 10سوريا

الثالثاء  10كانون األول  2013العدد 2172

يوم  23آب  ،2013استيقظ العالم على
موجة من أشرطة الفيديو والصور التي
نشرت على مواقع التواصل االجتماعي،
ظهر فيها عدد كبير من األطفال
الذين ماتوا نتيجة تعرضهم لهجوم

بغازات سامة ،بحسب ناشري الصور،
في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
اتهمت املعارضة النظام السوري
وكالعادة،
بهذا الهجوم .من جهتها،
ّ
ّ
تبنت واشنطن هذه القضية ،موجهة

سيمور هيرش
واشنطن تالعبت
باألدلة الكيميائية
التهام األسد
ل��م ي�خ�ب��ر ب � ��اراك أوب ��ام ��ا ال �ق �ص��ة ال�ك��ام�ل��ة
عندما ّ
حمل بشار االسد مسؤولية الهجوم
الكيميائي الذي حصل قرب مدينة دمشق
ف ��ي 21آب امل��اض��ي .ف�ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت،
أغ�ف��ل معلومات استخبارية مهمة ،فيما
ّقدم في حاالت أخرى افتراضات على أنها
ح �ق��ائ��ق .وااله � ��م ،أن ��ه ف�ش��ل ف��ي االع �ت��راف
بشيء معروف لدى أجهزة االستخبارات
االميركية وهو اآلتي :ان الجيش السوري
ليس ال�ط��رف ال��وح�ي��د ف��ي ال�ح��رب االهلية
الذي لديه إمكانية في الوصول الى إنتاج
السارين واستخدامه.
ق �ب��ل أش� �ه ��ر م ��ن ال� �ه� �ج ��وم ،ق � ّ�دم ��ت وك��ال��ة
االس � �ت� �خ� �ب ��ارات االم� �ي ��رك� �ي ��ة س �ل �س �ل��ة م��ن
التقارير بالغة السرية ،تحتوي أدلة على
أن «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» امل��رت �ب �ط��ة بتنظيم
«ال �ق��اع��دة» أت�ق�ن��ت آل �ي��ات إن �ت��اج ال�س��اري��ن
وتمكنت م��ن تصنيعه بكميات .وعندما
وق��ع الهجوم ،ك��ان على تنظيم «النصرة»
أن يكون مشتبهًا فيه ،لكن االدارة راوغت
لتبرير توجيه ضربة ضد االسد.
في خطابه الشهير عن سوريا في  1ايلول
املاضيّ ،
حمل أوباما بحزم حكومة االسد
امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن ه�ج��وم غ��از ال�س��اري��ن على
م�ح�ي��ط ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة ال �ت��ي يسيطر
ع�ل�ي�ه��ا امل �ت �م ��ردون .وك� ��ان واض �ح��ًا أن أي
ٍّ
استخدام لالسلحة الكيميائية هو تخط
لـ«الخط االح�م��ر» .ك��ان أوب��ام��ا على وشك

