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أخبار

ـمدفوعة

ال�ق�ل�ع��ة وق �ص��ر ال�ع�ظ��م (امل �ت �ح��ف ح��ال�ي��ًا)،
يمكن م��راق�ب��ة امل��اري��ن م��ن س�ك��ان املدينة
الهادئة ،غير املعنيني أبدًا بأخبار القتال
معظم ج�ه��ات ال��ري��ف.
على الجبهات ف��ي
ّ
ُ
م�ع�ظ��م ال �ن �س��اء ه �ن��ا م �ن��ق �ب��ات ،وال��رج��ال
ملتحون ،وبجالبيب بيضاء .تبدو حماه
«مدينة إسالمية» تحيا بسالم في «دولة
علمانية» ،تمامًا ،كما أريد لها أن تكون.
ي�ق��ودك أح�م��د ،أح��د أق��ارب م��راف��ق الرحلة
إلى مدخل حي الحاضر .ال أحد يتشجع
على الدخول أكثر ،ليس لسبب إال بداعي
التحفظ ،فالحي ال ي� ّ
�رح��ب كثيرًا بنساء
غ��ري�ب��ات س ��اف ��رات .ي �ش��رح أح �م��د ،أهمية
الحريات الدينية بالنسبة إلى الحمويني،
ف�ه��ي ال�ح��ري��ة ال��وح �ي��دة امل�ك�ف��ول��ة بعناية
منذ ما بعد أحداث الثمانينيات .ويتابع:

إلى إرسال إمدادات أساسية لهم».
موقع «وال�لا» أك��د من جهته أن الجيش
اإلس��رائ �ي �ل��ي اس�ت�ع��د ل �ه��ذا ال��وض��ع منذ
أسابيع ،وكان يدرك مسبقًا ما سيحصل
من سقوط للمعبر بأيدي «املتمردين»،
ومن ضمن اإلج��راءات التي قد يتخذها
الح�ق��ًا للتعامل م��ع أح��داث أمنية ش��اذة
وغير متوقعة ق��د تحدث على ال�ح��دود،
ه � ��و ت� �ع ��زي ��ز امل� �ن� �ط� �ق ��ة ب� � �ق � ��وات ن��وع �ي��ة
وبآليات مدرعة.
أم��ا القناة األول��ى العبرية ،ف��أش��ارت في
تعليقها على «التطورات الدراماتيكية»
على ال�ح��دود إل��ى وج��ود جهتني عملتا
ع�ل��ى إس �ق��اط معبر القنيطرة واملنطقة
امل �ح �ي �ط��ة ب� ��ه :ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ال �ح��ر،
وجبهة النصرة .و«صحيح أن كليهما
غ �ي��ر ص �ه��اي �ن��ة ،ل�ك�ن�ه�م��ا غ �ي��ر م�ع�ن�ي�ين
ب��ال�ع�م��ل ض��د إس ��رائ� �ي ��ل ...م��ا يعنيهما
فقط هو (الرئيس السوري بشار) األسد،

«داعش» يستلهم  CIAفي التعذيب

«ك��ان��ت ح �م��اه ع��رض��ة ل�ح�م�لات إع�لام�ي��ة
ك�ب�ي��رة ج ��رى ال �ت��روي��ج ل�ه��ا ب�س�ه��ول��ة في
ف ��وض ��ى امل� �ن ��ا ُط ��ق ال� �ع� �ش ��وائ� �ي ��ة ،ك�ب�ق�ي��ة
امل �ح��اف �ظ��ات األخ � � ��رى» .وب �ح �س��ب أح �م��د،
فقد بدأ الحراك انطالقًا من أحياء :مشاع

