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سوريا

السبت  12تشرين األول  2013العدد 2128

«النصرة» تعلن سيطرتها على درعــ
الفروف:
مقاتلو سوريا
يتدربون في
ّ
أفغانستان
اتهمت موسكو مقاتلي املعارضة
ف � ��ي س � ��وري � ��ا ب �ت �ل �ق��ي ت ��دري� �ب ��ات
ف��ي أف �غ��ان �س �ت��ان ع �ل��ى اس �ت �خ��دام
األس�ل�ح��ة الكيميائية والتخطيط
لهجمات كيميائية في العراق.
وق ��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس��ي،
ُ
س � �ي� ��رغ� ��ي الف� � � � � � ��روف« :ن� � �ش � ��رت
م �ع �ل ��وم ��ات م �ن ��ذ ف� �ت ��رة ق �ص �ي��رة
مفادها أن بلدانًا أخرى استخدمت
بصورة غير مشروعة األراض��ي
األف � �غ ��ان � �ي ��ة ال � �ت� ��ي ال ت� �ق ��ع ت �ح��ت
س�ي�ط��رة ك��اب��ول ل�ت��دري��ب مقاتلني
ع �ل��ى م �ح��ارب��ة ال �ن �ظ��ام ال �س ��وري،
ب� �م ��ا ف� ��ي ذل� � ��ك اس � �ت � �خ� ��دام م� ��واد
كيميائية سامة» .وأضاف« :وفقًا
ملعلوماتنا ،جبهة النصرة تنوي
إدخ� ��ال م ��واد س��ام��ة إل ��ى ال �ع��راق،
ون � �ق� ��ل اخ� �ت� �ص ��اص� �ي�ي�ن ل �ت �ن �ف �ي��ذ
اعتداءات على أراضي العراق».
ف� ��ي س � �ي ��اق آخ � � ��ر ،أق � � � ّ�ر أع� �ض ��اء
مجلس األم��ن ال��دول��ي التوصيات
التي تقدم بها األم�ين العام لألمم
امل� �ت� �ح ��دة ،ب� ��ان ك ��ي م � ��ون ،ب �ش��أن
ط��ري �ق��ة ال �ت �خ �ل��ص م ��ن ال �ت��رس��ان��ة
الكيميائية ال�س��وري��ة ،بحسب ما
أعلن ديبلوماسيون.
وف� ��ي ت �ق��ري��ر رف �ع ��ه ي� ��وم االث �ن�ي�ن
إل ��ى م�ج�ل��س األم � ��ن ،أوص� ��ى ب��ان
بإنشاء «لجنة مشتركة» من األمم
امل�ت�ح��دة ومنظمة ح�ظ��ر األسلحة
الكيميائية م��ن م�ئ��ة رج��ل يكون
م��رك��زه��ا ف��ي دم �ش��ق وق��اع��دت�ه��ا
الخلفية في قبرص ،على أن تكون
برئاسة «منسق مدني خاص».
وف��ي جلسة م�ح��ادث��ة أول �ي��ة ح��ول
ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ،ل��م ي �ق��دم األع �ض��اء
ال � � � � �ـ 15ف � ��ي م �ج �ل ��س األم� � � ��ن «أي
اعتراض» ،بحسب ما قال املندوب
ال � ��روس � ��ي ف� �ي� �ت ��ال ��ي ت� �ش ��ورك�ي�ن.
وأض��اف ّأنه ّ
«تم تسجيل التعاون
الجيد من قبل الحكومة السورية».
م � � ��ن ن� ��اح � �ي � �ت� ��ه ،ق � � � ��ال ال� �س� �ف� �ي ��ر
الفرنسي ،جيرار أروّ ،إن «الجميع
ق��ال��وا ّإن األم ��م امل�ت�ح��دة ومنظمة
ح �ظ��ر األس �ل �ح��ة ت �ق��وم��ان ب�ع�م��ل
رائع» ،متحدثًا عن «اجتماع ساده
التوافق».
وس � ُ�ي� �ع � ّ�د رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ن
ل �ش �ه��ر ت �ش��ري��ن األول ،ال�س�ف�ي��ر
االذرب �ي �ج��ان��ي اغ �ش�ين م�ه��دي�ي��ف،
م� � �ش � ��روع رس � ��ال � ��ة م � ��ن م �ج �ل��س
األم��ن إل��ى منظمة حظر األسلحة
الكيميائية تتضمن بنود التقرير.
إل��ى ذل ��كّ ،
رح ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
األم� �ي ��رك ��ي ،ج� ��ون ك� �ي ��ري ،ب�م�ن��ح
هذه املنظمة جائزة نوبل للسالم،
مشيدًا بـ«املهمة الضرورية» ،التي
تنجزها في سوريا.
وقال كيري ،في بيان« :لن ينسى
ال �ع��ال��م أب � �دًا م�ق�ت��ل أك �ث��ر م��ن أل��ف
س ��وري م��ن األب��ري��اء ف��ي الهجوم
العبثي باألسلحة الكيميائية في
 21آب» .وتابع« :اليوم أق� ّ�رت لجنة
ن��وب��ل ب�ش�ج��اع�ت�ه��ا وت�ص�م�ي�م�ه��ا
على إنجاز هذه املهمة الضرورية
ف � ��ي ق� �ل ��ب ال� � �ح � ��رب ال� � ��دائ� � ��رة ف��ي
سوريا».
وف� ��ازت م�ن�ظ�م��ة «ح �ظ��ر األس�ل�ح��ة
ال � �ك � �ي � �م � �ي ��ائ � �ي ��ة» ،ال� � �ت � ��ي ت� �ش ��رف
ع �ل��ى ت��دم �ي��ر ت��رس��ان��ة األس �ل �ح��ة
الكيميائية السورية ،بجائزة نوبل
للسالم لعام  ،2013أمس.
(األخبار ،أ ف ب)

