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اجليش السوري يواصل عملياته في الرسنت ويبرود ومواجهات عنيفة مع اجليش احلر في درعا

كوفي أنان في دمشق السبت والصني تروج خلطتها السداسية 
والڤروڤ يأمل التوصل حلل يوقف نزيف الدماء باالتفاق مع العرب 

نبوءة »نوستراداموس« تتوعد الرسنت بنهر دموي
»ستتقاتل صخرتان عظيمتان لوقت طويل ثم تضفي أريثوزا لونًا أحمر على نهر جديد«

لنـــدن ـ العربية.نت: مدينة 
الرسنت الواقعة بني حمص وحماة 
في سورية موعودة على ما يبدو، 
ومنذ أكثر مـــن 5 قرون بحقبة 
دمويـــة من »غـــراب« املنجمني 
الشهير »نوستراداموس« املعروف 
بتنبؤات كتبها كنعيق الغربان 
وضمها عام 1555 بكتاب سماه 
»القرون« ومازالت تثير اجلدل، 
ومنهـــا واحدة يبدو أنها تخص 
الرسنت أو »أريثوزا« كما جاءت 
في النبوءة وطالعتها »العربية.

نت«.
أريتوزا، ومعناها »ربة النهر« 
باليونانية القدمية، وفق ما وجدت 
»العربية.نت« مما قرأته عنها، هو 
االسم احلقيقي للرسنت التي مير 
بها نهر العاصي ويقســـمها الى 
شطرين، وأطلقه عليها خليفة 
االسكندر املقدوني، سلوكوس 
نيكاتور في العام 322 قبل امليالد 

تيمنا باسم ابنته أريتوزا.

ويكتبون عن سكان الرسنت 
البالغني 90 الف نســـمة تقريبا 
بأنهم من امليسورين ومعروف 

عنهم في كل سورية بأنهم أصحاب 
كفاءات علميـــة وثقافية عالية، 
كما املعروف عـــن املدينة بأنها 

خسرت من أبنائها املئات، اال ان 
»نوستراداموس« يتوعد باملزيد 
اذا مـــا كان يقصدها بالذات في 
تنجيمته التي استمدت »العربية.

نت« ترجمتها عن األصل الفرنسي 
مـــن كتب كثيـــرة توافقت على 

الترجمة نفسها وهي:
نار مزلزل األرض من مركز 
األرض.. سوف تسبب هزات حول 

املدينة اجلديدة
ستتقاتل صخرتان عظيمتان 
لوقت طويل.. ثم ستضفي أريثوزا 

لونا أحمر على نهر جديد.
وألن تنجيمات »نوستراداموس« 
سريالية الطراز وميكن تفسيرها 
بحسب طبيعة كل حدث مناسب 
الحياءاتها في كل زمن، فقد فسروا 
ما كتبه عن أريتوزا بأنه تنبأ 
فيها بهجمات 11 سبتمبر 2001 
بواشنطن ونيويورك )املدينة 
اجلديدة( وان الصخرتني هما 
الدولي،  التجــــارة  برجا مركز 

اما مزلــــزل األرض فيقصد به 
كوكب نبتون والهزات هي أحداث 

وكوارث متنوعة ومصائب.
لكن التفسير يبدو ضعيفا، 
ألنه لم تكن هناك اي جهة تتقاتل 
مع اخرى في هجمات 11 سبتمبر، 
وال أريتوزا هي نيويورك ايضا، 
اما مركز األرض فكان بالنسبة 
لنوســــتراداموس قبــــل 550 
ســــنة االمبراطورية العثمانية 
املسيطرة على املنطقة في ذلك 

الوقت.
وما كانت أريتوزا سوى ما 
كانت دائما، وهي الرسنت اليوم، 
والصخرتان اللتان ستتقاتالن 
طويال همــــا ديكتاتوري مجهز 
بجيش وشبيحة وأجهزة أمنية 
ومخابرات مقابل شعب رفض 
استمرار النظام وثار عليه، فيما 
العاصي هو النهر الذي سيتغير 
ليصبح بلون الدم، ولم يقصد 

»نوستراداموس« سواه.

