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ويلة األمد»
يدخلون إلى سوريا كل يوم ،منذ منتصف
شهر تموز الحالي( ،املنصرم) ،في محاولة
لالنضمام إل��ى ما يصل إل��ى نحو  200أو
 300مقاتل أجنبي في سوريا» .وأضافت
إن مسؤولني في «الجيش السوري الحر»
في جنوب تركيا أكدوا أن هناك ما ال يقل
عن أرب��ع مجموعات غير مصطفة معهم،
وت �ق��وم ب�م�ح��ارب��ة ق ��وات ال�ن�ظ��ام ال �س��وري،
م��ن بينها ل��واء ليبي ،وه��ي تنشط بشكل
خ � ��اص ف� ��ي ت �ف �ج �ي��ر ال � �ع � �ب ��وات ال �ن��اس �ف��ة
امل��زروع��ة على الطرق ضد أه��داف النظام،
وأب��رز ه��ذه املجموعات «جبهة النصرة»
و«أحرار الشام».
وكانت اشتباكات قد وقعت بعد منتصف
ل�ي��ل أم ��س ،ف��ي أح �ي��اء ال�ت�ض��ام��ن وال �ق��زاز
وم�خ�ي��م ال �ي��رم��وك ف��ي دم�ش��ق ب�ين ال�ق��وات
ال �ن �ظ��ام �ي��ة وم �ق��ات �ل�ين م �ع ��ارض�ي�ن .وأف� ��اد
املرصد عن مقتل «ستة من عناصر اللجان
الشعبية املوالني للنظام في منطقة جرمانا
ف��ي ري��ف دم�ش��ق ،ف��ي ه�ج��وم عليهم فجرًا
ن�ف��ذه مسلحون م�ج�ه��ول��ون» .وف��ي مدينة
دي ��ر ال � ��زور ،أف� ��اد امل��رص��د ع��ن اش�ت�ب��اك��ات
وقصف من القوات النظامية على عدد من
األحياء ،ومقتل مواطن برصاص قناص.
وف� ��ي م��دي �ن��ة درع� � ��ا ،ت� �ع � ّ�رض ح� � ّ�ي ط��ري��ق
السد ومخيم النازحني لقصف من القوات
النظامية ،بحسب امل��رص��د .كما تعرضت
ب�ل��دت��ا ط�ف��س وال �غ��اري��ة ال�غ��رب�ي��ة للقصف
أي �ض ��ًا .وذك � ��رت «ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ث��ورة
ّ
ال�س��وري��ة» أن القصف ت�ج��دد على مدينة
ال��رس�تن ف��ي محافظة ح�م��ص ،وتستخدم
ف�ي��ه «ق ��ذائ ��ف ال �ه ��اون وامل��دف �ع �ي��ة الثقيلة
ً
وراجمات الصواريخ» ،مشيرة الى قصف
على أحياء حمص القديمة.
ف ��ي س �ي ��اق آخ � ��ر ،وص� ��ل إل� ��ى ت��رك �ي��ا 525
س� ��وري� ��ًا ه ��رب ��ًا م� ��ن االض� � �ط � ��راب � ��ات ال �ت��ي
ت �ش �ه��ده��ا ب �ل��اده � ��م ،ل �ي �ب �ل��غ م �ج �م��ل ع ��دد
الالجئني السوريني املوجودين في تركيا
 44038الج � �ئ� ��ًا .وي� ��وج� ��د ح ��ال �ي ��ًا 10808
الجئني سوريني في إقليم هاتاي ،و7502
ف��ي غ ��ازي ع �ن �ت��اب ،و 12032ف��ي كيليس،
و 13337ف ��ي س��ان �ل �ي��ورف��ا .وي �ت �ل �ق��ى 359
سوريًا العالج في مستشفيات تركيا ،فيما
ّ
أعلنت املنظمة الدولية للهجرة ،أمس ،أن
أكثر من  900سوري وصلوا الى أول مخيم
لالجئني السوريني في األردن ،بينما تفيد
أرق��ام املفوضية العليا لالجئني ب��أن أكثر
من  267ألف غادروا بالدهم منذ آذار .2011

وق ��ال ال�ن��اط��ق ب��اس��م امل�ن�ظ�م��ة ف��ي جنيف،
كريس ل��وم ،إن «املنظمة الدولية للهجرة
ب��دأت تنقل ال�لاج�ئ�ين» ال��ذي��ن ك��ان��وا حتى
اآلن ف ��ي م ��راك ��ز ان �ت �ق��ال �ي��ة م�ك�ت�ظ��ة «ن�ح��و
مخيم ج��دي��د» ف��ي ال��زع�ت��ري ق��رب ال�ح��دود
ال �س��وري��ة ،وال � ��ذي ت�ب�ل��غ ط��اق�ت��ه  120أل��ف
الج ��ئ .وأض� ��اف إن ��ه «ك ��ان م��ن ال �ض��روري
نقلهم» الحتواء تدفق الالجئني السوريني
املستمر على مراكز االستقبال .وتسببت
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك ��ري ��ة ،خ �ل��ال ال �ي��وم�ي�ن
امل ��اض� �ي�ي�ن ،ب � �ن� ��زوح ح� ��وال� ��ى م �ئ �ت��ي أل ��ف
شخص من حلب ،بحسب األمم املتحدة.