شهدت منطقة السفيرة ،جنوبي شرق
ضارية بني وحدات الجيش
حلب أمس ،معارك ّ
السوري وتنظيمات مسلحة ،احرز فيها الجيش
ّ
تقدما نوعيًا ،فيما انتقلت االشتباكات بني
«داعش» والكتائب املعارضة إلى قلب مدينة
حلب .وجنوبًا ،أعلنت «جبهة النصرة» سيطرتها
على درعا البلد
ف��ي ت�ط� ّ�ور الف��ت ف��ي املنطقة الجنوبية
ف��ي س��وري��ا ،أع�ل�ن��ت «ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة»
س �ي �ط��رت �ه��ا ع �ل��ى درع � ��ا ال �ب �ل��د (ال �ج��زء
القديم من مدينة درع��ا)« ،كما انها في
ّ
طريقها لتحرير درع��ا امل�ح�ط��ة» .واك��د
بيان النصرة ال��ذي أرفقته بالصور أن
السيطرة على مبنى «كتيبة الهجانة»،
يعني أن «املجاهدين ق��د ح��رروا درع��ا
البلد على نحو كامل ،ليتقدموا بعدها
إلى درعا املحطة» .وأتت هذه الخطوة
ب� �ع ��دم ��ا س �ي �ط��ر م �ق ��ات �ل ��و امل� �ع ��ارض ��ة،
ب �ق �ي��ادة «ال �ن �ص��رة» ،ع�ل��ى م�ق��ر ل�ح��رس
ال � �ح ��دود ج �ن��وب��ي م��دي �ن��ة درع� � ��ا ،ب�ع��د
إع�ل�ان سيطرتهم ع�ل��ى م��رك��ز ح��دودي
م��ع األردن ،ع�ل�م��ًا ب ��ان وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
األردن��ي ناصر املجالي أكد أن الجيش
السوري استعاد السيطرة على املعبر
ال �ح��دودي ال ��ذي ي��رب��ط درع ��ا ال�س��وري��ة
وال ��رم �ث ��ا األردن � �ي � ��ة .ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ن�ف��ى
م �ص��در م �ي��دان��ي ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» س�ي�ط��رة
ّ
متحدثًا
«ال �ن �ص��رة» ع�ل��ى درع ��ا ال�ب�ل��د،
ف��ي ال��وق��ت ع�ي�ن��ه ع��ن ت�م�ك��ن املسلحني
من احتالل مركز عسكري تابع لحرس
الحدود قبل يومني.
وف� � � ��ي ال� � �ش� � �م � ��ال ال � � � �س� � � ��وري ،ت� ��واص� ��ل
ق� ��وى امل� �ع ��ارض ��ة امل �س �ل �ح��ة ف ��ي ال��ري��ف
الجنوبي ملدينة حلب استعادة املواقع
ال �ت��ي خ�س��رت�ه��ا خ�ل�ال األي� ��ام امل��اض�ي��ة،
وال �ت��ي أدت س�ي�ط��رة ال�ج�ي��ش ال�س��وري
ع�ل�ي�ه��ا إل ��ى ف��ك ال �ح �ص��ار ع��ن ع��اص�م��ة
ال � �ب �ل�اد االق� �ت� �ص ��ادي ��ة .ب� �ل ��دة خ �ن��اص��ر
االستراتيجية (جنوبي شرقي حلب)
ك ��ان ��ت م �س��رح��ًا ل �ه �ج��وم ش �ن �ت��ه ق ��وات
«الدولة اإلسالمية في العراق والشام»
و«جبهة النصرة» ،في محاولة منهما
إلع��ادة تطويق الشهباء ،لكن الجيش
ال� �س ��وري ص ��د ال �ه �ج��وم ،واس �ت �م��ر في
تقدمه نحو مدينة السفيرة (جنوبي
ش� ��رق ح �ل ��ب) وس �ي �ط��رت��ه ع �ل��ى ال �ق��رى
وامل ��زارع جنوب املدينة ،فيما ارتفعت
غزارة النيران التي يالحق بها الجيش
امل �س �ل �ح�ي�ن ف� ��ي م� �ق � ّ�اره ��م وف � ��ي ق��واف��ل
تحركاتهم .واستنجدت «التنسيقيات»