لن نتخلى عن طريق الثورة«.
 وافاد ناشــــطون بأن القوات 
النظامية الســــورية قامت بحملة 
مداهمــــات واعتقــــاالت في حيي 
جوبــــر والســــلطانية املجاورين 

لبابا عمرو. 
ابــــو يزن  الناشــــط  واوضح 
احلمصي ان كل شــــاب »فوق 14 
عاما مرشح لالعتقال«، مشيرا الى 
ان »احدا من الذين اعتقلوا خالل 

االيام املاضية لم يخرج بعد«.
وفي ريف دمشق، افاد املرصد 
وناشــــطون عن عمليــــة اقتحام 
نفذتها قوات النظام صباحا ملدينة 

يبرود.
وذكر املرصد ان مواطنا قتل في 
التنسيق  املدينة، واشارت جلان 
احملليــــة في بيان الــــى ان عملية 
االقتحام ترافقت مع قصف وانقطاع 

تام لالتصاالت.
واشــــار الناطق باســــم احتاد 
تنسيقيات دمشق وريفها محمد 
الى وجود »الكثير من  الشــــامي 
املجندين الذين تخلفوا عن االلتحاق 
باخلدمة في املدينة، وعسكريني في 
اجليش جلأوا اليها بعد االنشقاق، 

النها كانت تعد آمنة نسبيا«.
أما محافظة ادلب التي شهدت 
انشقاق عدد من الضباط واملجندين، 
فقد قتل فتى في الرابعة عشرة من 
عمره برصاص قناصة في مدينة 

سراقب، وفقا للمرصد.
وفي محافظة درعا، افاد املرصد 
عن مقتل »مواطن من قرية املليحة 
الغربية قضى حتت التعذيب على 

ايدي قوات االمن السورية«.
وقــــال ناشــــطون ســــوريون 
معارضــــون ان قتاال عنيفا اندلع 
خالل الليل بني قوات مدرعة موالية 
للنظام ومعارضني شنوا هجمات 
منسقة على حواجز طرق للجيش 
في درعا. وقال احد الناشطني واسمه 
ماهر عبد احلق لـ »رويترز« من 
درعا ان اجليش السوري احلر هاجم 
عدة نقــــاط تفتيش وحتصينات 
في الشــــوارع في وقت واحد وان 
الدبابات ترد باطالق قذائف مضادة 
للطائرات من عيار 14 مليمترا على 
االحياء السكنية كما يقوم قناصو 
اجليش بإطالق النار على اي شيء 
يتحرك حتى االكياس املصنوعة 

من النيلون.

مشيرا إلى ان املجتمع الدولي أظهر 
اختالفا باآلراء بشــــأن حل األزمة 
السورية وهذا غير مساعد لتسوية 
الوضع في أقرب وقت وال يؤدي 
للتعاون والتضامن بني املجتمع 
الدولي، وقال »نحن دائما نعارض 
التدخل املسلح أو الضغط لـ »تغيير 

النظام« في سورية«.
ميدانيا، تستمر اعمال العنف في 
عدد من املناطق السورية، حاصدة 
مزيدا من القتلى، في ظل استمرار 
عمليات االقتحام واالعتقاالت التي 

تنفذها قوات النظام.
فقد استمر قصف قوات النظام 
على مدينة الرســــنت في محافظة 
حمص، بحسب املرصد السوري 

حلقوق االنسان.
ورأى عضــــو الهيئــــة العامة 
للثورة السورية هادي العبداهلل 
في اتصال مــــن حمص مع وكالة 
فرانس بــــرس ان »ما يجري في 
الرسنت هو نفس ما جرى في بابا 
عمرو: حصار وقصف مدفعي ومن 
راجمات الصواريخ«، مشيرا في 
الوقت نفسه الى ان القصف امس 

أقل حدة من قبله.
العبــــداهلل ان »عناصر  وقال 
اجليش السوري احلر مازالوا في 
الرسنت، لن يستسلموا بسهولة، الن 
احدا ال يريد ان يكرر ما جرى في 
بابا عمرو«، مؤكدا حصول عمليات 
»قتل للشبان واغتصاب لفتيات 

ونساء، ونهب بيوت«.
وقــــال العبــــداهلل »الشــــباب 
املوجودون على االرض هم الذين 
يقررون االنســــحاب او الصمود، 
ما نعرفه حتــــى اآلن هو ان آخر 
كالم لهم انهم سيبقون في الرسنت 
حتى ال يتكرر مــــا جرى في بابا 
عمرو«، الذي تتهم املعارضة قوات 
النظام بارتــــكاب مجازر وعقاب 
جماعي فيه، كما اســــتمر القصف 
على مدينــــة القصير في حمص، 