يتحدث كثيرون عما قام
ّ
به الحسن بعد وصوله من
حلب إلى الريف الحموي

المؤسسة األمنية
ّ
تدير اتصاالت مع
المتمردين وترسل إمدادات
أساسية لهم
ّ

وهذه هي النقطة املهمة واالستراتيجية
في كل هذه املسألة».
م�ع�ل��ق ال� �ش ��ؤون ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال�ق�ن��اة
العاشرة ،أل��ون بن ديفيد ،طمأن ب��دوره
اإلسرائيليني ،وقال إنه «ال يمكن الحديث
ع��ن جبهة إس��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي ال �ج��والن ،بل
مجرد فترة الاستقرار أمني» .وأضاف أن
«املسألة ليست محسومة ميدانيًا ،فهذه
ليست امل��رة األول��ى التي ينجحون فيها
(املعارضة) في احتالل املعبر ،والجيش
اإلس��رائ�ي�ل��ي ي �ق� ّ�در أن األس ��د ل��ن يتخلى

األربعني ،ومشاع الحميدية ،والجراجمة،
وب� � ��اب ق �ب �ل��ي ،ووادي ال � �ج� ��وز ،وم �ش��اع
الطيار ،وحي جنوب امللعب ،إضافة إلى
حي الحاضر ،فيما بقيت أحياء الشريعة
والبعث والبرناوي بعيدة عن أي مظهر
الخروج عن السلطة .ويضيف:
من مظاهر
ُ
«في تموز  2011خطف عناصر املخفر في
حي الحاضر ،وذبحوا بالسكاكني .فكان
ع �ل��ى ال �ع �ق�لاء ت�ح�ي�ي��د أن�ف�س�ه��م ع��ن رداء
الثورة ال��ذي يخفي وراءه ما يخفيه» .ال
ينفي أحمد ميول الكثير م��ن الحمويني
إل��ى ال�ع�ي��ش ف��ي دول ��ة إس�لام �ي��ة ،ف��ي ظل
ح��ال��ة ال �ع��داء ال��دائ��م م��ع ال�ن�ظ��ام ،وتغلغل
اإلخوان املسلمني في نشطاء املدينة .غير
أن نار «داعش» التي تمتد بجنون لتحرق
م��ا ي�ق��ف ف��ي ط��ري�ق�ه��ا ،تجعلهم يخشون
االح � �ت ��راق م �ج ��ددًا ف ��ي ح ��رب م�ق�ب�ل��ة بني
ّ
وعدوه الجديد ،بحسب تعبيره.
النظام
نرجس عصفور والدة لطبيب أصيب في
ت�ظ��اه��رة ح �م��اه امل� ّ
�رح �ب��ة ب��زي��ارة السفير
األم�ي��رك��ي السابق روب��رت ف��ورد .ك��ان كل
هم املرأة التي عادت مؤخرًا إلى حماه بعد
رحلة نزوح طويلة ،عالج ابنها بعيدًا عن
لعنة امل��دي�ن��ة .ع�ل��ق ف��ي ذاك��رت�ه��ا م��ن تلك
امل��رح �ل��ة ،م �ح��اوالت ع��دة للمصالحة من
قبل الحكومة ،م��ن خ�لال وزارة األوق��اف،
ل �ت��أت��ي زي� � ��ارة ف � ��ورد ف�ت�ق�ض��ي ع �ل��ى أم��ل
ّ
التوصل إلى حل ،إذ نال الحراك الشحن
امل �ع �ن��وي ال �ل ��ازم ل ��زي ��ادة ح� ��دة ال� �ص ��دام.
«ال�غ��رب يلعب فينا ط��اب��ة .وح�م��اه دفعت
كتير وبيكفي» ،تقول عصفور.
ال تخفي امل��رأة تعاطفها م��ع متظاهرين
ح� ��اول� ��وا ه � ��دم ت �م �ث��ال ال ��رئ �ي ��س ال ��راح ��ل
حافظ األسد ،في «جمعة أطفال الحرية»
في حزيران  .2011يومئذ ،حصلت أقوى
امل��واج�ه��ات ب�ين املتظاهرين وف��رع األم��ن
ال �ع �س �ك ��ري ال � � ��ذي ك � ��ان ب� �ق� �ي ��ادة رئ �ي �س��ه
ال �س��اب��ق م�ح�م��د م�ف�ل��ح ُ(ي� �ق ��ال إن ��ه ان�ش��ق
وه� ��رب إل ��ى ت��رك �ي��ا) .س �ق��وط ال �ع��دي��د من
ال �ق �ت �ل��ى امل ��دن �ي�ي�ن ،ب �ح �س��ب ن ��رج ��س ،زاد
ال�ت�ع��اط��ف م��ع ال�ض�ح��اي��ا ض��د ال�ح�ك��وم��ة
ورئ � �ي� ��س ف � ��رع األم � � ��ن ال� �ع� �س� �ك ��ري ،ال� ��ذي
«انشق الحقًا» ،ما اضطر السلطة إلى نقل
ال�ت�م�ث��ال م��ن ال�س��اح��ة ،للحد م��ن حصول
امل��زي��د م��ن امل��واج�ه��ات ال��دم��وي��ة .وم��ع بدء
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال �ش �ه��ر ال�ث��ام��ن
من ع��ام الثورة األول ،بالتزامن مع شهر
رمضان ،بدأت ميول السيدة والكثير من
ال�ح�م��وي�ين ي�ت�غ�ي��ر .ال ت�ت�ع��اط��ف عصفور
ال � �ي ��وم س � ��وى م ��ع امل ��دي� �ن ��ة وب �س �ط��ائ �ه��ا،
وت � �ق ��ول« :ل� ��ن ي �ع ��ود اب �ن ��ي ك �م��ا ك� ��ان ف��ي
السابق .انظري حولك ،لقد مضى السفير
األميركي وجميع قادة اإلخوان ،وتركونا
ل�ق��درن��ا بعد ت��وري��ط امل��دي�ن��ة بما ال طاقة
لها به» .تتحدث املرأة بلسان حال الكثير
من الحمويني.

