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األطلسي توسيع مظلة الباتريوت
أوان التدخل العسكري هناك ،وإن تسليح
امل�ع��ارض��ة ل��ن ينهي األزم��ة املستمرة منذ
ع��ام�ين .ودع ��ا ،ف��ي ح��دي��ث أل�ق��اه ف��ي معهد
ّ
املتخرجني ف��ي جنيف ،إل��ى ح��ل سياسي
يستند إلى اتفاق «جنيف».
في سياق آخر ،أكد رئيس الحكومة املوقتة
السورية ،غسان هيتو ،لوكالة
للمعارضة
ّ
«فرانس ب��رس» أن��ه سيشكل حكومته في
غضون ثالثة أسابيع على أن يعمل جميع
وزراء هذه الحكومة في الداخل السوري.
وأضاف« :ستكون حكومة مصغرة مؤلفة
م �م��ا ب�ي�ن  10و 12وزي� � � �رًا ،وس �ت �ع �م��ل ف��ي
الداخل ،ولن يكون لهذه الحكومة ّ
مقار في
الخارج».
م��ن ناحية أخ��رى ،التقى وزي��ر الخارجية
األم�ي��رك��ي ج��ون ك�ي��ري بنظيره الفرنسي
ل��وران فابيوس ،في باريس لبحث تقديم
م �س��اع��دات ل�ل�م�ع��ارض��ة ال �س��وري��ة وك��ذل��ك
ال��وض��ع ف��ي م��ال��ي .وي�م�ث��ل ه��ذا االج�ت�م��اع
الجزء األخير من جولة كيري التي شملت
خمس محطات.
م � ��ن ن ��اح � �ي ��ة أخ � � � � ��رى ،أش � � � � ��ارت ص �ح �ي �ف��ة
«ال� �ت ��اي� �م ��ز» ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة إل � ��ى «م� �خ ��اوف
البريطانيني
إره��اب�ي��ة ب�ش��أن ال�ج�ه��ادي� ًين
ّ
املقاتلني في سوريا» ،الفتة إلى أنه «وفقًا
ل �ت �ق��دي��رات ال �ش��رط��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ف ��إن ما
يراوح بني  70إلى  100بريطاني يقاتلون
في صفوف جبهة النصرة».
ّ
وكشفت أن «ال�ش��رط��ة البريطانية ،قامت
ب �ع��دد م��ن االع �ت �ق��االت ،ف��ي أن �ح��اء ال �ب�لاد،
في إط��ار التحقيقات التي تجريها بشأن
شبكات تجنيد وتنظيم الجهاديني للسفر
إلى سوريا».
إل��ى ذل��ك ،ق��ال متحدث باسم األم�ين العام
ّ
لألمم املتحدة بان كي مون إن «بان اختار
العالم السويدي اك��ي سيلستروم ليرأس
تحقيق امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ف��ي امل��زاع��م عن
استخدام أسلحة كيميائية في سوريا».
وس�ي�ك��ون تحقيق س�ي�ل�س�ت��روم فنيًا ول��ن
يكون جنائيًا ،إذ إنه سيبحث ما إذا كانت
األسلحة الكيميائية قد استخدمت وليس
من قد يكون استخدمها.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،سانا)