بحسب ناشطني.
وقال انس ابو علي من اجليش 
احلر ان »القصير تقصف بالدبابات 
والراجمات«، مضيفا ان »الوضع 
حذر ويدعو للقلق«، وان »القصير 

فارغة تقريبا من السكان«.
انها قضية  واضاف »سنقاوم 
حياة او موت، سندافع بكل ما اوتينا 
من قوة، كل العالم تخلى عنا، لكننا 

ستتوقف عن حماية الرئيس بشار 
االسد.

واضاف الڤــــروڤ »اعتقد ان 
اجتماعنــــا ميكن أن يتمخض عن 
اســــاس مثير لالهتمــــام بدرجة 
كبيرة وسنروج له بصورة دولية 

اوسع«.
من جهتها، أعلنت الصني أمس 
أنها سترســــل اليوم مبعوثا لها 
إلى سورية ميثل وزير اخلارجية 
يانغ جيشي لتبادل وجهات النظر 
بشــــأن خطتها التي تتألف من 6 
نقاط من أجل حل سياسي لألزمة 

السورية.
ونقلــــت وكالة أنبــــاء الصني 
اجلديدة »شينخوا« عن املتحدث 
باسم اخلارجية ليو واميني قوله 
إن لي هوا شــــني السفير السابق 
للصني لدى سورية سيزور دمشق 
من 6 الى 7 مارس اجلاري كممثل 
لوزير اخلارجية وسيتبادل الطرفان 
وجهات النظر بشأن خطة النقاط 

الـ 6 الصينية.
واضاف أن »الصني تأمل القيام 
بعمل حقيقي يساهم في تسوية 
الســــورية بطريقة غير  األزمــــة 
متحيزة وعملية ومقبولة من كل 

األطراف املعنية«.
ولفت إلــــى أن الوضع احلالي 
في ســــورية يزداد تعقيدا بسبب 
االشتباكات بني األطراف املعنية، 

بن عبدالعزيز بالرياض مساء امس 
جلسة مباحثات مع الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر 
بحثا خاللها االحداث على الساحتني 
االقليمية والدولية خاصة الوضع 

في سورية.
وذكرت وكالة االنباء السعودية 
الرسمية )و.ا.س( ان امللك عبداهلل 
بحث مع الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني »مجمل االحداث واملستجدات 
على الساحتني االقليمية والدولية 

وموقف البلدين منها«.
كما بحث اجلانبان »آفاق التعاون 
بني البلدين وسبل دعمها وتعزيزها 
في جميع املجاالت مبا يخدم مصالح 

البلدين والشعبني«.
في غضــــون ذلك، أكــــد وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي الڤروڤ 
أنه سوف يشارك في اجتماع وزراء 
اخلارجية العرب الســــبت املقبل 
بالقاهرة بشــــأن بحث األزمة في 

سورية.
وقــــال الڤروڤ، خــــالل لقائه 
بنظيره األردني ناصر جودة في 
موســــكو أمس، إنه سيبحث مع 
وزراء خارجية الدول األعضاء في 
جامعــــة الدول العربية األزمة في 
سورية، وأمل أن يقرب االجتماع 
من اتفاق بشأن كيفية املساعدة في 
انهاء اراقة الدماء في سورية لكنه 
لم يعط اشــــارة على ان موسكو 

عواصمـ  وكاالت: واصل اجليش 
الســــوري عملياته ضــــد معاقل 
الناشــــطني املناهضني للنظام في 
عدد من املناطق وسط مخاوف من 
تكرار مأساة بابا عمرو في الرسنت 
ويبرود والقصير ودير الزور، بينما 
بدأت اجلهود الديبلوماسية تأخذ 
منحى مختلفا حيث أعلن عن زيارة 
ملوفد االمم املتحدة اخلاص كوفي 

انان لدمشق السبت املقبل.
العــــام جلامعة  وأعلن االمني 
الدول العربية نبيــــل العربي أن 
أنان ســــيرافقه، وزير اخلارجية 
الفلسطيني السابق ناصر القدوة 
الذي اعلــــن العربي تعيينه نائبا 
ملوفد االمم املتحدة بالتشاور مع 
انان. واعلنت ســــورية ترحيبها 
بالزيارة. وفي براغ، رأت وزيرة 
خارجية االحتاد االوروبي كاثرين 
الدولي  اشتون ان »على املجتمع 
ان يتحرك في ســــورية اليصال 
مســــاعدات انسانية الى حمص«، 
مضيفة »على روسيا ان تساعدنا في 
بلوغ هذا الهدف وان تقر بضرورة 

قيام نظام جديد في سورية«.
من جانبها اعلنت مســــؤولة 
العمليات االنسانية في االمم املتحدة 
فاليري اموس في بيان أمس انها 
ســــتتوجه الى ســــورية غدا في 
محاولة لتامني وصول املساعدات 

االنسانية »من دون معوقات«.
وقالت اموس ان »الســــلطات 
السورية اكدت انه ميكنني زيارة 
ســــورية هذا االســــبوع. سأصل 
الى دمشق في السابع من مارس 
وســــأغادرها اجلمعة في التاسع 

منه«.
واوضحت امــــوس »كما طلب 
مني االمني العــــام )لالمم املتحدة 
بان كي مــــون(، فــــان هدفي هو 
الطلب باحلاح مــــن كل االطراف 
املعنيني السماح للفرق االنسانية 
بالدخول مــــن دون معوقات لكي 
يجلوا اجلرحى ويسلموا اللوازم 
االساسية«. وتعذر على اماندا بيت 
املتحدثة باسم اموس القول ما اذا 
كان بإمــــكان االخيرة ان تتوجه، 
اضافــــة الى دمشــــق، الى مناطق 
اخرى في سورية حيث تقع اعمال 

عنف.
في هــــذا الوقت، عقــــد خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مستقبال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الرياض أمس  )واس(

منظر عام جلسر الرسنت الشهير

الصليب األحمر مازال ممنوعًا
عن بابا عمرو ويتوقع استمرار 

الصراع في سورية لشهور

استهداف خط لنقل النفط 
قرب دير الزور

سورية للوكالة الدولية: ال ميكننا 
التعاون معكم بسبب ظروفنا الصعبة

ڤيينـــا  ـ د.ب.أ: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان 
سورية أبلغت مفتشي الوكالة انها لن تستطيع التعاون معها 
فـــي التحقيق عما يثار عن امتالكها برنامجا نوويا ســـريا، 
وأرجعت السلطات ذلك الى االضطرابات التي تشهدها البالد. 
وتال املدير العام للوكالة يوكيا أمانو اخلطاب الذي تلقاه من 
النظام الســـوري في فبراير والذي طالب فيه النظام بتفهم 
»الظروف الصعبة واملرحلة الدقيقة التي متر بها سورية«.

عواصم ـ رويترز ـ أ.ش.أ: قالــــت اللجنة الدولية للصليب 
االحمر امس ان الســــلطات السورية ال تزال متنع وصولها الى 
حي بابا عمرو في حمص وانها تخشــــى ان يستمر الصراع في 
سورية لشهور. وعبر املدير العام للمنظمة ايف داكور عن قلقه 
على مصيــــر املدنيني الذين ال يزالــــون محاصرين في درجات 
احلــــرارة التي تصــــل حلد التجمد في بابا عمــــرو ويحتاجون 
لطعام ومياه ورعاية طبية وقال ان املفاوضات مســــتمرة مع 

اجليش واحلكومة.
وقال داكور في مقابلة مع هيئة االذاعة والتلفزيون السويسرية 
»نحن ممنوعون حاليا من قبل اجليش واحلكومة الســــورية. 
نأمل ان ندخل بابا عمرو علينا ان نكون ثابتني واال نستسلم. 
املفاوضات جتري على االرض في حمص مع القادة العسكريني 
وايضا في دمشــــق«. لكنه اضــــاف ان هناك فجوة بني »حقيقة 
القتــــال« والوضع الذي تصفه الســــلطات في العاصمة لوكالة 
االغاثة املســــتقلة. وقال في اشارة الى بابا عمرو »الوضع بالغ 
الصعوبة واالحوال اجلوية مأســــاوية. اجلو بارد جدا وهناك 
قتال واشخاص ال ميكنهم احلصول على الغذاء او املياه وفوق 

