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تقرير

سكان دمشق توقفوا عن الطبخ

ّ
الفنادق لالستحمام ...والجائزة الكبرى جرة غاز!
الشمال السوري أمرًا مستجدًا ،ولطاملا
أك ـ ــدت أنـ ـق ــرة أن واش ـن ـط ــن ل ــم تـلـتــزم
ب ــوع ــده ــا ب ـس ـحــب امل ـق ــات ـل ــن األكـ ـ ــراد
إلــى شــرق الـفــرات .وقــد يشير تصريح
أردوغان أمس ،حول نية «درع الفرات»
ال ـت ــوج ــه إلـ ــى م ـن ـبــج ع ـق ــب ال ـس ـي ـطــرة
ع ـل ــى الـ ـ ـب ـ ــاب ،إل ـ ــى أن ب ـ ـ ــاده تــرفــض
ع ــرض املـســاعــدة األمـيــركـيــة املـشــروط
بـقـبــول ال ــوج ــود ال ـك ــردي ه ـنــاك ،كأمر
واق ــع .كــذلــك ،يـبــدو أن «الـتـحــالــف» لن
يـضــع ضـمــن أجـنــدتــه مـســاعــدة أنـقــرة
ف ــي ال ـش ـم ــال ،م ــن دون ف ــوائ ــد الحـقــة
م ــن قــوات ـهــا ال ـبــريــة وحـلـفــائـهــا ضمن
«معركته» املرتقبة في الرقة ،وهــو ما
رفـضــه األت ــراك ـ ـ حتى اآلن ـ ـ فــي ضوء
مشاركة األكراد فيها.
وعلى هامش التحضيرات التي تسبق
مباحثات أسـتــانــة املـفـتــرضــة ،تحاول
ت ــركـ ـي ــا مـ ـم ــارس ــة ج ـم ـي ــع ال ـض ـغ ــوط
املـمـكـنــة ت ـجــاه إيـ ــران وحـلـفــائـهــا على
األرض في ســوريــا ،من بــاب «ضــرورة
الـعـمــل عـلــى إخـ ــراج جـمـيــع الـعـنــاصــر
األجـنـبـيــة مــن س ــوري ــا» .وه ــو مــا لفت
إلـيــه وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـتــركــي ،أمــس،
ً
الذي اتهم كال من «النظام وامليليشيات
الـعــراقـيــة وح ــزب ال ـلــه» بــارتـكــاب عــدد
من الخروقات التي «قــد تهدد مصير
املباحثات في حال لم تتوقف» .ودعا
إيــران إلى «القيام بواجباتها وفق ما
يمليه عليها ضمانها لالتفاق».
وفــي املقابل ،تعمل طهران مع دمشق
ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـ ــرؤيـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة وض ـمــن
تـفــاهـمــات واض ـح ــة .الــرؤيــة اإليــرانـيــة
ان ـع ـك ـســت ب ــوض ــوح ف ــي كـ ــام رئـيــس
لـ ـجـ ـن ــة األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـش ـ ــورى
اإليراني ،عالء الدين بروجردي ،عقب
ل ـقــائــه أم ــس الــرئ ـيــس ال ـس ــوري بـشــار
األس ــد فــي دم ـشــق ،إذ أك ــد فــي مؤتمر
ص ـح ــاف ــي أن «وجـ ـ ـ ــود امل ـس ـت ـش ــاري ــن
اإلي ــران ـي ــن وامل ـق ــاوم ــة الـلـبـنــانـيــة في
ســوريــا يـتــم بالتنسيق مــع الحكومة
السورية وبطلب منها» ،مشددًا على
أن «األش ـخــاص الــذيــن ينبغي عليهم
ترك سوريا هم الذين دخلوها من دون
إذن أو تنسيق مــع الــدولــة الـســوريــة،
ألن ـه ــم ه ــم م ــن تــدخ ـلــوا ف ــي األراضـ ــي
السورية».
(األخبار)

