20

الجمعة  23آذار  2018العدد 3427

الجمعة  23آذار  2018العدد 3427

العالم

العالم

سوريا في مــوازاة انطالق اتفاق التسوية في مدينة حرستا،
أعلن «فيلق الرحمن» دخوله خط التفاوض بشكل رسمي
للتوافق على تسوية مماثلة في جيب الغوطة الجنوبي
المحاصر ،في ضوء تواصل خروج مئات المدنيين من مدينة
دوما عبر معبر مخيم الوافدين

المحادثات مستمرة لحل «عقدة منبج»

«الغوطة»
(بال دوما)
إلى التسوية

انتهت مـجــريــات الـيــوم األول لتنفيذ
اتفاق التسوية في مدينة حرستا ،مع
إع ــان «فـيـلــق الــرحـمــن» وقـفــا إلطــاق
ال ـن ــار ب ـهــدف ال ـت ـف ــاوض م ــع الـجــانــب
الـ ــروسـ ــي ع ـل ــى بـ ـن ــود ات ـ ـفـ ــاق يـشـمــل
مناطق سيطرته في الجيب الجنوبي
املحاصر فــي غوطة دمشق الشرقية.
التوجه األخير لـ«فيلق الرحمن» أتى
م ــدف ــوع ــا ب ـخ ـســارتــه واحـ ـ ــدة م ــن أهــم
املـنــاطــق الدفاعية الـتــي عــززهــا خالل
السنوات املاضية ،جنوب عني ترما،
كـمــا بــان ـطــاق الـتـســويــة ف ــي حرستا
الـ ـت ــي ت ـض ــم عـ ـ ــددًا م ــن م ـقــات ـل ـيــه إل ــى
جانب مسلحي «حركة أحرار الشام».
فمع اقـتــراب الجيش من دخــول مركز
ب ـلــدة عــن تــرمــا وح ـصــار حــي جــوبــر
مــن الـجـهــة الـشــرقـيــة ،يستعد «فيلق
ال ــرح ـم ــن» ل ـخ ـس ــارة واحـ ـ ــدة م ــن أهــم
نقاط القوة لديه ،وهي تهديده أحياء
ال ـع ــاص ـم ــة دم ـش ــق ب ــالـ ـن ــار .امل ـع ــادل ــة
ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي فــرض ـهــا ال ـج ـيــش في
امل ـي ــدان ،س ــوف تنعكس ســريـعــا على
م ـل ـف ــات ال ـت ـس ــوي ــة فـ ــي «جـ ـي ــب فـيـلــق
ال ــرح ـم ــن» و«ج ـي ــب ج ـيــش اإلس ـ ــام».
وخـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ــاعـ ـ ــات امل ـ ـ ـسـ ـ ــاء األخـ ـ ـي ـ ــرة
أم ــس ،شـهــدت ع ــدة مــواقــع فــي بـلــدات
الـجـيــب الـجـنــوبــي غـ ــارات مـكـثـفــة من
قبل الجيش ،بعدما طــاول عــدد كبير
مــن الـقــذائــف وســط العاصمة دمشق
خــال النهار ،فيما بــدا كرسالة لدفع

الـ ـفـ ـص ــائ ــل املـ ـسـ ـلـ ـح ــة نـ ـح ــو ال ـق ـب ــول
بالتسوية.
وب ـي ـن ـمــا يـنـتـظــر أن يـسـتـكـمــل تـنـفـيــذ
اتـ ـف ــاق ال ـت ـســويــة ف ــي حــرس ـتــا ال ـي ــوم،
شهد أمــس إخــراج ما يزيد على 1500
م ـس ـلــح وم ــدن ـ ّـي م ــن امل ــدي ـن ــة ،بــات ـجــاه
الـ ـط ــري ــق ال ـ ــدول ـ ــي دمـ ـش ــق ـ ـ ـ ح ـم ــص،
ً
مساء
حيث استقلوا حافالت انطلقت
ّ
لتقلهم نحو مناطق الشمال السوري.
وب ــدأ التمهيد للمرحلة األول ــى أمــس
عبر إخالء عدد من املصابني واملرضى
إلــى املستشفيات ،ليصار بعدها إلى
بــدء خ ــروج  413مسلحًا بــرفـقــة مئات
امل ــدنـ ـي ــن ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ـح ــري ــر 13
مـخـتـطـفــا ك ــان ــوا ف ــي قـبـضــة الـفـصــائــل
امل ـس ـل ـح ــة ،ون ـق ـل ـه ــم ل ـت ـل ـقــي ال ــرع ــاي ــة
الصحية .وكما فــي اتفاقات التسوية
السابقة ،خــرج املسلحون بأسلحتهم
الـ ـف ــردي ــة ال ـخ ـف ـي ـف ــة ،تـ ــاركـ ــن خـلـفـهــم
اآلليات واألسلحة الثقيلة .ومن املنتظر
أن ينتهي تنفيذ االتفاق بخروج نحو
 1500مـسـلــح وأك ـثــر مــن  6000مــدنــي،
إلى محافظة إدلب ،وتسليم املسلحني
خـ ــرائـ ــط ومـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـف ـص ـي ـل ـيــة عــن
األن ـ ـف ـ ــاق واألل ـ ـ ـغـ ـ ــام املـ ـ ــزروعـ ـ ــة ضـمــن
امل ــدي ـن ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب م ــواق ــع جـثــامــن
م ــدن ـي ــن وع ـس ـك ــري ــن ال ت ـ ـ ــزال ضـمــن
املــدي ـنــة .وم ــن املـنـتـظــر أن تـتــم تسوية
أوض ـ ـ ــاع ال ــراغـ ـب ــن ف ــي ال ـب ـق ــاء ضـمــن
حــرس ـتــا ،ع ـلــى أن ت ـبــاشــر املــؤس ـســات