ّ
شن الحرب ،لكنه كان سيفعل ذلك من دون
أي يقني أو تأكيد عن الجهة التي ارتكبت
الهجوم صباح الحادي والعشرين من آب.
وف�ي�م��ا ك ��ان أوب ��ام ��ا ح��ازم��ًا وح��اس �م��ًا في
ّ
خ �ط��اب��ه ب � ��أن ن� �ظ ��ام االس� � ��د ه ��و م ��ن ش��ن
الهجوم الكيميائي ،تكشف مقابالت عدة
(أجراها سيمور هيرش) أخيرًا مع ضباط
في الجيش واالستخبارات ومستشارين،
وج � ��ود «ق �ل��ق ش��دي��د وغ �ض��ب ف ��ي بعض
األوقات ،بسبب ما اعتبر مرارًا وتكرارًا أنه
تالعب متعمد باالستخبارات .أحد ضباط
االس �ت �خ �ب��ارات ال��رف �ي �ع��ي امل �س �ت��وى بعث
برسالة عبر البريد االلكتروني الى زميله،
ق��ال ف�ي�ه��ا إن ادع � ��اءات االدارة االم�ي��رك�ي��ة
ع��ن مسؤولية ن�ظ��ام االس��د ه��ي «خ��دع��ة».
وك�ت��ب ف��ي ال��رس��ال��ة ،ان ال�ه�ج��وم «ل��م يكن
ص�ن�ي�ع��ة ال �ن �ظ ��ام» .م �س ��ؤول اس �ت �خ �ب��اري
ب � ��ارز ق � ��ال (ل� �ه� �ي ��رش) إن «ادارة أوب ��ام ��ا
غ �ي��رت امل �ع �ل��وم��ات امل �ت��واف��رة ـ �ـ م��ن ناحية
التوقيت والتسلسل ــ وذلك ليبينّ الرئيس
وم�س�ت�ش��اروه ل�لاس�ت�خ�ب��ارات أن الهجوم
حصل في وقته».
غادر اوباما واشنطن في  21آب في جولة
مل��دة ي��وم�ين ف��ي ن �ي��وي��ورك وبنسيلفانيا.
وبحسب املكتب االعالمي للبيت االبيض،
ّ
تم إخباره الحقًا في هذا اليوم عن الهجوم
وت �ع ��ام ��ل االع� �ل ��ام م �ع��ه وغ� �ض ��ب ال� �ن ��اس.
وبحسب ه�ي��رش ،ف��إن «ع��دم وج��ود إن��ذار

ف � ��وري داخ � ��ل االس �ت �خ �ب ��ارات األم �ي��رك �ي��ة،
ي ��وض ��ح أن � ��ه ل� ��م ي �ك ��ن ي ��وج ��د م �ع �ل��وم��ات
اس �ت �خ �ب��اري��ة ح ��ول ال �ن �ي��ات ال �س��وري��ة في
األي � ��ام ال �ت��ي س�ب�ق��ت ال �ه �ج��وم» .وي�ض�ي��ف
ه � �ي� ��رش« ،ه � �ن� ��اك ع� �ل ��ى االق � � ��ل ط��ري �ق �ت��ان
ب��إم �ك��ان أم �ي��رك��ا أن ت �ع��رف م ��ن خ�لال�ه�م��ا
م�س�ب�ق��ًا ب��ال �ه �ج��وم :االث �ن �ت��ان م��رت�ب�ط�ت��ان
بأحد التقارير االستخبارية السرية التي
ّ
سربها ادوارد سنودن منذ أشهر».
ف��ي  29آب ،ن �ش��رت «ال��واش �ن �ط��ن ب��وس��ت»
االميركية مقتطفات من امليزانية السنوية
ل�ج�م�ي��ع ب��رام��ج االس �ت �خ �ب��ارات ال��وط�ن�ي��ة.
وب ��ال� �ت� �ش ��اور م ��ع إدارة أوب � ��ام � ��ا ،اك �ت �ف��ت
الصحيفة بنشر مقتطف صغير من تقرير
ي �ت��أل��ف م ��ن  178ص �ف �ح��ة ،ف��ائ��ق ال �س��ري��ة،
ل�ك��ن ت��م تلخيصه ون�ش��ر م�ن��ه ق�س��م ،وه��و
ّ
امل �ت �ع��ل��ق ب��ال �ت �ع��ام��ل م ��ع م �ن��اط��ق ال� �ن ��زاع.
وبحسب التقرير« ،ك��ان هناك مشكلة في
إح��دى امل�ن��اط��ق ،وه��ي الفجوة ف��ي تغطية
مكتب االس ��د» .بمعنى آخ��ر ،ل��م يكن لدى
«وك��ال��ة االم ��ن ال�ق��وم��ي إم�ك��ان�ي��ة ال��وص��ول
ال��ى م�ح��ادث��ات ال�ق�ي��ادة العسكرية العليا
في سوريا ،والتي من شأنها أن تتضمن
ات �ص��االت م��ع االس ��د وأوام � ��ر م�ث��ل ه�ج��وم
ال � �غ � ��از( .م� �ن ��ذ  21آب ،وف � ��ي ال �خ �ط��اب��ات
ال�ع�ل�ن�ي��ة ،ل��م ت�ع�ل��ن إدارة أوب ��ام ��ا أب � �دًا أن
ل��دي �ه��ا م �ع �ل��وم��ات م� �ح ��ددة ت ��رب ��ط األس ��د
نفسه بالهجوم).
وض � � ّ�م ت �ق��ري��ر «ال� �ب ��وس ��ت» إش� � ��ارة أول �ي��ة
إل��ى نظام استشعار س��ري داخ��ل سوريا،
ي �ه��دف ال��ى ت��وف�ي��ر اإلن� ��ذار امل�ب�ك��ر ألي من
ال �ت �غ �ي��رات ع �ل��ى ح��ال��ة ت��رس��ان��ة االس�ل�ح��ة
الكيميائية .ولإلشارة ،يجري رصد أجهزة
االس �ت �ش �ع��ار م ��ن ق �ب��ل م�ك�ت��ب االس �ت �ط�لاع
ال �ق��وم��ي ،ال��وك��ال��ة ال �ت��ي ت�س�ي�ط��ر ع�ل��ى كل
األقمار الصناعية العائدة لالستخبارات
ً
االم �ي��رك �ي��ة .وي�ك�ش��ف ه �ي��رش أن م �س��ؤوال
كبيرًا في االستخبارات قال له إن «أجهزة
اس�ت�ش�ع��ار مكتب االس�ت�ط�لاع ال�ق��وم��ي قد
زرع��ت بالقرب من امل��واق��ع الكيميائية في
س ��وري ��ا .وه ��ي م�ص�م�م��ة ل �ت��وف �ي��ر م��راق�ب��ة
مستمرة لحركة رؤوس حربية كيميائية
م �خ��زن��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ج �ي��ش .ول �ك ��ن األك �ث��ر
أهمية بكثير ،من حيث اإلن��ذار املبكر ،هو
ق ��درة االس�ت�ش�ع��ار لتنبيه االس�ت�خ�ب��ارات
االم �ي��رك �ي��ة واالس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ن��دم��ا ي�ج��ري
تحميل الرؤوس الحربية بغاز السارين»،
ب �ح �س��ب امل � �س� ��ؤول االس� �ت� �خ� �ب ��اري .وق ��ال

االتهام بشكل فوري إلى نظام
أصابع ّ
الرئيس بشار األسد ،مهددة بشن عدوان
على سوريا .تلك التهديدات انتهت
بتسوية اقترحها الرئيس الروسي
فالديمير بوتني أفضت إلى تخلي دمشق

ضابط في
االستخبارات:
ادعاءات
واشنطن عن
مسؤولية نظام
االسد «خدعة»
(أ ف ب)

حفرة تبتلع بلدة :الثابتية كانت هنا!
أول ما يمكن الحصول
عليه عند محاولة البحث عن
قرية الثابتية عبر اإلنترنت
هو تهديدات مناصري
«الثورة» بـ«محوها عن وجه
األرض» .هذا تمامًا ما حصل
للقرية الصغيرة الواقعة
جنوبي حمص
ريف حمص ــ مرح ماشي
م��وج��ة االه� �ت ��زاز ال �ت��ي س� ّ�ب�ب�ه��ا االن�ف�ج��ار
الذي استهدف قرية الثابتية ،في الخامس
م ��ن ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،ش �ع��ر ب �ه��ا س �ك��ان
وسط حمص .حني تدخل القرية املنكوبة
ال��واق�ع��ة جنوبي امل��دي�ن��ة ،ينتابك شعور
بأن االنتحاري القادم من الصحراء قصد
أن ي� ّ
�دم��ر القرية ويمسحها م��ن ال��وج��ود.
ك� ��ل ب � �ي ��وت ال� �ق ��ري ��ة م � �ت � �ض� ��ررة ،ب�ح�س��ب

قربها من موقع التفجير .البيوت األقرب
ت�ح� ّ�ول��ت إل��ى رك ��ام .أم��ا تلك األب �ع��د ،فأقل
أض��راره��ا ت�ه� ّ�دم ج ��دران .ال زج��اج سليمًا
في نوافذ أي من بيوت القرية كلها .وفي
م��وق��ع االن�ف�ج��ار ح�ف��رة ضخمة عمقها 3
أمتار وقطرها  10أمتار ،محاصرة بتالل
من الركام.
في ذلك اليوم املشؤوم ،اقتحم االنتحاري
ال �س �ع��ودي «أب� ��و م�ص�ع��ب ال �س �ع �ي��د» ،من
ت�ن�ظ�ي��م «ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ف ��ي ال �ع��راق
وال� �ش ��ام» ،ال �ق��ري��ة ب�ش��اح�ن��ة م�ح� ّ�م�ل��ة ب �ـ 7
أط� �ن ��ان م ��ن امل � � ��واد امل� �ت �ف � ّ�ج ��رة ،وف� ّ�ج��ره��ا
ب��ال �ق��رب م ��ن ح�س�ي�ن�ي��ة ال �س �ي��دة خ��دي�ج��ة
ال �ك �ب��رى .ل ��م ي �ص��ل ط ��ول أك �ب��ر ق�ط�ع��ة تم
ال �ع �ث��ور ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ال �ش��اح �ن��ة إل ��ى أك�ث��ر
م��ن ن�ص��ف م �ت��ر .ص��دم��ة االن �ف �ج��ار ك��ان��ت
قاضية .ت��روي مريم« :أول شي صار انو
كل واح��د ص��ار يتفقد حالو وم��ا مصدق
اذا ب�ع��دو ع��اي��ش .ب�لا وع��ي ركضنا كلنا
لنتطمن على اوالدن��ا يلي عم يلعبو برا.
وبعد شوي كل واحد بلش يتفقد جارو».
ح �ص �ي �ل��ة امل � �ج � ��زرة  12ش� �ه� �ي� �دًا؛ ب�ي�ن�ه��م
أرب �ع��ة أط �ف��ال م��ن ع��ائ�ل��ة واح� ��دة ،إض��اف��ة
إل ��ى ع �ش ��رات ال �ج��رح��ى .ل �ك��ن ال�ش��ائ�ع��ات

أبناء القرية الصغيرة
ال يزيد عددهم على
ينجر أحد منهم
 ،4000لم ّ
إلى أي استفزاز طائفي

ال� �ت ��ي ت � � ��رددت ف ��ي ال �ق ��ري ��ة ف� ��ور ح �ص��ول
االنفجار كانت أخطر من املأساة .يشرح
ح�س��ن ،وه��و ط��ال��ب ف��ي امل��درس��ة ،بشاعة
الشائعات« :كل واحد سمع معلومة صار
ي�ب� ّ�ه��ره��ا .ش��ي نسمع أن��و ال�س�ي��ارة جاية
ّ
من عند الجيران في (بلدة) سكرة ،وشي
ّ
نسمع أنها جاية من (بلدة) ّ
الريان .وبلش
االستفزاز يبينّ على وجوه العالم».
م�ن��زل حسن س� ّ�وي ب ��األرض ،وم��ن حسن
ح �ظ��ه أن ع��ائ�ل�ت��ه ك��ان��ت ف��ي م �ن��زل ال �ج� ّ�د

ع�ل��ى ط��رف ال �ق��ري��ة .معظم أه��ال��ي القرية
باتوا بال مأوى ينتظرون التعويض من
الدولة لترميم بيوتهم أو إع��ادة بنائها.
ّ
ج� � ��ل م � ��ا اس� �ت� �ط ��اع ��ت م �ح ��اف �ظ ��ة ح �م��ص
تقديمه بعدما هرع املحافظ إلى املنطقة،
هو مساعدات فورية للمتضررين بما ال
يتجاوز  50أل��ف ليرة لكل عائلة ،إضافة
إل��ى االه�ت�م��ام بالخدمات ال�ط��ارئ��ة ضمن
ال �ق��ري��ة وامل �س��اه �م��ة ف��ي إي� ��واء م��ن ف�ق��دوا
م �ن��ازل �ه��م .ي �ش �ي��ر خ �ل �ي��ل ال� ��ى أن أول ّ
رد
فعل بعد إسعاف الجرحى ،ك��ان من قبل
الشيخ محسن الخضر ،إمام القرية ،الذي
دع ��ا إل ��ى ش ��رب ف�ن�ج��ان ق �ه��وة ف��ي م��وق��ع
االنفجار ،في محاولة المتصاص غضب
الناس.
ح �ف��ل ال �ت ��أب�ي�ن ل�ل�أط �ف ��ال األرب � �ع� ��ة :ع �ل��ي،
ّ
حوراء ،زينب وبتول ،شكل فرصة لتأكيد
ق��وة ع�لاق��ة الثابتيني م��ع ج�ي��ران�ه��م .وفد
م��ن قريتي ال��ري��ان وال�خ�ض��راء الواقعتني
ج�ن��وب��ي ال�ث��اب�ت�ي��ة ،يعقبه وف ��د م��ن بلدة
ّ
سكرة بهدف العزاء .صور األطفال األربعة
ّ
الذين لم تتجاوز أعمارهم  12عامًا معلقة
ّ
ع�ل��ى ال�ح��ائ��ط امل�ق��اب��ل ل�ل�م�ع��زي��ن .وال��ده��م
ّ
مصدق
يتأمل ص��ور أطفاله ،وك��أن��ه غير

أن ه ��ذه ال �ع �ي��ون ال �ب��ري �ئ��ة ال �ص �غ �ي��رة قد
اختفت من بيته إلى األبد.
ي��روي خليل كيف انقلب موقع التفجير،
في اليوم التالي ،إلى مهرجان تضامني
وطني بني الثابتية ومحيطها من القرى
امل�خ�ت�ل�ف��ة ط��ائ�ف�ي��ًا .ل��م ت� ِ�غ��ب م�لام��ح األب
ال �ح��زي �ن��ة ع ��ن أب �ن ��اء ال ��ري ��ان وال �خ �ض��راء
ّ
وس��ك��رة الذين تعاطفوا مع نكبة القرية،
ف �ع��ادوا ف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي لتحية ال ��روح
ال��وط�ن�ي��ة ألب �ن��اء ال�ق��ري��ة ال�ص�غ�ي��رة ال��ذي��ن
ّ
ينجر أحد
ال يزيد عددهم على  ،4000لم
منهم إلى أي استفزاز طائفي.
ال �ب �ح ��ث ع� ��ن م �ع �ل ��وم ��ات ت �خ ��ص ال �ق��ري��ة
ال �ج��ري �ح��ة ع �ب��ر اإلن� �ت ��رن ��ت ي �ف �ض��ي إل��ى
ت �ع �ل �ي �ق��ات ت �ت �ض �م��ن ت� �ه ��دي ��دات ت �ت� ّ
�وع��د
ب� ��اإلب� ��ادة ال �ط��ائ �ف �ي��ة وم �ح ��و ال �ق��ري��ة ع��ن
الوجود .ذنب الثابتية الوحيد انتماؤها
الطائفي ،وانضمام عدد كبير من أبنائها
إل��ى ق��وات الجيش .وه��و موقف لم ينسه
أن � �ص� ��ار «ال� � � �ث � � ��ورة» .ع �م �ل �ي��ات ال �ت��رم �ي��م
وإص�ل�اح امل�ن��ازل ال ت��زال ج��اري��ة ف��ي قرية
لطاملا افتقدت اهتمام الدولة ،ولم تظهر
ّ
ع �ل��ى واج� �ه ��ة ال� �ح ��دث إال ح�ي�ن ت��ذك��ره��ا
اإلرهاب.