من جانبها ،دانت الناطقة باسم املفوضية
العليا لالجئني ،ميليسا فليمنغ ،استمرار
أع� �م ��ال ال �ع �ن��ف ف ��ي ح �ل��ب .وأوض� �ح ��ت أن
ب �ع��ض امل��دن �ي�ي�ن ي �ف �ض �ل��ون ع� ��دم م �غ��ادرة
امل��دي �ن��ة ،وي �ل �ج��أون ال ��ى م � ��دارس وم �ن��ازل
ال �ط�لاب ف��ي ال �ج��ام �ع��ات ،ألن �ه��م يعتبرون
أن االنتقال الى خارج املدينة خطير جدًا،
وخ �ص��وص��ًا ب�س�ب��ب ال�ق�ن��اص��ة املنتشرين
ع�ل��ى ال�ط��رق��ات وال �ح��واج��ز .وف��ي ح�ل��ب ،ال
تزال املفوضية تقدم مساعدتها للمدنيني،
ع �ب ��ر ال � �ه �ل�ال األح � �م� ��ر ال� �ع ��رب ��ي ال� �س ��وري
وغيرها من املنظمات ،وقالت فليمنغ إن
«م�ك�ت�ب�ن��ا ف��ي دم �ش��ق ال ي ��زال ي�ع�م��ل ،لكن
بنسبة  »%50بسبب الوضع األمني.
إلى ذل��ك ،أعلنت اللجنة الدولية للصليب
األح� �م ��ر ،ف ��ي ب� �ي ��ان ،أن «ال ��وض ��ع ال ي ��زال
م �ح �ف��وف��ًا ب��ال �خ �ط��ر وال� �غ� �م ��وض ف ��ي ع��دة
أم� ��اك� ��ن ف� ��ي س � ��وري � ��ا ،ف� ��ي ظ� ��ل اس� �ت� �م ��رار
امل��واج�ه��ات املسلحة ف��ي حلب وأج ��زاء من
دمشق وحمص» .وأش��ارت إلى أنه «خالل
األي ��ام القليلة امل��اض�ي��ة ،اس�ت�م��رت اللجنة
ال��دول �ي��ة للصليب األح �م��ر ب��ال�ت�ع��اون مع
الهالل األحمر العربي السوري بمساعدة
ال �ن ��ازح�ي�ن وغ �ي��ره��م م ��ن امل �ت �ض��رري��ن من
ال �ق �ت��ال ف��ي دم �ش��ق وغ �ي��ره��ا» .وأوض �ح��ت
أن ��ه ف ��ي ح �ل��ب ت ��م ت��وف �ي��ر امل �ي ��اه وأج��ري��ت
إص�لاح��ات في  10م��دارس أوى إليها ألفا
ن� ��ازح .وف ��ي ري ��ف دم �ش��ق ،ي�ع�م��ل تقنيون
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر م �ي��اه ال �ش��رب مل� ��دارس ت��ؤوي
مئات النازحني .وأضافت إنه في حمص،
ت��م ت�س�ل�ي��م ال �ه�ل�ال األح �م��ر م��ا ي��زي��د على
ّ
 2300طرد غذائي ليسلمها للنازحني .أما
ّ
في دمشق ،فقد ُسلم إلى الهالل األحمر 5
آالف طرد غذائي وهي كمية تكفي  25ألف
شخص طوال شهر كامل.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،سانا)

انتقالية
ــل حكومة
ّ
ال��دول التي تواجه حالة ط��وارئ أو نزاعًا
�ادت وك��ال��ة األن�ب��اء الروسية
مسلحًا .وأف � ّ
«ن��وف��وس �ت��ي» أن ��ه «ت�م��اش�ي��ًا م��ع م��رس��وم
أصدره رئيس الوزراء الروسي ديميتري
م�ي��دف�ي��دي��ف ف��ي  26ت �م��وز ،ت �ق��رر اع�ت�ب��ار
