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سوريا

أمام تحدياتها

أطفال سوريون نازحون الى شمال لبنان يلعبون لعبة املوت في وادي خالد أمس (أنور عمرو ـ أ ف ب)

مقارنة مع وادي خالد ،لدى أهالي تلكلخ كل شيء إال الحرية .حاول تيار املستقبل مرارًا في
السنوات القليلة املاضية مقايضة حرية أهل الوادي بكل ما يملكه أهالي تلكلخ :مساعدات غذائية،
مستوصفات طبية مجانية ،خدمات تربوية وتسهيالت مصرفية ،لكن أهالي الوادي رفضوا

تلكلخ ــ وادي خالد:
شعب واحد في دولتني
عكار ــ غسان سعود
ح � �ف� ��رة ف �ن �ص ��ب ل �ل �ع �س �ك ��ري�ي�ن ،ف �ش �ب��ه
ان�ق�ط��اع ل�ل�ط��ري��ق وال �ك �ه��رب��اء ،ورائ �ح��ة
م��وت تنبعث م��ن بقايا أس�م��اك خلفها
الصيادون على جانب الطريق.
حفرة ثانية فثالثة وراب�ع��ة وخامسة،
تتأكد أنك في عكار .يصر الدركي على
أن ص��اح��ب امل �ط �ع��م ي��دي��ن ل ��ه ب �ف��روج،
بعد سماحه للسيارات بالتوقف قبالة
مطعمه ،خالفًا للقانون .الفراريج التي
ت�ب��اع ف��ي ع �ك��ار أص�غ��ر م��ن ك��ل ف��راري��ج
ال �ع��ال��م« :ل �ل �ف��روج ال�ك�ب�ي��ر زب��ائ �ن��ه ،في
بيروت .وللصغير زبائنه هنا».
ساحة بلدة ببنني مقفرة .أين الشباب؟
في الجيش أو يشوون فحم «األراغيل»
في مطاعم بيروت .الزراعة «ديموديه».
أم� ��ا ال �ص �ن��اع��ة ف � َ�م ��ن ي �ح �ي �ي �ه��ا؟ ن��ائ��ب
مشغول بإحياء األم��ة ،أو ح��زب يعتقد

أن واجباته تجاه املنطقة تنتهي حني
يفشل ف��ي إي�ص��ال م��ن يمثله واملنطقة
في املجلس النيابي.
ب��اك �رًا ي �ب��دأ ال �ل �ي��ل ه �ن��ا .ال م�ل�اع��ب وال
قاعات رياضية وال مكتبات عامة وال
ص ��االت س�ي�ن�م��ا أو ب��ول�ي�ن��غ أو ب�ل�ي��ار.
بالطرنيب يتسلى البعض ،وبجلسات
تتمحور حول شخص يسلي اآلخرين
عبر االستهزاء بنفسه أمامهم.
«يستيقظون م��ع ال��دي��ك وي �ن��ام��ون مع
ال �ش �م��س» ،ي �ق��ول ال�ع�س�ك��ري الجنوبي
ال��واق��ف ف��ي س��اح��ة ح�ل�ب��ا ،ف��ي النقطة
ن �ف �س �ه��ا ح �ي ��ث ك � ��ان ي �ن �ت �ص��ب ت �م �ث��ال
ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ح��اف��ظ األس � ��د قبل
ب� �ض ��ع س � � �ن � ��وات .أي� � ��ن ذه� � ��ب ال �ج �ي��ش
فك من هنا؟
بالتمثال الذي ّ
منذ خمس س�ن��وات ،ال تذكر عكار في
ع �ب��ارة إال يحجز امل ��وت م�ق�ع�دًا لنفسه
ف� �ي� �ه ��ا :ت �ش �ي �ي��ع ش � �ه� ��داء ال� �ج� �ي ��ش ف��ي

معركة نهر البارد كشف غطاء اإلهمال
عن قرى كانت مخبأة .ج��ذور املقاتلني
في فتح اإلسالم أظهرت بعض الدوافع
إل� ��ى ال �ت �ع �ص��ب .م� �ج ��زرة ح �ل �ب��ا .ن ��واب
ملال بتردادهم
املنطقة يزيدون املنطقة ً
التعليمات التي تردهم« ،زي ما هي».
وح � ��ده � ��ا وادي خ � ��ال � ��د ،أص � � ��رت ع�ل��ى
األض � � � ��واء :م � ��رة ت� �ث ��ور ع �ل��ى األح ��ادي ��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ال � ُّ�س� �ن� �ي ��ة ب � �ق � �ي� ��ادة ت �ي��ار
امل �س �ت �ق �ب��ل .م� ��رة ت �ن �ت �ف��ض ع �ل��ى ال �ق � ّ�وة
األمنية املشتركة ،رافضة قمع التهريب.
م ��رة ت�ت�ظ��اه��ر ت��أي �ي �دًا ل �غ��زة ال �ص��ام��دة،
ومرات تستنفر في مواجهة االستنفار
ال � �ع � �س � �ك� ��ري ال � � �س � � ��وري ع � �ل� ��ى ال �ض �ف ��ة
ّ
ّ
الجنوبي الكبير.
السورية من النهر
ب� ��اك � �رًا ،ت �ن �ب��ه ال� �ف ��ان ��ات ال �ت ��ي ان�ط�ل�ق��ت
م��ن وادي خ��ال��د ال ��دي ��وك إل ��ى ض ��رورة
االس �ت �ي �ق��اظ« .ع�ص��اف�ي��ر ال � ��وادي» ،كما
ي�س�م�ي�ه��ا س��ائ �ق��وه��ا ،ع��رف��ت أه �ل��ه إل��ى

الوطن .بعد الليل الفارغ ،نهار ممتلئ.
الطريق من بحيرة الكواشرة إلى وادي
خ��ال��د رائ� �ع ��ة :ح �ج ��ارة ع �ك��ار ال �س ��وداء
ّ
تشيد املنازل ،تحرس بساتني الزيتون
وت�ح�ت�ض��ن ك� ��روم ال �ع �ن��ب .ف��ي ال�س�ه��ل،
«الغنام»
يزداد النسيم ب��رودة .يتمايل
ّ
وس ��ط خ ��راف ��ه .ي�ض�ح��ك امل �س� ّ�ن��ان على
ج��ان��ب ال �ط��ري��ق ،وم ��ا ه�م�ه�م��ا إذا أك��ل
ال��ده��ر أسنانهما .تضحك ف��ي سيرها
إل��ى امل��درس��ة ل�ل�س�ي��ارة ال�غ��ري�ب��ة .ي��زداد
ص��وت ف �ي��روز ع��ذوب��ة .ت��رق��ص سنابل
ال� �ق� �م ��ح ،وس � ��ط زه� � ��ور ص � �ف� ��راء .ي�ظ�ل��ل
ال � � ��ورد ش� ��واه� ��د ال� �ق� �ب ��ور .خ �ل��ال ث� ��وان
سيحضر ك��وب ال�ت��وت وإب��ري��ق الشاي
ورك� � � ��وة ال � �ق � �ه ��وة ،وف � ��ي ح � ��ال ال �ت �م �ن��ع
سيغمزك صاحب ال��دار مشيرًا إل��ى أن
ل��دي��ه ع��رق��ًا نظيفًا وستحضر اللحمة
ّ
«النية» .الحفر كثيرة ،لكن في املشهد
العكاري ما يجعل املنطقة جميلة :ليس
بالكهرباء وحدها يحيا اإلنسان ،يقول
ال�ح��اج ،فيتسلى أص��دق��اؤه :وال بمياه
ال��دول��ة أو الوظيفة املحترمة أو ش��ارع
ال�ح�م��را أو ال� ��دواء أو البنية التحتية.

لدى أهالي تلكلخ من السالح
والخبرة القتالية أكثر مما لدى
أهالي درعا وبانياس
تقترب سوريا أكثر فأكثر.
وادي خالد وتلكلخ ،حقًا شعب واحد
في دولتني .النزوح باالتجاه املعاكس
ه� � ��ذه امل � � � ��رة ،ي � � � ��راوح ع� � ��دد ال� �ن ��ازح�ي�ن
بحسب أب �ن��اء ال ��وادي ب�ين أرب �ع��ة آالف

