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من مخلفات قذائف
الهاون التي سقطت
في جرمانا أمس
(سانا)

وعلى هامش املعارك اليومية ،تستطيع
الوصول بصعوبة بالغة إلى أحد املقاتلني
العراقيني في «ل��واء أبو الفضل العباس»
الذي يضم مقاتلني من جنسيات متعددة
لحماية مرقد السيدة زينب بنت علي .في
على أط ��راف مقام
ص��در بيته امل�ت��واض��عٌ ،
السيدة رقية ،تقابلك لوحة مرسومة بخط
ال�ي��د ألح��د أح �ي��اء ب �غ��داد .األرب�ع�ي�ن��ي أبو
حيدرة ،كما فضل أن نناديه ،ال يرى ضررًا
ف��ي القتال داخ��ل س��وري��ا .يضع معادلته
أم��ام��ك ببساطة ش��دي��دة ،وب��اإلم �ع��ان في
اس �ت �خ��دام ال �ل �ه �ج��ة ال��دم �ش �ق �ي��ة« .ع�ن��دم��ا
ت � �ع � َّ�رض ال � �ع� ��راق ل �ل �ج��ري �م��ة األم �ي��رك �ي��ة،
ّ
خ��رج��ت ال�ح��اف�لات لتقل املقاتلني م��ن كل
ال �ب�ل�اد ال �ع��رب �ي��ة م ��ن ق �ل��ب دم �ش ��ق .ال �ي��وم
سوريا تتعرض لذات الهجمة ،فما املانع
من رد الجميل؟» .وال يقبل بكل التشكيك
ح ��ول ال�خ�ل�ف�ي��ة ال �ط��ائ �ف �ي��ة ل�ع�م�ل�ه��م على
األرض .يكرر ما قاله األم�ين العام لحزب
ال �ل ��ه ،ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل ��ه ،ح ��ول أن
حماية املقدسات هي ملنع الطائفية وليس
لترسيخها ،ب��ال�ح��رف ال��واح��د وبطالقة،
وك��أن��ه ج��اه��د ف��ي ح�ف��ظ ال�ف�ك��رة ع��ن ظهر
ق � �ل� ��ب.ي� ��رى ف � ��ي ح �م �ل ��ه ل� �ل� �س�ل�اح واج� �ب ��ًا
محتمًا عليه لحماية املقدسات .يستذكر
الطريقة التي تعرض فيها التراث العراقي
ّ
وامل�ق��دس��ات للنهب وال�ت��دم�ي��ر امل�ن��ظ��م في
ب �ل�اده .وي��راه��ا س�ي�ن��اري��و وح �ي �دًا يجري
ت�م��ري��ره ف��ي دم �ش��ق .ال ينكر ال �ت �ج��اوزات
ل�ل�ع�ن��اص��ر امل��وال �ي��ة امل �س �ل �ح��ة ،ويضعها
ف��ي إط ��ار «ال �ت �ج��اوزات ال�ف��ردي��ة الكثيرة»
وي �س��ارع ف��ي اإلج��اب��ة« :ك�ل��ه يتعالج .غدًا
تنتهي األزم��ة ويعود الجميع الى حياته
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ب�ل�ا س�ل�اح وب�ل�ا وج ��ع ق�ل��ب».
يعتذر عن قطع اللقاء بلطف بسبب بدء
موعد مناوبته ،يرتدي بدلته العسكرية
املوسومة بشعار «خ� َّ�دام السيدة زينب»،
ونغادر.

ليال...
دمشق ً
سهرات عامرة خلف خطوط النار
دمشق ـــ وسام عبداهلل
ال �س ��اع ��ة ت �ش �ي��ر إل� ��ى ال �س��اب �ع��ة م �س ��اء في
س ��اح ��ة ال �ع �ب��اس �ي�ي�ن .ح ��رك ��ة ال �س �ي��ر ّت �ك��اد
تنعدم .سائقو س�ي��ارات األج��رة يتجنبون
امل �ن �ط �ق��ة خ ��وف ��ًا م ��ن ال �ق �ص��ف ال �ع �ش��وائ��ي،
والجميع يتفادى امل ��رور ف��ي س��اح��ة باتت
ه��دف��ًا ي��وم�ي��ًا ل�ق��ذائ��ف ال �ه��اون ال �ت��ي تطلق
م��ن ج��وب��ر امل� �ج ��اورة .ت�ك�م��ل امل�س�ي��ر داخ��ل
ح� ّ�ي ال�ق�ص��اع .هنا ،تقفل امل�ح�لات أبوابها
باكرًا .أمر لم يعتد عليه سكان تلك املنطقة.
الناس يسيرون تحت األسقف تخوفًا من
ق��ذائ��ف ال� �ه ��اون .ي �ق��ول رام � ��ي ،أح ��د س�ك��ان
امل �ن �ط �ق��ة« :أص �ب ��ح ال �س �ك��ان ف ��ي ش �ك��ل ع��ام
يفضلون البقاء في بيوتهم أو التنقل في
شكل محدود ،خصوصًا في الفترة األخيرة
بعد بدء استهداف املنطقة مباشرة» .تصل
إلى أسوار دمشق القديمة ،األضواء خفيفة
وال �ح��رك��ة ق�ل�ي�ل��ة ع �ن��د م��داخ �ل �ه��ا .ف ��ي ب��اب
توما وباب شرقي ينتشر عناصر الجيش
السوري و«الدفاع الوطني» خلف متاريس
م��ن ال��رم��ل ،فيما ينتشر عناصر «اللجان
الشعبية» املشكلة من أهالي املنطقة داخل
األحياء .في الحارات القديمة ،ال تزال املطاعم
ً
واملقاهي تستقبل الزبائن ليال على نحو
شبه طبيعي .ترى رزان التي تسكن إحدى

