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سوريا

تقرير
ليست الجبهات مساحات للمعارك والنتاج أدواتها ،فقط ،بل هي تبقى أيضا ،في سوريا راهنًا ،مساحة للحياة
اليومية ،برغم كل ما يكتنفه ذلك من مخاطر ،ومصاعب .كثيرون قرروا البقاء في بعض مناطق دمشق الساخنة،
فيما غادرها آخرون .لكل أسبابه التي تبدو غريبة أحيانًا ،أو مفارقات يصعب فهمها

الحياة عند الجبهات يوميات باقية برغم المخاطر
دمشق ـ أحمد حسان
حملت الحرب في سوريا مفارقات
عـ ــدة ،عـصـيــة ع ـلــى ال ـف ـهــم أح ـيــانــا.
من بينها تلك املتعلقة بإيجابيات
وسـ ـلـ ـبـ ـي ــات اإلق ـ ــام ـ ــة ب ــالـ ـق ــرب مــن
ال ـج ـب ـه ــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـســاخ ـنــة،
ح ـ ـيـ ــث ال يـ ـ ـ ـ ــزال ب ـ ـعـ ــض امل ــدنـ ـي ــن
يفضلون عدم ترك مناطقهم ،برغم
املخاطر الكثيرة التي تحدق بها.
قصص ُبسيطة يرويها سكان تلك
املناطق ،تظهر في بعض جوانبها
أن الـحـيــاة ال تـتــوقــف حـيــث تعمل
آالت الـ ـح ــروب والـ ــدمـ ــار ،ب ــل إنـهــا
مستمرة ،بما تيسر.
إياد نجم ،طالب في كلية االقتصاد
ف ــي جــام ـعــة دمـ ـش ــق ،غ ـ ــادر جميع
أف ـ ــراد أس ــرت ــه مـنــزلـهــم ال ــواق ــع في
ش ــارع نـســريــن فــي حــي التضامن،
جنوب دمـشــق .بعد انفتاح مخيم

اليرموك وأجزاء واسعة من َّمنطقة
ال ـت ـض ــام ــن ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــرب ،فــض ـلــت
ال ـعــائ ـلــة مـ ـغ ــادرة ال ـح ــي ه ــرب ــا من
احـتـمــاالت امل ــوت ،واسـتـئـجــار أحد
املـنــازل فــي حــي الدويلعة .أمــا هو،
فقد اختار البقاء في منزله بشارع
نـســريــن .يـقــول إن املنطقة تحولت
«إل ــى منطقة عسكرية كبيرة ،لكن
هــذا يعني ،من ناحية أخــرى ،أنها
َّ
مخدمة على نحو أفضل .الكهرباء
واملاء والهاتف واإلنترنت ،كل تلك
ال ـخ ــدم ــات م ـت ــواف ــرة ه ـنــا أك ـثــر من
املناطق اآلمـنــة الـتــي بــاتــت تزدحم
ً
بالسكان» .ويشير في حديثه ،مثال:
«صباحًا عندما أذهــب إلى الكلية،
لست مضطرًا إلى املناوشات على
أبــواب حافالت النقل ،عدد السكان
ب ـ ــات أقـ ـ ــل ،ول ـ ــم ي ـ ــزل هـ ـن ــاك بـعــض
الحافالت تعمل».
ويـ ـب ــدو أن م ـف ــارق ــات ك ـه ــذه تضع

سكان العاصمة أمــام خيارين .إما
اإلقــامــة فــي املناطق اآلمـنــة نسبيًا،
بما يحمله ذلك من تكاليف باهظة،
ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مـ ــن اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات املــرت ـف ـعــة
ل ـل ـم ـنــازل وص ـع ــوب ــة تــوف ـيــر كــامــل
ً
الـ ـخ ــدم ــات ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى امل ـع ــان ــاة
الـيــومـيــة عـلــى صعيد امل ــواص ــات.

تضع بعض
المفارقات السكان أمام
خيارين :البقاء أو اختيار
المناطق اآلمنة

وإمـ ــا ال ـخ ـيــار اآلخ ـ ــر ،وه ــو الـبـقــاء
في املناطق القريبة من الجبهات،
ّ
وتكبد احـتـمــاالت التعرض لخطر
ال ـ ـقـ ــذائـ ــف الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،أو حـتــى
لتمدد االشتباكات بسرعة لتطاول
منطقتهم.
فـضـلــت عــائ ـلــة أب ــو ح ـســام ح ـمــدان،
الـسـتـيـنــي ال ـن ــازح مــن حــي الـقــابــون
م ـنــذ أك ـث ــر م ــن س ـنــة ون ـص ــف سـنــة،
الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي شـ ـ ــارع ال ـح ـم ـص ــي فــي
مدينة جرمانا ،الشارع الذي كان له
النصيب األكـبــر مــن قــذائــف الـهــاون
التي استهدفت املدينة .يبرر حمدان
خيار العائلة بتكاليف اإليـجــارات،
ويـ ـق ــول« :ف ـي ـمــا كـ ــان إيـ ـج ــار امل ـنــزل
فـ ــي أح ـ ـيـ ــاء ج ــرم ــان ــا األك ـ ـثـ ــر أم ـن ــا
يصل إلــى ثالثني ألــف ليرة سورية
(حوالى  150دوالرا أميركيا) ،كانت
أجــرة املـنــزل فــي شــارع الحمصي ال
ً
تـتـجــاوز نـصــف امل ـب ـلــغ» ،ف ـضــا عن

لوقت
أن الكهرباء «كــانــت مـتــوافــرة
ٍ
أطـ ـ ــول ،ألن خ ـط ـنــا م ــوص ــول بــأحــد
الخطوط العسكرية القريبة من بلدة
املـلـيـحــة .ل ـهــذا ف ــإن الـعـيــش بــالـقــرب
مــن الـجـبـهــة جـيــد نـسـبـيــا» ،يضيف
حمدان.
على جانب آخر ،ال يمثل عامل توافر
الخدمات مقياسًا موضوعيًا إلطالق
األحـكــام .أدهــم ناصيف ،الطالب في
كلية الــزراعــة فــي دمـشــق ،يسكن في
ضاحية حرستا ،ويرى أن الخدمات
املتوافرة في منطقته «أعلى نسبيًا»
من تلك املتوافرة في املناطق اآلمنة.
غ ـيــر أن «ذل ـ ــك ال ي ـع ـنــي أن ال ـح ـيــاة
جميلة ه ـنــاك .ه ــذه الـخــدمــات ندفع
مقابلها يوميًا دمــاء وشـهــداء جددا
وخوفا وقلقا يوميا .أن تعيش على
الـجـبـهــة يـعـنــي أن تنتظر امل ــوت كل
لـحـظــة» .ويـضـيــف نــاصـيــف« :ث ــم إن
امل ــواص ــات فــي الـضــاحـيــة ال تـطــاق،
ح ـي ــث ي ـس ـت ـغــل س ــائ ـق ــو ال ـح ــاف ــات
الوضع الخطر لفرض تعرفة ركوب
مبالغ فيها جدًا».
األسرة تتناوب منعًا لـ«التعفيش»
ال تقف القصص عند مناقشة فوائد
البقاء من عدمه .فلمغادرة املناطق
الـســاخـنــة ،أو مــا يـسـمــى الـجـبـهــات،
تداعيات أخرى.
تعتمد أكثر من أسرة سورية نزحت
من مناطق قريبة من خطوط املعارك،
على مناوبات في ما بينها لإلقامة
في املنزل الــذي نزحت منه .الشباب
لهم النصيب األكـبــر فــي ذل ــك ،حيث
يعتقد كثيرون أن بقاء فرد واحد في
املنزل ،على األقل ،قد يمنع محاوالت
مـقــاتـلــي ال ـطــرفــن لـلـسـيـطــرة عـلـيــه،
ـري ،وفي
أو تحويله إلــى مـقـ ٍـر عـسـكـ ٍ
أفضل الحاالت االكتفاء بسرقة أثاثه،
وال سـيـمــا ف ــي امل ـنــاطــق ال ـتــي جــرت
بالفعل سرقة أثاث منازلها الفارغة
وإحراقها في بعض الحاالت.
يروي علي شقرا ،أحد سكان املنطقة
الفاصلة بني حيي جرمانا واملليحة،
ً
قـ ــائـ ــا« :بـ ـع ــد ن ــزوحـ ـن ــا إل ـ ــى وس ــط
جرمانا ،تناوبنا أنا وأبنائي الثالثة
على حراسة منزلنا السابق ،والتعب
ال ـ ــذي تـحـمـلـنــاه ثــاث ـت ـنــا ل ــم يــذهــب
عـبـثــا إذ إن ـنــا حـصــدنــا خ ـي ـرًا ،حيث
ج ــرت س ــرق ــة أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أرب ــاع
منازل املنطقة ،ولم يكن بيتنا واحدا
منها».