كل ذلك مشكلة اجالء اجلرحى«.
ووردت تقارير عن عمليات انتقامية دموية من جانب القوات 
احلكومية التي استعادت السيطرة على احلي من املعارضة يوم 
اخلميس املاضي. وســــئل داكور عن التقارير التي حتدثت عن 
عمليات اعدام ارتكبت في بابا عمرو وعما اذا كان ميكن مقارنة 
ذلك باملذبحة التي ارتكبت في منطقة سربرنيتشا البوسنية في 
منتصف التسعينيات فقال »أحرص دائما على اال اخلط االوضاع 
فمن الصعب دائما مقارنة الدول واالوضاع. لكن صحيح ان ما 

شاهدناه اليوم في سورية يقلقنا جميعا اشد القلق«.
واضاف »مبعث قلقنا بالطبع متصل مبا ميكنكم ســــماعه 
ورؤيتــــه في حمص لكن فوق كل ذلك له عالقة بحقيقة مفادها 
هو انني لالسف اخشى ان نواجه صراعا او لنقول وضعا للقتال 
يجازف باالستمرار لعدة شهور بل رمبا اطول من ذلك... والسكان 

املدنيون هم الذين يدفعون الثمن فعليا«.
وال يزال الصليب االحمــــر يضغط للتوصل لوقف الطالق 
النار في سورية مدته ســــاعتان يوميا الغراض انسانية وهي 
مبادرة بدأها قبل اسبوعني مع كل من احلكومة السورية وقوات 
املعارضة. وقال داكور ساعتان ليستا فترة طويلة جدا لكنهما 
ضروريتان للســــكان لكي يحصلوا ببساطة على الدواء الذي 
يحتاجونه لكي ينقذوا ويساعدوا اجلرحى، واضاف: »حمص 
ليســــت املكان الوحيد املعرض للخطر فهناك اماكن اخرى في 
سورية تواجه مشكالت«. من جهته قال هشام حسن املتحدث 
باســــم اللجنة الدولية للصليب األحمــــر إن فرقا من الصليب 
األحمر والهالل األحمر العربي السوري وصلت امس إلى اثنني 
من أحياء حمص ووزعت أغذية وبطاطني على املدنيني وبينهم 
عائالت فرت من حي بابا عمرو. وأضاف »دخلنا حي االنشاءات 
وحي التوزيع. االنشــــاءات هو األقرب إلى بابا عمرو. بالتأكيد 
هناك ســــكان بحاجة إلى مســــاعدات إذ أن هذا احلي تأثر أيضا 
بأعمال العنف ويستضيف أيضا الكثير من العائالت التي فرت 

من بابا عمرو«.

تبادلت السلطات واملعارضة السورية االتهامات مجددا بتفجير 
خط لنقل النفط جنوب حقل العمر مبحافظة دير الزور.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة النفط أن خط النفط املستهدف 
ينقل النفط اخلام من حقل العمر التابع لشــــركة الفرات للنفط 
إلى احملطة الثانية »تي تو« وهو بقطر 24 إنشــــا. وأكد املصدر 
أن ضخ النفط في اخلط متوقف منذ أكثر من أســــبوعني نظرا 
لوجــــود خطوط بديلة تفي بالغرض، مشــــيرا إلى أن األضرار 
اقتصرت على تلف أحد األغطية دون أن تؤثر العملية التخريبية 
على اخلط. لكن نشطاء معارضني قالوا إن االنفجار وقع قرب 
بلدة القورية في دير الــــزور في الوقت الذي بدأت فيه القوات 
السورية عملية عسكرية في املنطقة واتهموا السلطات بتدبيره 
التهــــام املعارضة. وأضافوا ان قنبلة فجــــرت فيما يبدو قرب 
خط األنابيب الذي ميتد إلى مصفاة على الساحل وكان الدخان 

املتصاعد مرئيا من مسافة خمسة كيلومترات.
عواصم ـ هدى العبود ـ رويترز  ٭

تقرير إخباري

بيروت ـ رويترز: ال يعتقد كثير من املراقبني للصراع في سورية أن 
االنتفاضة التي بدأت منذ قرابة عام انتهت لكنهم ال يعتقدون أيضا أن 
الرئيس بشار األسد قادر على استغالل حصار حمص كنقطة انطالق 

الستعادة السيطرة الكاملة على البالد.
واقتحمت القوات السورية أطالل بابا عمرو معقل املعارضة في حمص 
التي استسلمت بعد شهر من القصف باملدفعية والدبابات وسط مزاعم 
املوالني بأن األسد قصم ظهر حملة إرهابية ضد حكومته يدعمها الغرب.