ّ
تلك ال�ح��ارات أن ال�ت��ردد على ه��ذه األماكن
هو نوع من استمرار الحياة .وتقول« :رغم
كل ما يحدث حولنا ،نحاول دائمًا أن نفعل
م��ا اع�ت��دن��ا عليه .ف��داخ��ل األح �ي��اء القديمة
املوسيقية
ال ت��زال املقاهي تنظم الحفالت
ّ
واألم�س�ي��ات الشعرية» .وتلفت إل��ى أن��ه لم
يعد مستغربًا أن يصادف ،في يوم واحد،
مرور جنازة أحد الشهداء صباحًا ،وارتفاع
ً
املوسيقى من املطاعم ليال في حفلة زفاف.
ب��االن�ت�ق��ال إل ��ى ال�ش�ع�لان وش� ��ارع ال�ح�م��را،
ي �ج��ب امل � ��رور ع �ب��ر ش� ��ارع ب �غ ��داد ال�ف��اص��ل
ب�ين امل�ن��اط��ق القريبة م��ن خ�ط��وط التماس
واألح �ي ��اء ال�ب�ع�ي��دة ع�ن�ه��ا .ت�ج�ت��از ال �ش��ارع
ال� �خ ��ال ��ي م � ��ن ح ��رك� ��ة امل � � � ��رور ل �ت �ص��ل إل ��ى
م��رك��ز امل��دي�ن��ة ،ح�ي��ث كثير م��ن امل��ؤس�س��ات
ال��رس�م�ي��ة ،مثل مجلس الشعب وامل�ص��رف
امل ��رك ��زي وم ��راك ��ز أم�ن�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة .تنتشر
الحواجز عند املداخل في منطقة استهدفت
بانفجارات ع��دة .في العاشرة مساء تفتح
امل �ح�لات أب��واب �ه��ا ل�ل��زب��ائ��ن ،وت�ك�م��ل حركة
امل��اري��ن ب�ين األح�ي��اء التي تصل م��ن ش��ارع
ُ
الحمرا إل��ى ال�ش�ع�لان .هنا تسمع أص��وات
ُ
القصف بعيدة نسبيًا ،وتستهدف املناطق
ب�ق��ذائ��ف ال �ه��اون ب�ين ف �ت��رة وأخ � ��رى .يقول
أح �م��د ،ص��اح��ب م�ت�ج��ر ف��ي ال �ش �ع�لان« :إن
وج � ��ود م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة في

منطقتنا دف��ع باألمن والجيش إل��ى تأمني
الحماية ل�ه��ا ،خصوصًا بعد االن�ف�ج��ارات
التي استهدفت ساحة السبع ب�ح��رات ،ما
دفعهم الى إغالق بعض مداخلها وانتشار
ّ
املشددة لم تمنع
الحواجز» .لكن االجراءات
مقاهي مثل الروضة والكمال من مواصلة
حياتها الطبيعية ،مع تغير واحد ،وهو أن
الجلسات فيها باتت محصورة في النقاش
ال �س �ي��اس��ي .وم ��ن ال �ش �عل��ان ،ام� �ت ��دادًا نحو
ّ
حيي أبو رمانة واملالكي املعروفني بارتفاع
م �س �ت��وى امل �ع �ي �ش��ة ف �ي �ه �م��ا ،ح �ي��ث ت��رت�ف��ع
وتيرة االجراءات األمنية .ففي هذه املنطقة
يقع مكتب الرئيس ال�س��وري بشار االس��د،
وهي لم تشهد أي تظاهرة أو اشتباك ،وال
«لجان» فيها أو «دفاع وطني».
ّ
إل � � ��ى امل � � � � ��زة ال � �ت � ��ي أص � �ب � �ح ��ت ب � �ع ��د ت �ق ��دم
الجيش ف��ي املعضمية وداري ��ا ،بعيدة عن
االستهداف اليومي بالقذائف .يقول عمر،
ً
أح��د س�ك��ان امل ��زة« :التنقل ل�ي�لا أص�ب��ح أقل
خطورة ،ولكن هذا ال يمنع من وقوع أحداث
أمنية كما ح��دث قبل أس��اب�ي��ع ف��ي انفجار
ساحة األمويني» .ولفت الى ان تقدم وحدات
الجيش ف��ي امل�ن��اط��ق القريبة م��ن املتحلق
الجنوبي أع�ط��ى راح��ة لسكان امل ��زة ،وهي
م�ن�ط�ق��ة س�ك�ن�ي��ة وت �ض��م ب�ع��ض ال �س �ف��ارات
والقنصليات وبيوتًا لسفراء أجانب.

