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تحقيق

ً
عن بيالروسيات رفضن مغادرة دمشق :أنا أصال سورية!
في وقت يغتنم فيه السوريون أي
فرصة للهرب من آالم الحرب عبر الهجرة
إلى أوروبا ،اختارت بعض النسوة من روسيا
البيضاء البقاء في دمشق ،ومتابعة
نشاطهن التجاري في شوارع العاصمة
وبيع األلبسة المستوردة
دمشق ــ ريما نعيسة
تـحـمــل انــاسـتــاسـيــا بـضــائـعـهــا يوميًا
م ــن بـيـتـهــا ال ـك ــائ ــن ف ــي حـ ـ ّـي امل ـ ــزة في
مدينة دمشق ،وتمضي باتجاه ساحة
املحافظة ،وسط العاصمة ،لتتجه بذلك
إلـ ــى ع ـم ـل ـهــا ،حــال ـهــا حـ ــال ال ـك ـث ـيــر من
ً
الدمشقيني« .أنــا أصــا ســوريــة» هكذا
تتحدث بلهجة مكسرة.
تجلس اناستاسيا مع رفيقاتها على
الرصيف املقابل ملبنى وزارة الصناعة:
«ه ــي أول م ــرة بـتـجــي ل ـع ـنــدي» هـكــذا
تـ ـق ــول فـ ــي وجـ ـ ــه كـ ــل غ ــري ــب ي ــزوره ــا
للمرة األول ــى .تـفــرش النسوة اآلتـيــات
مــن روس ـيــا الـبـيـضــاء بضائعهن على
ّ
ال ـط ــري ــق أو ي ـعــل ـق ـن ـهــا ع ـل ــى ال ـحــائــط
ب ـطــري ـقــة غ ـيــر قــانــون ـيــة ح ـيــث م ــا من
ترخيص يسمح بانتشار «البسطات
العشوائية» إال أن البلدية تغض النظر
ع ـن ـهــا .وال ـب ـض ــائ ــع عـ ـب ــارة ع ــن بعض
ً
األل ـب ـســة امل ـس ـت ــوردة ت ـ ــارة م ــن أوروبـ ــا
وتارة أخرى من تركيا.
ّ
ت ـج ـتـمــع ال ـن ـس ــوة األرب ـ ـ ــع كـ ــل ص ـب ــاح،

عــدا يــوم الجمعة ،عند ُ الــزاويــة املقابلة
ملبنى وزارة الصناعة ،ق َ
رب فندق الشام
الشهير ليبدأن رحـلــة العمل والبحث
ع ــن لـقـمــة ال ـع ـيــش .يـصـنـفــن الـبـضــائــع
مــن األق ــل سـعـرًا إل ــى األع ـلــى ،وتشتهر
بضائعهن بني سكان العاصمة بأنها
أق ــل سـعـرًا مـقــارنــة ب ــاألس ــواق القريبة
كسوق الحمرا والشعالن.
عــرفـهــن سـكــان دمـشــق جـيـدًا وحفظوا
أم ــاك ـن ـه ــن املـ ـتـ ـع ــددة ح ـت ــى صـ ــار لـهــن
زبائن خاصون .تقول هدى ،الطالبة في
جامعة دمشق« :ما بعرف اشتري غير
من هــون ،أسعار رخيصة ...ونفسيات
ل ـط ـي ـف ــة» .وتـ ـضـ ـي ــف« :كـ ـن ــت ص ـغ ـيــرة
وجـ ــارة سـتــي ك ــان اسـمـهــا فـيــرونـيـكــا.

كانت تجيب مالبس أجنبية ذات جودة
عــال ـيــة وأسـ ـع ــار م ـنــاس ـبــة ،وتـعــرضـهــا
بــالـشــارع مــع مجموعة مــن النساء من
وقتها وأنا ما بشتري غير منهن».
تطبعت اناساستيا اآلتية من روسيا
البيضاء بالكثير من أطباع السوريني
ّ
حتى صــارت تسمع فـيــروز كــل صباح
وهـ ــي تــرت ـشــف ف ـن ـجــان ق ـهــوت ـهــا .هــذا
م ــا يـخـبــرنــا ب ــه ص ــوت املـسـجـلــة الـتــي
تضعها بجانبها .هي أتت إلى سوريا
منذ  10سنوات مع صديقتها املتزوجة
بـ ــرجـ ــل سـ ـ ـ ـ ــوري .ت ـ ـقـ ــول فـ ــي حــدي ـث ـهــا
ل ــأخ ـب ــار« :س ــوري ــا فـتـحــت ل ــي نــافــذة
جــديــدة عـلــى الـحـيــاة وضمتني إليها
ب ـكــل ح ـن ــان ح ـتــى صـ ــرت أش ـع ــر بــأنــي

