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طيور الموت

على الغالف

التموين والفكاهة في مواجهة الحرب

ّ
شكلت التهديدات األميركية ضغطًا إضافيًا بالنسبة لحركة
السوريني إلى املدن والبلدان املجاورة .وزادت هذه
نزوح ولجوء
ّ
التهديدات الطني بلة بما يخص متطلبات الحياة اليومية
وتأمني مستلزمات االستمرار في ظل أصوات طبول الحرب
قرع ّ
التي ُت َ
بشدة
دمشق ـــ مرح ماشي
أيام من االزدحام على األفران في معظم
املدن السورية؛ حيث انشغل الدمشقيون
بتحضير «وس��ائ��ل ال�ص�م��ود» ف��ي وجه
التحديات الراهنة ،فيما ّ
تسمرت العيون
ّ
أم��ام شاشات التلفزة تترقب التطورات
ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ال �ي��ة .األف � ��ران ال��رئ�ي�س�ي��ة
ال �ك �ب��رى ش �ه��دت ح� ��االت ت��داف��ع ب�غ��رض
ال�ح�ص��ول على كميات أك�ب��ر م��ن الخبز،
خشية انقطاعه فيما لو حصلت الضربة
ً
األم�ي��رك�ي��ة ف �ع�لا .األم ��ر ن�ف�س��ه رص��د في
مدينة الالذقية ،التي خشي سكانها من
ضربة بحرية متوقعة ،إذ يقول محمد،
خباز في إحدى القرى« :البعض يشتري
كميات كبيرة من الخبز ،وهو ما حاولنا
ضبطه من خالل عدم إعطاء أي شخص
كميات زائ��دة عن حاجة عائلته» .يتابع
ال ��رج ��ل ح��دي �ث��ه ع ��ن وض� ��ع األف � � ��ران ف��ي
املدينة بقوله« :الخبز متوافر كاملعتاد.
يومان من االزدحام ّ
مرا ،وعندما اكتفى
الناس من التمون بما يحتاجون إليه،
ع��ادت األم ��ور إل��ى طبيعتها .ل��م ينقطع
الخبز يومًا واحدًا من أفران املدينة».
محطات الوقود تشهد بدورها ازدحامًا
دائ �م��ًا ،وال سيما ف��ي العاصمة دمشق.
وقد نالت حصتها من الضغط في طلب
ّ
البنزين ،إال أن حسن ،عامل ف��ي محطة
وس��ط دم�ش��ق ،ي��ؤك��د أن ال��وق��ود متوافر
رغ��م االزدح ��ام ال�ش��دي��د ،وه��و م��ا ّ
تفسره
ال �ط��واب �ي��ر ال�لام �ت �ن��اه �ي��ة م��ن ال �س �ي��ارات
املتزاحمة على جميع محطات ال��وق��ود
ف��ي امل��دي �ن��ة .ي�س�خ��ر ال �ش��اب م��ن ال��وض��ع
«الحمدلله
بابتسامة متفائلة ،وي�ق��ول:
َ
م ��ا ف �ي��ه ش ��ي م �ق �ط��وع ب��ال �ب �ل��د إال ن��ف��س
ال �ع��ال��م ب��ان �ت �ظ��ار ال �ض��رب��ة ال�ع�س�ك��ري��ة».
إمكانية صمود الدمشقيني لن تحصل
دون ت��أم�ين مستلزمات األي ��ام الصعبة
امل�ت��وق�ع��ة ،األم ��ر ال ��ذي ت�ش��رح��ه مالحظة
الوضع العام والتدقيق في ردود األفعال
الشعبية ح�ي��ال احتمال ال�ح��رب القائم،
حيث ام�ت�لأت ال�ب�ي��وت ب��امل��واد الغذائية
ّ
ّ
التسمر
املخزنة التي تساعد الناس على
أم� ��ام ش��اش��ات �ه��م ،وف ��ي ب �ي��وت �ه��م ،أط��ول
وقت ممكن ،ريثما يظهر ما ستتمخض

