ل��ى األق ��ل «وف ��ود مختلفة ض�م��ن رؤي��ة
مشتركة»ّ .
وي �ك �ش��ف أن � ��ه ج ��رى ل �ق��اء م ��ع م �م �ث��ل ع��ن
امل �ع��ارض م�ي�ش��ال ك�ي�ل��و ف��ي دم �ش��ق منذ
يومني ،طرح فيها ورقة سياسية تجري
مناقشتها.

ّ
وي� � ��روي أن ت� �ي ��اره م �ن �ف �ت��ح ع �ل��ى ج�م�ي��ع
م��ن ي�ق�ب��ل ب��وق��ف ال�ع�س�ك��رة وال �ب��دء بحل
س�ي��اس��ي« ،وال�ج�م�ي��ع ينتظر م��ا سيفعل
معاذ الخطيب في اجتماعه مع االئتالف،
وخاصة في مجال توسعته ،وقد يتبلور
م �ج �م��وع��ة ت �ق �ت��رب م ��ن م��وق��ف ال�خ�ط�ي��ب
وتكون بعيدة عن أجواء املجلس الوطني
السوري».
«هيئة التنسيق» تلقت اتصاالت مختلفة
ت� ��ؤك� ��د دع ��وت � �ه ��ا إل� � ��ى م ��ؤت� �م ��ر ج �ن �ي��ف،
ب� � ��دءًا م� ��ن م � �س� ��ؤول امل� �ل ��ف ال � �س� ��وري ف��ي
السفارة األميركية في باريس ،والسفير

ال��روس��ي ف��ي ب��اري��س ودم �ش��ق ،والسفير
ال �س��وي �س��ري ف ��ي ب ��اري ��س ،وم �م �ث �ل��ة ع��ن
االتحاد األوروبي.
ع�ل��ى ّمقلب «االئ �ت�ل�اف» ،تشير أوس��اط��ه
إل � ��ى أن � � ��ه ف� ��ي ح� �ي ��رة م� ��ن أم� � � ��ره .ك �ل �م��ات
أع� �ض ��ائ ��ه ي �ش��وب �ه��ا ال �ت �ن ��اق ��ض أو ع ��دم
ال��دراي��ة ببعض األح ��داث .ي��رزح «الطرف
امل �ع��ارض األق ��وى» تحت ض�غ��وط عربية
وغ��رب �ي��ة ،ق �ل �ب��ه ف ��ي ال ��دوح ��ة ورأس � ��ه في
جنيف.
عضو الهيئة السياسية ،سمير النشار،
ي��رى ّأن ه�ن��اك ت� ّ
ّ
التجمع
�وج�ه��ًا لتوسعة

ّ
هناك ّ
ّ
التجمع املعارض «لكن كل طرف يريده على طريقته» (أ ف ب)
توجه لتوسعة

ّ
امل � �ع ��ارض «ل �ك ��ن ك� ��ل ط� ��رف ي ��ري ��ده ع�ل��ى
ط��ري�ق�ت��ه وألس �ب��اب��ه ال �خ��اص��ة» ،حسبما
ي �ق��ول ل �ـ«األخ �ب��ار» .زم�ي�ل��ه ه �ش��ام م��روة،
ي��رى أن ال ش��يء مؤكد بعد ح��ول مسألة
املشاركة في جنيف ،ويوضح لـ«األخبار»
ّأن أع � �ض� � ً
�اء ف ��ي «االئ� � �ت �ل��اف» ي � ��رون ف��ي
املشاركة «مكافأة للنظام ،ودع��وة لدفعه
ّ
للتشدد».
ع �ل��ى ج �ب �ه��ة م �ع��ارض��ة ال ��داخ ��ل ،م�ش�ك�ل��ة
م ��ن ن� ��وع آخ � ��ر« .ائ� �ت�ل�اف ق� ��وى ال�ت�غ�ي�ي��ر
السلمي» ،وعلى رأسه «الجبهة الشعبية
ل�ل�ت�غ�ي�ي��ر وال �ت �ح��ري��ر» ي �خ��وض م�ع��رك�ت��ه
ل �ل �م �ش��ارك��ة ،أي� �ض ��ًا ،ف ��ي ج �ن �ي��ف .ع�ض��و
ق �ي��ادة ال�ج�ب�ه��ة ،ع�ل�اء ع��رف��ات ،يلفت إل��ى
ّأن ما ّ
سرب حول مشاركة الوزيرين علي
حيدر وقدري جميل في وفد النظام غير
صحيح .ويرى ،في حديثه مع «األخبار»،
ّ
أن هناك معركة اعالمية تخاض لتأكيد
ّ
أن هذين الشخصان هما جزء من النظام،
«ع � �س� ��ى ول � �ع� ��ل ت� �ت� �ح ��ول إل� � ��ى ح �ق �ي �ق��ة».
ّ
ويروي أن النظام لم يقل شيئًا بعد وهو
يعلم أن جميل وح �ي��در موقفهما ثابت
في مسألة وجودهم في جنيف كممثلني
ع��ن معارضة ال��داخ��ل ،ول�ي��س بصفتهما
الحكومية الرسمية.
وفي السياق ،نفى جميل ،في حديث مع
«روسيا اليوم» ،أن يكون ضمن القائمة
ّ
املقترحة من قبل دمشق ،وش� ّ�دد على أن
«ق��رارن��ا واض ��ح .ن��رف��ض بشكل ك��ام��ل أن
نكون ممثلني في الوفد الحكومي» .وأكد
ّ
ّ
ستقرب
أن دع��وة أح�م��د م�ع��اذ الخطيب
وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ،وس�ت�ع�م��ل ع �ل��ى خفض
مستوى العنف في البالد.