املعنية إص ــاح املــرافــق الـعــامــة ضمن
املــديـنــة ،وعـلــى نـقــاط الـطــريــق الــدولــي
التي خرجت عن الخدمة لسنوات.
وبــالـتــوازي ،نجح الجيش فــي ّ
تحركه
الـعـسـكــري جـنــوب عــن تــرمــا ،بفرضه
س ـي ـطــرة كــام ـلــة ع ـلــى مـنـطـقــة ال ـ ــوادي
وامل ـ ــزارع ،وال ـت ـقــاء قــواتــه املـتـقــدمــة من
ال ـشــرق مــع تـلــك املـتـمــركــزة فــي محيط
مصنع الـلـحــوم .وتـعــد السيطرة على
ه ــذه املنطقة واحـ ـدًا مــن أه ــم املفاصل
ف ــي عـمـلـيــات ال ـغــوطــة ،لـكــونـهــا بقيت
لـسـنــوات النقطة األكـثــر تحصينًا في
وجـ ــه مـ ـح ــاوالت ال ـج ـيــش ل ـل ـت ـقــدم من
مـحـيــط جــرمــانــا وامل ـل ـي ـحــة ،نـحــو عني
تــرمــا وكـفــربـطـنــا .وفـيـمــا ب ــدأ الجيش
تفكيك شبكة الخنادق والدفاعات في
مـنـطـقــة املـ ـ ــزارع ،يـنـتـظــر أن يستكمل
تحركه للسيطرة على عــن تــرمــا ،في
حــال فشل مسار التفاوض مــع «فيلق
الرحمن» .ومن شأن أي تقدم للجيش،
ول ــو ملـســافــة م ـئــات األم ـت ــار ف ــي غــربــي
عني ترما بمحاذاة املتحلق الجنوبي،
أن يعزل املسلحني املتمركزين في حي
جوبر من الجهة الشرقية ،وهي األقل
تحصينًا .أما في الجيب الذي يسيطر
عليه «جيش اإلس ــام» ،وبرغم إصــرار
األخ ـيــر عـلــى ع ــدم خــوضــه مـفــاوضــات
م ــع ال ـج ــان ــب ال ـح ـك ــوم ــي ،خـ ــرج مـئــات
م ــن املــدن ـيــن أم ــس ع ـبــر مـعـبــر مخيم
الــوافــديــن ،نحو مــراكــز اإلقــامــة املؤقتة
ف ــي ع ـ ــدرا وم ـح ـي ـط ـهــا .ون ـق ـلــت وزارة
الدفاع الروسية في بث مباشر عملية
الخروج التي استمرت لساعات طويلة
مـنــذ الـصـبــاح .وش ــارك الـهــال األحـمــر
العربي السوري في مساعدة املدنيني
الخارجني وتقديم املساعدة والرعاية
ال ـ ــازم ـ ــة لـ ـه ــم ،ك ـم ــا أظ ـ ـهـ ــرت ال ـص ــور
اس ـت ـخــدام حــافــات لـنـقــل املــدنـيــن من
أطــراف دومــا إلــى نقطة الهالل األحمر
في محيط املخيم ،فيما أعلنت مصادر
رس ـم ـيــة س ــوري ــة أن ال ـع ــدد اإلج ـمــالــي
ل ـل ـم ـغ ــادري ــن أم ـ ـ ــس ،ت ـ ـجـ ــاوز  4آالف.
وب ــالـ ـت ــزام ــن ،شـ ـه ــدت أح ـ ـيـ ــاء مــدي ـنــة
دمـ ـش ــق سـ ـق ــوط أكـ ـث ــر مـ ــن  15قــذي ـفــة
صــاروخ ـيــة ،تسببت بــوقــوع ضحايا
ب ــن املــدن ـيــن وأضـ ـ ــرار م ــادي ــة كـبـيــرة.