ّ
ال تبشر بداية العام الجديد
بخير مقبل على دمشق ،إذ
يحتشد أهلها متدافعين
في طوابير للحصول على
أبسط مقومات الحياة .بات
الفوز بعبوة غاز أو صندوق
مياه للشرب ،أو تعبئة الخزان
بواسطة الصهاريج المستأجرة،
من طقوس حياة أبنائها
دمشق ــ مرح ماشي
يبدو وجه العاصمة السورية شاحبًا
مع بداية العام الجديد .وتشي وجوه
أهـلـهــا بـمــا يعتمل داخ ــل بـيــوتـهــا من
غ ـل ـيــان وت ــذم ــر وم ـع ــان ــاة مـتـضــاعـفــة.
عامًا بعد آخــر ،يصل الدمشقيون إلى
خــاصــة ب ــأن مــا خ ـســروه أكـبــر بكثير
مما يمكن أن يربحوه بانتهاء الحرب
والـ ـجـ ـل ــوس إل ـ ــى طـ ــاولـ ــة م ـف ــاوض ــات
ت ــرت ــب أربـ ـ ــاح اآلخ ــري ــن ع ـلــى أرض ـهــم
املدمرة .وأصبح حلم األحالم بالنسبة
إلـيـهــم هــو الـحـصــول عـلــى عـبــوة مياه
أو ق ــارورة غ ــاز ،خــال «أي ــام ملعونة»
مقبلة ،قد يضطر فيها املواطن إلى أن
يقتل للحصول على أساسيات للبقاء،
وليصبح ال ـهــواء هــو ال ـشــيء الوحيد
الذي ال يدفع السوريون املال للحصول
ع ـل ـي ــه ،ب ـع ــدم ــا صـ ـ ــارت مـ ـي ــاه الـفـيـجــة
حلمًا ،فــي انتظار دخــول الجيش إلى
املنطقة وإدخــال فــرق الصيانة إلعــادة
الـنـبــع الـحـيــوي إل ــى الـعـمــل .وبحسب
امل ـس ـ ًـؤول ــن ال ـح ـكــوم ـيــن ،فـ ــإن «أي ــام ــا
طويلة» ستلزم فرق الصيانة إلصالح
أنــاب ـيــب ال ـضــخ م ــن ال ـن ـبــع ،ابـ ـت ـ ً
ـداء من
لحظة دخول الجيش إلى املنطقة.
«إنجاز هام» حققه أبو محمد ،ابن حي
امليدان الدمشقي ،بتمكنه ـ أخيرًا ـ من
الـحـصــول عـلــى عـبــوة ال ـغــاز املعدنية.
مـظـهــره ي ــدل عـلــى ارت ـبــاكــه بـفـعــل هــذا
الـفــرح اآلن ــي البسيط ،إذ إنــه ال يجيد
الـتـعــامــل م ــع ال ـع ـبــوة ،ف ـت ــارة يحملها
وطـ ــورًا يــدحــرجـهــا بـقــدمـيــه الـلـتــن ما
ع ــادت ــا ت ـق ــوي ــان ع ـلــى ال ــوق ــوف ضمن

ال ـط ــواب ـي ــر ال ـك ـث ـي ــرة .ت ـن ـت ـظــره س ـيــارة
ّ
أجــرة ،أقلته من أمــام بيته مسرعًا من
غ ـيــر أن ي ـب ــدل م ــاب ـس ــه ،ع ـنــد ات ـصــال
مــوزع الـغــاز بــه ،بعد سلسلة رجــاءات
و«واسطات».
ي ـ ـقـ ــول ال ـ ــرج ـ ــل األرب ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــي4500« :
لـيــرة ،طلب امل ــوزع سعر تعبئة (جــرة
ال ـغــاز) ،ولــو طلب  6000لعطيته» .لم
تنته مسيرة اآلالم بعد ،فــأمــام الرجل
نـضــال يــومــي جــديــد لـلـفــوز بصندوق
ً
م ـي ــاه م ـعــدن ـيــة ،وه ــو يـنـتـظــر ات ـص ــاال
مــن أحــد أصـحــاب املـتــاجــر ،الــذيــن ترك
لديهم أخـبــارًا ون ــداءات .ويــوضــح أبو
محمد« :كل عام إلى األســوأ ،بالنسبة
إلى أوضاعنا املعيشية .ماذا سنفعل؟
لكل شيء نهاية ،ومأساتنا لها نهاية.
أصبح أهــم أحالمنا الـيــوم أن نحصل
على فرصة لالستحمام».
الـبـيــوت الـتــي مــا ع ــادت تصلها املياه
في قلب العاصمة السورية ،تخلصت
نـســاؤهــا مــن أع ـبــاء األع ـم ــال املـنــزلـيــة،
ال طبخ وال تنظيف وال جـلــيُ ،
فهناك
مــا هــو أك ـثــر أهـمـيــة .ت ـقــول خــولــة (45

عامًا)« :رتبنا أولوياتنا واكتشفنا أن
وج ــود امل ـيــاه فــي الـحـمــام أكـثــر أهمية
من املطبخ ،وعليه ،توقفنا عن الطبخ
وأص ـب ـح ـن ــا ن ـش ـت ــري ط ـع ــام ــا ج ــاه ـزًا
ونــأكــل باستخدام أدوات بالستيكية
وورقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ون ـ ـ ــواج ـ ـ ــه ص ـ ـعـ ــوبـ ــات فــي
شــرائ ـهــا أي ـض ــا ،بـسـبــب زيـ ــادة الطلب
عليها وازدي ـ ــاد سـعــرهــا كـكــل ش ــيء».
وتضيف« :مــا كــان حقًا طبيعيًا ،قبل
أي ـ ــام ،أض ـحــى رفــاه ـيــة زائ ـ ــدة تتطلب
دفع املزيد من املال .وطاملا لدى الشعب
القليل منه فيجب أن يدفعه .ال أحالم

اكتشفنا أن وجود
المياه في الحمام أكثر
أهمية من المطبخ

وصلت الحال إلى تأجير بعض الفنادق لغرفة بغرض االستحمام (أ ف ب)

أمــامـنــا لجمع امل ــال ،فـتـجــار األزم ــة لم
يتركوا شيئًا دون أن يستغلوه».
املـ ــرأة ال ـتــي ن ـجــح زوج ـه ــا ف ــي تعبئة
ّ
خ ــزان امل ـن ــزل ،عـبــر صـهــريــج كــلـفــه 10
آالف ليرة شعرت بالسرور ،لكن على
الــرغــم مــن ذل ــك« ،ال طـبــخ فــي مطابخ
ّ
ه ــذه املــدي ـنــة» ،وف ــق مــا تـعــلــق ابنتها
ض ــاح ـك ــة .وت ـت ــاب ــع« :ن ـح ــن ن ـق ـنــن فــي
اسـ ـتـ ـخ ــدام املـ ـي ــاه داخ ـ ــل ب ـي ــوت ـن ــا ،مــا
يــرتــب علينا نـظــافــة أق ــل ،فــإن مطاعم
الوجبات السريعة التي تعاني مثلنا
م ــن ق ـل ــة املـ ـي ــاه س ـت ـك ــون أكـ ـث ــر قـ ــذارة
بالتأكيد».
ي ـقــود أب ــو ول ـيــد س ـي ــارة األج ـ ــرة الـتــي
يـمـلـكـهــا ف ــي ش ـ ــوارع دم ـش ــق ،ويشكو
بدوره قلة املياه .يقول الرجل الستيني:
«انكسر ضـهــري ...ابني األكـبــر جندي
ف ــي ال ـج ـيــش واآلخ ـ ــر يـعـمــل ف ــي محل
نعيش منه ،وال يوجد غيري لينتظر
املياه ويعبئها في عبوات بالستيكية
لحملها إلى شقته في الطابق الثالث».
ُ ّ
ض ــخ ــت املـ ـي ــاه ق ـب ــل أيـ ـ ــام مل ـ ــدة ســاعــة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ب ـح ـس ــب أبـ ـ ــي ولـ ـ ـي ـ ــد ،وك ـ ــان
ضـخـهــا ضـعـيـفــا بـحـيــث ل ــم تصعد
إلــى الـخــزانــات على أسـطــح املباني،
وه ـ ــرع الـ ـن ــاس إلـ ــى تـعـبـئــة األوان ـ ــي
الفارغة لديهم من صنابير املياه في
الطوابق األرضـيــة ،ما رتــب خالفات
بــن ال ـج ـيــران عـلــى الـ ــدور امل ـفــروض
لتعبئة ما لديهم.
أما أسعار تعبئة الخزان الواحد من
الصهاريج ،فقد تــراوح بني  10آالف
و 25ألــف لـيــرة ،بحسب قــدرة سائق
الصهريج على االحتيال واستغالل
حــاجــة ال ـن ــاس إل ــى ق ـطــرة م ـي ــاه .في
ح ـ ــن وص ـ ـ ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ،إل ـ ـ ــى ت ــأج ـي ــر
بعض الفنادق غرفة لديهم بغرض
االستحمام ،بأسعار بـحــدود 2500
ليرة لغرفة في أحــد فنادق الخمس
نـجــوم .أمــا حـمــام الـســوق ال ــذي كان
يومًا مــن طقوس دمـشــق ،فقد اكتظ
بالالجئني إليه .أمــام أحــد ّ
حمامات
السوق الدمشقية ،تقول أم خالد (50
عــامــا) تعليقًا على مشهد االزدح ــام
املهول« :آخــر ما توقعناه أن نخسر
مياه الفيجة ،وأن نحارب للحصول
ّ
ع ـل ــى دور ل ــاس ـت ـح ـم ــام» .وعــل ـق ــت
بلهجة عامية شامية ،يفهمها بأسى
أهل العاصمة« :حوينتك يا بلد».