وسبعة آالف مواطن سوري ،غالبيتهم
ال�س��اح�ق��ة م��ن ال�ن�س��اء واألط �ف ��ال .قليل
منهم فقط عبر الحدود بطريقة شرعية
وس�ج��ل اس�م��ه ع�ن��د ال�ج�ي��ش .جميعهم
أتى بهم الخوف وال شيء آخر إلى هنا.
يضخم بعض أهالي الوادي عدد الذين
ي�ح�ت�ض�ن��ون�ه��م ل�ي�ض��اع�ف��وا ال�ح�ص��ص
الغذائية التي ُتوزع عليهم ،فيما يذكر
آخ � � ��رون ال� �ع ��دد ال �ح �ق �ي �ق��ي وي �ف �ت �ح��ون
أبواب منازلهم ليتفقد الزائر ضيوفهم.
ف ��ي ج �ل �س��ة ع��رب �ي��ة ،ي �ت��وس��ط رج�ل��ان،
أح��ده�م��ا م��ري��ض واآلخ� ��ر م �ع��وق ،ست
لا .لهؤالء
نساء وأك�ث��ر م��ن عشرين ط�ف� ً
اليوم رواية:
«ي � ��وم ال �ج �م �ع��ة امل ��اض ��ي ك��ان��ت تلكلخ
واح � ��دة م��ن ال �س��اح��ات ال �س��وري��ة ال�ت��ي
ش� �ه ��دت اع� �ت� �ص ��ام امل � �ئ� ��ات ل �ل �م �ط��ال �ب��ة
ب ��رح� �ي ��ل ال ��رئ � �ي ��س ب � �ش� ��ار األس� � � ��د ع��ن
ال �س �ل �ط��ة .وق � ��د ازداد ع � ��زم امل�ح�ت�ج�ين
وح �م��اس �ت �ه��م ع� �ل ��ى م ��واج� �ه ��ة أخ� �ي ��رة
م ��ع ال �س �ل �ط��ة ح�ي�ن ب�ل�غ�ه��م أن ال�ج�ي��ش
ش ��ارف ع�ل��ى إن �ه��اء م�ه�م�ت��ه األس��اس�ي��ة
ف��ي مدينتي بانياس وحمص وينوي
ال �ت��وج��ه إل ��ى ت�ل�ك�ل��خ ،وازدادت األم ��ور
وضوحًا مع إعالن التلفزيون السوري
أن أم� �ي� �رًا س �ل �ف �ي��ًا أع �ل ��ن ت �ل �ك �ل��خ إم� ��ارة
إس�لام �ي��ة مستقلة ع��ن ال ��دول ��ة .الح�ق��ًا،
كان يمكن مشاهدة الدبابات واملالالت
تقترب من تلكلخ .فرح األطفال باملشهد
ق �ب��ل أن ت�ن�ب�ئ�ه��م م�ل�ام��ح أه �ل �ه��م ب��ذع��ر
ينتظرهم .ليس في الدبابات ما ُيفرح.
ح ��وص ��رت امل ��دي �ن ��ة م ��ن ث �ل��اث ج �ه��ات،
ب�ح�ك��م وج� ��ود ال� �ح ��دود ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة في
ال �ج �ه��ة ال ��راب � �ع ��ة .ع �ن��د م �ن �ت �ص��ف ل�ي��ل
الجمعة ـــــ فجر السبت ،ب��دأت مكبرات

نازحون جدد ينامون على األرض
نزحت مئات العائالت من بلدة حاالت السورية الواقعة على
الحدود قبالة الدبابية والنورا ،فبقي قسم هناك ،وتوزع الباقون على
قرى منطقة الدريب العكارية .وقد أفاد النازحون بأن الجيش يحاصر
بلدتهم ويخشون دخول «الشبيحة» إليها

عكار ــ روبير عبد اهلل
انتقلت تداعيات االضطرابات السورية
صباح أمس إلى بلدة الدبابية والنورا
امل�لاص�ق�ت�ين ل�ل�ح��دود م��ن ن��اح�ي��ة بلدة
ح � � ��االت ال � �س ��وري ��ة ال� �ت ��ي ن � ��زح أه �ل �ه��ا
ع ��ن «ب� �ك ��رة أب �ي �ه ��م» ك �م��ا ق� ��ال م�خ�ت��ار
الدبابية ن��ور ال��دي��ن ك��وج��ا؛ إذ امتألت
املسافة الفاصلة بني البلدة والحدود،
ال�ت��ي ق� ّ�دره��ا بثمانمئة م�ت��ر ب��األه��ال��ي
النازحني ،مقدرًا ع��دد النازحني بأكثر
م ��ن خ�م�س�م�ئ��ة أس� � ��رة ،ح��ام �لي��ن م�ع�ه��م
أمتعتهم الشخصية فقط ،وقد أحدثوا
ح ��ال ��ة ه� ��رج وم � ��رج ل �ح �ظ��ة وص��ول �ه��م،
وخ � � ��اص � � ��ة أن أص � � � � � � ��وات ال� � ��رص� � ��اص
وال�ق��ذائ��ف ك��ان��ت ال ت��زال مسموعة في
بلدة الدبابية لحظة وص��ول النازحني
قرابة العاشرة صباحًا.
مع وصول النازحني إلى بلدة الدبابية،
�اال م��ن
ت� �ل� �ق ��ى امل � �خ � �ت� ��ار ك� ��وج� ��ا ات � � �ص� � � ً

استخبارات الجيش تطلب فيه إع��داد
الئ �ح��ة ب��أس�م��اء ال �ن��ازح�ين ،ل�ك��ن كوجا
ل��م يتمكن إال م��ن إح �ص��اء األش �خ��اص
الذين استوعبتهم بلدة الدبابية البالغ
عددهم مئتني بني طفل وامرأة وبعض
الرجال الذين يعملون في املنطقة .أما
باقي النازحني فقد توجهوا إل��ى قرى
وب�ل��دات ال��دري��ب ف��ي ع�ك��ار ،وخصوصًا
ق��ري��ة ال� �ن ��ورا امل � �ج ��اورة ،ث��م ال �ك��واش��رة
وع �ي��دم��ون وال �ب �ي��رة وال ��دوس ��ة وع�م��ار
البيكات ومشحا ،والتحق قسم منهم
ب��ال�ن��ازح�ين إل��ى وادي خ��ال��د ،وخ��اص��ة
القادمني من تلكلخ ،وه��م أولئك الذين
لم يعد بإمكانهم التوجه مباشرة إلى
ال ��وادي عبر منطقة العريضة ،بسبب
ال �ط��وق األم �ن��ي ال� ��ذي ض��رب �ت��ه ال �ق��وات
السورية في تلك املنطقة .وقد أفاد من
وادي خ��ال��د مختار ال �ع��وادة ف��اي��ز عبد
ال �ل ��ه ب� ��أن م �ئ �ت��ي ش �خ��ص ت �م �ك �ن��وا م��ن
الوصول إل��ى ال��وادي بواسطة شاحنة

ك �ب �ي��رة ف ��ي س��اع��ة م �ت��أخ��رة م ��ن ال�ل�ي��ل.
لكن عبد الله شكا قلة املساعدات التي
اقتصرت على علبة حليب وكيلوغرام
م��ن األرز ل�لأس��رة .وق��د أك��د األم��ر نفسه
م �خ �ت��ار ع� �ي ��دم ��ون ال� � ��ذي ق � ��ال «إن 27
شخصًا ينامون على األرض في منزل
واحد يخص أحمد عبد الحميد».
وف� � ��ي ج� ��ول� ��ة ع� �ل ��ى ال � �ن � ��ازح �ي��ن ،ك��ان��ت
عائالت املجموعة األول��ى مجتمعة في
منزل هيثم مصطفى ،حيث كان الرجال
م��وج��ودي��ن ب �خ�ل�اف م�ع�ظ��م ال �ع��ائ�لات،
وق� � ��د ت �ح �ف �ظ ��وا ع� �ل ��ى ذك� � ��ر أس �م��ائ �ه��م
ب�س�ب��ب خ��وف�ه��م م��ن امل �س��اء ل��ة ف��ي ح��ال
ع��ودت�ه��م إل��ى س��وري��ا ،لكنهم أج�م�ع��وا
على أنهم «شغيلة يعملون في لبنان،
لكنهم رفضوا ال�ع��ودة بينما نساؤهم
وأطفالهم ّ
مشردون خارج البلد».
أح � ��د ه� � ��ؤالء ال� ��رج� ��ال م � �ت ��زوج ج�م�ي�ل��ة
ك��وج��ا م��ن ب �ل��دة ال��دب��اب �ي��ة ،وق ��د أف ��ادت
ب��أن ال��وض��ع «ش��ي متل ال �ك��ذب ،ح��االت

