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المعلم« :جنيف  »2تحت سقف الرئيس
ّ
«جنيف  »2من تأجيل إلى
تأجيل .لندن ال تراه في «موعد
وشيك» ،فيما دمشق ال ترى
جدوى في الذهاب إليه إذا كان
الشرط ّ
«تنحي األسد»
رغ��م التمسك ال�غ��رب��ي بمؤتمر «جنيف
 ،»2ال ي �ب��دو أن س �ق��ف دم �ش��ق م�ن��اس��ب
لتطلعات الغرب ،حيث «ال مؤتمر شرطه
تنحي األس ��د» ،ف��ي ح�ين أك��دت موسكو
ّ
أن املزيد من تسليح املعارضة يدفع إلى
الحل العسكري املدمر في سوريا.
وأك� ��د وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال� �س ��وري ول�ي��د
ّ
امل �ع �ل ��م أن ح �ك ��وم ��ة ب �ل ��اده «ل � ��ن ت�س�ل��م
السلطة إل��ى ال�ط��رف اآلخ� ّ�ر» ف��ي مؤتمر
«جنيف  ،»2وأش ��ار إل��ى أن��ه ال ض��رورة
للذهاب إلى املؤتمر إن كان شرط عقده
تنحي الرئيس بشار األسد ،مشددًا على
ّ
أن ق��رار تسليح امل�ع��ارض��ة سيطيل أمد
الصراع.
وق � ��ال امل �ع �ل��م ،خ �ل�ال م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي،
«سنتوجه إلى جنيف ال من أجل تسليم
ال�س�ل�ط��ة إل��ى ال �ط��رف اآلخ� ��ر ،وم��ن لديه
وهم في الطرف اآلخر أنصحه بأال يأتي
إلى جنيف».
ّ
وأع � � ��اد امل �ع �ل ��م ال �ت ��أك �ي ��د أن ال �ح �ك��وم��ة
ال �س��وري��ة ج � ��ادة ف ��ي ق ��راره ��ا امل �ش��ارك��ة
ف��ي امل��ؤت�م��ر ألن��ه ف��رص��ة حقيقية يجب
ع��دم تفويتها ،موضحًا «سنتوجه إلى
جنيف م��ن أج��ل إق��ام��ة ش��راك��ة حقيقية
وحكومة وطنية واس�ع��ة تشمل أطيافًا
ع ��ن ال �ش �ع��ب ال � �س� ��وري ،وخ ��اص ��ة ج�ي��ل
ال �ش �ب��اب وال� �ن� �س ��اء» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن�ه��م
«األح��ق في املشاركة في رس��م مستقبل
س��وري��ا ال��دي �م��وق��راط��ي ال �ت �ع��ددي ال��ذي
نعمل من أجله».
وشدد املعلم على أن الحكومة السورية
ل ��ن ت �ق �ب��ل ب � � ّ
�أي ح ��ل ي �ف��رض ع�ل�ي�ه��ا م��ن
الخارج ،ولن تقبل حتى بأفكار تأتيها
م��ن ال �خ��ارج ،م��وض�ح��ًا أن «ال �ح��وار بني
ال �س��وري�ي�ن أن�ف�س�ه��م ب�ي�ن م �ع��ارض��ة في
ال�خ��ارج ومعارضة وطنية ف��ي ال��داخ��ل،
ونحن معهم سنبني سوريا».
ودع� ��ا دول ال� �ج ��وار إل ��ى وق ��ف تسليح
امل�ع��ارض��ة ،ووص��ف ق��رار «دول أصدقاء