زار وفد عسكري ودبلوماسي
أميركي مدينة منبج
وتوزعت القذائف بني أحياء أبو رمانة
والدويلعة وب ــرزة ،إلــى جانب مناطق
عـ ــرنـ ــوس وشـ ـ ـ ــارع خ ــال ــد بـ ــن ال ــول ـي ــد
والبحصة واملرجة وشارع بغداد.
على صعيد آخر ،شهد الشمال السوري

تقرير

ّ
االنتشار النووي:
مشروع للحد من
ّ
صفقة ابن سلمان تتعثر؟

تركيا تقصف ضريح
مار مارون جنوبي
عفرين
أعـ ـلـ ـن ــت م ــدي ــري ــة اآلثـ ـ ـ ـ ــار واملـ ـت ــاح ــف
ال ـســوريــة أن ق ــوات االح ـت ــال الـتــركــي
استهدفت بقصف ج ـ ّ
ـوي مــوقــع بــراد
األث ــري ،شمالي غربي حلب (جنوبي
عـفــريــن) ،املـسـجــل عـلــى الئـحــة مــواقــع
ال ـت ــراث الـعــاملــي ملنظمة األم ــم املـتـحــدة
للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).
ونقلت وكالة «ســانــا» عن املدير العام
ل ــآث ــار وامل ـت ــاح ــف ،ال ــدك ـت ــور مـحـمــود
حمود ،قوله إن «القصف الذي تعرض
لــه مــوقــع ب ــراد أدى إلــى تدمير الكثير
من املباني األثرية املهمة ،ومن ضمنها
ضريح القديس مــار م ــارون وكنيسة
ج ــولـ ـي ــان ــوس الـ ـت ــي ت ـض ــم ال ـض ــري ــح،
ّ
وتعد من أقدم الكنائس املسيحية في
الـعــالــم» .واعتبر أسـتــاذ اآلث ــار مأمون
ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم ،ال ـ ـ ــذي ع ـم ــل ل ـس ـن ــوات
طويلة في البعثة السورية ـ الفرنسية
ف ــي امل ــوق ــع امل ـس ـت ـه ــدف ،ف ــي حــديــث
ال ــى وكــالــة «فــرانــس ب ــرس» أن «هـنــاك
عملية منهجية لقتل الـتــراث والتاريخ
الـســوري» ،مضيفًا أنــه «لــم تمر كارثة
إن ـس ــان ـي ــة ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة م ـن ــذ ال ـق ــرن
السادس ،وحتى املغول لم يدمروا هذه
املنطقة».

تطلعات ولي
يبدو أن ّ
العهد السعودي ،محمد بن
سلمان ،إلى «صفقة نووية»
مع الواليات المتحدة ،يراها
مساعدًا في الدفع
عامال
ِ
ً
بالمخطط «الترامبي» ضد
إيران ُق ُدمًا ،لن تجد سبيلها
إلى أرض الواقع قريبًا ،في
ظل بدء المساعي التشريعية
تصعب ،إن لم
إلقرار قوانين ّ
تكن تمنع ،إبرام صفقة من
هذا النوع

ومسلحون يقطعون الطريق الدولي
مدنيون
ّ
نحو الحافالت التي أقلتهم إلى إدلب أمس (أ ف ب)

ت ـ ـط ـ ــورات الف ـ ـتـ ــة أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـع ــد ن ـش ــاط
التصريحات التركية حول التفاهمات
الـتــي تــم الـتــوصــل إلـيـهــا مــع واشنطن
بشأن مدينة منبج ،وفي موازاة اتصال
هاتفي جديد جمع الرئيسني دونالد
ترامب ورجب طيب أردوغان .إذ نشرت
عــدة مواقع إعالمية مقربة من «قــوات
سوريا الديموقراطية» صورًا من زيارة
وف ــد أم ـي ــرك ــي ع ـس ـكــري ودب ـلــومــاســي
ملدينة منبج ،مؤكدة أنه بمثابة رسالة
دعم وتأكيد لحمايتهم من التهديدات
التركية .وبينما لم يصدر أي تصريح
أمـيــركــي ح ــول تـلــك ال ــزي ــارة ،أك ــد وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــرك ــي م ــول ــود جــاويــش
أوغ ـلــو ،أن ب ــاده تــرغــب فــي «الـحـفــاظ
على االت ـفــاق» ال ــذي توصلت إلـيــه مع

الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،عـقــب
تعيني وزير الخارجية الجديد ،مضيفًا
أن نــائ ــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
ج ـ ــون س ــولـ ـيـ ـف ــان (الـ ـ ـ ـ ــذي زار أنـ ـق ــرة
ت ـح ـض ـي ـرًا لـ ــزيـ ــارة ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون
والتفاهم حــول منبج) ،ووكـيــل وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة أوم ـي ــت يــالـجــن،
ســوف يلتقيان «عندما يسمح جدول
أعـمــالـهـمــا» ،عـلــى أن يستمر عملهما
حتى «يتم تعيني وزير جديد ...وحتى
نتمكن مــن امل ــرور إلــى مرحلة التنفيذ
ف ــي أق ــرب وق ــت م ـم ـكــن» .وق ــال مـجــددًا
إن الخطة املفترضة تتضمن انسحاب
«وحــدات حماية الشعب» الكردية ،من
منبج ،لتتخذ تركيا والواليات املتحدة
«إج ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـش ـت ــرك ــة ل ـض ـم ــان األم ــن

واالستقرار هناك» ،ليتم بعدها العمل
عـلــى إدارة املــديـنــة مــن خ ــال «مــراعــاة
العوامل الديموغرافية» .وأض ــاف أنه
«بمجرد تطبيق خريطة الطريق تلك
على منبج ،بنجاح ،ســوف ننتقل إلى
املدن الواقعة شرق الفرات حيث سيتم
تنفيذ النموذج نفسه».
وفــي م ــوازاة الــزيــارة األميركية ملنبج،
تـفـقــد رئ ـي ــس هـيـئــة األرك ـ ـ ــان ال ـتــركــي،
خـلــوصــي أك ـ ــار ،ال ــوح ــدات الـعـسـكــريــة
ّ
وامل ـخــافــر ال ـحــدوديــة فــي والي ــة كــلــس،
بــرفـقــة ع ــدد مــن ك ـبــار ض ـبــاط الجيش
ً
ال ـ ـتـ ــركـ ــي .وش ـم ـل ــت الـ ـ ــزيـ ـ ــارة كـ ـ ــا مــن
معبر «أونـجــو بينار» (بــاب السالمة)
وم ـ ــواق ـ ــع فـ ــي واليـ ـ ـ ــة غـ ـ ـ ــازي ع ـن ـت ــاب.
وكــان الفتًا أنه عقب الزيارة بساعات،

ش ـه ــدت مـنـطـقــة م ـع ـبــر بـ ــاب ال ـســامــة
وعــدد من بلدات ريــف حلب الشمالي،
ت ـح ــرك ــات اح ـت ـج ــاج ـي ــة ،ع ـل ــى تـحـيـيــد
مـنـطـقــة ت ــل رف ـعــت ع ــن أه ـ ــداف عملية
«غصن الــزيـتــون» التركية .االعـتــراض
ج ــاء لـيـعـكــس م ــا ج ــرى ال ـحــديــث عنه
م ــن ت ـفــاه ـمــات روسـ ـي ــة ـ ـ ـ تــرك ـيــة على
وقــف تمدد العمليات العسكرية نحو
مناطق تمركز الجيش السوري في تل
رفعت ومحيطها .وبــالـتــوازي شهدت
املـنـطـقــة غــربــي بـلــدتــي نـ ّـبــل وال ــزه ــراء
تقدمًا جديدًا للفصائل العاملة ضمن
«غ ـض ــن ال ــزيـ ـت ــون» ،إذ س ـي ـطــرت على
ب ـ ـلـ ــدات ب ــاص ــوف ــان وك ـف ــرن ـب ــو وبـ ــرج
حيدر.
(األخبار)