جزء منها» ،لكن ماذا عن قذائف الهاون
وأص ــوات الحرب املخيفة؟ تجيب« :ما
فــي شــي ب ـخــوف قــد الـفـقــر .وق ــت تنزل
قذيفة منتخبى بمحل قريب».
لـ ـ ــم تـ ـنـ ـقـ ـط ــع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة
ال ـب ـيــاروس ـيــة ،بــل عـمـلــت الحكومتني
على تقويتها وتوثيقها خالل الخمس
ّ
سنوات املاضية ،إل أن خطورة العيش
في دمشق دفع سفارة روسيا البيضاء
قـبــل عــامـ ّـن إل ــى االعـ ــان عــن مساعدة
كــل مــن يــرغــب الـسـفــر .رفـضــن النسوة
البيالروسيات االقتراح وأصــررن على
البقاء في العاصمة التي ِبنت يعتبرنها
موطنهن األص ـلــي« .بـيــاروسـيــا دولــة
متواضعة جدًا مقارنة بجمالها اآلخذ»،

داخل كنيسة مار سركيس األرمنية في دمشق (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

تـقــول آنــاسـتــاسـيــا ،لتضيف رفيقتها
الجالسة على كرسي بالستيكي وتقوم
بإخراج املالبس من األكياس وتعليقها
على الحائط« :بالشامّ في شغل كتير.
أم ــا ب ـي ــاروس ـي ــا ،ف ـكــنــا ن ـت ـعــذب كتير
لنالقي شغل ومستحيل نالقي» ،تقول
إيلينا .وتضيف« :لهذا السبب ما بترك
ســوريــا لــو بــدهــا تـشـعــل فــوقـهــا حــرب
عاملية ثالثة».
خ ــال س ـنــوات ال ـحــرب الـخـمــس ،خلت
ش ــوارع دمـشــق مــن ال ــزوار األجــانــب أو
املـقـيـمــن وه ــي ال ـتــي عــرفــت الكثيرين
منهم .غادرها الجميع في فترة الحرب
إذ رأت سـ ــوريـ ــا مـ ــن أخـ ـط ــر امل ـن ــاط ــق
ف ــي ال ـعــالــم .ف ـصــار غــريـبــا عـلــى سكان
ال ـع ــاص ـم ــة أن يـ ـشـ ـه ــدوا أج ـن ـب ـي ــا فــي
ً
شوارعهم املنكوبة« :غريبني فعال إذا
وكتار عم نفكر نسافر .ما عم أفهم
أنا
ّ
ليش هــنــي بقيانني ه ــون» ،تـقــول هبة
الواقفة أمام إحدى بسطات النسوة.
ب ـ ــدأت ه ـ ــذه امل ـه ـن ــة ف ــي الـ ـظـ ـه ــور مـنــذ
ح ــوال ــى ال ـ ـ  20ع ــام ــا ع ـنــدمــا انـفـصـلــت
بـيــاروسـيــا عــن االت ـحــاد السوفياتي.
وراحــت تنتشر في شــوارع خالل الـ 10
س ـنــوات األخ ـي ــرة ،إذ لــم تــؤثــر الـحــرب
عليها بشيء وصــارت جــزءًا من ذاكــرة
دمـ ـش ــق« .ال ـغ ــري ــب ف ــي ق ـصــة ال ـن ـســوة
البيالروسيات أنهن لم يغادرن دمشق
خالل الحرب وبقني في أماكنهن التي
يـتـخــذونـهــا م ــن ق ـب ــل» ،ه ــذا م ــا تـقــولــه
يارا ،وهي واحدة من الزبونات اللواتي
اعـ ـت ــدن أن ي ـش ـتــريــن م ــن انــاس ـتــاس ـيــا
ورفيقاتها.

تقرير

«النصرة» تضرب كفرنبل بـ«سيف الشرع» من جديد
صهيب عنجريني
م ـ ّـرة أخ ــرى سـ ـ ّـددت «جـبـهــة الـنـصــرة»
ـرع ال ـ ـسـ ــوري ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـق ــاع ــدة)
(ال ـ ـفـ ـ ً
ض ــرب ــة «م ـت ـش ـ ّـددة» ف ــي قــريــة كفرنبل
(ريف إدلب الجنوبي) التي ّ
تحولت في
مرحلة من ّاملراحل إلــى رمــز لـ«الحراك
ّ
اإلعالمي الــثــوري» .عناصر مسلحون
تابعون لـ«النصرة» داهموا أمس ّ
مقر
ّ
املحلي الذي يبث من
لـ«راديو فريش»
داخل القرية ،لتسري بعدها أنباء عن
َ
اعتقال ناشطني إعالميني اثنني ،هما
رائ ــد ال ـفــارس (مــديــر املكتب اإلعــامــي
لــ«مـجـلــس مــديـنــة ك ـفــرن ـبــل») ،وه ــادي
العبد اللهُ .
ويعد األخير أحد ّ
املقربني
مــن «الـنـصــرة» وواحـ ـدًا مــن الناشطني
اإلع ــامـ ـي ــن ال ــذي ــن ق ــام ــوا ب ـم ـح ــاورة
زع ـي ـم ـه ــا أب ـ ــو م ـح ـم ــد الـ ـج ــوالن ــي فــي
آخــر ظـهــور إعــامــي لــه (تـشــريــن ّ
األول

املـ ــاضـ ــي) .الحـ ـق ــا ،ن ـقــل ن ــاش ـط ــون عن
«مــؤس ـســة امل ـن ــارة ال ـب ـي ـضــاء» (الـ ــذراع
اإلع ــامـ ـي ــة ل ـل ـن ـص ــرة) ن ـف ـي ـهــا اع ـت ـقــال
ال ـع ـبــد ال ـلــه وتــأك ـيــد اع ـت ـقــال ال ـف ــارس.
ك ــذل ــك ،أدلـ ــى «ال ـقــاضــي ال ـع ــام لجيش
ال ـف ـت ــح» ع ـبــد ال ـل ــه امل ـح ـي ـس ـنــي بــدلــوه
ف ــي ال ـق ـض ـيــة ،ف ـق ــال ع ـبــر ت ـغ ــري ــدة في
م ــوق ــع «تـ ــوي ـ ـتـ ــر»« :أب ـل ـغ ـن ــي اإلخـ ـ ــوة
فــي الـنـصــرة أن ه ــادي لــم يعتقل ()...
نـنـتـظــر م ــن ال ـغــالــي هـ ــادي أن يــوضــح
األمر» .كما نقل الناشطون عن «قيادي
ّ
فــي ال ـن ـصــرة» تــأكـيــده أن «ه ــادي حــر،
َ
وسيفرج عن رائــد أيضًا» ،من دون أن
ّ
تتوافر أي معلومات تــؤكــد الـكــام ،أو
تـنـفـيــه .وأوضـ ــح عــام ـلــون ف ــي «رادي ــو
ّ
فريش» أن العناصر قاموا بـ«مصادرة
أجهزة البث ،وإغالق استوديو اإلذاعة
ومنع أي عضو في الراديو من االقتراب
والعمل» .وأفرغت «النصرة» ّ
املقر من

محتوياته ،وأبلغت العاملني أن املقر
ُمصادر ّ
ورددوا عبارة «ما بدنا إعالم
ه ــون» وفـقــا لـلـمـصــادر ذات ـهــا .ب ــدوره،
قــال خالد العيسى (أحــد العاملني في
ّ
اإلذاعة) إن عناصر «النصرة» أجبروه