عنه ،وسيعمل على استعادته الحقًا».
ولفت بن ديفيد إلى وجود عالقات تجمع
الجيش اإلسرائيلي و«املتمردين» ،وهي
بحسب تعبيره ليست «ج� ��دارًا طيبًا»،
لكنها ع�لاق��ات آخ ��ذة ب��ال�ت�ط��ور ،وليس
ف�ق��ط م��ع ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات «ال�ع�ل�م��ان�ي��ة» ،بل
أي �ض��ًا م ��ع ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات امل �ت �ط��رف��ة ،بما
ي �ش �م��ل «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص ��رة ال� �ت ��ي س�ل�م��ت
إسرائيل قبل يومني أسيرًا أميركيًا كان
م��وج��ودًا ف��ي قبضتها» .وأض��اف أن ّكل
هذه التنظيمات ترسل عناصرها لتلقي
ال �ع�لاج ف��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة،
األم� � ��ر ال� � ��ذي أت� � ��اح ل �ل �ج �ي��ش ت�ش�خ�ي��ص
جيراننا ف��ي ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ...أم��ا لجهة
داع��ش ،فهي غير موجودة في قطاعنا،
و«رغ ��م أن�ه��م ف��ي ال�ج��ان��ب ال�ث��ان��ي رفعوا
ع �ل �م �ه��ا ف � ��ي أم � ��اك � ��ن م �خ �ت �ل �ف��ة ،ي �ت��رك��ز
ن �ش��اط �ه��ا وح � �ض ��وره ��ا األس � ��اس � ��ي ف��ي
شمال ــ شرق سوريا».

