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إإسراائيیل  نحو  «قانونن  إإررهھھھابب»  أأكثر  صراامةً  من  «االطوااررئئ»

االجزاائر:  االمعاررضة  تضاعف  االضغط  على  االحكومة  لكشف  االوضع  االصحي
لبوتفليیقة

ااططالقق  نارر  قربب  جامعة  في  كاليیفوررنيیا  يوقع  ثالثة  جرحى

االمحكمة  االجنائيیة  االدووليیة  ال  تزاالل  غائبة  ررغم  االفظائع  االسوررية

مقتل  6  أأشخاصص  على  ااألقل  في  غاررةة  أأميیركيیة  على  شمالل  غربب
باكستانن

ززلزاالل  بقوةة  5,9  قبالة  تايواانن

ددمشق  تأسف  لقراارر  االنمسا  سحب  قوااتهھھا  من  ااألندووفف  ووترحب
برووسيیا

أأحمد  بركاتت  يقدمّم
ملحمة  أأسطوررية
متأثرااً  بسبيیلبرغغ

االشعب  وواالجيیش
وواالمقاوومة...  فضولل

ااسترااتيیجي

ميیس  ددااغر  قاصّة
االحيیاةة  االفلسطيینيیة

االيیوميیة

«تظاهھھھرةة  محبة»  في
عكارر  وواالسبب  برنامج

«عل  أأكيید»

جهھھادد  االخاززنن
عيیونن  ووآآذذاانن  (االمستبد

االمستنيیر)

عبداالعزيز  االسويد
خال  لك  االجو  فـ  «بيیضي

وومصمصي»

بدررية  االبشر
رربما  -  هھھھل  أأصبح  خرووجج
االمرأأةة  من  االمنزلل  عبئاً

عليیهھھا؟

Baklava  Enhances  Priorities

7.5

  

  

االكيیماوويي  في  قلب  ددمشق
بعدما  قطع  «االجيیش  االحر»

االطريق  إإلى  حمص
ددمشق  -  باسل  محمد

االجمعة  ٣۳١۱  مايو  ٢۲٠۰١۱٣۳

  تحولل  نوعي  في  مسارر  ااألحدااثث  في  سوررية  ططرأأ  ااألسبوعع

االفائت٬،  ليیس  بالنسبة  االى  معركة  االقصيیر  ووددخولل  حزبب

االله  كالعب  علني  ووأأساسي  فيیهھھا  فحسب٬،  بل  ما  جرىى

في  قلب  االعاصمة  ددمشق٬،  حيیث  ووصل  تأثيیر  غاززااتت  أأططلقهھھا

االنظامم  -ووفق  ما  يقولل  ناشطونن  معاررضونن  من  حرستا-  إإلى  قلب  أأحيیاء  االعاصمة٬،

ووحتى  أأنهھھا  أأصابت  عناصر  أأمن  من  فرعع  اامن  االدوولة  (االخطيیب)  ووموااططنيین  من

قاططني  أأحيیاء  االعباسيیيین  وواالتجاررةة  وواالعدوويي  وواالقصورر  نقلواا  على  أأثرهھھھا  إإلى

مشافي  االحيیاةة  وواالفرنسي  وومرااكز  االهھھاللل  ااألحمر.

بدأأتت  االقصة  بعد  ما  جرىى  على  أأووتوستراادد  حمص-ددمشق  االدوولي  بالقربب  من

حرستا  ااألسبوعع  االمنصرمم٬،  حيین  ووصلت  قوااتت  تابعة  للجيیش  االحر  إإلى  حوااجز

االجيیش  االنظامي  ووكبدتهھھا  خسائر  كبيیرةة٬،  ووسيیطرتت  قوااتت  االمعاررضة  على

مؤسسة  ميیاهه  رريف  ددمشق  وواالتي  تحاذذيي  ااألووتوستراادد  االدوولي  مباشرةة.

ووووفق  ما  ررووااهه  شهھھودد٬،  فإنن  جثث  مقاتلي  االنظامم  بقيیت  على  ططرفي  االطريق  تحيید

عنهھھا  االسيیاررااتت  االعابرةة٬،  على  قِلتهھھا٬،  كما  تشاهھھھد  بوضوحح  آآثارر  االمعركة  من  ددباباتت

ووسيیاررااتت  محرووقة.

يقولل  أأحمد  من  مدينة  سلميیة:  «ططريق  حمص  ددمشق  يبدوو  ووكأنه  شهھھد  أأمم

االمعارركك٬،  كنا  قاددميین  من  سلميیة  باتجاهه  ددمشق  يومم  االسبت  2013-5-25.

االبولمانن  ززاادد  من  سرعته  عند  ووصولنا  منطقة  حرستا٬،  مخافة  ررصاصاتت  االقنص

ووااالشتباكك٬،  ووبدأأ  االبولمانن  بالتعرجج  عند  هھھھذهه  االمنطقة  لنكتشف  الحقاً  أأنه  يحيید

عن  االجثث  االملقاةة  على  جانبي  االطريق  وواالتي  بدأأتت  تتفسخ٬،  إإضافة  لمشاهھھھدتنا

سيیاررااتت  ووعرباتت  جيیش  ووددبابة  محترقة».

ووبداا  أأنن  االنظامم  لم  يستسلم  لفكرةة  اانقطاعع  ططريق  ددمشق-حمص٬،  لما  لهھھذاا

االطريق  من  ااسترااتيیجيیة  مهھھمة  لقوااته٬،  فزجج  بقوااتت  كبيیرةة  محاووالً  رردد  مقاتلي

االجيیش  االحر  عن  االطريق  االدوولي  باتجاهه  حرستا٬،  وولم  ينته  إإال  باستخداامم  قنابل

تحويي  غاززااتت  سامة  فجر  26-5-2013.  أأُلقيیت  هھھھذهه  االقنابل  على  حرستا

وومناططق  جوبر  وواالقابونن٬،  على  ما  بثة  ناشطونن  على  «يوتيیوبب»٬،  حيیث  أأظظهھھرتت

ااألشرططة  مسعفيین  يقومونن  بإسعافف  جرحى  منهھھم  أأططفالل  ووتبدوو  عليیهھھم  آآثارر

ااإلصابة  بغاززااتت  سامة.  إإال  أأنن  االغاززااتت  لم  تبق  في  نطاقق  حرستا٬،  بل  ووصلت  إإلى

مناططق  ضمن  االعاصمة٬،  كالتجاررةة  وواالعدوويي  وواالقصورر  وواالعباسيیيین٬،  ووأأفاددتت

شهھھاددااتت  سكانن  تلك  ااألحيیاء  بتعرضهھھم  لحاالتت  ضيیق  نفس  ووإإعيیاء  ووتقيیؤ.

تقولل  يارراا  ووهھھھي  من  سكانن  منطقة  االقصورر٬،  «لم  نشم  أأيي  رراائحة٬،  كنت  ااستخدمم

االكمبيیوتر  ووفجأةة  لم  أأعد  أأررىى  االحرووفف٬،  ووأأحسست  بغصة  تمنعني  من  االتنفس٬،

ووبدأأتت  بالتقيیؤ٬،  تبعني  ززووجي  محاووالً  مساعدتي٬،  إإال  أأنه  هھھھو  نفسه  بدأأ  باالررتجافف٬،

ووبدأأتت  حدقتي  عيینيیه  تصغراانن٬،  ووبداا  مصاباً  بإعيیاء٬،  ظظننا  لبرهھھھة  أأننا  أأُصبنا  بتسمم٬،

نزلنا  إإلى  مركز  للهھھاللل  ااألحمر٬،  ووجدناهه  ممتلئاً  بأهھھھالي  االحي  االذين  يعانونن

ااألعرااضض  ذذااتهھھا٬،  قامم  االممرضونن  االذين  ااررتدوواا  كماماتت  بتعريضنا  للرذذااذذ٬،  ووشاهھھھدنا

عدددااً  من  عناصر  أأمن  االدوولة  (فرعع  االخطيیب)  االقريب  من  منزلنا  يقومونن  بتسجيیل

أأسماء  االمرضى  ووأأررقامم  هھھھوااتفهھھم  ووبيیاناتت  هھھھوياتهھھم  االشخصيیة٬،  ووكانن  عددد  من

ززمالئهھھم  مصاباً  أأيضا٬ً،  فيیما  هھھھم  يلبسونن  االكماماتت»  .

ثائر  شابب  من  منطقة  االتجاررةة  قالل:  «في  االطريق  إإلى  االمستشفى  االفرنسي

االوااقع  في  االقصاعع٬،  حيیث  كنت  أأقومم  بإسعافف  أأختي٬،  الحظت  جنوددااً  يلبسونن

أأقنعة  ووااقيیة  وومنتشرين  على  االمفاررقق  وواالطريق  إإلى  االمستشفى٬،  ووهھھھناكك  قامم

أأططباء  بحقن  شقيیقتي  بماددةة  ااألترووبيین٬،  ووحيین  سألت  االطبيیب  االذيي  كانن  يشرفف

على  عالجج  إإصاباتت  عديدةة  كإصابة  أأختي٬،  أأخبرني  بأنن  غاززااتت  سامة  اانتقلت  في

االهھھوااء  من  منطقة  جوبر٬،  ووهھھھناكك  إإصاباتت  عديدةة  إإال  أأنهھھا  ليیست  خطرةة»٬،  ووأأضافف

ططبيیب  يعمل  في  مستشفى  االحيیاةة  على  أأووتوستراادد  االعدوويي  ررفض  االكشف  عن

ااسمه:  «تلقيینا  إإنذااررااً  بضرووررةة  االتوجه  إإلى  ااإلسعافف٬،  ووأأنن  هھھھناكك  حاالتت  ااختناقق

لدىى  عددد  من  االمرااجعيین٬،  نزلنا  إإلى  بهھھو  ااإلسعافف٬،  أأعطتنا  االممرضاتت  كماماتت

ووأأنذررننا  بوجودد  غازز  ليیس  له  رراائحة  في  االمنطقة  ووأأنن  هھھھناكك  أأكثر  من  عشر

إإصاباتت.  كانت  عناصر  االحاجز  خاررجج  االمستشفى  قد  ااررتدتت  أأيضاً  كماماتت  ووااقيیة٬،

(6)Like 1830



  

االخميیس  ٣۳٠۰  مايو  ٢۲٠۰١۱٣۳ آآخر  تحديث:  

Add a comment

View 1 more

Facebook social plugin

6 comments

 

Hammoz Nasser ·  Top Commenter · االمدخل االجنوبي
االمدخل االجنوبي
أأمس ووصل أأخي ووعائلته قاددميین من ددمشق...ووهھھھو يقطن في االتجاررةة ووعلى مدىى خط نارريي.
أأقل من 500 متر عن جوبر ووأأبعد قليیال عن حرستا وومجاوورراا ألتوستراادد االعدوويي...ووهھھھو نفى مثل.
هھھھذهه ااألخبارر جملة ووتفصيیال ووقالل أأنه لم ير أأوو يسمع بأيي عوااررضض كيیماووية أأصابت.أأحداا من أأبناء.
االحي أأوو ااألحيیاء االمجاووررةة....
Reply ·  · Like · Follow Post · June 1 at 2:35pm3

Ghanuj Safo Ghanuj

كل االموجوددين ددااخل سورريا كذاابيین...أأميیركا بتعرفف أأكتر...
Reply · Like · June 1 at 4:42pm

Kamil Khatib ·  ·  Top Commenter · 
االكيیماوويي في قلب ددمشق.
Reply ·  · Like · Follow Post · May 31 at 7:11am

Follow

2

Anas Samoiel · 
للقرااءةة...
Reply ·  · Like · Follow Post · May 31 at 3:50pm2

Abdullah Babi

حتى أأمريكا االتي االتي يقالل أأنهھھا أأقوىى قوةة في االعالم لهھھا ما لهھھا من حساباتهھھا االتي تبدوواا لنا هھھھذهه االقوةة تكذبب ووعلى لسانن
ررئيیسهھھا عندما قالل ماقالل عن أأستخداامم ااألسلحة االكيیميیائيیة. 
على أأية حالل دداائما للباططل جولة بس ووبعدين؟؟ ووكل ااألحتراامم االى االشعب االسورريي االصابر.
Reply · Like · Follow Post · May 31 at 9:19pm

Faye'e Raye'e · Sami Droubi School
االكالمم مؤكد.. وولكن ااإلصاباتت كانت بالعشرااتت ووبإصاباتت خفيیفة. بالرغم من إإستشهھھادد 6 أأشخاصص بيین حرستا وواالقابونن ووووقوعع
إإصاباتت باإلستنشاقق بيین االعباسيیيین ووجوبر وواالتجاررةة.. وواالتي تحتسب خفيیفة ما لبثت أأنن إإختفت ااألعرااضض مع مروورر االوقت.
Reply · Like · Follow Post · June 2 at 12:56am
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The  Post-  Post-Qusair  Phase

The  Fall  of  Qusayr:  A  Scar  on  the  Conscience  of  the  Security
Council

Karantina's  displaced:  from  palaces  to  basements

Erdogan,  a  Scapegoat  of  his  Obstinacy

Ayoon  wa  Azan  (My  Suggestion  to  the  Sayyed)

Why  Do  You  Find  Hezbollah’s  Behavior  Strange?