عـ ـل ــى «دوس عـ ـل ــم الـ ـ ـث ـ ــورة» ب ـعــدمــا
اعتقلوا العبد الله وال ـفــارس .وأفــادت
ّ
م ـ ـصـ ــادر مـ ــن داخ ـ ـ ــل «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» بـ ــأن
توقيف الفارس جاء على خلفية نقضه
ات ـفــاقــا يـقـضـ ّـي ب ــ«ع ــدم بــث املوسيقى
عبر األثير ،ألنها ّ
محرمة شرعًا» .وفي
ّ
ال ـ ّـس ـي ــاق ،أكـ ــد م ـص ــدر م ــن «ال ـن ـصــرة»
ّ
ّ
لــ«األخـبــار» أن «هناك أسبابًا شرعية
َ
استوجبت اإلجـ ــراءات ونحن
وجيهة
ّ
ّ
نـسـ ّتـغــرب ك ــل ه ــذه ال ـضــجــة ،سـبــق ان
أعلنا أننا سنطبق الشرع في املناطق
ّ
الحرة وهذا ما نقوم به» .وأضاف« :من
ال يـعـجـبــه ذل ــك فـلـيــذهــب إل ــى مـنــاطــق
ّ
ويطبق قوانينهم
سيطرة النصيريني
ال ـك ــاف ــرة .ال ـش ـهــداء ال ــذي ــن دف ـع ــوا ثمن
الـتـحـ ّـريــر قــامــوا بــذلــك لـيـســود الـشــرع
ّ
وي ـح ــق الـ ـح ــق»ُ .ي ــذك ــر أن «ال ـن ـص ــرة»
ّ
سـبــق لـهــا أن قــامــت ف ــي ك ــان ــون األول
 2014ب ــإج ــراءات مـشــابـهــة فــي الـقــريــة

ذاتها ،حيث عمدت حينها إلى «طمس
ال ـل ــوح ــات ال ـث ــوري ــة بــال ـلــون األس ـ ــود».
(«األخ ـب ــار» ،الـعــدد  ،)2478األمــر الــذي
فعل مشابهة ملا جرى أمس،
أثار ردود ٍ
َ
قبل أن ترضخ القرية لألمر الواقع.
ـت مـ ـت ــأخ ــر م ـ ــن لـ ـي ــل أم ـ ــس،
وف ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ٍ
ك ـتــب ال ـع ـبــد ال ـل ــه ع ـلــى صـفـحـتــه على
«ال ـ ـف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» ،تـ ـف ــاصـ ـي ــل إقـ ـتـ ـح ــام
«ال ـن ـص ــرة» مـقــر ال ــرادي ــو ،وإح ـت ـجــازه
م ــع رائ ـ ــد ال ـ ـفـ ــارس .وق ـ ــال ال ـع ـب ــد ال ـلــه
«لـ ـق ــد خـ ـلـ ـع ــوا كـ ــل األبـ ـ ـ ـ ــواب امل ـغ ـل ـق ــة،
واقتحموا املقر وداسوا على أغراضنا
وقــامــوا بمصادرتها» .وأشــار إلــى أنه
وب ـع ــد ن ـق ــاش ــات م ــع ق ـ ــادة وشــرع ـيــن
ف ــي «ال ـن ـص ــرة» ،ط ــوال أم ــس« ،أقـ ّـري ـنــا
بـ ــاملـخــالـفــات الـشــرعـيــة فــي مـنـشــورات
الـفــارس ،وأقــرت النصرة بخطئها في
اإلق ـت ـح ــام ،ووعـ ــدت ب ــإرج ــاع امل ـع ــدات،
وتم السماح لنا باملغادرة».

مشهد سياسي

ّ
دي ميستورا متفائل ...والصواريخ طريق «جيش االسالم» نحو الحل!
ال يـ ـ ــزال امل ــوف ــد األمـ ـم ــي إل ـ ـ ّـى س ــوري ــا
ستيفان دي ميستورا يضخ جرعات
التفاؤل في امكانية انعقاد املفاوضات
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة أواخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـشـ ـه ــر الـ ـح ــال ــي.
الــرجــل ال ــذي «حـ ّـصــل» تأييد الــريــاض
ودمـ ـش ــق وط ـ ـهـ ــران الن ـع ـق ــاد «جـنـيــف
 »3ف ــي م ــوع ــده وف ــي «جـ ـ ّـو م ـنــاســب»،
ك ـ ّـرر مــن الـعــاصـمــة اإليــران ـيــة أم ــس ما
قــالــه فــي السعودية قبل أي ــام« :األزم ــة
الــدبـلــومــاسـيــة بــن الـسـعــوديــة وإي ــران
لــن تــؤثــر فــي امل ـفــاوضــات حــول الـنــزاع
ّ
السوري» .وأضاف أن «وزير الخارجية
السعودي أكد لي انه لن يكون هناك اي
تأثير من جهتهم ...وفي إيران وعدوني
بــالـشــيء نـفـســه» .وأشـ ــار إل ــى أن قطع