عنه األحداث من حولهم.
وف� ��ي ح�ي�ن ارت� �ف ��ع س �ع��ر ال � � ��دوالر خ�ل�ال
ي ��وم�ي�ن ل �ي �ت �ج��اوز  250ل� �ي ��رة س ��وري ��ة،
ول � �ي � �ت � ��راوح ال� �س� �ع ��ر ح� � ��ول ه� � ��ذا ال ��رق ��م
ان �خ �ف��اض��ًا أو ارت �ف��اع��ًا ،إال أن إم�ك��ان�ي��ة
التصريف قليلة بسبب جمود األسواق،
وال��ذي يترافق مع توتر الوضع األمني
وال�س�ي��اس��ي ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .ي��أت��ي ذل��ك في
ظ��ل تحفظ التجار على البيع وال�ش��راء،
إال مل��ن ي��رغ��ب ب��ال�ب�ي��ع ب��أس �ع��ار أق ��ل من
ال �س �ع��ر ال �ح �ق �ي �ق��ي ،وال س� ّ�ي �م��ا ف ��ي ظ��ل
ال��رق��اب��ة ال�ع��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة ال �س��وري��ة على
ال �ص��راف��ة ،وت �ش� ّ�دده��ا ف��ي ال�ق�ب��ض على
امل �خ��ال �ف�ي�ن ،وال� � ��ذي ل ��م ي �ت��وق��ف ف ��ي ظ��ل
الضجة اإلع�لام�ي��ة امل��راف�ق��ة للتهديدات.
فيما يالحظ انخفاض سعر ال��دوالر أو
ارت�ف��اع��ه ع�ش��رات ال�ل�ي��رات بحسب حالة
الخوف والترقب لدى السوريني.

ارتفع
سعر الدوالر خالل
يومين ليتجاوز  250ليرة
سورية

ش � ��وارع دم �ش��ق ت�ش�ه��د ح��رك��ة طبيعية
خ�ل�ال أوق � ��ات م �ح��ددة م��ن ال �ن �ه��ار ،غير
أنها تفرغ من سكانها وسياراتها بعد
ال �ظ �ه��ر .إرادة ال �ح �ي��اة ل ��دى الدمشقيني
ت�ح��اول أن تغلب أمزجتهم التي س��اءت
مع ظروفهم وأوض��اع ب�لاده��م ،ما جعل
ال� �ت� �ش ��اؤم ي �غ �ل��ب ع �ل��ى أي ��ام� �ه ��م .ح��رك��ة
ال�ن��زوح داخ��ل امل��دن ازدادت أيضًا ،فيما
شهدت ال�ح��دود عبور أكثر من  10آالف
س��وري نحو األراض��ي اللبنانية ،ضمن
س�ي��ارات�ه��م ،م��ا يعطي انطباعًا واضحًا
ع��ن األح � ��وال امل ��ادي ��ة ل�لاج �ئ�ين .ال�ل�ج��وء
امل ��وق ��ت إل ��ى ل �ب �ن��ان ،ي �ت��راف��ق م ��ع ن ��زوح

أصبحت استعدادات الجيش السوري حديث الشارع في الداخل (أ ف ب)

طهران لواشنطن :كراهية البشرية لك ستتفاقم
ت� ��واص � �ل� � ّ�ت ال � �ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ال� ��راف � �ض� ��ة
ألي ت� � ��دخ� � ��ل ع � �س � �ك� ��ري خ� � ��ارج� � ��ي ف��ي
س ��وري ��ا ،ف��ي ط �ه��ران ع��اص�م��ة ال�ح�ل�ي��ف
االس�ت��رات�ج��ي لدمشق ،حيث ك� ّ�رر وزی��ر
ال�خ��ارج�ی��ة محمد ج��واد ظ��ری��ف ،أم��س،
خ� �ل ��ال ات� � �ص � ��ال ه ��ات� �ف ��ي م � ��ع م �ب �ع��وث
األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ال � �خ� ��اص ال � ��ی س ��وری ��ا
االخ � �ض� ��ر االب ��راه� �ی � �م ��ي ،ال �ت �ع �ب �ي��ر ع��ن
ق �ل��ق ال �ج �م �ه��وری��ة االس�ل�ام� �ی ��ة ّم ��ن أي
مغامرة جدیدة في املنطقة ،محذرًا من
تداعیاتها الخطیرة.
وت �ب��اح��ث ظ��ری��ف خ�ل�ال ه ��ذا االت �ص��ال
ال � �ه� ��ات � �ف� ��ي م� � ��ع االب � ��راه� � �ی� � �م � ��ي ب� �ش ��أن
امل �س �ت �ج��دات ع �ل��ی ال �س��اح��ة ال �س��وری��ة.
ون � ��دد ظ ��ری ��ف م� ��رة أخ � ��ری ب��اس �ت �خ��دام
األسلحة الکیمیائیة.