بـ ـع ــدم ــا ف ـ ـ ــرض الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
دونالد ترامب ،على األميركيني إعادة
الـنـقــاش بـشــأن بــرنــامــج إي ــران الـنــووي
واالت ـ ـ ـفـ ـ ــاق امل ـ ـبـ ــرم مـ ـعـ ـه ــا ،بـ ـ ــات امل ـل ــف
الـ ـن ــووي ال ـس ـع ــودي يـشـغــل ه ــو اآلخ ــر
بــال الساسة واملـشــرعــن فــي واشنطن.
إذ لم ينتظر هــؤالء الضيف السعودي
حـ ـت ــى يـ ـ ـغ ـ ــادر ق ـ ــاف ـ ـ ًـا إلـ ـ ــى ب ـ ـ ـ ــاده ،بــل
عاجلوه بمشروع قــرار يقطع الطريق
على مساعيه لدى اإلدارة إلبرام صفقة
نــوويــة ،وي ــردون بــذلــك عـلــى تهديداته
بتطوير قنبلة نووية.
ول ــم يـكــد يـمــر ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي،
مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ،امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ف ــي
أمـيــركــا ،ب ـ «قـطــوع» جلسة الكونغرس
للتصويت ضــد الـتــدخــل األمـيــركــي في
اليمن أثناء زيارته ،حتى تقدم نائبان
أميركيان بمشروع يهدف إلــى ضمان
عــدم انتشار األسلحة النووية .وفيما
ب ــدا م ـشــروع الـسـعــوديــة إلبـ ــرام صفقة
نــوويــة مــع واشـنـطــن مـتـعـثـرًا ،إلص ــرار
األميركيني على شــرط يـحــرم الــريــاض
م ــن ت ـخ ـص ـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،رد وزي ــر

الطاقة الـسـعــودي خالد الـفــالــح ،أمــس،
بأن بالده لديها «مصادر بديلة كثيرة
أخ ــرى» وافـقــت على العمل مــع اململكة
إذا لم توافق أميركا.
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـ ـشـ ـ ــروع عـ ـ ـض ـ ــوي م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة إيـ ـلـ ـي ــا روس
ليتينن والديموقراطي بــراد شيرمان،
ُت ـل ــزم ال ـب ـلــدان ف ــي ال ـش ــراك ــات الـنــوويــة
َ
مــع أمـيــركــا بالتخلي عــن الـسـعــي وراء
ال ـت ـخ ـص ـيــب وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا امل ـعــال ـجــة
امل ـس ـب ـق ــة .وي ـت ـط ـلــب مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون
عـمـلـيــة م ـت ـش ــددة مل ــواف ـق ــة ال ـكــون ـغــرس
ع ـل ــى ال ـص ـف ـق ــات الـ ـن ــووي ــة ل ــأغ ــراض
املدنية .وقــال شيرمان إنه «يجب على
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس الـ ـت ــأك ــد مـ ــن أن م ـصــالــح
األمن القومي األميركي ال تغلب عليها

كشف هوك عن لقاء
ثنائي عقده مع الوفد
اإليراني على هامش
اجتماع فيينا

املخاوف السياسية».
الـ ـخـ ـط ــوة ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ت ــأت ــي فـ ــي ظــل
مــواصـلــة ابــن سلمان زيــارتــه للواليات
امل ـت ـح ــدة ل ـل ـيــوم ال ــراب ــع ع ـلــى ال ـت ــوال ــي،
والتي يبدو أن محاوالته التوطئة إلبرام
صفقة نووية مع األميركيني من خاللها
حلت محل الحديث عن إدراج «آرامكو»
ّ
ف ـ ــي ب ـ ــورص ـ ــة نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك .وي ـ ـ ـ ــرى اب ــن
سلمان ،بحسب ما ُيفهم من تهديداته

ب ـس ـب ــاق ن ـ ـ ــووي فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط،
ـا مـســاعـدًا على
الـصـفـقــة ال ـنــوويــة عــامـ ً
الــدفــع قــدمــا بــرؤيــة تــرامــب لالنسحاب
من االتفاق النووي اإليراني ،وتشجيع

تطابق الحسابات األميركية (أ ف ب)
حسابات ابن سلمان قد ال ِ

في سوريا ...حين تفقد األم أمومتها
ال يهتم األطفال
الخارجون من جحيم
الغوطة الشرقية إلى مراكز
اإليواء ،بعيد األم ،بعدما
منعوا من االحتفال به
باعتباره تقليدًا غربيًا ،فيما
انتهت رحلة األمومة مع
ثكالى فقدن جميع
أبنائهن خالل الحرب
ومجازرها
مرح ماشي
ي ــرتـ ـب ــط ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ب ـت ـقــديــم
ال ـ ـقـ ــرابـ ــن ل ــآلـ ـه ــة عـ ـل ــى املـ ـ ــذابـ ـ ــح .لــم
ُ
َ
تستثن شـعــوب حــوض املـتــوســط من
ه ــذه ال ـط ـقــوس الــوح ـش ـيــة ،إذ زخ ــرت
ســواحـلــه بمخلفات أثــريــة مــن بينها
مـعــابــد تـحـتــوي عـلــى مــذابــح حجرية
ومقابر جماعية لــودائــع تم تقديمها
افـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء ل ـل ـب ـش ــري ــة .وي ـش ـ ّـب ــه ال ـب ـعــض
املرحلة السورية الحالية بتلك املراحل
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـس ــاب ـق ــة ،وإن اخـتـلـفــت

