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تحقيق

في الالذقية ...وحدهم من يجنزرون
سياراتهم ينامون بطمأنينة
امتالك سيارة ّ
تحول
ّ
من أمر يدل على الراحة
والرفاهية الى ّ
هم
ُيضاف الى الهموم
الكثيرة التي يرزح تحتها
السوريون .أصحاب
السيارات يعيشون هاجس
تعرضها للسرقة ،خاصة
ّ
في ظل موجة السرقات
التي اجتاحت الالذقية.
هذا األمر دفع األهالي
الى ابتكار وسائل لحماية
عرباتهم ،إال أن ذلك لم
يمنع عنهم الكأس
ّ
المرة
الالذقية ــ ريمه راعي

مركزًا مؤقتًا الستقبال الوافدين من
بلدتي كفريا والفوعة اإلدلبيتني ،في
قــريــة م ـعــردس فــي ري ــف ح ـمــاه .ومــن
جهتها ،دهمت «جبهة النصرة» عددًا
مــن امل ـنــازل فــي بـلــدة ال ـبــارة اإلدلـبـيــة،
واعتقلت أصحابها ألسباب مجهولة.
أمــا في الرقة ،فقد اعتقل أهالي قرية
حمرة ناصر ،عناصر من «الحسبة»
التابع لـ«داعش» ،بعد محاولة األخير
اع ـت ـقــال إح ــدى الـفـتـيــات بـحـجــة عــدم
«التزامها الــزي الـخــاص بالتنظيم».
وفي سياق منفصل ،دارت اشتباكات
متقطعة بني الجيش واملسلحني في
ح ــي كـ ــرم الـ ـط ــراب ف ــي مــدي ـنــة حـلــب،
فيما أفادت «صفحات» معارضة عن
فـتــح مـعـبــر فــي حــي الـشـيــخ مقصود
ال ـح ـل ـبــي وس ــط س ـق ــوط عـ ـ ّـدة قــذائــف
ص ــاروخـ ـي ــة ع ـل ــى الـ ـح ــي ،م ـصــدرهــا
املـسـلـحــون ،بــالـتــزامــن مــع اسـتـهــداف
ســاح الـطـيــران مــواقــع املسلحني في
ّ
حيي الكالسة والشعار في املدينة.
(األخبار)

الـ ـ ــداخـ ـ ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري عـ ـب ــر املـ ـن ــاط ــق
الـ ـح ــدودي ــة ،وي ـل ـجــأ إل ـي ـهــا املــرضــى
ب ـس ـب ــب ث ـم ـن ـه ــا املـ ـنـ ـخـ ـف ــض .وغ ـي ــر
ب ـع ـيــد ع ــن ق ـض ــاي ــا الـ ـفـ ـس ــاد ،بــاتــت
املستشفيات الحكومية تعاني من
اإلهمال ،ما أدى إلى تدني مستواها
الخدمي .وبحسب أحــد األطـبــاء في
مـسـتـشـفــى ال ـت ــول ـي ــد ال ـج ــام ـع ــي فــي
ّ
دم ـ ـشـ ــق ،ف ـ ـ ــإن ال ـق ـس ــم ال ـ ـخـ ــاص فــي

ي ـن ـح ـنــي أب ـ ــو م ـح ـم ــد أم ـ ــام بــاصــه
ً
ُ
ـا األع ـ ـ ـ ــن
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ّ
الفضولية .كان منهمكًا بلف جنزير
حول أحد دواليبه حتى يتمكن من
ربـطــه بـبــوابــة الـحــديــد أم ــام مدخل
م ـن ــزل ــه .ي ـت ـح ـقــق م ــن ال ـق ـف ــل ج ـي ـدًا
قبل أن يدخل البيت مطمئن البال
أن «الـفــان» لــن يتزحزح مــن مكانه.
ُ
«الجنزرة» التي تستخدم لـ«ربط»
ال ـ ــدراج ـ ــات الـ ـه ــوائـ ـي ــة وال ـ ـنـ ــاريـ ــة،
ت ـبــدو «ن ــاف ــرة» و«م ـض ـح ـكــة» حني
ُ
تستخدم على السيارات ،ولكن في
ظــل ظــاهــرة ســرقــة ال ـس ـيــارات التي
تشهدها املدينة ،باتت «الجنزرة»
وسيلة يلجأ إليها األهالي للحفاظ
على عرباتهم.
«الزملة ماشي على مبدأ :مية كلمة
جبان وال كلمة الله يرحمو .يعني
ي ـض ـح ـكــو ع ـل ـيــه ويـ ـق ــول ــو م ـج ـنــزر
س ـ ـيـ ــارتـ ــو وال ي ـ ـقـ ــولـ ــو انـ ـس ــرق ــت
الـ ـسـ ـي ــارة» .ب ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات يصف
أحــد جـيــران أبــو محمد الــذي يركن
سيارته داخ ــل مستودع قــريــب من
مـنــزلــه .ويـشــرح كيف أنــه استغنى
ع ــن «تــأج ـيــر امل ـس ـت ــودع ،م ــع أنـنــي
ب ـحــاجــة ال ــى ال ـل ـي ــرة ،ك ــرم ــال صف
السيارة فيه ،ألن لو انسرقت بعشر
سنني ما ّ
بجمع ثمن سيارة».
أخ ـي ـرًا ،ب ــات لـيــل الــاذق ـيــة مسرحًا
لـســرقــة ال ـس ـيــارات؛ فـقــد ُس ــرق أكثر
من  300سيارة خــال فترة ال تزيد
على  6أشهر .آخر السرقات وقع في
وضح النهار على أوتوستراد جبلة
ـ الالذقية .فقد توقف صاحب إحدى
السيارات أمــام إحــدى االستراحات
مــن أجــل ش ــراء الـقـهــوة .الــرجــل ترك
املـفــاتـيــح داخ ــل عــربـتــه ،وح ــن عــاد