سوريا في حالة طوارئ أو نزاع مسلح».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،أع� �ل ��ن ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ارك � ��ان
ال� �ج� �ي ��ش االي� � ��ران� � ��ي ،ال � �ج � �ن ��رال م �س �ع��ود
ّ
ج� ��زائ� ��ري ،أن إي � ��ران «ل� ��ن ت �س �م��ح ل�ل�ع��دو
ب��ال�ت�ق��دم ف��ي س ��وري ��ا» .وص ��رح ج��زائ��ري
«ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ليس م��ن ال�ض��روري
أن يتدخل أصدقاء سوريا ،وتقييمنا هو
ّ
أنهم ل��ن يحتاجوا ل��ذل��ك» .وت��اب��ع أن «كل
ف�ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة ه��م اص ��دق ��اء ل�س��وري��ا،
باالضافة الى القوى التي لها وزنها على
الساحة الدولية» .ومضى يقول «سنقرر
وفقًا للظروف كيف سنساعد أصدقاءنا
واملقاومة في املنطقة».
إلى ذلك ،دعا وزير الدفاع األميركي ،ليون
ب��ان�ي�ت��ا ،ال��ى ب�ق��اء ال�ج�ي��ش ال �س��وري على
تماسكه ع�ن��دم��ا يفقد ال��رئ�ي��س ال�س��وري
ب �ش��ار األس� ��د س�ي�ط��رت��ه ع �ل��ى ال �ح �ك��م في
ال �ب�ل�اد .وق� ��ال ب��ان �ي �ت��ا ،خ�ل�ال م�ق��اب�ل��ة مع
ش�ب�ك��ة «س ��ي إن إن» األم �ي��رك �ي��ة« ،أع�ت�ق��د
انه من املهم عندما يرحل األسد ،وسوف

ي��رح��ل ،أن ي�ت��م ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى االس �ت �ق��رار
ّ
ف ��ي ذاك ال �ب �ل��د» .وأض � ��اف أن «ال �ط��ري �ق��ة
امل� �ث� �ل ��ى ل �ل �ح �ف��اظ ع� �ل ��ى ه � ��ذا ال � �ن� ��وع م��ن
االس �ت �ق��رار ه��و ب��ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى أك�ب��ر ع��دد
ممكن م��ن الجيش وال�ش��رط��ة ،باإلضافة
إل��ى القوات األمنية» ،معربًا عن أمله في
«أن ينتقلوا إل��ى ح�ك��وم��ة دي�م��وق��راط�ي��ة،
وه ��ذا أم��ر أس��اس��ي» .وق ��ال «م��ن امل�ه��م أال
نرتكب األخ �ط��اء عينها ال�ت��ي ارتكبناها
في ال�ع��راق ،وخاصة عندما يتعلق األمر
ب ��أم ��ور م �ث��ل امل� ��واق� ��ع ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،ف��إن
الجيش السوري يقوم بمهمة جيدة جدًا
في ما يتعلق بحماية ه��ذه امل��واق��ع ،وإذا
توقف عن ذلك فجأة فسيكون وقوع هذه
األسلحة الكيميائية في األيدي الخاطئة،
أي حزب الله أو متطرفني آخرين في تلك
امل�ن�ط�ق��ة» .وأض ��اف أن ال��والي��ات املتحدة
ت �ق��دم م �س��اع��دة «غ �ي��ر ق��ات �ل��ة ل �ل �ث��وار في
س ��وري ��ا ،ب �م��ا ف ��ي ذل ��ك أج �ه ��زة ات �ص ��ال».