أخبار
بيوت آمنة لـ «القاعدة» جنوب تركيا
أفادت صحيفة «ذي ديلي تليغراف» البريطانية ّأن مئات
املجندين في تنظيم «القاعدة» يسكنون في «بيوت آمنة»
في جنوب تركيا ،قبل أن يتوجهوا عبر الحدود لالنضمام
إلى «الجهاد» في سوريا .ومعظم هؤالء من املقاتلني
األجانب ،بمن فيهم بريطانيون ،بحسب ما نقل أحد
ّ
املتطوعني املشاركني في القتال.
وهذه املساكن عبارة عن شقق مستأجرة تحت أسماء
وهمية في القرى الواقعة على طول الحدود التركية ـ ـ
السورية .وتستخدم أحيانًا «كاستراحة» للمقاتلني في
ّ
املجندين
التنظيم ،بحسب رواية الصحيفة .ولفتت الى أن
الجدد يسهمون في تهميش دور «الجيش السوري الحر»
املدعوم من الغرب ،كما أن استخدام «القاعدة» األراضي
التركية يثير تساؤالت عن دور أعضاء حلف «الناتو»
ودورهم في الحرب األهلية السورية .ونقلت عن خبراء ّأن
«تزايد املخاوف حول ما إذا كانت السلطات التركية قد
فقدت السيطرة على تجنيد هؤالء في القاعدة أو أنها ّ
تغض
النظر عنهم» .وبحسب املحللني ،فإن هناك حوالى  10آالف
مقاتل أجنبي يحاربون في سوريا.
(األخبار)

وباتت لفيصل القاسم كتيبة باسمه!
أعلن في درعا تشكيل كتيبة
باسم اإلعالمي في قناة
«الجزيرة» فيصل القاسم.
وجاء في بيان تشكيل
الكتيبة« :تأكيدًا على توحيد
الصفوف بني السهل والجبل،
وعلى أن الشعب السوري
شعب واحد غير طائفي،
نعلن من سهول حوران
تشكيل كتيبة الدكتور اإلعالمي فيصل القاسم» .وتتألف
الكتيبة من ثالث سرايا ،وهي سرية «الشهيد أثيم أبو
يوسف» ،وسرية «الشهيد أنس اسماعيل مهاوش» ،وسرية
«الشهيد محمد حسني» املنضوية تحت راية «لواء الشهيد
أحمد منصور الحريري» في محافظة درعا.
(األخبار)

صحافي بولندي ّ
يفر من خاطفيه
أعلن وزير الخارجية البولندي ،رادوسالف سيكورسكي،
أمسّ ،أن املصور البولندي مارتسني سودر ،الذي خطف
ّ
في سوريا في تموز املاضي ،تمكن من الفرار من خاطفيه
وعاد إلى بالده .كذلك ،صرح الناطق باسم الوزارة،
مارتسني فويتشيشوفسكي ،لوكالة «فرانس برس» ،بأنّ
ّ
املصور «محظوظ كثيرًا ألنه تمكن من الفرار» ،مضيفًا
ّ
«أنه هنا منذ بضعة أيام في صحة جيدة وسط عائلته».
ّ
من جهة أخرى ،أكد والد شابتني نرويجيتني توجهتا إلى
سوريا ،أنه تلقى رسالة منهما تؤكد أنهما محتجزتان
من قبل مسلحي املعارضة ،كما ذكر التلفزيون النروجي
ّ
«ان .ار .كي» .وقال الوالد إنهما «محتجزتان رغمًا عنهما
وتأسفان ملا فعلتاه .إنهما تريدان العودة إلى ديارهما».
وكان األب قد تحدث قبل عشرة أيام عن اختفاء الشابتني
( 16و 19عامًا) ،اللتني غادرتا منزل العائلة ،ثم ارسلتا
رسالة الكترونية اوضحتا فيها أنهما ستشاركان في
الجهاد ضد النظام السوري.
(أ ف ب)

ّ
بلجيكيون
سياسيون
تحت تهديدات العائدين من «الجهاد»
ذكرت وسائل إعالم بلجيكية أن عددًا من السياسيني
في البالد تلقوا تهديدات بالقتل من مواطنني حاربوا في
سوريا ،ومن ثم عادوا إلى بلجيكا ،ليكتشفوا ّأن السلطات
قطعت عنهم وعن أسرهم كل املعونات االجتماعية .وكان
قطع املعونات الخطوة الوحيدة التي اتخذتها السلطات
البلجيكية ملنع مواطنيها واملقيمني في أراضيها من التوجه
إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك إلى جانب
املعارضة املسلحة.
(األخبار)