النظام ،بل مع «االستقرار».
وف �ي �م��ا ي ��رى م �ع��ارض��ون أن امل�س�ي�ح�ي�ين
ال� �س ��وري�ي�ن ل �ي �س ��وا ض �ي ��وف ��ًا ف� ��ي ال �ب �ل��د،
وال ي �ح �ت��اج��ون ض �م��ان��ات م��ن أح� ��د ،وم��ا
يضمنهم هو مشاركتهم في تغيير الواقع
«مع رفض منطق االمتياز» .ويرى يعقوب
قريو ،مدير مكتب هيئة التنسيق الوطنية
ّ
ال� �س ��وري ��ة ف� ��ي ب � �ي� ��روت ،أن «اس� �ت� �ه ��داف
املسيحيني ف��ي س��وري��ا م��رت�ب��ط بقضايا
تاريخية وسياسية .وق��د تكون األح��داث
التي تحصل اليوم ،لها الدور املباشر في
عملية تسريع هجرة املسيحيني ،التي لم
تأت عبثًا».
ّ
وي�ق��ول ق��ري��و ل �ـ«األخ �ب��ار» ،إن املسيحيني
«ال يريدون التعرض للمذابح من جديد.
ع�ل�م��ًا أن ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ع �م��وم��ًا ليس
دمويًا» ،الفتًا إلى أن ما يحصل اآلن «قد
ت�ك��ون ف�ي��ه ي��د خ�ف�ي��ة م��ن أج��ل االس�ت�م��رار
بعملية التغيير ال��دي�م��وغ��راف��ي ،وإخ��راج
امل�س�ي�ح�ي�ين م��ن امل�ن�ط�ق��ة ،وق ��د ي �ك��ون لها
بعد آخ��ر ،هو دمج املسيحيني املشرقيني
مع ال�غ��رب ،وبذلك ُ
سينسى عبر األجيال
ما يسمى املسيحية املشرقية».
وي�ف�ي��د ت��اري��خ ال �ش��رق األوس ��ط ال�ح��دي��ث،
ّ
ب ��أن امل�س�ي�ح�ي�ين أب ��رز ض�ح��اي��ا ال�ن��زاع��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت��ي م ��رت بها
امل� �ن� �ط� �ق ��ة .وف� �ي� �م ��ا ت �س �ت �ن �ج��د امل� �ع ��ارض ��ة
ال �س��وري��ة ب��امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي ل�ت��زوي��ده��ا
ب��األس �ل �ح��ة ال �ن ��وع �ي ��ة ،وس �ي �ل��ة إلس �ق��اط
ال� � �ن� � �ظ � ��امُ ،ي � �ص � �ل ��ي أب � � � ��رز رج � � � ��ال ال ��دي ��ن
املسيحيني في املنطقة ،أن يتوقف «تدفق
األس�ل�ح��ة إل��ى س��وري��ا» ،ق��ائ�ل�ين ب�ض��رورة
أن ّ
يقدم العالم الدعم لسوريا في الجهود
املبذولة لتعزيز الحوار.

حي الست زينب:
في ّ
شعبية وعناصر حماية
زوار ولجان
ّ
قد تختلط األمور
على زائري ّ
حي السيدة
زينبّ .
الحي الدمشقي الذي
استعاد األمن واألمان ،ينشط
بالزائرين والسياح واللجان
األمنية
دمشق ــ جمال الغربي
يمكن ّ
أي ش�خ��ص ي ��زور س��وري��ا للمرة
األول � � ��ى أن ي � ��درك أن� ��ه أص� �ب ��ح ف ��ي ح� ّ�ي
الست زينب (جنوبي دمشق) من خالل
قراءته للكلمات الفارسية على الالفتات
امل��رف��وع��ة ف ��وق امل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة داخ��ل
س� ��وق امل �ن �ط �ق��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ت �ب��ر م ��ن أب ��رز
األماكن السياحية الدينية.
ال � ��وص � ��ول إل � ��ى ح � � ّ�ي ال� �س ��ت زي� �ن ��ب م��ن
وس� ��ط م��دي �ن��ة دم �ش ��ق ي �م � ّ�ر ف ��ي ط��ري��ق
امل �ط��ار ال��دول��ي .ف��ي وق��ت س��اب��ق وليس
ب�ب�ع�ي��د ،ال�ط��ري��ق ل��م ت�ك��ن آم �ن��ة :ح��واج��ز
طيارة للمسلحني وإطالق قذائف هاون
ع �ش��وائ �ي��ة .ال �ي ��وم ،وم ��ع ت �ق��دم عمليات
الجيش ال �س��وري ف��ي ض��واح��ي دمشق،
أص � �ب ��ح ال � ��وص � ��ول إل� � ��ى ال � �ح� � ّ�ي س��ال �ك��ًا
وآم � �ن� ��ًا ت ��دري � �ج ��ًا .ع� �ل ��ى ال� �ط ��ري ��ق ن�ح��و
ال �ح � ّ�ي ح ��واج ��ز ع ��دي � ّ�دة ،ودش� ��م تحمي
تمركز العسكريني .يدقق أحد الحواجز
العسكرية ف��ي ه��وي��ات رك��اب السيارات
ووج ��وه� �ه ��م وي �س��أل �ه��م ع ��ن وج �ه �ت �ه��م.
وك �ث �ي �رًا م ��ا ي� �ب ��ادر ال ��رك ��اب إل� ��ى س ��ؤال
عناصر الحاجز ّ
عما إذا كانت املنطقة
ٌ
املقصودة من الزيارة آمنة .س��ؤال ينبع
م��ن م �ش��اه��دات ب�ع��ض امل �ن��اط��ق امل��دم��رة
ك�م�ن�ط�ق��ة ب �ي��ت س �ح��م ال �ق��ري �ب��ة م��ن ح� ّ�ي
ال �س��ت زي �ن��ب .ف�ف��ي ب�ي��ت س �ح��م ،شهدت
البلدة م��واج�ه��ات عنيفة ب�ين املسلحني
والجيش السوري على جوالت عدة قبل
أن يسيطر عليها ال�ج�ي��ش ،ال��ذي يرفع
ال�ي��وم العلم ذا األل ��وان ال�ث�لاث��ة ،األحمر
واألبيض واألسود.
عند مدخل سوق البلدة ،التابعة إداريًا
ملحافظة ريف دمشق ،يستوقفك حاجز
ل �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ال �ت��ي أن �ش �ئ��ت أخ �ي �رًا
ومهمتها املحافظة على األمن والنظام
فيها ،وال ّ
سيما بعدما شهدته املنطقة،
وتحديدًا انفجار سيارة مفخخة ذهب
ض�ح�ي�ت��ه ال �ع �ش��رات م��ن أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة.
بالقرب م��ن الحاجز أوالد يلعبون كرة
القدم .أصواتهم في بعض األحيان تعلو
أص��وات الرصاص املتقطع ال��ذي يسمع
ف��ي أج� ��واء امل �ن��اط��ق امل� �ج ��اورة ،ح�ي��ث ال
ت��زال بعض مناطق ري��ف دمشق تشهد
عمليات عسكرية بوتيرة عالية أحيانًا.
أص �ب ��ح م �ش �ه��د ال� �س�ل�اح م��أل��وف��ًا داخ ��ل
منطقة ال�س��ت زي �ن��ب ،ال�ل�ج��ان الشعبية
ّ
تقوم ب��دور الحماية ،جلهم من املنطقة
ن �ف �س �ه ��ا ،ك� �م ��ا ي � �ق ��ول أح� � ��د ق �ي��ادي �ي �ه��م
«أب��و ع�ل��ي» ،وه��و اس��م ح��رك��ي .ويشرح
أن ج �م �ي��ع ال �ع �ن��اص��ر ي �ح��اف �ظ��ون ع�ل��ى
ال �ن �ظ��ام وي��داف �ع��ون ع��ن ال �ح��ي ف��ي ح��ال
تعرضهم للهجوم من قبل املجموعات
املسلحة ،إضافة إلى االستعداد لتأمني
ك��اف��ة امل�س�ل�ت��زم��ات ال�ح�ي��ات�ي��ة «ف��ي ح��ال
تعرضنا لحصار».
داخ��ل ال�س��وق ال تبدو امل�ح��ال التجارية
ف ��ي أح �س ��ن األح� � � ��وال .ل ��م ت �ع��د ال �ح��رك��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ك� �م ��ا ك ��ان ��ت م� �ن ��ذ ع �م �ل �ي��ات
الخطف التي استهدفت زوار العتبات
امل �ق��دس��ة م �ن��ذ ب��داي��ة األزم� � ��ة .ال�ب�ض��ائ��ع
مكدسة .وحدها املطاعم املوجودة على
طول السوق وأزقة الحي تعمل.
ال ت �خ �ل��و امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة م ��ن ص��ور
األم�ي�ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه ال�س�ي��د حسن