وك �ت��ب ظ��ری��ف أم ��س ف��ي ص�ف�ح�ت��ه علی
أحد مواقع التواصل االجتماعي ،تحت
عنوان «هل جمیع الخیارات مطروحة
علی الطاولة؟» ّ
وجه فیه نقدًا لقرار عدد
من الدول الغربیة بمهاجمة سوریا.
وت �س��اء ل ظ��ری��ف« :ه ��ل ی�م�ك��ن ف��ي ع��ال��م
ال �ی��وم ت�ح�ق�ی��ق األه � ��داف االن �س��ان �ی��ة أو
السیاسیة من طریق الحرب والعملیات
العسكریة؟».
وأض ��اف وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة اإلي��ران�ي��ة أن
«اس �ت �خ��دام ال �س�لاح ال�ك�ی�م�ی��ائ��ي بغض
َ
ال�ن�ظ��ر ع� ّ�م��ن یستخدمه ُی�ع��ت�ب��ر جریمة
ی�ج��ب ادان �ت �ه��ا ،وه ��ذا ه��و م��وق��ف إی��ران
ال�ث��اب��ت وال�ش�ف��اف .ل�ك��ن ال��ذی��ن یقیمون
ال ��دن� �ی ��ا وال ی �ق �ع ��دون �ه ��ا ه� ��ل ات� �خ ��ذوا
املوقف ذات��ه عندما استهدف املدنیون

وزير الدفاع اإليراني:
الخاسر الرئيسي في أي
حرب في المنطقة هو
من يبدأ بها

ف ��ي س ��ردش ��ت وح �ل �ب �ج��ة وك � ��ان امل �ج��رم
م �ع��روف��ًا» ،ف��ي اش ��ارة ال��ى ن �ظ��ام ص��دام
حسني في العراق خالل الحرب العراقية
االيرانية (.)1988-1980
ً
واس �ت �ن �ت��ج ق ��ائ�ل�ا« :ی �ج��ب ال �ن �ظ��ر بشك
وری � �ب� ��ة ال � ��ی أه� ��داف � �ه� ��م ،وال س �ی �م��ا أن
اح� �ت� �م ��ال ارت � �ك� ��اب ه � ��ذه ال �ج ��ری �م ��ة م��ن
ق �ب��ل امل �ج �م��وع��ات امل �ت �ط��رف��ة ك�ب�ی��ر ج �دًا
ف��ي ض��وء ال�ظ��روف املیدانیة والوثائق
املوجودة».
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل� � ��ك ،أك � ��د وزي� � ��ر ال ��دف ��اع
اإلي ��ران ��ي ،ال�ع�م�ي��د ح �س�ين ده� �ق ��ان ،في
ات� �ص ��ال ه��ات �ف��ي م ��ع ن �ظ �ي��ره ال� �س ��وري،
ال� �ع� �م ��اد ج ��اس ��م ال� �ف ��ري ��ج ،أن ال �خ��اس��ر
الرئيسي ف��ي اي ح��رب ف��ي املنطقة هو
من يبدأ بها.

وق��ال دهقان ،للفريج ،إن «اي��ران تتابع
ب��دق��ة وح �س��اس �ي��ة ال� �ت� �ط ��ورات األم �ن �ي��ة
ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة واألزم � � � ��ة ال� �ح ��اص� �ل ��ة ف��ي
ال �ب �ل��د ال� �ص ��دي ��ق وال �ش �ق �ي��ق س ��وري ��ا».
وأك��د «ض��رورة االستفادة من الوسائل
ال�س�ي��اس�ي��ة وال�س�ل�م�ي��ة ل �ح��ل امل�ش�ك�لات
األم �ن �ي��ة» ،م�ع�ت�ب�رًا أن اس �ت �خ��دام ال�ق��وة
وال �ع �ن��ف س �ي��ؤدي إل ��ى ت�ص��اع��د األزم ��ة
وت�ع�م�ي�م�ه��ا ع�ل��ى ال��وح��دات السياسية
ولن يؤدي إلى الحد من التوتر.
وأعرب وزير الدفاع السوري عن شكره
الت �ص��ال وزي ��ر ال��دف��اع االي��ران��ي ،ونفى
ب� �ش ��دة م� ��زاع� ��م ال �غ ��رب �ي�ي�ن ب��اس �ت �خ��دام
ال�ج�ي��ش ال �س��وري ل�ل�س�لاح الكيميائي،
وق� ��ال« :ان االره��اب �ي�ي�ن ال �ج �ن��اة ع �م��دوا
ال� ��ى اس �ت �خ ��دام األس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة

