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ّ
التجار
ـار ُمضاعفة ،وليثبت
بــأسـعـ ٍ
م ـ ـجـ ــددًا ب ــراع ـت ـه ــم فـ ــي إدارة لـعـبــة
االح ـت ـكــار .شـهــدت املــديـنــة تغييرات
ُ
أمـنـ ّـيــة ،ث ـ ّـم بــاتــت مـغــادرتـهــا بحاجةٍ
ّ
خاصة من دون معايير
إلى موافقةٍ
واض ـ ـحـ ــة .وخـ ـ ــال األشـ ـه ــر الـتـسـعــة
ّ
األخيرة انخفض تعداد السكان من
نـحــو  300أل ــف إل ــى قــرابــة  150ألـفــا،
فيما غ ــادر اآلخـ ــرون بـعــد الحصول
على املوافقات الالزمة ٌعبر طريقتني
ال ثــالــث لـهـمــا :واس ـط ــة «وازنـ ـ ــة» ،أو
ٌ
سمسار «شاطر».

الحياة على جناح «إليوشن»
م ــع اشـ ـت ــداد ال ـح ـص ــار ب ــات ــت ط ــائــرة
إلـ ـي ــوش ــن ال ـع ـم ــا َق ــة (ط ـ ــائ ـ ــرة شـحــن
عسكرية) الوسيلة الــوحـيــدة لدخول
ّ
الغذائية إلى مدينة دير الــزور.
املــواد
ودأب بـعــض الـتـجــار عـلــى استئجار
ال ـطــائــرة امل ــذك ــورة م ــن وزارة الــدفــاع
الـ ـس ــوري ــة ،وب ـت ـك ـل ـفــة تـ ـق ــارب ثــاثــن
ألف دوالر للنقلة الواحدة .لم تنقطع
البضائع في تلك الفترة من األســواق
ن ـه ــائ ـ ّـي ــا ،ب ــل ك ــان ــت ت ـغ ـي ـ ُـب وتـحـضــر
بشكل «مــدروس» على مقاس ّ
التجار
والـ ـسـ ـم ــاس ــرة ،م ــع ت ـص ــاع ـ ٍـد مـسـتـمــرّ
وهائل في األسعار .وصل سعر كيلو
ً
ّ
البصل مثال إلــى  3000ليرة ،والسكر
إلـ ـ ــى  ،6000الـ ـ ـش ـ ــاي إلـ ـ ــى ...14000
وه ـك ــذا .سـعــت بـعــض املـنـظـمــات إلــى
إيصال املعونات عبر الطريقة ذاتها،
ـات ال ـ ــازم ـ ــة ،وب ـعــد
وعـ ـق ــدت االتـ ـف ــاق ـ ّ
ـات مـعــدودة تــوقــف األمــر ألسباب
نـقـ
مـجـهـ ٍـولــة .فــي ال ـش ـهــور األخ ـي ــرة بـ َ
ـات
هبوط الطائرة العمالقة في مطار دير
الزور محفوفًا باملخاطر ،بسبب ّ
تقدم
«داعــش» في محيط املطار وسيطرته
على مناطق تمكنه من استهدافها.

مدينة «األرواح»!

شيء إلى املدينة» .للفساد في طريقة
ت ــوزي ــع امل ـع ــونــات ال ـتــي كــانــت تصل
ن ـص ـي ـ ٌـب ك ـب ـيــر أيـ ـض ــا م ــن ال ـح ـكــايــة.
كثير مــن املناطق
وكـمــا يحصل فــي
ّ
ّ
ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ،ف ــإن مـسـتـحــقــي املـعــونــات
ّ
ه ــم الـحـلـقــة األض ـع ــف ،وال ـف ـئــة األق ــل
ً
استقباال للصناديق.

استعداد للحصار؟

ً
لم يأت الحصار بغتة .كانت املعارك
ّ
تشتد تدريجًا في ديــر ال ــزور ،وسط
اس ـت ـم ــات ــة «داعـ ـ ـ ــش» ف ــي مـ ـح ــاوالت
ّ
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا .ع ـ ـ ـ ــزز ال ـج ـي ــش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري دف ـ ــاع ـ ــات ـ ــه فـ ـ ــي ع ـ ـ ــدد مــن
األح ـي ــاء ،وف ــي امل ـط ــار ،وال ـل ــواء .137

ف ــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا بـ ـ ُـدأت الـبـضــائــع
تختفي من األسواق .فرض الحصار
في كانون الثاني املاضي ،وبالتزامن
عـ ـ ــادت ال ـب ـض ــائ ــع ل ـت ـغ ــزو األسـ ـ ــواق

ثالثمئة ألف ليرة
ّ
سورية كانت بمثابة
«افتح يا سمسم»

ّ
فلكية
مــع تسجيل األس ـع ــار أرق ــام ــا
وشـ ـ ـ ـ ـ ّـح امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ،وان ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدام املـ ـ ـق ـ ــدرة
ّ
الـشــرائـ ّـيــة عـنــد ال ـســكــان ،ب ــدأ الـ ًســوق
يـشـهـ ُـد أصـنــافــا جــديــدة وغــريـبــة من
البضائع ،وهي «األرواح»! واألخيرة
عبارة عن مساحيق بألوان ونكهات
َ
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ب ـ ـ ــدائ ـ ـ ــل ل ـب ـعــض
األطـعـمــة وت ـبــاع بــال ـغــرامــات .فسعر
ّ
الغرام الواحد من «روح السكر» 100
ليرة ،وروح البندورة بني  150و،200
ثـ ّـم تـعـ ّـرف الـنــاس إلــى روح الجبنة،
ّ
وروح البيض ...إلخ .املفارقة أن هذه
امل ـ ــواد ب ــدوره ــا ل ــم ت ـن ـ ُـج م ــن ال ـغــش،
ُ
وصـ ـ ــارت ت ـخ ـلــط ب ـم ـك ـ ّـون ــات غــريـبــة
مثل الجبصني ،والنشاء! وعلى مبدأ
«الحاجة أم االختراع» عرفت املدينة
أن ــواع ــا ج ــدي ــدة م ــن األط ـع ـم ــة ،صــار
ً
ّ
ب ـعــض ال ـس ــك ــان م ـثــا ي ـق ـلــون الـلـفــت

ّ
ّ
التجار
فتنبه
عــوضــا عــن الـبـطــاطــا،
وزادوا سعر السلعة .واخترع آخرون
«كباب االعدس» حيث ُيطحن العدس
ّ
ويـعـجــنُ ،
ُ
املنكهات
ويـخـلــط ببعض
ُ
ّ
ثم يشوى ،فزاد سعر العدس .كذلك،
صار من املألوف اعتماد أبناء املدينة
ّ
على دواء «السكرين» لتحلية الشاي،
ّ
ّ
ألسباب تتعلق بـ«الدايت» بل ألن
ال
سعر ٍ ّ
الحبة الــواحــدة  5ليرات ،وهي
ً
تكفي ملـنــح إبــريــق صغير قـلـيــا من
ال ـط ـع ــم ال ـح ـل ــو .وك ـ ــان ل ـل ـمــدي ـنــة مــع
الـ ـش ــاي والـ ـس ـ ّـك ــر حـ ـك ــاي ـ ٌ
ـات ك ـث ـيــرة.
ّ
أح ــد أص ـحــاب املـقــاهــي ب ــاع ســيــارتــه
م ـقــابــل ك ـيــس ون ـصــف ك ـيــس (حـجــم
ّ
ّ
كبير) من السكر .وطبعًا ،إن ارتياد
املقاهي بات حكرًا على فئة محدودة
مــن ال ـنــاس ،خــاصــة أن كيلو الـشــاي
الـ ـ ــواحـ ـ ــد ُيـ ـ ـب ـ ــاع ح ــال ـ ّـي ــا ب ـ ـ ـ  18أل ــف
لـ ـي ــرة« ،وم ـ ــا ح ــد ي ـش ـتــري بــالـكـيـلــو،
ّ
محمد.
بالغرامات الله وكيلك» يقول
ومــع انقطاع التيار الكهربائي كليًاّ
ُ
مـنــذ أك ـثــر م ــن عـ ــام ،امـتـهــن الـبـعــض
«شـ ـ ـح ـ ــن ال ـ ّـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــاريـ ـ ــات» .انـ ـتـ ـش ــرت
ٌ
مولدات يوف ّر أصحابها خدمة شحن
الهواتف النقالة مقابل  100ليرة في
الساعة الواحدة ،ومع ازدياد عددها
وانـتـشــار «الـتـنــافـسـ ّـيــة» ص ــار شحن
ً
ال ـب ـطـ ّ
ـاريــة ك ــام ــا بـ ـ ــ 100ل ـي ــرة ،وراح
ّ
ال ـب ـع ــض ي ـ ـقـ ــدم عـ ــروضـ ــا مـ ــن قـبـيــل
«اشحن موبايلني والثالث ّ
مجانًا».

على شفا الموت
الـقــول إن معظم سـكــان املــديـنــة باتوا
على ُشفا املوت ليس نوعًا من املبالغة.
البعض ما زال محظوظًا بتلقيه مبالغ
ُ
تصله
مالية من أقارب خارج املدينة،
ب ـص ـعــوبــة .مــوظ ـفــو ال ــدول ــة م ــا زال ــوا
يـقـبـضــون روات ـب ـهــم بـصـعــوبــة ،ولكن
ُ
ما الذي تجديه رواتـ ُـب متوسطها 20
ألفًا في مدينة يباع كيلو الجنب فيها
بـ ،7500وعلبة الحالوة بـ  ،5500وعلبة
«ال ـط ــون» بـ ـ ــ1500؟ ال يـسـتـغــرب أبـنــاء
املدينة ّأن ّ
التجار ما زالوا قادرين على
إدخ ــال البضائع .يمكنك حتى اليوم
ّ
العثور على كل ما يخطر ببالك ،لكن
الـســواد األعظم لم يعد قــادرًا إال على
مــراق ـبــة الـسـلــع ب ـح ـســرة .وال يـتـفــاءل
السكان بفك قريب للحصارُ ،أو عودة
طــائــرة إلـيــوشــن ،فالنتيجة املنتظرة
قيام ّ
التجار بجلب مزيد من البضائع
ّ
بــأس ـعــار ف ـل ـكــيــة ،ف ــي وق ــت خ ـلــت فيه
مـعـظــم ال ـج ـيــوب .وكـنـتـيـجــة طبيعية
ُازدادت ح ــاالت ال ـســرقــة ،و«التشليح
ّ
امل ـســلــح» ،وكــذلــك راج ســوق الــدعــارة.
«قبل ما أطلع بأسبوع سمعت واحد
يقول لرفيقوّ :
حصلت ضــرب بيجنن
ّ
بربطتني خـبــز» ،يقول محمد قبل أن
ّ
يخيم صمت طويل.

ً
«داعش» في التل نكاية بـ«النصرة»
تقرير

م ـ ـ ـ ـ ّـرة أخ ـ ـ ـ ــرى تـ ـ ـه ـ ـ ّـدد «ال ـ ـن ـ ـكـ ــايـ ــات»
ّ
سورية
بتفجير الوضع في مدينة
ج ــدي ــدة .م ـســرح ال ـح ــدث ه ــذه امل ـ ّـرة
هو مدينة التل ( 14كيلومترًا شمال
دمـ ـش ــق) ،وح ـم ـلــت آخ ــر ال ـت ـطــورات
فيها أنـبـ ً
ـاء عــن انقطاع طريق التل
ّ
ـ ـ ـ عـ ــن مـ ـن ــنّ ،ع ـل ــى خ ـل ـف ــي ــة ظ ـهــور
مـجـمــوعــة مـســلـحــة تــابـعــة لتنظيم
«ال ــدول ــة اإلس ــام ـ ّـي ــة» .وعـلــى الــرغــم
مـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرار ح ــرك ــة ال ـس ـي ــر عـلــى
بـقـيــة ال ـط ــرق ،وع ـلــى رأس ـهــا طريق
ال ـت ــل ـ ـ ـ دم ـش ــق (ال ـ ــذي ب ــات بـمـثــابــة
ّ
ّ
إجبارية للوصول إلى دمشق
بوابة
مــن مـعـظــم املـحــافـظــات بـعــد خــروج
طــريــق حــرسـتــا ع ــن ال ـخ ــدم ــة) ،غـيـ َـر
ّ
أن االح ـت ـمــاالت تبقى مفتوحة في
ظ ــل اس ـت ـم ــرار ال ـتــوتــر ف ــي املـنـطـقــة.
ً
وال يـبــدو الـتــوتــر الـجــديــد منفصال
ّ
التطورات التي شهدتها
عن مجمل
امل ــديـ ـن ــة خ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــور األخ ـ ـيـ ــرة،
وه ــي ت ـط ـ ّـورات تـصـ ّـب فــي مجملها
فــي خــانــة «ال ـن ـكــايــات» بــن «جبهة
ال ـن ـصــرة» ال ـف ــرع ال ـس ــوري لتنظيم

ّ
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» م ــن جـ ـه ــة ،وم ـســل ـحــن
ّ
مـ ـحـ ـل ـ ّـي ــن ان ـ ـش ـ ـقـ ــوا عـ ـنـ ـه ــا وأدوا
ـروض ال ـطــاعــة لـتـنـظـيــم «داعـ ــش»
فـ ـ ً
ّ
محلية
نكاية بـهــا .وتــؤكــد مـصــادر
ّ
ّ
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «م ـخ ــاوف الـســكــان
تــزايــدت خ ــال الـشـهــريــن األخـيــريــن
م ــن تـ ـح ـ ّـول مــدي ـن ـت ـهــم إل ـ ــى ســاحــة
مـ ـع ــارك م ـف ـتــوحــة ،ب ـعــد أن أفـلـحــت
ـود ووس ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ٌ
جـ ـ ـه ـ ـ ٌ
ـات ف ـ ــي اح ـ ـتـ ــواء
التوترات سابقًا وعقد اتفاقات مع
النظام (الــدولــة الـســوريــة)» .وتعود
ب ـ ـ ــذور املـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـدات إلـ ـ ــى ان ـش ـق ــاق

استمرار حركة
السير على طريق
التل ــ دمشق

ّ
ع ـ ــدد م ـ ــن املـ ـس ــلـ ـح ــن ع ـ ــن «ج ـب ـه ــة
ّ
ال ـن ـصــرة» فــي املـنـطـقــة ،ث ــم قيامهم
بــال ـتــواصــل م ــع ق ـي ــادات «شــرعـ ّـيــة»
داخ ــل «داع ـ ــش» وت ـقــديــم «الـبـيـعــة»
للتنظيم« .بــدأ األمــر أشبه بانتقام
ثم ّ
من قيادة النصرة في التلّ ،
تطور
إل ــى تــأس ـيــس خــايــا نــائ ـمــة راح ــت
تنشط بنحو متزايد فــي الشهرين
األخـ ـي ــري ــن» ،ي ـق ــول أحـ ــد املـ ـص ّــادر.
وخــال الشهر األخـيــر قــام مسلحو
التنظيم برفع رايته على نقاط ّ
عدة،
ٍ
م ــن ب ـي ـن ـهــا «م ـق ــر ق ـ ـيـ ــادة» ف ــي حــي
وادي موسى .وفي منتصف الشهر
املاضي حامت الشكوك حول ّ
خلية
تــابـعــة للتنظيم فــي قضية اغتيال
«قائد كتيبة سيوف الحق» أبو املجد
ً
حيدر ،الذي ُوجد مقتوال في منزله.
ّ
ّ
املحلية ذاتها ،فإن
ووفقًا للمصادر
«ه ــذه الـحــادثــة كــانــت بمثابة فتيل
ّأدى إل ــى احـ ـت ــدام األوض ـ ـ ــاع ،حيث
هـ ـ ّـددت «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» بتصفية
كل ذيــول التنظيم ،بعد أن حصلت
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دي ميستورا :الرياض تدعم
المحادثات السورية في موعدها
قال مبعوث األمم املتحدة إلى سوريا ،ستيفان
دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــوراّ ،إن الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـ ـ ّـبـ ــرت عــن
ّ
إصــرارهــا على أل تعرقل الـتــوتــرات مــع إيــران
جــولــة جــديــدة مــن املـحــادثــات الــدولـيــة الخاصة
بسوريا واملقررة في جنيف هذا الشهر.
وأضاف ،في بيان عقب محادثات في الرياض
مــع وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي ع ــادل الجبير
واملـعــارضــة الـســوريــة« :يــوجــد عــزم واضــح من
ال ـجــانــب ال ـس ـعــودي عـلــى أال ي ـكــون لـلـتــوتــرات
اإلقـلـيـمـيــة الـحــالـيــة أي تــأثـيــر سلبي فــي الـقــوة
الــدافـعــة لعملية جنيف وفــي اسـتـمــرار العملية
السياسية التي تنوي األمــم املتحدة أن تبدأها
في جنيف قريبًا مع مجموعة االتصال الدولية
بشأن بسوريا».
(رويترز)

األمم المتحدة« :كيميائي»
سوريا ُد ّمر %100

أعـلـنــت منظمة حـظــر األسـلـحــة الكيميائية ّأن
تــرســانــة األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة ال ـتــي أعلنتها
س ــوري ــا ف ــي ُ 2013د ِّم ـ ـ ــرت ب ــال ـك ــام ــل ،لكنها
حذرت من حاالت يستمر فيها اللجوء إلى غاز
السارين.
واملـنـظـمــة ال ـتــي أشــرفــت عـلــى تــدمـيــر مـخــزون
األسـلـحــة الكيميائية ال ــذي أعلنته دمـشــق في
أيلول  ،2013تتحدث منذ أشهر عن استخدام
متواصل لـغــازات الـســاريــن وال ـخــردل والكلور
في املعارك التي تشهدها سوريا ،دون تحديد
الجهة املسؤولة عن هذه الهجمات.
وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
املـنـظـمــة ،مــالــك ال ـهــيّ ،إن
الترسانة «دمــرت بنسبة
م ـئ ــة ف ــي امل ـ ـئـ ــة» .وب ـحــث
م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن ال ــدول ــي
ه ـ ــذه امل ـس ــأل ــة أم ـ ــس مــن
دون ال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى بيان
مشترك .كذلك ،أكد املدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة أح ـم ــد
أوزم ـجــو (الـ ـص ــورة) ّأن «ه ــذا الـتــدمـيــر ينهي
ً
فصال مهمًا في التخلص من برنامج األسلحة
الكيميائية في ســوريــا» ،لكنه أقــر بـ ّ
ـأن املنظمة
ت ــواص ــل ال ـع ـمــل «مـ ــن أجـ ــل تــوض ـيــح اإلعـ ــان
ال ـســوري» ،وتركيز الـضــوء على «االسـتـخــدام
املستمر لألسلحة الكيميائية في هذا البلد».
(أ ف ب)

موسكو :توريدات محتملة
لمكونات غاز السارين من تركيا

عـلــى مـعـلــومــات تفيد بـعــزم خاليا
ال ـت ـن ـظ ـي ــم عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـ ّـي ــات
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ق ـ ـ ــادتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا» .ويـ ـسـ ـع ــى
بعض الوجهاء إلى احتواء التوتر
األخ ـيــر ،وإل ــى منع أي تــوتــر جديد
عـبــر «ال ـع ـمــل عـلــى تـســويــة تضمن
م ـغ ــادرة خــايــا الـتـنـظـيــم للمدينة
ّ
نـهــائـيــا» وفـقــا ملـصــدر مـحـلـ ّـي .لكن
الجهود املبذولة تصطدم بعوائق
ّ
عدة ،على رأسها «الشكوك بوجود
خ ــاي ــا أخـ ــرى مــرت ـب ـطــة بــالـتـنـظـيــم
غ ـيــر ت ـلــك ال ـت ــي أع ـل ـنــت ُوج ــوده ــا،
ّ
مــا يعني أن أي تـســويــة ت ـبــرم اآلن
ّ
سـتـكــون مـ ـه ــددة» .امل ـصــدر الـقــريــب
ّ
ّ
من أحد الوجهاء أكد لـ«األخبار» أن
«مغادرة العناصر للمدينة سيكون
ع ـب ــر ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام (الـ ــدولـ ــة
الـ ـس ــوري ــة) ،وب ـض ـمــانــة الــوس ـط ــاء،
ّ
مــا يـعـنــي أن الــوس ـطــاء سيكونون
ّ
تهديد للتسوية
مسؤولني عــن أي
ٍ
ّ
تـ ـش ــكـ ـل ــه أي مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ــرت ـب ـط ــة
بالتنظيم».
صهيب...

دعا مسؤول في وزارة الخارجية الروسية إلى
إج ــراء تحقيق فــي مـعـلــومــات تفيد باحتمال
توريدات ملكونات غاز السارين من تركيا إلى
مسلحني سوريني.
وفي تصريح صحفي ،ذكر مدير دائرة شؤون
الــرقــابــة وح ـظــر ان ـت ـشــار األس ـل ـحــة ف ــي وزارة
الخارجية ،ميخائيل أوليانوفّ ،أن «أحــد نواب
البرملان التركي لفت االنتباه أخيرًا إلــى وقائع
تـشـيــر إل ــى اح ـت ـمــال ت ــوري ــدات ع ـنــاصــر غــاز
ال ـســاريــن مــن تــركـيــا للمسلحني ال ـســوريــن».
ّ
ً ّ
وتابع قائال إنها «وقائع تتطلب تحقيقًا ،وليس
ض ـم ــن ص ــاح ـي ــات م ـن ـظ ـمــة ح ـظ ــر األس ـل ـحــة
الكيميائية فحسب ،بل ضمن آلية التحقيقات
املشتركة بينها وبني منظمة األمم املتحدة التي
ب ــدأت عملها أوائ ــل تـشــريــن الـثــانــي املــاضــي».
وأشار إلى أن موسكو ستتابع إجراء هذا العمل
ال ــذي سـيـكــون ممكنًا تـقــويــم نتائجه فــي أول
تقرير لآللية املشتركة املذكورة ،يتوقع صدوره
بعد شهر تقريبًا.
(نوفوستي)