ه ــذا املـسـتـشـفــى ،يـعـتـبــر أف ـضــل من
املشابهة فــي املستشفيات
األق ـســام
ّ
ّ
«غير أنــه بــدل العمل على
ـة
الـخــاصـ ُ َّ َ
ت ـطــويــره ،يــتــفــق عـلــى نـهــب األم ــوال
املرصودة له ،فتصرف مبالغ طائلة
ً
لصيانة الـسـيــارات الـخــاصــة ،مثال،
وال يتوافر مبلغ  700دوالر لصيانة
جـ ـه ــاز إيـ ـ ـك ـ ــو» .وي ـض ـي ــف ال ـط ـب ـيــب
شــارحــا« :مـيــزانـيــة املستشفى تقدر

ُ
«صدم» باختفائها!
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث دف ـ ـعـ ــت األهـ ــالـ ــي
الـ ـ ــى ابـ ـ ـت ـ ــداع طـ ـ ــرق ع ـ ـ ـ ّـدة ل ـح ـمــايــة
سياراتهم ،كنزع شريط البطارية
كل ليلة من أجل عرقلة إدارة املحرك
وتغطية الرمز املوجود على ُمقدمة
ال ـس ـيــارة ال ــذي بــإم ـكــان ال ـســارقــون
نـسـخــه و«ال ـت ــواط ــؤ» م ــع الـعــامـلــن
فـ ــي وك ـ ـ ـ ــاالت بـ ـي ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات مــن
أجــل الحصول على مفتاح سيارة
ُمعينة.
التصميم
فــي ُمـجـتـمــع أصـبــح فـيــه
ُ
الحديث هو السمة الجامعة ملعظم
الـسـيــارات املـســروقــة ،تحولت هذه
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـ ــى ن ــذي ــر ش ـ ــؤم عـلــى
أص ـحــاب ـهــا ،ف ـهــم ب ــات ــوا يـتــوقـعــون
ســرقـتـهــا فــي ّ
أي لـحـظــة .وي ـبــدو أن
«ج ــاذبـ ـي ــة» س ــرق ــة هـ ــذا الـ ـن ــوع من
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ت ـت ــوق ــف ف ـق ــط عـنــد
ثمنها املرتفع ققط ،بل تتعداه إلى
إمكانية برمجتها بسهولة من قبل
السارقني.
ُ
«ثالثة أرباع السيارات التي تسرق
هـ ــي مـ ــن ال ـ ـنـ ــوع الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل مــن
خ ــال تـحــديــد بصمة ال ـيــد .ويـبــدو
أن السارقني يستعملون برنامجًا
إلـكـتــرونـيــا مــن أج ــل إع ــادة برمجة
السيارات من خــال اعتماد بصمة
ّ
جــديــدة لـلـيــد .ه ــذا يعني أن ــه كلما
زادت الـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي ال ـس ـيــارة
ارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة الـ ـس ــرق ــة» ،ي ـشــرح
فـ ـ ـ ــادي ،أح ـ ــد الـ ــذيـ ــن ب ـ ــاع س ـيــارتــه
ً
الـحــديـثــة ُمـسـتـبــدال إيــاهــا بــأخــرى
ُ
ق ــديـ ـم ــة الـ ـ ـط ـ ــراز ال ت ـ ـغ ـ ــري أح ـ ـدًا
بسرقتها .ويضيف أن «السيارات
القديمة يلي ما بتفتح إال باملفتاح
بتكون سرقتها أصعب».
«قـ ـلـ ـيـ ـل ــو ال ـ ـح ـ ــظ» ال ـ ــذي ـ ــن ُس ــرق ــت
سياراتهم ولــم تنفع معهم وسائل
حـمــايـتـهــا ،يـعـلـمــون أن مركباتهم
أص ـب ـحــت «فـ ــي خ ـبــر كـ ـ ــان» .فقسم
م ـن ـه ــا تـ ـج ــري «ف ـك ـف ـك ـت ــه» وب ـي ـعــه
كقطع غـيــار فــي األسـ ــواق ،والقسم
اآلخـ ـ ـ ــر ُي ـ ـبـ ــاع إلـ ـ ــى امل ـس ـل ـح ــن فــي
املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـخـ ــارجـ ــة عـ ــن س ـي ـطــرة
ال ــدول ــة .إضــافــة ال ــى ذل ــك ،أصـحــاب
ال ـس ـي ــارات امل ـس ــروق ــة ل ــن يتمكنوا
م ــن ش ــراء س ـي ــارة بــديـلــة ف ــي امل ــدى
املـ ـنـ ـظ ــور ،ب ـس ـبــب ظ ـ ــروف ال ـح ــرب
وغالء املعيشة ،عالوة على االرتفاع
الكبير في أسعار السيارات .يبقى
ّ
أن بني هؤالء من تفوق «مصيبته»
ُ
خسارة سيارة تمثل بالنسبة إليهم
«جنى العمر» .فغالبيتهم اشتروا
ع ــرب ــات ـه ــم ب ــال ـت ـق ـس ـي ــط ،الــوس ـي ـلــة
ال ــوح ـي ــدة لـ ــذوي ال ــدخ ــل امل ـح ــدود،
وهـ ــم م ــا زال ـ ـ ــوا ُيـ ـ ـس ـ ـ ّـددون دف ـع ــات
ال ـت ـق ـس ـي ــط .ع ـ ـمـ ــار ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ــرأس
إح ــدى املـجـمــوعــات التطوعية ،هو
أح ــده ــمُ .س ــرق ــت س ـيــارتــه م ــن أم ــام
مـنــزلــه فــي ح ـ ّـي شــريـتــح ـ ـ الــاذقـيــة
وكــان ينقل بها املعونات االغاثية
مل ـ ـت ـ ـض ـ ــرري ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرب .اشـ ـ ـت ـ ــراه ـ ــا