قالت صحيفة «ذي واشنطن بوست» األميركية ،أمس،
ّإن أربع رهائن على األقل لدى تنظيم «الدولة اإلسالمية»،
بينهم الصحافي األميركي جيمس فولي الذي قتله
التنظيم أخيرًا ،تعرضوا لوسيلة «اإليهام بالغرق»
خالل تعذيبهم .وأكد قريب من فولي ،لم يشأ الكشف
عن هويته للصحيفة ،إن الصحافي األميركي أخضع
مرارًا لهذا األسلوب من التعذيب .وقالت الصحيفة إن
التنظيم على ما يبدو استلهم هذه الوسيلة من عمالء
«وكالة االستخبارات املركزية» (سي .آي .إي ).الذين
استخدموا تقنية «اإليهام بالغرق» أو waterboarding
لدى استجوابهم إرهابيني مفترضني في أعقاب أحداث
 11أيلول .2001
وتتضمن هذه الطريقة ربط الشخص على كرسي ممدد
وتغطية وجهه بقطعة قماش ،ثم إلقاء املاء البارد على
رأسه ،ما يعطيه إحساسًا بالغرق ،وخاصة أن قطعة
ّ
تصعب عمليه التنفس« .كانوا يعرفون جيدًا
القماش
كيف يمارسون وسيلة اإليهام بالغرق تلك» ،كما نقلت
«بوست» عن «أحد املطلعني على ما جرى مع األسرى».
(األخبار)

األمم املتحدة 3 :ماليني الجئ
ونصف سكان سوريا مشردون
قالت األمم املتحدة ّإن عدد الالجئني السوريني املسجلني
لدى الدول املجاورة بلغ ثالثة ماليني الجئ.
وذكرت مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني
أن هذا العدد القياسي يمثل زيادة بمقدار مليون الجئ،
مقارنة بعام مضى ،باإلضافة
إلى نزوح  6.5ماليني داخل
سوريا ،وهو ما يعني أن «قرب
نصف السوريني جميعًا أجبروا
اآلن على ترك بيوتهم والنجاة
بأرواحهم» .وقال مفوض
األمم املتحدة السامي لشؤون
الالجئني ،أنطونيو غوتيريس
(الصورة) ،في بيان« ،إن األزمة
السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في حقبتنا،
ومع ذلك فشل العالم في توفير احتياجات الالجئني.
(رويترز)

األمم املتحدة تحاول تحديد مكان
جنود حفظ السالم املحتجزين في الجوالن
ّ
تنقل مسؤولون من األمم املتحدة ،أمس ،عبر الحدود
الصخرية بني سوريا والجوالن املحتل في محاولة
لتحديد مكان  44جنديًا من قوة حفظ السالم التابعة
للمنظمة الدولية تحتجزهم «جبهة النصرة».
وقال مسؤولون من األمم املتحدة ومسؤولون عسكريون
في الفيليبني إن نحو  72جنديًا آخرين من قوة األمم
املتحدة ،جميعهم من الفيليبني ال يزالون محاصرين
في معسكرين على الجانب السوري من الحدود .وقال
املتحدث باسم األمم املتحدة ،ستيفان دوغاريتشّ ،إن
«األمم املتحدة تتواصل على نطاق واسع مع األطراف
داخل سوريا» ،مضيفًا إنها تتحدث أيضًا مع «عدد من
الدول التي قد يكون لها نفوذ على عناصر املعارضة
املسلحة لحثها على إطالق سراحهم ساملني».
وقال مسؤول في األمم املتحدة لوكالة «رويترز» ّإن قطر
كانت من الدول التي اتصلت بها األمم املتحدة لتحرير
أفراد قوة حفظ السالم.
وفي مانيال ،قال قائد مركز عملية بعثة حفظ السالم
الفيليبينية ،الكولونيل روبرتو انكانّ ،إن القوات
الفيليبينية املحاصرة على الجانب السوري لديها تسليح
جيد وتدريب جيد وليس لديها النية لالستسالم.
وأضاف ّإن جبهة النصرة استخدمت جنديًا من فيجي
ّ
لحث الفيليبينيني على االستسالم ،لكنهم لن يفعلوا ذلك.
(أ ف ب)
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