لكن بعض اخلبراء يعتقدون أن وحشية السلطات ستؤدي الى حرب 
شاملة على غرار حرب البوسنة عالوة على املزيد من عسكرة الصراع 

الذي بدأ كانتفاضة مدنية استلهمت أحداثها من ثورتي مصر وتونس.
وقال نبيل بومنصف الكاتب بجريدة النهار اللبنانية إن النظام السوري 

فاز مبعركة في حرب لكنه ال يضمن الفوز في احلرب. وأضاف أن 
اجليش السوري احتاج شهرا ليحاصر حي بابا عمرو ويتمكن من 

دخوله وهذا ال ميثل انتصارا عسكريا كاسحا.
ومضى يقول إن املعارضة ستستمر ولن تهدأ او تسامح او تدير 
ظهرها. كان واضحا دوما أن القوات املوالية املتفوقة ستتمكن من 
هزمية اجليش السوري احلر املزود بأسلحة خفيفة ويتكون من 

منشقني عن اجليش ومعارضني حملوا السالح. وتقول جماعات مدافعة 
عن حقوق اإلنسان ونشطاء إن ما بني 700 وألف مدني رمبا القوا 
حتفهم في بابا عمرو وهو اكبر عدد من القتلى يسقط في منطقة 

واحدة خالل الصراع.
من جهته، قال بيتر هارلينغ املتخصص في الشأن السوري باملجموعة 
الدولية ملعاجلة األزمات »تتوقع أن يستعيد النظام حيا صغيرا مثل بابا 
عمرو بعد عدة أسابيع من القصف العنيف... هذه ليست نقطة حتول 

في الثورة. املتمردون سيحاولون احلصول على أسلحة أثقل ومساعدة 
من اخلارج«.

بدورها، تقول سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق األوسط مبنظمة 
هيومن رايتس ووتش حلقوق اإلنسان إن االستخدام املتواصل للقوة 

ضد بابا عمرو »وتسوية احلي باألرض على سكانه« لن ينهيا االنتفاضة 
على األرجح بل في األغلب سيزيدان املجتمع السوري تشددا.

وقال سلمان شيخ من مركز بروكنغز الدوحة »ال أعتقد أن إظهار أثر 
الدمار الذي أحلقوه ببابا عمرو سيقضي بالضرورة على االنتفاضة«.

وأضاف »االنتفاضات ستكون في مئات املواقع في األيام القادمة. هذه 
ليست مجرد معركة مع االخوان املسلمني او اي مجموعة.. هذه معركة 

اآلن مع شعب سورية«.
وفي حني أن األسد يقول دائما إن القوات احلكومية حتمي املجتمعات 

احمللية من عصابات مسلحة وإرهابيني من اإلسالميني املتشددين فإنها 
في حقيقة األمر تنزل عقابا جماعيا باملناطق التي ساندت االنتفاضة.

وقال هارلينغ من املجموعة الدولية ملعاجلة األزمات »لنأخذ بابا عمرو 
على سبيل املثال.. ماذا فعل النظام للمدنيني هناك؟ لم يبذل أي جهد 

جاد حلماية الناس. عاقبهم جماعيا وهذا سيزيد الناس تشددا«.
ومن غير املرجح أن يغير أي من الطرفني استراتيجيته. ستستخدم 
احلكومة القوة العسكرية إلجبار املعارضة على الرضوخ اما اجليش 

السوري احلر الذي يعتمد حتى اآلن على أسلحة مهربة فسيبحث عن 
مصادر خارجية لألسلحة الثقيلة والتمويل واملقاتلني.

ومن األساليب التي قد يستخدمها املعارضون الهجمات االنتحارية على 
رموز حكومية كتلك التي نفذها تنظيم القاعدة بالعراق. 