العالقات الدبلوماسية بني السعودية
وإيــران كــان مصدر القلق الرئيسي له
قـبــل زي ــارت ــه ،بـيــد أن ــه أك ــد عـقــب لقائه
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف أن املحادثات في جنيف ال يزال
من املمكن أن «تبدأ في ّ
جو مناسب».
فـ ــي د ّم ـ ـشـ ــق ،كـ ـ ــان «جـ ـي ــش االسـ ـ ــام»
امل ـصــنــف ارهــاب ـيــا بـحـســب «ال ـلــوائــح»
الـ ـس ــوري ــة وال ــروسـ ـي ــة وهـ ــو املـ ـش ــارك
فـ ّـي «هـيـئــة ال ــري ــاض» امل ـعــارضــة ،يــرى
أنـ ـ ــه «مـ ــن غ ـي ــر امل ـق ـب ــول ال ـح ــدي ــث عــن
ح ــل س ـي ــاس ــي ل ـل ـح ــرب ب ـي ـن ـمــا ي ـمــوت
الناس من الجوع والقصف» ،معتبرًا
ّ
أن «أف ـ ـضـ ــل س ـب ـي ــل الج ـ ـبـ ــار ح ـكــومــة
دمـ ـش ــق ع ـل ــى الـ ـت ــوص ــل ل ـت ـس ــوي ــة هــو

الحكومة السورية
مستعدة للمشاركة
في المحادثات

السماح للدول الشقيقة بتزويد الثوار
بصواريخ مضادة للطائرات».
وأب ـ ـل ـ ـغـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة دي
ميستورا أول من أمــس أنها مستعدة

للمشاركة في املحادثات ،لكنها أكدت
ضــرورة الحصول على قائمة بأسماء
شخصيات املعارضة التي ستشارك.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،عـقــد مــؤتـمــر ممثلية
الخارج لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»
في جنيف ،لتحديد العالقة مع القوى
السياسية والعسكرية الـتــي انضمت
ل ـل ـم ـج ـلــس ،وامل ــوق ــف م ــن «ج ـن ـيــف »3
وم ــن ق ــوى امل ـعــارضــة األخـ ــرى .ويــأتــي
ً
هذا االجتماع (السبت واألحد) تكميال
لالجتماع التأسيسي للمجلس الــذي
ُعـقــد فــي مــديـنــة املــالـكـيــة فــي الحسكة
يوم الثامن والتاسع من كانون األول.
واكـ ــد امل ـج ـت ـم ـعــون ،بــرئــاســة الــرئـيــس
املـ ـشـ ـت ــرك لـ ــ«املـ ـجـ ـل ــس» ه ـي ـث ــم م ـن ــاع،

على الوثيقة السياسية والتنظيمية
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن امل ــؤتـ ـم ــر ال ـتــأس ـي ـســي،
ال ـتــي تــؤكــد عـلــى «ال ـحــل الــديـمـقــراطــي
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـتـ ـف ــاوض ــي فـ ــي عـمـلـيــة
التغيير الديمقراطي الشامل من خالل
ن ـظــام دي ـم ـقــراطــي بــرملــانــي ت ـع ــددي ال
مركزي ،والتأكيد على محاربة االرهاب
بـكــافــة اش ـكــالــه» .وأك ــد الـحـضــور على
أن «الـحــل السياسي يتطلب مشاركة
جميع االطـ ــراف الـسـيــاسـيــة وبحقوق
م ـت ـســاويــة ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـفــاوض ـيــة
امل ـت ـعــددة االط ـ ــراف عـلــى اسـ ــاس بـيــان
ج ـن ـيــف وت ـف ــاه ـم ــات ف ـي ـي ـنــا وق ـ ـ ــرارات
مجلس االمن».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