س� ��وري� ��ا» ب � ��زي� ��ادة ال� ��دع� ��م ل �ل �م �ع��ارض��ة
امل �س �ل �ح��ة ب��ال �خ �ط �ي��ر ج� � �دًا ألن � ��ه س ��وف
«يؤدي إلى إطالة أمد األزمة».
ول�ف��ت امل�ع�ل��م إل��ى أن ال �ق��رار ال�ج��دي��د لن
يغير في موازين املعادلة على األرض،
ّ
و«تخيل مقاتلو املعارضة أن بإمكانهم
خلق ت��وازن للقوى ،فإنهم سينتظرون
سنوات» فـ«احتمال أن تضاهي قوتهم
قوة الجيش النظامي احتمال ضعيف،
رغم التعهدات بتزويدهم بالسالح».
ون � � � ّ�وه امل �ع �ل��م إل � ��ى أن ال � � ��دول ال��داع �م��ة
لإلرهاب ليس لها مصلحة بوقف العنف
في سوريا طاملا أن ذلك يخدم إسرائيل،
الفتًا إلى أنه ال أحد يستطيع السيطرة
على قرار املسلحني األجانب املوجودين
في سوريا ،وال أحد يستطيع إخراجهم
سوى الجيش السوري.
وأوض � � � ��ح امل� �ع� �ل ��م أن س� ��وري� ��ا م �ل �ت��زم��ة
ب ��ال �ت �ح �ق �ي ��ق ف � ��ي اس� � �ت� � �خ � ��دام ال � �س �ل�اح
ال� �ك� �ي� �م� �ي ��ائ ��ي ف � ��ي خ � � ��ان ال � �ع � �س ��ل «ألن
اإلره��اب�ي�ين اس�ت�خ��دم��وا غ��از األع�ص��اب،
ولدينا وثائق تثبت ذلك قدمناها لألمم
املتحدة ولألصدقاء الروس».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أع��رب��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
ال ��روس� �ي ��ة ع� ��ن ق �ل �ق �ه��ا ال� �ش ��دي ��د ب �ش��أن
ً
تسليح امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة ،م��ؤك��دة أن
امل��زي��د م��ن تسليح امل �ع��ارض��ة ال�س��وري��ة
ي��دف��ع إل ��ى ال �ح��ل ال �ع �س �ك��ري امل��دم��ر في
س ��وري ��ا .وأك� � ��دت ،ت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى ن�ت��ائ��ج
اجتماع «أص��دق��اء س��وري��ا» في الدوحة
في بيان ،أن نية دعم املعارضة عسكريًا
دون ق � �ي ��ود ت� �خ ��ال ��ف ب ��ال� �ك ��ام ��ل م�ه�م��ة
تحقيق ح��ل سياسي ب��أس��رع م��ا يمكن
في سوريا.
وأش� � ��ارت ال �خ��ارج �ي��ة إل ��ى ورود أن �ب��اء
ح��ول زي ��ادة ق�ط��ر وال�س�ع��ودي��ة إم ��دادات
األسلحة إلى املعارضة السورية ،وكذلك
ت ��ول ��ي خ � �ب� ��راء أم� �ي ��رك� �ي�ي�ن وف��رن �س �ي�ي�ن
ت ��دري ��ب م�س�ل�ح�ين س ��وري�ي�ن ف ��ي ق��واع��د
ف��ي ت��رك�ي��ا واألردن .ودع ��ت ال�خ��ارج�ي��ة
الروسية كل األط��راف املعنية من جديد
إل� ��ى ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى وق� ��ف ال �ع �ن��ف ف ��ورًا
وال �ت��وص��ل إل ��ى ت�س��وي��ة س�ي��اس�ي��ة على
أساس بيان جنيف.
وفي سياق متصل ،دعا وزير الخارجية
ال�ب��ري�ط��ان��ي ول �ي��ام ه�ي��غ ،م��ن ن�ي��وي��ورك،
إل��ى «ع��دم التخلي» عن مؤتمر «جنيف
 ،»2لكنه ّ
أقر بأن الهجوم العسكري الذي

املعلم :قرار التسليح لن ّ
يغير في موازين املعادلة على األرض (أ ف ب)
تشنه دمشق يجعل مشاركة املعارضة
في املؤتمر «أكثر صعوبة».
وص � � ��رح ه� �ي ��غ ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ،ق� �ب ��ل أن
ي�ت��رأس اجتماعًا ملجلس األم��ن ال��دول��ي
مخصصًا ألعمال العنف الجنسية في
ال �ن��زاع��ات امل�س�ل�ح��ة« ،علينا أال نتخلى
عن محاولة عقد املؤتمر» ألنه «ينبغي
إيجاد حل سياسي» للنزاع في سوريا،
«وال� � � � ��ذي ي � �ه� ��دد ب� � ��أن ي �ص �ب ��ح أس � � ��وأ».
وأوض��ح هيغ أن املؤتمر ل��ن يعقد «في
موعد وشيك».

ّ
ّ
وك � � ��رر أن ل� �ن ��دن «ل � ��م ت� �ت�ب�ن م ��وق� �ف ��ًا أو
(تتخذ) ق��رارًا» حول تسليح املعارضني
ال �س��وري�ين ،لكنه ش��دد ع�ل��ى «استحالة
التوصل إلى حل سياسي إذا تمت إزالة
املعارضة الديموقراطية بالقوة».
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ات �ه��م رئ �ي��س مجلس
ال � �ش� ��ورى اإلي � ��ران � ��ي ،ع �ل��ي الري� �ج ��ان ��ي،
ال� �غ ��رب ب �ـ«ال �ع �م ��ل ع �ل��ى ال �ض �غ��ط ع�ل��ى
ب �ل��اده ،وت �ق��وي��ض م �ح��ور امل �ق��اوم��ة من
خ �ل��ال ت �س �ل �ي��ح امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة».
وأض� ��اف الري �ج��ان��ي ،ب�ح�س��ب م��ا نقلت