نصرالله وصور الرئيس السوري بشار
األسد .الشعارات الحسينية تمأل املكان،
وأض �ي �ف��ت إل �ي �ه��ا ش � �ع ��ارات ت ��دع ��و إل��ى
ال��دف��اع ع��ن م�ق��ام ال�س��ت حتى ال�ش�ه��ادة.
أح��د ه��ذه ال �ش �ع��ارات« :ل��ن تسبى زينب
م��رت�ين» ،ف��ي إش��ارة إل��ى ال� ّ
�رد على بيان
دع ��ت ف�ي��ه إح ��دى امل�ج�م��وع��ات املسلحة
إلى هدم املقام.
الوصول إل��ى ح��رم املقام وال��دخ��ول إليه
يتطلب تفتيشًا دقيقًا من قبل لواء «أبا
الفضل العباس» املكلف بحماية املقام.
ش �ب��ان ي�ب�ت�س�م��ون ل �ل��زائ��ري��ن ،ي�ض�ع��ون
ع�ل��ى أك�ت��اف�ه��م «ب ��ادج» للتعريف باسم
ل ��وائ� �ه ��م ال� �ع� �س� �ك ��ري م� �ك� �ت ��وب ب��ال �ل��ون
األص� �ف ��ر .وع �ن��د االن �ت �ه��اء م ��ن ع�م�ل�ي��ات
التفتيش يتقدمون من الزوار باالعتذار،
ّ
معللني ذلك باألسباب األمنية.
ّ
ي �خ��ي��م ال � �ه ��دوء ح� ��ول ال� �ض ��ري ��ح ،ن �س��اء
وش �ي��وخ ورج� ��ال ،ول�لأط �ف��ال ح�ص��ة من

يحل الظالم
عندما ّ
وتشدد
يقفل المقام
ّ
الحراسة عليه

ال �ح �ض��ور داخ ��ل ال �ح��رم .ل�ك�ن��ات ليست
ع ��رب� �ي ��ة ول� �ي� �س ��ت ف� ��ارس � �ي� ��ة ،ب � ��ل ل �ك �ن��ة
ب �ل��وش �ي��ة (ب��اك �س �ت��ان �ي��ة) ت �ت �ص��اع��د من
أط�ف��ال ثالثة ال تتجاوز أع�م��اره��م عشر
سنوات .جاؤوا مع أهلهم لزيارة ضريح
ال�س�ي��دة زي �ن��ب .ت��رف��ض زوج �ت��ه املنقبة
ال � �ك �ل�ام ،ول� �ك ��ن ال ��رج ��ل األس� �م ��ر ي�ج�ي��ب
ع��ن سبب وج��وده ف��ي ه��ذا امل�ك��ان بلكنة
عربية مكسرة« :إنه نذر نوفيه».
ّ
ستيني
في مكان آخر داخل املقام ،رجل
م��ن ب�ل��دة بنت جبيل اللبنانية .يمسك
ق�ف�ص��ًا ذا ح �ل �ق��ات ص �غ �ي��رة ال �ح �ج��م من
الفضة ،حيث يقع ال�ص�ن��دوق الخشبي
امل �س �ت �ع �م��ل ك �غ �ط��اء ف� ��وق ق �ب��ر ال �س �ي��دة
زي� �ن ��ب .ي �ق� ّ�ب �ل��ه وي �ت �ل��و ال ��دع ��اء ألوالده
وع��ائ�ل�ت��ه ول �خ��روج س��وري��ا م��ن أزم�ت�ه��ا
كما يقول .من الناحية الغربية للمقام،

وت� �ح ��دي� �دًا ع �ل��ى ب �ع��د خ �م �س �م �ئ��ة م �ت��ر،
تقع بلدة الجيرة ،حيث ال ت��زال جيوب
املجموعات املسلحة موجودة ،يقابلها
ان� �ت� �ش ��ار ل �ع �ن��اص��ر ل� � ��واء «أب� � ��ا ال �ف �ض��ل
العباس» .أحيانًا تبدأ عمليات القنص
امل �ت �ب��ادل ،وت �ح��دي �دًا ف��ي س��اع��ات ال�ل�ي��ل.
ول� �ك ��ن «ال� � �ل � ��واء» اس �ت �ط ��اع أن ي �ف��رض،
أخ � �ي � �رًا ،ت��راج �ع��ًا ل �ع �م �ل �ي��ات امل �س�ل �ح�ين،
ّ
وتمكن من تأمني سالمة املنطقة بشكل
أفضل وأوس��ع م��ن السابق ،ولكن ليس
بشكل نهائي.
ّ
يتحول املقام إلى خلية
عند سماع األذان
ن �ح��ل .ج�م�ي��ع أه��ال��ي ال �ح� ّ�ي ي�ت�ق��اط��رون
ّ
ل �ت��أدي��ة ف ��رض ال� �ص�ل�اة .وع �ن��دم��ا ي�ح��ل
ال �ظ�ل�ام ي�ق�ف��ل امل �ق��ام وت� �ش � ّ�دد ال �ح��راس��ة
ع�ل�ي��ه .وت�ت�ح��ول ال �ش��وارع ال��واق�ع��ة على
أط � ��راف امل�ن�ط�ق��ة إل ��ى م �ن��اط��ق ع�س�ك��ري��ة
ب� ��ام � �ت � �ي� ��از ،ح� �ي ��ث ي �ن �ت �ش ��ر ال �ع �ن ��اص ��ر
املكلفون بحماية املقام بكثرة ،وتشهد
من حني إلى آخر اشتباكات متقطعة.
ّ
ي� �ق ��ول أح � ��د ال �ع �ن��اص��ر ال �ع �س �ك��ري��ة إن
املجموعات املسلحة تستغل االكتظاظ
السكاني وت��داخ��ل األح �ي��اء القريبة من
املقام للقيام بهجمات خاطفة وسريعة
م��ع إل�ق��اء ق��ذائ��ف ال �ه��اون .ولكن سرعان
ما يتوارون عن األنظار ،طبعًا من دون
إغفال دور القناصة .وفي الوقت نفسه،
ل��ن يستطيع ه��ؤالء العناصر االق�ت��راب
ك� �ث� �ي� �رًا م � ��ن امل� � �ق � ��ام ،رغ� � ��م م �ح ��اوالت �ه ��م
امل �س�ت �م��رة .غ�ي��ر أن �ه��م ف��ي إح ��دى امل ��رات
تمكنوا من إصابة أطراف املقام بإحدى
ّ
ّ
قذائف الهاون ،قبل أن يضيف أن دخول
امل� �ق ��ام م ��ن ق �ب��ل امل �ج �م ��وع ��ات امل�س�ل�ح��ة
مستحيل ،ولن يحصل مهما كلفنا من
تضحيات.
ّ
الحي عدد كبير من العراقيني ،أتوا
في
إلى سوريا خالل حقبة الرئيس العراقي
ال� �س ��اب ��ق ص � � ��دام ح� �س�ي�ن ،إض� ��اف� ��ة إل ��ى
موجات العنف الطائفية التي شهدها
ال �ع��راق ف��ي ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة .تنتشر
الفنادق التي تستقبل في السابق زوار
امل �ق��ام ال��دي �ن��ي .ف �ن��ادق ال �ي��وم أصبحت
ت�ف�ت�ق��د رواده � � ��ا .م�ن�ه��ا م��ا أق �ف��ل أب��واب��ه
ومنها ما ال يزال يعمل ويستقبل بعض
ال��زائ��ري��ن ال��ذي��ن ال ي �ع �ي��رون ال �ت �ط��ورات
األمنية حول املنطقة أي حسبان .ولكن
الكثير م��ن أص �ح��اب ال�ف�ن��ادق وعمالها
ي ��راه� �ن ��ون ع �ل��ى ع� � ��ودة ع �م �ل �ه��م ب�ش�ك��ل
طبيعي ،وإن ك��ان أق��ل ،ف��ي وق��ت قريب،
كما يروي محمد ،النادل الذي يعمل في
فندق يشرف على املقام.