ا ُملـ ـن ــاسـ ـب ــات .بـ ــن م ـن ــاس ـب ــات دي ـن ـيــة
ّ
يتكرس
وأخــرى وطنية أو اجتماعية،
حــال اإلن ـســان ال ـســوري قــربــانــا عبثيًا.
أكثر من  40شخصًا ،معظمهم أطفال
ّ
ً
وأمهات مثال وجلهم من فقراء البالد،
هم ضحايا سقوط قذيفة عجيبة على
س ــوق شـعـبــي ف ــي ح ــي ك ـش ـكــول ،على
أطراف العاصمة السورية .قصد هؤالء
السوق املنكوب لشراء هدايا وتذكارات
ّ
عـيــد األم امل ــواف ــق لـلـيــوم ال ـتــالــي ،لـكــن
أشالءهم بحد ذاتها صــارت تذكارات
وشواهد على هول املرحلة .وأن تأتي
مثل هذه القذيفة املتوحشة قبيل يوم
واحد من عيد األم ،فهذا كفيل بأن يفقد
السوريون صبرهم ُ
ويستفز سخطهم،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ظ ـ ــن ك ـ ـثـ ــر مـ ـنـ ـه ــم أن زم ـ ــان
ً
التفجيرات واملجازر قد انحسر قليال،
وأن الحرب في خواتيمها .هكذا ،وفي
لحظة واحدة ،فقدت عشرات العائالت
فـ ــردًا واح ـ ـدًا م ــن أف ــراده ــا ع ـلــى األق ــل.
وغصت املشافي من جديد بالجرحى،
إض ــاف ــة إلـ ــى ان ـت ـش ــار ج ـث ــث ع ـل ــى مــد
الـنـظــر ،تــرافـقـهــا مــؤثــرات صــوتـيــة من
صــراخ وعويل يمآلن األجــواء ،كما لو
أن تاريخ املرحلة الدامية لن يكتب له
أن ينتهي ،ولتمض أمهات سوريات،
يوم األم هذا العام ،في املدافن مودعات
أبناءهن ،باملشاركة مع أمهات أخريات

يستقبلن أبناءهن شـهــداء القتال في
مـنــاطــق مـتـفــرقــة .ويـظـهــر ال ـيــوم ،جيل
هائل من األطفال وقد فقدوا أمهاتهم،
بحكم الـحــرب ،التي لــم تفرق بــن ذكر
أو أنثى ،أو شيخ أو طفل .يرقب هؤالء
ً
املـحــزونــون أط ـفــاال آخــريــن يستعدون
لليوم الـتــالــي ،وقــد زيـنــوا أيديهم بما
ت ـحــب أم ـهــات ـهــم أن تـقـتـنـيــه .ك ــل هــذه

«كنت أنتظر هديتي
أن يأتي إلى حضني في إجازة»
ال ـت ـنــاق ـضــات ت ـتــركــز ب ــن أف ـ ــراد شعب
واح ـ ــد ،ورب ـم ــا ف ــي ح ــي واح ـ ــد ،يــدعــى
ك ـش ـكــول ف ـقــد ف ــي األم ـ ــس ال ـق ــري ــب كل
ه ــؤالء األب ــري ــاء ،وعـ ــادت الـحـيــاة إليه
تدريجيًا ،بمن بقي على قيد الحياة.
يتوزع الــوافــدون من الغوطة الشرقية
على مــراكــز إي ــواء عــديــدة ،منها مراكز
ّ
ُمحدثة في الــدويــر وحرجلة وغيرها.
ه ـ ـن ـ ــاك اح ـ ـت ـ ـض ـ ـنـ ــت ب ـ ـعـ ــض الـ ـنـ ـس ــاء
أب ـن ــاء ه ــن ال ـج ـنــود ف ــي ال ـج ـيــش ،بعد
َ ّ
ح ـصــار دام سـ ـن ــوات ،ق ـبــل أن يـتـمــكــن
أخـيـرًا مــن الـخــروج إلــى فسحة الدولة
ّ
يجسد تعقيد الواقع
السورية .مشهد
االجتماعي الـيــوم .تفقد أم اسماعيل،
املــرأة الستينية ،قدرتها على الوقوف
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بعد بكائها املتواصل ،متأثرة بعناق
ابنها املـقــاتــل فــي الجيش على جبهة
حرستا .لم تتوقع املــرأة أن ترى ابنها
م ـج ــددًا ،وال سـيـمــا قـبــل أي ــام مــن عيد
األم .تعتبر املرأة أنها أجمل هدية لها
من الـبــاد ،راثية لحال أمهات ثكالى،

ي ـم ــر ع ـل ـي ـهــن هـ ــذا ال ـع ـي ــد بــال ـف ـجــائــع.
تضحك أخيرًا ،وتقول« :كنا ممنوعني
ف ــي ال ــداخ ــل م ــن االح ـت ـفــال بـعـيــد األم.
كانوا يقولون لنا أن ال نحتفل بأعياد
الغرب والنصارى ألنها تقليد للكفار.
وامل ـض ـح ــك أن ال ـب ـع ــض م ــن املــدن ـيــن

ظنوا أن عيد األم هو عيد ديني يتعلق
بــامل ـس ـي ـح ـيــن فـ ـق ــط» .ت ـح ــن األم إل ــى
هــدايــا أبنائها ،يــوم كــانــوا يقتطعون
مــن مـصــروفـهــم ل ـشــراء ش ــال أو غطاء
لـلــرأس ،أو «كــولــون» شفاف فــي أســوأ
األح ـ ــوال ،وت ـتــرك الـعـنــان لضحكتها.
وت ـ ـع ـ ــود لـ ـتـ ـق ــول مـ ـ ــازحـ ـ ــة« :اشـ ـتـ ـق ــت
لالحتفال الديني بـ(العيد النصراني)
الذي كان يخصني» .كالم املرأة يعطي
أسـبــابــا لحالة مــن الــامـبــاالة ،تالحظ
ع ـنــد األطـ ـف ــال ال ـخ ــارج ــن حــدي ـثــا من
جحيم الغوطة ،تجاه يــوم األم ،إذ إن
الـيــوم ال يعني شيئًا ملعظم األمـهــات،
به معظم األطفال.
ولم يسمع ُ
وم ــن زاويـ ــة أخـ ــرى ،لــم تـكــن اللقطات
املـ ـع ــروض ــة ع ـل ــى إح ـ ـ ــدى ال ـش ــاش ــات
الــرس ـم ـيــة ال ـس ــوري ــة ل ـج ـنــدي س ــوري
ي ـخ ــاط ــب ام ـ ـ ــرأة عـ ـج ــوزًا خ ــارج ــة مــن
الـغــوطــة ،بــالـقــول« :أن ــت أم ــي» ،خــارج
س ـيــاق املـنــاسـبــة الـحــزيـنــة ال ـتــي تمر
عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد مـ ــع املـ ــزيـ ــد مـ ــن املـ ـ ــوت.
ي ـق ــول ال ـج ـن ــدي ل ـل ـم ــرأة ال ـت ــي تغطي
رأسـ ـه ــا وجـ ـ ــزءًا م ــن وج ـه ـهــا بـحــرص
ش ــدي ــد« :أع ــاي ــدك ف ــي عـيــد األم ،ألنــي
ل ــن أت ـم ـك ــن م ــن رؤي ـ ــة أم ـ ـ ــي» .ث ــم يـمــد
يــده إلــى جيبه ويتناول ورقــة نقدية،
فيمد يده بها إلى املــرأة ،معتبرًا أنها
هــدي ـت ـهــا ف ــي ع ـيــد األم .وب ــن منتقد

لـلـمـشـهــد امل ـع ــروض أمـ ــام ال ـشــاشــات،
بصفته يناسب التسويق للدولة ،بما
يناسبها ،كونها األم التي تستوعب
الجميع ،وبني متأثر بنبرة الصدق في
صــوت الشاب البسيط ،تظهر مأساة
أع ــداد كـبـيــرة مــن الـشـبــان وأمـهــاتـهــم،
مـ ـم ــن فـ ـ ـق ـ ــدوا اإلح ـ ـس ـ ــاس ب ــال ـع ــائ ـل ــة
وال ـط ـمــأن ـي ـنــة .وم ــع وصـ ــول جـثــامــن
شهداء جدد إلى الساحل ،جراء كمني
قضى خــالــه عــدد مــن جـنــود الجيش
في حي القدم الدمشقي ،ســادت خيم
الـ ـع ــزاء ب ـيــوتــا ع ـ ــدة .إح ـ ــدى األم ـه ــات
صــرخــت نــاعـيــة ابـنـهــا خ ــال مجلس
ع ــزائ ــه ق ــائ ـل ــة« :ك ـن ــت أن ـت ـظــر هــديـتــي
أن يأتي إلــى حضني فــي إج ــازة .كان
حنونًا دافئًا طيبًا .أضحى اليوم باردًا
المباليًا .قد كان هدية ألمه األرض .لم
أعــد ّأم ــا بعد اآلن» .هـكــذا تعلن املــرأة
امل ـس ـك ـي ـن ــة الـ ـت ــي خـ ـس ــرت اثـ ـن ــن مــن
أبـنــائـهــا فــي اجـتـيــاح املـسـلـحــن قــرى
ري ــف الــاذق ـيــة قـبــل س ـن ــوات ،إضــافــة
إلى استشهاد ابنتها مع عائلتها في
ً
عــدرا العمالية ،وصــوال إلــى شهيدها
األخـ ـي ــر ،الـ ــذي رف ــض ال ـت ـســريــح بعد
قاس؛
استشهاد إخوته جميعًا .إعالن
ٍ
وال شــك أن تعلن األم ال ـســوريــة أنها
لــم تعد ّأمــا بعدما قدمت كــل أبنائها
قرابني لهذه األرض.