The  Arab  Gulf  and  Hezbollah

The  Expected  Results  of  Geneva  2

مشاهھھھدةةًهھھھذاا  ااألسبوعع

االقرضاوويي:  مشايخ  االسعوددية  االكبارر  كانواا  أأنضج  مني  ألنهھھم
عرفواا  "حزبب  االله"  على  حقيیقته

٢۲٢۲٢۲٩۹٦

ناززحونن  من  االقصيیر  إإلى  عرسالل  يروووونن  أأهھھھواالل  هھھھرووبهھھم:  ال
«نصرةة»  عندنا  وومقاتلو  «حزبب  االله»  أأخرجونا  من  بيیوتنا

٧۷٤٦٦

٧۷٣۳٠۰٧۷«ااحترااقق»  حسن  نصراالله!

٥٠۰٩۹٢۲خائفة  وومخيیفة

٤٩۹٦٠۰ااوولل  ظظهھھورر  علني  النجيیليینا  جولي  بعد  ااستئصالل  ثدييیهھھا

٤٥٩۹٥قائد  عسكريي  سورريي:  سنرفع  ررااية  االحسيین  في  مطارر  منغ

ززفافف  أأوولل  ررئيیس  لـ«فيیسبوكك»  يكلّف  9  مالييین  ددووالرر..  ووإإيلي
صعب  يصمم  فستانن  االعرووسس

٤٤٣۳٦

أأررددووغانن  يصف  االمتظاهھھھرين  بـ«االرعاعع»  وويعد  ببناء  مسجد  في
مكانن  ااالحتجاجاتت

٤٠۰٢۲٥

٣۳٩۹٤٣۳ااسطنبولل  تمهھھد  االطريق  لتغيیيیر  أأميیركي  في  سوررية؟

٣۳٩۹٢۲٢۲«حزبب  االله»  أأمم  «حزبب  االشيیطانن»...  هھھھو  نتاجج  عربي!

٣۳٧۷٨۸٦رربما  -  كيیف  تشاهھھھد  فيیلما ً سيینمائيیا ً في  االسعوددية؟

٣۳٣۳٠۰٢۲سقوطط  االقصيیر  ووصمة  عارر  على  ضميیر  مجلس  ااألمن

Facebook

daralhayat ‑‐- جريدةة االحيیاةة

75,613 daralhayat ‑‐- جريدةة االحيیاةة

Facebook

بريدكك  اااللكترووني

  

إإصاباتت.  كانت  عناصر  االحاجز  خاررجج  االمستشفى  قد  ااررتدتت  أأيضاً  كماماتت  ووااقيیة٬،

ووددخلت  بهھھو  االمستشفى  ووبدأأتت  بتسجيیل  أأسماء  االمرضى  في  قسم  ااإلسعافف٬،

ووططلبت  منا  إإسعافهھھم  بصمت  ووعدمم  االتحدثث  عن  االموضوعع٬،  فأددرركنا  حيینهھھا  اانه  تم

ضربب  قنابل  كيیماووية  على  منطقة  االقابونن٬،  ووأأنه  غازز  من  مشتقاتت  االفوسفورر

االعضويي  ووغالباً  هھھھو  غازز  االساررين٬،  ووفق  ما  كانن  ووااضحاً  من  أأعرااضض  االمرضى».

في  االيیومم  االتالي٬،  لم  يظهھھر  أأيي  مسؤوولل  سورريي  ليیبررر  أأوو  يشرحح  ما  حصل٬،  تم

االتعتيیم  على  االموضوعع٬،  ووكانت  ددمشق  كأيي  يومم  خاللل  االشهھھورر  االمنصرمة٬،  تعيیش

حيیاتهھھا  االطبيیعيیة  ظظاهھھھراا٬ً،  ووخلف  هھھھذاا  االغشاء  االرثث  من  االحيیاةة  االطبيیعيیة٬،  كانن  أألف

سؤاالل  يجولل  في  ررأأسس  سكانن  االعاصمة٬،  فهھھم  يعلمونن  أأنن  هھھھذاا  االتوااززنن  قلق

ووكاذذبب.