لم تعد الحركة التجارية كما كانت منذ بدء عمليات الخطف (لوي بشارة  -أ ف ب)

تونس :تحقيق في إرسال
مقاتلني إلى سوريا
فتحت النيابة العامة التونسية،
أمس ،تحقيقًا قضائيًا بشأن
شبكات يعتقد أنها تجند
إسالميني للقتال في سوريا.
وأعلنت وزراة العدل أن «املحكمة
االبتدائية في تونس فتحت
تحقيقًا بعد ما تم تناوله عبر
وسائل اإلعالم واملتعلق بوجود
شبكات تعمل على مساعدة
التونسيني الراغبني في السفر
إلى الجمهورية العربية السورية
قصد االنضمام الى صفوف

املسلحني ضد النظام السوري.
وأضافت إن النيابة العامة «دعت
كل شخص له معلومات تتعلق
باملوضوع الى التقدم لإلبالغ
عنها» لدى السلطات.
من جهته ،عبر الرئيس التونسي
املنصف املرزوقي (الصورة)،
األسبوع املاضي ،عن خشيته من
أن ّ
يعرض املقاتلون التونسيون
في سوريا وهم متشددون
إسالميون أمن البالد للخطر
عند عودتهم من سوريا.
(رويترز)

طهران تستدعي
القائم باألعمال السعودي

أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية،
أمس ،استدعاء املكلف باألعمال
السعودي في طهران لإلعراب
عن «احتجاجها الشديد» على
اتهام الرياض لطهران باالرتباط
بشبكة تجسس ،قالت الرياض
إنها اعتقلتها على أراضيها
قبل أيام.
وأفادت وكالة مهر ،استنادًا الى
بيان من وزارة الخارجية ،بأن
املكلف باألعمال السعودي في
ُ
طهران استدعي الى هذه الوزارة
بعد «نشر شائعات ال أساس لها
في اململكة العربية السعودية».
وأضافت الوكالة إن السلطات
اإليرانية خالل اللقاء نفت
«قطعًا االتهامات» ،وأعربت عن
«احتجاجها الشديد».
(رويترز)

الكويت تحقق فائضًا
بـ  60مليار دوالر
حققت الكويت فائضًا في
امليزانية بقيمة  17مليار دينار
( 60,2مليار دوالر) في األشهر
العشرة األولى من السنة املالية،
وفقًا ألرقام رسمية صدرت أمس.
وخالل الفترة التي انتهت أواخر
كانون الثاني ،ارتفعت العائدات
الى  27مليار دينار ( 94,7مليار
دوالر) ،في حني لم تتجاوز
النفقات مبلغ  9,8مليارات دينار
( 34,4مليار دوالر) بحسب
األرقام التي يظهرها املوقع
اإللكتروني لوزارة املال.
(أ ف ب)