من جانبها، فإن عائلة األسد خاصة ماهر األسد شقيق بشار األصغر 

والقائد العسكري تعتبر قادرة على شن حملة أخرى كتلك التي شهدتها 
حمص او حتى مذبحة كمذبحة حماة حني قتلت القوات املوالية للرئيس 

الراحل حافظ األسد وشقيقه رفعت ما يصل الى 20 ألف شخص 
إلخماد انتفاضة إسالمية مسلحة عام 1982.

وقال شيخ »االبن واالخ فعال ما فعله األب والعم في حماة. يتبعان 
نفس قواعد اللعبة. ماذا سيكون تأثير هذا على احملتجني أنفسهم؟ ال 

أعتقد انهم سيروعون«.
وأضاف »اذا عومل الناس بهذه الطريقة فإن املزيد واملزيد سيحملون 

السالح«.
وعلى الرغم من عسكرة الصراع وتراجع سلطة الدولة فإن األسد 

يحتفظ بوالء اجليش واملؤسسة السياسية والعسكرية ومن غير املرجح 
اإلطاحة به على املدى القريب.

فقد قال أيهم كامل احمللل مبجموعة أوراسيا الستشارات املخاطر 
السياسية »الصراع يتحول الى حرب أهلية. النظام واملعارضة لديهما 

قوات كافية خلوض مواجهة مسلحة. من املرجح أن تصبح جماعات 
املعارضة أقوى فيما توفر دول اخلليج خاصة قطر والسعودية املزيد 

من األسلحة والدعم اللوجيستي«.
ويرجح أن تتزايد االنشقاقات عن اجليش لكن ال توجد مؤشرات على 
انقسام في القيادة العسكرية كما أن املعارضة مازالت منقسمة وغير 

فعالة.
ولم يستطع املجلس الوطني السوري وهو جماعة املعارضة الرئيسية 
تقدمي قيادة قوية او وضع استراتيجية إلسقاط عائلة األسد او إنشاء 

إدارة انتقالية لعصر ما بعد األسد.
وقال كامل إن الدعم الروسي الذي يحول دون التنديد بسورية في 

مجلس األمن الدولي ويحافظ على تدفق األسلحة على دمشق ميثل 
مؤشرا للنخبة في النظام على أن األسد مازال قابال لالستمرار مما 

يقلل احتمال حدوث انقسامات.
لكن عدد الوحدات املخلصة التي يستطيع األسد االعتماد عليها 

يقتصر على الفرقة الرابعة املدرعة واحلرس اجلمهوري ويتألفان 
من العلويني ويقودهما ماهر األسد. اما بقية اجليش فيقوده علويون 

وموالون لكن جنود اجليش من السنة ويظهر تزايد اعداد املنشقني أن 
السلطات ال تستطيع االعتماد عليهم في مواجهة املعارضة السنية.

ويعتبر احلل السياسي مستحيال.. فإصالحات األسد تلقى انتقادات 
حتى اآلن باعتبارها سطحية وغير كافية وجتيء بعد فوات األوان.

ونظرا الستخدام روسيا والصني حق النقض )الڤيتو( ملنع أي قرارات 
ضد سورية في مجلس األمن فإن الصراع ميكن أن يطول ويتخذ 

منحى مروعا مثل البوسنة فينجر إليه املجتمع الدولي في نهاية 
املطاف.

وقال شيخ »أشعر بأننا نسلك طريقا يقودنا فيه هذا الصراع الى 
جحيم سيدوم طويال. سيجر هذا املجتمع الدولي بصورة اكبر كثيرا. 

يبدو لي هذا إلى حد ما مثل البوسنة حيث استغرق االمر سنوات«.
وأشعل الصراع مجددا عداء تاريخيا بني السنة والشيعة الذين ينتمي 
لهم العلويون كما أثار مخاوف لدى البعض من أن يسيطر إسالميون 

سنة على احلكم مما مييل كفة امليزان في نهاية املطاف ضد األسد 
وحلفائه في إيران وحزب اهلل اللبناني.

وقال زعيم شيعي لبناني يرتبط بصالت قوية مع دمشق »ال سورية 
بعد األسد، هناك نظام راسخ وزعيم راسخ. من هو بديل لألسد؟ نحن 

نتجه الى املجهول واملعارضة غير فعالة«.

بعد أحداث حمص.. توقعات بحرب في سورية على غرار حرب البوسنة
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