«مشهھھد  االمصابيین  بالغاززااتت  في  االمناططق  ااآلمنة  نسبيیاً  وواالخاضعة  لسيیطرةة

االنظامم٬،  ال  بد  أأنه  سيیتكررر»  تقولل  يارراا٬،  ووتضيیف:  «نعلم  أأنن  االنظامم  سيیحرقنا  كلنا

كي  ال  يسقط...  االكل  يعلم  أأننا  مجردد  أأررقامم  فحسب٬،  ووال  غطاء  لمواالل  أأوو  معاررضض

يقيیه  عنف  االنظامم».  ووكانت  مدينة  ددمشق٬،  خصوصاً  مركزهھھھا٬،  قد  بقيیت  لفترااتت

ططويلة  خاررجج  إإططارر  االعمليیاتت  االعسكرية  ووحمالتت  االقصف  وواالقتالل  االجارريي  بيین

فصائل  االجيیش  االحر  وواالجيیش  االنظامي  على  االرغم  من  حوااددثث  االتفجيیر  االتي

حصلت  في  عدةة  مناططق  من  االمدينة  ووبعض  االقذاائف  االصاررووخيیة.  ال  يغيیر  هھھھذاا  كله

من  حقيیقة  أأنن  كل  ما  حولل  ددمشق  االمدينة  يشتعل  منذ  مدةة  ووباتت  االخناقق

يضيیق  ووتحولل  ططوقق  االعاصمة  إإلى  ساحاتت  كرّ  ووفرّ  االقوىى  االمتقاتلة٬،  في  االغوططتيین

ووحولل  ططريق  وومطارر  ددمشق  االدوولي  ووأأحيیاء  ددمشق  االجنوبيیة.  في  االفترةة

االسابقة٬،  كانت  ددمشق  عصيیة  على  كتائب  االجيیش  االحر٬،  فقد  حولهھھا  االنظامم  إإلى

مربعاتت  أأمنيیة  مغلقة  ووشوااررعع  مقطوعة  بالحوااجز  ااألسمنتيیة  ووحوااجز  االتفتيیش

االمدججة  بالسالحح٬،  إإضافة  إإلى  قصف  يومي  على  أأحيیاء  هھھھي  ااألقربب  للعاصمة٬،

كجوبر  وواالقابونن.

نهھھاررااً  يبدوو  كأنن  االمدينة  تعيیش  حيیاةة  ططبيیعيیة٬،  فاألسوااقق  وواالشوااررعع  مزددحمة

بالماررةة  وواالسيیاررااتت  وواالباعة٬،  إإال  أأنن  هھھھذاا  االمنظر  ال  يشي  بحقيیقة  ما  تعيیشه

االعاصمة  من  توااززنن  قلق  ووهھھھش٬،  مرجح  لالشتعالل  في  أأيي  لحظة.  

  

  



  

     

االسبت  ٨۸  يونيیو  ٢۲٠۰١۱٣۳

حبيیب  حداادد

االجمعة  ٧۷  يونيیو  ٢۲٠۰١۱٣۳

حبيیب  حداادد

االخميیس  ٦  يونيیو  ٢۲٠۰١۱٣۳

حبيیب  حداادد

إإلىمنجميیع  االفئاتتااألحدثث

  

  

  

  

عن  «االوجه  االحقيیقي»  لـ

«حزبب  االله»

  االسبت  ٨۸  يونيیو  ٢۲٠۰١۱٣۳

أأززمة  ااإلعالمم  االمصريي  بعد

ثوررةة  يناير

االسبت  ٨۸  يونيیو  ٢۲٠۰١۱٣۳

  

االبراامج  االمعتمدةة  على

االتصويت  «تخسر»

االسعوددييین

  االسبت  ٨۸  يونيیو  ٢۲٠۰١۱٣۳

االعلومم  ااالنسانيیة  هھھھل

توااجه  ااسئلة  االعصر؟

االسبت  ٨۸  يونيیو  ٢۲٠۰١۱٣۳

  

عريقاتت  يائس  بعد  22  عاماً

من  االمفاووضاتت:  رربما

أأخطأنا  باالعتراافف  بإسراائيیل

  االسبت  ٨۸  يونيیو  ٢۲٠۰١۱٣۳

أأرربيیل  بيین  «نايي»  االقلعة

وو«هھھھوتت  ددووغغ»  االموالتت

االسبت  ٨۸  يونيیو  ٢۲٠۰١۱٣۳

كيیريي  "يتغدّىى"  شاووررما

االخميیس  ٢۲٣۳  مايو  ٢۲٠۰١۱٣۳وويتحلّى  بالبقالووةة  وواالكنافة

5  صوررةة

"االكنتاكي"  في  غزةة

االجمعة  ١۱٧۷  مايو  ٢۲٠۰١۱٣۳دديليیفريي  عبر  ااألنفاقق

5  صوررةة

االسيیر  تحت  االمطر  من  ددوونن

االخميیس  ١۱٦  مايو  ٢۲٠۰١۱٣۳مظلة...  ووال  بلل!

5  صوررةة
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