المالكي:
العراق لن يسمح لشخص
واحد أو قطعة سالح
واحدة بدخول سوريا

إعصار حلب» يتحول إلى «قادسية» ...بال نتيجة
لم يفرغ بعد قاموس
أسماء املعارك التي
تشنها الجماعات
املسلحة .آخر ما ُحررّ
كان «إعصار حلب» ،ثم
جاءت «القادسية» ،التي
لقيت مصير «اإلعصار»
ذاته

حلب ــ باسل ديوب
م � �ج� ��زرة ح �ق �ي �ق �ي��ة ت� �ع ��رض ل �ه ��ا م�س�ل�ح��و
«ال �ج �ي��ش ال� �ح ��ر» ف ��ي ح �ل��ب خ �ل�ال عملية
«إع � � �ص � ��ار ح � �ل� ��ب» ل� �ت �ح ��ري ��ر امل ��دي � �ن ��ة م��ن
«ب�ط��ش ال�ن�ظ��ام ال�غ��اش��م وح ��زب الشيطان
وامليليشيات الصفوية»« .اإلع�ص��ار» الذي
انقلب نسمة صيفية ح��ارة خ�لال ساعات
قليلة صباح الخميس ،حيث قتل أكثر من
 130مسلحًا ،ما دفع مخطط الهجوم العقيد
ع �ب��د ال �ج �ب��ار ال �ع �ك �ي��دي ،رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال �ع �س �ك��ري ال � �ث ��وري ل �ح �ل��ب وري �ف �ه ��ا ،إل��ى
االستقالة من «مجلس القيادة العسكرية
العليا لهيئة األرك��ان في الجيش السوري
ال� �ح ��ر» ،ال � ��ذي «س �ق ��ط» ف ��ي ن �ظ��ر «غ��ال�ب�ي��ة
ُال� �ث ��وار» ف��ي ح�ل��ب وف ��ق ت�ع�ب�ي��ره .ف��ي حني
أطلقت ،من جهة أخ��رى ،غزوة «القادسية»
التي تهدف إلى تحرير األحياء الغربية من
املدينة ،األمر الذي قابله سكانها باستياء
ّ
ّ
شديد ،فحيث يحل املسلحون يحل الخراب.

إعصار صيفي
مضى يوم «اإلعصار» كأي يوم عادي ،رغم
س�ق��وط أك�ث��ر م��ن  140قذيفة على األح�ي��اء
املصنفة «آمنة» .وما إن انتصف النهار حتى
عادت الحياة إلى طبيعتها في تلك األحياء،
وك� ��أن ح �ل��ب ق� ��ارة ك �ب��رى ت�ب�ت�ل��ع األح � ��داث.

ج�م��ع امل�س�ل�ح��ون ج�ث��ث ق�ت�لاه��م م��ع حلول
ال �ظ�ل�ام وت� � ��واروا م �ج��ددًا ب��ان�ت�ظ��ار عملية
ج��دي��دة .م�ص��در م�ع��ارض ق��ال ل�ـ«األخ�ب��ار»
ّ
إن «معظم القتلى سقطوا خ�ل�ال ساعات
ق�ل�ي�ل��ة ص �ب��اح ال�خ�م�ي��س .ال�ع�م�ل�ي��ة فاشلة
بكل املقاييس ،وه�ن��ال��ك ع�ش��رات الجرحى
بحالة حرجة .عوامل كثيرة ّ
سببت الكارثة.
الخيانة واالختراق األمني من استخبارات
النظام ،وضعف التخطيط ،وسيطرة قادة
بال خبرة عسكرية ،ومعظمهم خدموا في
الجيش كحجاب وسائقني ولديهم عقدة
التسلط».
ّ
وأض ��اف امل�ص��در أن «ال��داف��ع للعملية كان
ت �خ �ف �ي��ف ال �ض �غ��ط ع ��ن ال ��ري ��ف ال �ش �م��ال��ي
والغربي بأي ثمن ،وتحقيق أي إنجاز ولو
س�ي�ط��رة ع�ل��ى ج ��زء م��ن ح ��ي ،ل�ك��ن دف��اع��ات
الجيش كانت أقوى مما تخيلنا».
وتركزت معظم الخسائر في ثالثة محاور،
هي محور الصاخور _ العرقوب ،سليمان
الحلبي ،ومحور بستان الباشا _ امليدان،
ومحور بني زي��د _ األشرفية ،حيث سقط
فيها أكثر من  100قتيل.
ف�ش��ل «إع �ص��ار ح�ل��ب» راف �ق��ه ف�ش��ل «الفتح
املبني» في ري��ف إدل��ب ،ال��ذي تقول مصادر
املعارضة إنه أكبر خسارة تتلقاها كتائب
«أحرار الشام اإلسالمية» منذ بداية األزمة،
حيث سقط خاللها نحو  200قتيل وجريح.