لكنه أوضح أن دوال أخرى تقدم مساعدة
ع�س�ك��ري��ة م �ب��اش��رة أك �ث��ر« ،ول � ��ذا ال ج��دل
ح ��ول أن ال� �ث ��وار ي �ح �ص �ل��ون ب �ط��ري �ق��ة أو
بأخرى على الدعم ال��ذي يحتاجون إليه
بغية االستمرار بهذا القتال».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

الحلبيون منقسمون :رمضان حزين
ال أض� ��واء م�ل� ّ�ون��ة وال ح �ش��ود تتدفق
ع �ل��ى األس � � ��واق ل� �ش ��راء االح �ت �ي��اج��ات
خالل شهر رمضان في حلب .تتراكم
ال�ق�م��ام��ة ع�ل��ى ج��وان��ب ال �ط��رق ،وي�م� ّ�ر
سريعًا ّقلة قليلة من األشخاص يبدو
عليهم القلق.
�رح��ب بعض س�ك��ان حلب
وف��ي ح�ين ي� ّ
ب � �ق� ��دوم م �ق ��ات �ل ��ي امل � �ع� ��ارض� ��ة ،ي �ب��دو
البعض اآلخ��ر متوجسًا من املقاتلني
ال��ذي��ن س�ي�ط��روا ع�ل��ى أج ��زاء م��ن ه��ذه
امل��دي�ن��ة ال�ق��دي�م��ة ،ال �ت��ي ظ�ل��ت لشهور
ع �ل��ى ه ��ام ��ش االزم� � � ��ة .ف �ل �ق��د ان�ت�ق�ل��ت
املسلحة إلى حلب هذا الشهر،
املعركة
ّ
وت ��دف ��ق إل �ي �ه��ا م �ق��ات �ل��ون م ��ن ال��ري��ف
ب� �ه ��دف ت �ح��ري��ر امل ��رك ��ز االق� �ت� �ص ��ادي
لسوريا وسكانها البالغ عددهم 2.5
مليون نسمة.
ف� ��ي ب� �ع ��ض امل� �ن ��اط ��ق ال� �ف� �ق� �ي ��رة ع�ل��ى
مشارف املدينة يتجمع رجال بثيابهم
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ال� �ب� �ي� �ض ��اء ع� �ل ��ى أع� �ت ��اب
م�ن��ازل�ه��م وي�ت�ح��دث��ون ع��ن أوض��اع�ه��م
ق �ب��ل ح �ل��ول م��وع��د اإلف� �ط ��ار .ال�ب�ع��ض
متحمس لسيطرة امل�ع��ارض��ة ،لكنهم
ي�ق��رون ب��أن ال�ح��ري��ة ل��م تجلب ال��راح��ة
التي كانوا ينشدونها.
يقول جمعة ،وهو عامل بناء ،تكسو
التجاعيد وجهه ويبلغ من العمر 45
ع��ام��ًا« ،يمكنني أن أق��ول إن  99.9في
امل �ئ��ة م��ن ال �ن��اس ال ي �ص��وم��ون .كيف
ن �ص��وم ون �ح��ن ن �س �م��ع دوي ال �ه��اون
وامل ��دف � �ع � �ي ��ة وه� � ��ي ت � �ض� ��رب م �ن��اط��ق
مجاورة ونسأل إن ك��ان ال��دور القادم
علينا» .قبل أن يضيف «يكاد ال يكون
ل��دي�ن��ا أي ك�ه��رب��اء أو م��اء وزوج��ات�ن��ا
وأبناؤنا تركونا هنا لحراسة البيت

ترحيب بمقاتلي
وتذم ٌر منهم
المعارضة
ّ

وذه � �ب� ��وا إل� ��ى م �ك ��ان أك �ث ��ر أم� �ن ��ا .إن��ه
رم� �ض ��ان ح ��زي ��ن» .ورغ � ��م ذل� ��ك يشعر
جمعة بالحماسة وه��و ي��رى مقاتلي
املعارضة في شوارع ثاني أكبر املدن
السورية.
لكن ج��اره ع�م��رو ي��رى ال��وض��ع بشكل
مختلف .ي�ق��ول متذمرًا «ك��ل م��ا لدينا
اآلن ه��و ال �ف��وض��ى» ،ق�ب��ل أن يقاطعه
أحدهم معترضًا بشدة على ذلك الرأي،
وي�ق��ول «لكنهم يقاتلون ليخلصونا
قائال
من القمع» .هنا يهز عمرو رأسه
ً
«ال زل��ت مقموعًا ّ ...فأنا ب�ين خيارين.
أريد فقط أن أعيش حياتي».
وفيما تهرع مجموعات م��ن األطفال
ل �ت �ح �ي��ة م �ق��ات �ل��ي ال �ج �ي ��ش ال� �س ��وري
الحر في شاحناتهم ،يتشبث آخرون
ب� ��أي� ��دي أم� �ه ��ات� �ه ��م وي �ح �م �ل �ق ��ون ف��ي
األرض .وي �ش �ع��ر م�ق��ات�ل��و امل �ع��ارض��ة،
وأغ�ل�ب�ه��م م��ن ال ��ري ��ف ،ب��ال�ح�ي��رة أم��ام
مظاهر االستقبال املتضاربة.
م� �ص� �ط� �ف ��ى ،م� �ق ��ات ��ل ج � � ��اء م � ��ن ق ��ري ��ة
م � �ج � ��اورة ل �ل �ق �ت��ال ف� ��ي ح� �ل ��ب ،ي �ع� ّ�ل��ق
بقوله «اعتقد أن الكثير من الحلبيني
ي��ري��دون التخلص م��ن ال�ن�ظ��ام لكنهم
يريدون منا نحن أبناء الريف أن نقوم

ب �ه��ذا ن�ي��اب��ة ع�ن�ه��م .أن ن�ف�ق��د أق��ارب�ن��ا
ووظائفنا .إنهم يريدون هذا من دون
أن يعانوا هم أنفسهم».
وف � ��ي ال � �س ��وق ال� ��واق� ��ع ف ��ي ح ��ي ع�ل��ى
م �ش��ارف امل��دي�ن��ة ك��ان��ت أغ�ل��ب املتاجر
مغلقة واملفتوح منها ال يعرض أكثر
من البضائع املعلبة .في كل يوم تخرج
من املدينة شاحنات وس�ي��ارات أجرة
مكتظة باألسر واملخدات والبطاطني.
وف ��ي أح ��د األزق � ��ة ،ك��ان��ت ه �ن��اك أس��رة
ت�ن�ق��ل ك ��ل م �ت��اع �ه��ا م ��ن ش��اح �ن��ة ن�ق��ل.
ويعلق األب «سنتوجه إلى الريف».
وف��ي األزق��ة القريبة من وس��ط املدينة
وامل� �ت� �ج� �ه ��ة إل � ��ى م� �ن ��اط ��ق أك� �ث ��ر ث� ��راء
تتوافر الخضروات الطازجة واللحوم
وامل� �ك� �س ��رات .ل �ك��ن ت�غ �ي��ب ال��رغ �ب��ة في
ال� � �ش � ��راء .ي� ��راق� ��ب ال� �ب� �ع ��ض ب �ت��وج��س
م�ق��ات�ل��ي امل �ع��ارض��ة ب�ب�ن��ادق�ه��م اآلل�ي��ة
وهم يفحصون بطاقات هوية املارين
في شوارع مجاورة.
وعلى ما يبدو ،فإن مقاتلي املعارضة
م �ش �غ��ول��ون ب �م �ح��اول��ة إدارة أج � ��زاء
امل ��دي � �ن ��ة ال � �ت� ��ي ي� �س� �ي� �ط ��رون ع �ل �ي �ه��ا؛
ف� �ه ��م ي� �ت ��اب� �ع ��ون اآلن ح� ��رك� ��ة امل� � ��رور
ويبتسمون لسائقي سيارات األج��رة
الذين يلوحون لهم ويتبادلون معهم
امل��زاح وي�ق��ول بعضهم «م��ا رأي�ك��م في
القيام ب��دور الحكومة؟» .ح�ين يوقف
امل �ق��ات �ل��ون ش��اح�ن��ات�ه��م ف��ي ال �ش��وارع
يخرج بعض السكان ويطلبون منهم
املساعدة في الحصول على البنزين.
ويلح البعض عليهم لفتح املزيد من
املخابز حتى تقل طوابير املنتظرين
ّ
لشراء الخبز.
(رويترز)