بنحو  800مليون لـيــرة فــي السنة،
ل ـ ـكـ ــن خ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـ ـخ ـ ـمـ ــس لــم
أشاهد أي تطوير ،إال على مستوى
الدهانات ،وشاشات التلفاز».

ختم «أمير الحسبة»
غالبية املــواطـنــن فــي املناطق التي
خرجت عــن سيطرة الــدولــة ،ال تــزال
الـ ـع ــاصـ ـم ــة دم ـ ـشـ ــق م ـق ـص ــده ــم مــن

«بالتقسيط مــن املـصــرف التجاري
ال ـس ــوري ،وال زل ــت مــديـنــا بحوالى
 200.000لـيــرة» .يتذكر عمار كيف
«فـقــت ومــا شفتا ق ــدام الـبـيــت ،بكل
ّ
بساطة انـسـ ُـرقــت ...شعرنا أن فــردًا
من عائلتنا فقد .انهارت أعصابنا
ألن س ـيــارت ـنــا ه ــي ح ـص ــاد الـعـمــر
أتمكن من شراء
ومن املستحيل أن ُ
سيارة بديلة ،الزم أن أكمل في دفع
أق ـس ــاط ـه ــا» .ال ـق ــوى األم ـن ـي ــة ألـقــت
الـقـبــض عـلــى س ــارق س ـيــارة عـمــار،
إال أن الـفــرحــة تـحــولــت ال ــى غـ ّـصــة.
السيارة أصبحت في سهل الغاب ـ
ريف حماه ،كما اعترف السارقون،
مـ ــا ي ـج ـعــل إم ـك ــان ـي ــة اس ـت ـعــادت ـهــا
شبه مستحيلة« .انمسك تالتة من

الـعـصــابــة اعـتــرفــو بــأنـهــم بيكسرو
الـ ـب ــاب ال ـخ ـل ـفــي األيـ ـم ــن ل ـل ـس ـيــارة
وب ـي ـخ ـل ـع ــو ج ـ ـ ـ ــوزة قـ ـف ــل املـ ـفـ ـت ــاح
ب ـقـ ّـصــوهــا وب ـي ــوص ـل ــوا األش ــرط ــة،
وهيك بتدور السيارة .كل هالعملية
ب ـت ـس ـت ـغ ــرق  4-3دق ـ ــائ ـ ــق» ،ي ـق ــول
ّ
عمار .ويزيد أن هؤالء هم «الحلقة
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن س ـل ـس ـلــة ال ـ ـسـ ــارقـ ــن...
ي ــا دوب ي ـصــل ل ـهــم  20ألـ ــف لـيــرة
ي ـق ـب ـض ــوه ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــارق األكـ ـب ــر
فــي الـحـلـقــة الـثــانـيــة حــن ُيسلموه
الـسـيــارة .الحلقة األخـيــرة هــي بيع
السيارة للمسلحني» .هذا يعني أن
«الجريمة انحطت برقاب الصغار.
بينسجنو كــم شهر وبيطلعو من
جديد عالسرقة» ،يختم عمار.