ل��م ت�ك��ن العملية ال�ف��اش�ل��ة ه��ي األول� ��ى من
نوعها في حلب .فعشرات العمليات الكبرى
انتهت نهاية مأساوية ال يرد لها ذكر في
وسائل اإلع�ل�ام الداعمة للمسلحني ،وكأن
القتلى رج ��ال آل�ي��ون ف��ي لعبة إلكترونية.
وب� �ع ��د ت�ل�اش ��ي «اإلع� � �ص � ��ار» ف ��ي األح� �ي ��اء
ال�ش��رق�ي��ة وال �ش �م��ال�ي��ة ،روج ��ت ال�ج�م��اع��ات
املسلحة لقرب إطالق عملية تحرير األحياء
ال�غ��رب�ي��ة م��ن امل��دي �ن��ة ،ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت منها
أرت� ��ال ال�ج�ي��ش ف��ي األس �ب��وع�ين األخ�ي��ري��ن
لتوسع نطاق السيطرة غربًا بعيدًا عنها
كيلومترات عدة.

القادسية
«إعصار حلب» أخمد وتحول إلى «غزوة»
م��ن ال��درج��ة الثالثة .معركة تحرير أحياء
حلب انحسرت في نسختها املعدلة باسم
«ال�ق��ادس�ي��ة» إل��ى تحرير األح �ي��اء الغربية
فقط الواقعة بعد املتحلق الغربي.
ف� ��ور إط �ل��اق ال�ع�م�ل�ي��ة أع �ل �ن��ت ال �ج �م��اع��ات
املسلحة سيطرتها على كامل ّ
حي الراشدين
الذي ّ
طهره الجيش منذ أسبوعني ،وتكبيد
ال� �ج� �ي ��ش ال� � �س � ��وري خ� �س ��ائ ��ر ف� ��ادح� ��ة م��ن
بينها إع �ط��اب دب��اب��ة « T72م ��ا اض�ط��ره��ا
إل��ى ال�ت��راج��ع» ،وف��ق بياناتهم ،التي أك��دت
استهداف مباني البحوث العلمية بقذائف،
ما أدى إلى اندالع النيران في بعضها.

وأعلنت صفحات التنسيقيات املعارضة
مقتل طفلتني ب��رص��اص ق�ن��اص��ة الجيش
خالل الهجوم على ّ
حي الراشدين ،فيما لم
تعلن سقوط قتلى من قبل املهاجمني.
ّ
محليي
كذلك أطلق املسلحون صاروخني
ال �ص �ن��ع ع �ل��ى ح � ّ�ي ح �ل��ب ال �ج��دي��دة سقطا
ب��ال �ق��رب م��ن دوار ال �س�ل�ام ول ��م ي��ؤدي��ا إل��ى
س� �ق ��وط ق �ت �ل��ى .ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،رأى م �ص��در
ّ
عسكري أن العملية فشلت في اليوم األول
ك�م��ا ح�ص��ل ف��ي «إع �ص��ار ح �ل��ب» ،وال ت��زال
«جثث كثير من قتالهم في ّ
حي الراشدين
من جهة املنصورة التي تسللوا منها».
ّ
امل �ص ��در رأى أن ف �ت��ح م �ع��رك��ة ج ��دي ��دة في
األحياء الغربية هو «لذر الرماد في العيون
ب �ع��د ه��زي �م �ت �ه��م امل �ن �ك ��رة ف ��ي ال �ص ��اخ ��ور،
وللتهويل اإلع�لام��ي كما اع�ت��دن��ا» ،مشيرًا
ّ
إل��ى أن «ال�ج�ي��ش أح�ك��م سيطرته ع�ل��ى كل
امل��رت�ف�ع��ات امل�ش��رف��ة ع�ل��ى ب �ل��دة ك�ف��ر حمرة
امل�ت��اخ�م��ة ل �ع �ن��دان وأن �ه��ا ب�ح�ك��م الساقطة
ع � �س � �ك� ��ري� ��ًا ،وه� � � ��ي خ� ��ال � �ي� ��ة م� � ��ن ال� �س� �ك ��ان
واملسلحني على حد سواء».
ف ��ي م � � ��وازاة ذل � ��ك ،رأت ص�ح�ي�ف��ة «ال��دي �ل��ي
ّ
تلغراف» أن «املعارضة املسلحة تعي درس
القصير لدحر قوات (الرئيس بشار) األسد
في حلب».
ً
ويروي مراسل الصحيفة في حلب نقال عن
امل�ع��ارض��ة املسلحة دح��ره��ا هجومًا توعد