ب �ج �ه��ادي�ين م �ت �ط� ّ�وع�ين ب �ع��دم��ا سيطر
ال �ج �ي��ش ع �ل��ى ام ج ��ري ��ن ،ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
نفسها.
ومعركة تحرير مدينة السفيرة تفتح
ً
ال �ب��اب م�س�ت�ق�ب�لا مل �ح��اص��رة املسلحني

ف��ي األح�ي��اء الشرقية م��ن مدينة حلب.
وتقع السفيرة بالقرب م��ن سفح جبل
ال� ��واح� ��ة ،ال � ��ذي ت �ت �م��رك��ز ف �ي��ه م��دف�ع�ي��ة
الجيش ،وتحدها من الجنوب الشرقي
ب �ح �ي��رة ال �ج �ب��ول امل��ال �ح��ة وس�ب�خ�ت�ه��ا،
التي تمثل عائقًا طبيعيًا بوجه قوافل
اإلم � � ��داد ل �ل �م��دي �ن��ة .ف �ب �م �ج��رد س�ي�ط��رة
ال�ج�ي��ش ع�ل��ى ق��رى أم ج��ري��ن وخ��رب��ش
والجبول وتلعرن ،يكون بذلك قد أطبق
على املدينة ،قاطعًا كل خطوط اإلمداد
إل�ي�ه��ا ،علمًا أن الغالبية الساحقة من
املقاتلني الذين يواجهونه فيها هم من
غير أبناء املنطقة ومن غير السوريني.
وف��ي االس ��اس ،السفيرة مدينة ترتفع
فيها نسبة امل��ؤي��دي��ن ل�ل�ن�ظ��ام ،ك�م��ا ان
ق��راه��ا ّ
تمد كتائب «البعث» و«اللجان
ال �ش �ع �ب �ي��ة» ب �م �ئ��ات امل� �ت� �ط ��وع�ي�ن ،إل��ى
جانب اآلالف الذين يؤدون خدمة العلم.

ف��ي امل�ق��اب��ل ،أع�ل�ن��ت ف�ص��ائ��ل م�ع��ارض��ة،
ع�ل��ى رأس �ه��ا «ج�ي��ش اإلس�ل��ام» ،عملية
أطلقت عليها اسم «املغيرات صبحا»،
ق��ائ�ل��ة إن �ه��ا ت��رم��ي إل ��ى ال�س�ي�ط��رة على
م�ط��ار ك��وي��رس وال�ك�ل�ي��ة ال�ج��وي��ة ،وم��ن
ثم االنطالق لقطع طريق حلب خناصر
مجددًا ،والسيطرة على معامل الدفاع
االستراتيجية في محيط السفيرة.
ودفعت خسارة املعارضة ملواقعها في
خناصر والسفيرة القرى املجاورة لهما
إلى زيادة الشرخ في ما بني املجموعات
املسلحة ،إذ أصدر «املجلس العسكري
ف��ي ح�ل��ب» بيانًا ات�ه��م فيه «االئ �ت�لاف»
املعارض ورئيس هيئة أركان «الجيش
الحر» اللواء سليم إدري��س بالتخاذل
وع��دم تقديم ال��دع��م إل��ى املقاتلني على
جبهة السفيرة.
ً
واتهم البيان كال من خالد الصالح مدير

من حفل زفاف جماعي لعناصر «الدفاع الوطني» في حمص أمس (سانا)

أبناء الشهباء في الالذقية :بدنا السترة
الالذقية ـــ ساري موسى
َ
وف � ��د ال �ح �ل �ب �ي��ون ال� �ه ��ارب ��ون م ��ن ج�ح�ي��م
امل��وت ف��ي الشهباء إل��ى ال�لاذق�ي��ة ،وعلى
نحو خاص إلى منطقة الشاطئ األزرق،
شمالي املدينة .استقروا في الشاليهات
وال �ش �ق��ق .وم ��ع ت ��زاي ��د أع ��داده ��م اض�ط��ر
ال� ��واف� ��دون ال� �ج ��دد ،م ��ن ن ��ازح�ي�ن وط�ل�اب
ج��ام �ع �ي�ين ،إل ��ى ال �س �ك��ن ف��ي غ ��رف ك��ان��ت
ت�س�ت�خ��دم م�ك��ات��ب وم �ت��اج��ر ،ح�ي��ث س��ال
ل �ع��اب ال �س �م��اس��رة وال �ت �ج��ار ،إذ وص�ل��ت
أجرة الغرفة الواحدة قرب جامعة تشرين
إلى  15000ليرة سورية (نحو  90دوالرًا
أم �ي ��رك ��ي) ،أي ث�ل�اث��ة أض �ع ��اف م��ا ك��ان��ت
عليه منذ ثالث سنوات ،وضعف ما كانت
عليه العام املاضي.