في مدينة
الالذقية خالل
عيد األضحى
(جوزيف عيد ــ
أ ف ب)

تقرير

وفد فرنسي في سوريا:
سننقل مشاهداتنا إلى بالدنا
أكـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب ،مـحـمــد
جهاد اللحام ،خــال لقائه وفــد النواب
واإلع ــام ـي ــن الـفــرنـسـيــن الـ ــذي ي ــزور
ّ
سوريا أنــه آن األوان لالعتراف بفشل
السياسات الغربية وطريقة تعاطيها
مــع قضية اإلره ــاب ال ــذي يـجـتــاح دول
املنطقة .مــن جهته أشــار رئيس الوفد
ورئـيــس مجموعة الـصــداقــة الفرنسية
ـ ـ ال ـســوريــة ،الـنــائــب ج ـيــرار بــابــت ،إلــى
ّأن زيـ ـ ـ ــارة الـ ــوفـ ــد ل ـي ـس ــت ذات طــابــع
سياسي أو دبلوماسي «وإنما تهدف
إلــى االطــاع على الــواقــع اإلنساني عن
كثب والتعرف إلى االحتياجات املدنية
والطبية للشعب السوري وآليات حماية
اإلرث ال ـث ـقــافــي وال ـح ـض ــاري ،إضــافــة
إل ــى الـتـعـبـيــر ال ــرم ــزي ع ــن الـتـضــامــن

أجل العالج ،لكن مشوار األلف ميل
يبدأ بتقرير من طبيب موجود في
منطقتهمُ ،يختم بعد ذلــك مــن قبل
تبرع ّ
«أمير الحسبة» ،ويليه ّ
بالدم
باإلضافة إلى تحديد فترة املغادرة
وم ــوع ــد الـ ـ ـع ـ ــودة ،وذلـ ـ ــك ف ــي ال ــرق ــة
ً
مـثــا .ويشير أحــد املــرضــى مــن هذه
ّ
املــدي ـنــة إل ــى أن رح ـل ـتــه إل ــى دمـشــق
ب ـل ـغ ــت ك ـل ـف ـت ـهــا أكـ ـث ــر مـ ــن  80أل ــف

مــع ال ـســوريــن خ ــال األزم ــة الــراه ـنــة».
وأع ــرب عــن إعـجــابــه بـصـمــود الشعب
الـســوري وإص ــراره على إع ــادة تأهيل
املـ ـ ــدارس وال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة امل ـت ـضــررة
ب ـف ـعــل اإلرهـ ـ ـ ــاب ،مـضـيـفــا ّ
«أن جميع
األفـ ـك ــار وامل ــاح ـظ ــات ال ـت ــي شــاهــدهــا
واس ـت ـمــع إل ـي ـهــا خ ــال ال ــزي ــارة سيتم
نقلها إلى الشخصيات الدينية والعلمية
واالجتماعية في فرنسا».
ّ
ويضم وفد النواب الفرنسيني إضافة
ًّ
إلى بابت ،كل من النائب جيروم المبير
وعضو البرملان األوروب ــي كريستيان
اوتني .ووصل إلى سوريا يوم السبت،
وبـ ــدأ زي ــارت ــه ف ــي ال ــاذق ـي ــة ث ــم مــديـنــة
حـمــص حـيــث اط ـلــع عـلــى مــواقــع أثــريــة
وتاريخية فيها والدمار الذي لحق بها.

ليرة (ما يعادل  300دوالر تقريبًا).
ولـلـحـ ّـد مــن مـخــاطــر ه ــذه الــرحــات،
وم ـ ـ ـ ــن كـ ـلـ ـفـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاهـ ـ ـظ ـ ــة ،ي ـل ـج ــأ
ب ـع ــض امل ــرض ــى ،ال ــذي ــن ي ـض ـطــرون
ل ـل ـع ــودة إل ــى م ـنــاط ـق ـهــم ،لـلـتــواصــل
م ــع أط ـبــائ ـهــم ع ـبــر رس ــائ ــل صــوتـيــة
ّ
فتتحول بذلك
بواسطة «واتس أب»،
معايناتهم إلى حالة سمعية ،بعيدًا
عن املشاهدة.