تفويض جديد ألوباما
ّ
صوت الكونغرس األميركي
لمصلحة تفويض الرئيس باراك أوباما،
لتمكينه من شن عمليات عسكرية ضد
ّ
سنوات.ويحد
تنظيم «داعش» ،لمدة 3
الجديد من سلطة اإلدارة
التفويض ّ
األميركية المتعلقة باستخدام القدرات
العسكرية (أي الجيش األميركي) ،إال
في حالة حماية الجنود والمواطنين
األميركيين ،إضافة إلى تنفيذ عمليات
استخبارية ،والمساعدة على تحديد
األهداف الجوية ،وتقديم المشورة
والمساعدة على وضع خطط
للعمليات العسكرية الواسعة النطاق.
(األخبار)
عامل في مخبز في غوطة دمشق الشرقية (األناضول)

مشهد ميداني

هجوم جديد في دير الزور والجيش يوسع سيطرته في الحسكة
أيهم مرعي
أخ ـفــق تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة»
ف ــي ه ـج ــوم ج ــدي ــد ن ـف ــذه م ـقــات ـلــوه،
فجر أمــس ،على مطار مدينة الــزور
ف ــي ش ــرق الـ ـب ــاد ،ف ــي وق ــت نجحت
ف ـيــه الـ ـق ــوات ال ـس ــوري ــة ف ــي تــوسـيــع
«طوق األمــان» حول مدينة الحسكة
القريبة.
ويعتبر هجوم «الــدولــة اإلسالمية»
ع ـلــى م ـط ــار ديـ ــر الـ ـ ــزور ال ـث ــال ــث فــي
س ـل ـس ـل ــة الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـتـ ــي ب ــدأه ــا
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،ضمن
مـ ـ ـح ـ ــاوالت ـ ــه إلس ـ ـ ـقـ ـ ــاط إح ـ ـ ـ ــدى آخ ــر
الـنـقــاط الـعـسـكــريــة الـتــابـعــة للنظام

الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــة ال ـشــرق ـيــة
املـ ـح ــاذي ــة ل ـل ـم ـنــاطــق ال ـت ــي يـسـيـطــر
عليها التنظيم املتطرف في العراق.
وف ــي تـفــاصـيــل ال ـه ـجــوم ،فـقــد أرســل
«ال ــدول ــة اإلســام ـيــة» دبــابــة محملة
ب ـ ـس ـ ـتـ ــة أطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان م ـ ـ ــن املـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــرات،
ي ـق ــوده ــا االنـ ـتـ ـح ــاري أبـ ــو الـ ـف ــاروق
ال ـل ـي ـب ــي ،بـ ـه ــدف اسـ ـتـ ـه ــداف إح ــدى
ال ـن ـقــاط املـتـقــدمــة لـلـجـيــش ال ـســوري
ع ـلــى م ـح ــور امل ــري ـع ـي ــة ،ف ـي ـمــا تمكن
عناصر حماية املطار من تفجيرها،
بإطالق صاروخ مضاد للدروع ،قبل
وصولها إلى هدفها.
وف ـ ــي ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،أك ــد
مصدر عسكري أن «عناصر حماية

املطار تمكنوا للمرة الثالثة من صد
هـجـمــات داعـ ــش ،إذ فـشــل عـنــاصــره
بــإحــداث أي خــرق في محيط املطار،
الــذي ال يــزال يعمل بشكل طبيعي».
ً
وت ــاب ــع امل ـص ــدر ق ــائ ــا إن «عـنــاصــر
الـ ـحـ ـم ــاي ــة خـ ـ ـب ـ ــروا ج ـ ـي ـ ـدًا ت ـك ـت ـيــات
التنظيم» ،مشيرًا في السياق إلى أن
«املطار صامد ،ولن يلقى أبدًا مصير
مطار الطبقة (الرقة)».
وك ــان قــد أعـقــب الـهـجــوم اشتباكات
ع ـن ـي ـف ــة دارت بـ ــن قـ ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
ومـ ـق ــاتـ ـل ــي الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ،ف ـ ــي مـ ـح ــاور
مـحـيــط امل ـط ــار وال ـج ـف ــرة واملــريـعـيــة
مــن الجهة الشرقية ،تخللها قصف
مدفعي وصاروخي وتحليق مكثف

للطيران ،قبل أن تنحسر االشتباكات
صباحًا.
م ــن جـهـتـهــا ،أكـ ــدت م ـص ــادر محلية
لـ«األخبار» ما جرى تداوله ،إعالميًا،
مـ ـن ــذ ي ـ ــوم ـ ــن ،حـ ـ ــول أن «م ـس ـل ـحــي
داعش عمدوا إلى إغالق كافة مقاهي
اإلن ـت ــرن ــت ف ــي امل ـنــاطــق ال ـقــري ـبــة من
امل ـطــار ،ملـنــع نـقــل تـحــركــاتـهــم لـقــوات
ال ـج ـي ــش» ،الف ـت ــة إل ــى أن «الـتـنـظـيــم
يحشد يوميًا قواته في قــرى الريف
الشرقي على طريق املوحسن بهدف
تجديد هجماته على املطار».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ــابـ ــع ال ـج ـي ــش
السوري تكتيك قضم القرى املحيطة
فــي مــديـنــة الـحـسـكــة بـهــدف توسيع

ال ـطــوق اآلم ــن ح ــول املــديـنــة وتركيز
نقاط استناد جديدة له في املنطقة،
وذلـ ــك ب ـعــدمــا ف ــرض سـيـطــرتــه على
ق ــرى عــوي ـنــة ،ح ــج ح ـس ــن ،م ـع ــروف،
ال ـ ـت ـ ـبـ ــة ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرات ،ن ـ ـ ـصـ ـ ــرات ،ن ـف ــاش ــة،
مـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــوم ،الـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــش ،الـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــد ،فــي
ج ـنــوب ش ــرق املــدي ـنــة .وأك ــد مـصــدر
عـسـكــري لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن «الـجـيــش
يعمل بأولوية توسيع طــوق األمــان
ف ــي مـحـيــط مــدي ـنــة الـحـسـكــة بـهــدف
حمايتها من أي تسلل للمسلحني»،
م ـض ـي ـفــا أن «الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ــى ه ــذه
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرى ه ـ ـ ــو ب ـ ـم ـ ـثـ ــابـ ــة ق ـ ـطـ ــع طـ ــرق
صحراوية كانوا (مقاتلو التنظيم)
يستخدمونها».