األوروبيني على االنضمام إلى الرئيس
األمـيــركــي فــي هجومه على ط ـهــران .إال
أن حـســابــات اب ــن سـلـمــان قــد ال تطابق
ال ـح ـس ــاب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي تــرفــض
م ــن ج ـهــة ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى اتـ ـف ــاق يمنح
الـسـعــوديــة نــوويــا «مــا ال تستحق» من
جهة ،وتتدارس مع األوروبيني «خططًا
بديلة» لالنسحاب من االتفاق من جهة
ثانية.
فبحسب ما قال املسؤول في الخارجية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ومـ ـ ـن ـ ــدوب واشـ ـنـ ـط ــن فــي
متابعة االتـفــاق ال ـنــووي ،بــريــان هــوك،
ف ــإن بـ ــاده أجـ ــرت «م ـح ــادث ــات ب ـنــاء ة»
مــع بريطانيا وفــرنـســا وأملــانـيــا بشأن
االتـ ـ ـف ـ ــاق ،ق ـب ــل أن يـ ـسـ ـت ــدرك ب ــال ـق ــول:
«لـكــن واشـنـطــن ال تستطيع أن تتوقع
وت ـعـ ّـد
ه ــل سـتـنـجــح امل ـح ــادث ــات أو الُ ،
خ ـط ـطــا لـ ـلـ ـط ــوارئ ت ـح ـس ـبــا ل ـف ـش ـل ـهــا».
وتــابــع ه ــوك ،فــي حــديــث صـحــافــي ،أن
«علينا دومــا االسـتـعــداد ألي احتمال،
ول ــذل ــك ف ـن ـحــن ن ـع ــد خ ـط ـطــا ل ـل ـط ــوارئ
ألن املسؤولية تقتضي ذلــك» ،من دون
أن ي ــوض ــح ت ـفــاص ـيــل أكـ ـث ــر بـ ـش ــأن مــا
ي ـجــري بــن األم ـيــرك ـيــن واألوروبـ ـي ــن،
ومــدى الـتــزام تــرامــب بــوعــده بالخروج
مــن االت ـفــاق فــي  12أي ــار /مــايــو املقبل.
وك ــان ه ــوك ق ــد كـشــف ع ــن ل ـقــاء ثـنــائــي
عـقــده مــع الــوفــد اإليــرانــي عـلــى هامش
اجتماع فيينا األسبوع املاضي بشأن
قائال إن االجتماع ال
االتـفــاق الـنــووي،
ً
عالقة له باالتفاق وإنما لطلب اإلفراج
ع ــن مـحـتـجــزيــن أم ـيــرك ـيــن ف ــي إيـ ــران،
بحسب ما نقلت وكالة «رويـتــر» ،التي
أف ــادت بتأكيد مـســؤول فــي الخارجية
اإلي ــرانـ ـي ــة ،رفـ ــض ال ـك ـشــف ع ــن اس ـمــه،
نـ ـب ــأ االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع .وأوضـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـسـ ــؤول
اإليــرانــي أن وفــد ب ــاده رد على املوفد
األميركي بأن املوضوع يخص القضاء
اإليـ ــرانـ ــي ،مـضـيـفــا أنـ ــه «مـ ــن الـنــاحـيــة
اإلن ـســان ـيــة ،قـلـنــا إن ـنــا سـنـقــوم بـكــل ما
هو ممكن» ،وطلب في املقابل «إطــاق
ســراح إيرانيني سجناء» فــي الــواليــات
املتحدة.
(األخبار ،رويتر)