ّ
وحيثما حل الحلبيون قاموا بما يبرعون
به ،فافتتحوا املطاعم التي تقدم أصناف
اللحوم املختلفة ،والطبخ الحلبي ،لكن
ه � ��ذه امل �ط ��اع ��م ت� �ب ��دو ال� �ي ��وم خ��ال �ي��ة م��ن
ال��زب��ائ��ن .بعضها خ�لا ح�ت��ى م��ن األث��اث
إي��ذان��ًا بإقفاله .يفضل ال�ن��اس االحتفاظ
ب �م��ا ب �ق��ي م��ن م��دخ��رات �ه��م ل�لاح�ت�ي��اج��ات
ال �ح �ي��ات �ي��ة ال� �ض ��روري ��ة ،وخ �ص��وص��ًا مع
بداية موسم املدارس والجامعات.
ُ
منذ ستة أشهر افتتح مطعم صغير في
«شارع  8آذار» وسط الالذقية ،وقد شهد
ً
إق�ب��اال كبيرًا حينها .مدير املطعم زهير
م�لاح ( 35ع��ام��ًا) وص��دي�ق��ه ال��ذي يقضي
خ��دم �ت��ه اإلل��زام �ي��ة ف��ي ص �ف��وف ال�ج�ي��ش
السوري ،واملجاز في هندسة الحواسيب،
تعهدا هذا املطعم منذ نحو ثالثة أشهر.

ي ��روي زه �ي��ر ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»« :س��اف��رت من
حلب إلى مصر ،وكنت أسعى كي تلحق
ع��ائ �ل �ت��ي ب ��ي إل� ��ى أن ات �ص �ل��وا ذات ي��وم
وقالوا :البيت ّ
تدمر» .اضطر الرجل إلى
ت� ��رك ع �م �ل��ه وال �ت ��وج ��ه ن �ح��و ح �ل��ب ل�ن�ق��ل
أس��رت��ه منها ،ف�ن��زح م��ع وال��دي��ه وإخ��وت��ه
وع��ائ�ل�ات �ه��م إل ��ى ال�ل�اذق �ي��ة وج �ب �ل��ة .اب��ن
م�ن�ط�ق��ة األش��رف �ي��ة ،ال ��ذي ك ��ان ي�ع�م��ل في
العزيزية قبل سفره إلى مصر ،يروي أن
ال�ح��رك��ة طبيعية ف��ي أغ�ل��ب األح �ي��ان في
امل �ن��اط��ق ال�ح�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ت�س�ي�ط��ر عليها
ال��دول��ة ،لكن ال�ق��ذائ��ف ال�ت��ي تهطل فجأة
ّ
يمكن أن تعطلها ف��ي أي��ة لحظة ،كما أن
األس�ع��ار مرتفعة بسبب صعوبة توفير
ال �خ �ض��ر وال �خ �ب��ز وال� �غ ��از ،ال �ت��ي يتحكم
في دخولها املسلحون املسيطرون على

معبر بستان القصر ،الذي يقسم املدينة.
بلغ رات��ب زه�ي��ر ف��ي مصر  150000ليرة
سورية ،أما اليوم ،فما يجنيه من «سيخ
الشاورما» وبعض السندويشات األخرى
ال يكفيه أج��رة املطعم الصغير والبيت
ال ��ذي ي�س�ت��أج��ره ع�ل��ى م�ق��رب��ة م�ن��ه .يقول
ثانية« :هون ما في
وهو يشعل لفافة تبغ
ّ
ش��ي ،إن � َ�س» .رغ��م ذل��ك يفضل «الشيف»
ّ
البقاء في الالذقية رغ��م أن ع��رض العمل
امل�ص��ري م��ا زال ق��ائ�م��ًا« .ال�ت��وت��ر موجود
في املنطقة كلها ،وال أحد يعرف إلى أين
تتجه األم��ور .األمان والكفاف في الوطن
أفضل» ،يؤكد.
ال��رج��ل ال� ��ذي ع �م��ل ف��ي «ج �م �ي��ع ال �ب �ل��دان
ّ
املجاورة» يرى أن «اللي كان تاجر صار
ش��وف �ي��ر ،وال� �ل ��ي ك ��ان ش �ي��ف ص ��ار ب�ي��اع