«المؤامرات»
ّ
مصرة على
املجتمع .إال أن السلطات
أن تركيا ستبقى متمسكة بـ»الهوية
الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة» ،وأن ال ـت ـغ ـي ـي ــر خ ــال
فـتــرة حـكــم أردوغ ـ ــان هــدفــه فـقــط منح
املسلمني مزيدًا من حرية العبادة.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ع ـم ــدت ال ـص ـحــافــة
الغربية إلــى إلقاء الضوء على أجــواء
القلق التي تعيشها تركيا وسلطاتها.
وفـ ــي «نـ ـي ــوي ــورك ــر» األم ـي ــرك ـي ــة ،رأى
الكاتب الصحافي ديكستر فيلكينس
أنه في الوقت الذي يتقدم فيه أردوغان
بـثـقــة بــات ـجــاه الــدي ـك ـتــاتــوريــة ،سحب
بــاده بعيدًا عن الغرب» ،متخذًا عددًا
مــن اإلجـ ــراءات الـتــي ت ــؤدي إلــى زيــادة
نـفــوذ الــديــن فــي الـحـيــاة الـعــامــة .وفــي
ّ
ّ
هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ذك ـ ــر ب ـ ــأن رج ـ ــال ال ــدي ــن
املـعـ ّـيـنــن م ــن قـبــل ال ـح ـكــومــة ،والــذيــن
يجري إعــداد خطبهم من قبل الدولة،
قـ ــامـ ــوا ب ــإخـ ـب ــار ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي خـطـبــة
الجمعة املاضية بأن «احتفاالت رأس
السنة تعود لثقافات أخرى».
وفـ ـ ــي «ذا غ ـ ـ ــاردي ـ ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة،

رأت الــروائ ـيــة الـتــركـيــة ألـيــف شــافــاق،
ُ
ّ
ال ـتــي تـعـتـبــر مــن بــن ال ـكــتــاب األت ــراك
ّ
«ذوي املـيــول الـغــربـيــة» ،أن فظاعة ما
ُ
ج ــرى لـيـلــة رأس ال ـس ـنــة ت ـظ ـهــر مــدى
ع ـمــق ال ـت ـط ـ ّـرف اإلس ــام ــي املستفحل
ّ
فـ ــي ت ــركـ ـي ــا .وقـ ــالـ ــت فـ ــي م ـق ــال ـه ــا إن
ب ــاده ــا كــانــت «ف ــي قـبـضــة الـتـعـ ّـصــب
ال ـتــي بـلـغــت ذروت ـه ــا خ ــال امل ـج ــزرة»،
ّ
معتبرة أن الحكومة تحاول التغطية
ع ـلــى انـ ـع ــدام ك ـفــاء ت ـهــا ف ــي الـسـيــاســة
الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة عـبــر اسـتـخــدام
ّ
لـغــة الشوفينية والــوطـنـيــة .ورأت أن
ُ
هجوم «داعش» وقع في بلد زرعت فيه
ّ
ّ
والتعصب واالستبداد،
التطرف
بذور
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ــه ق ـب ــل أس ــاب ـي ــع عـلــى
احتفال رأس السنة ،كانت الجماعات
ّ
الـقــومـيــة املـتـطـ ّـرفــة واإلســام ـيــة ت ــوزع
م ـن ـش ــورات ف ــي الـ ـش ــوارع ت ـق ــول فيها
إن «امل ـس ـل ـم ــن ال ي ـح ـت ـف ـلــون بــأع ـيــاد
ّ
امل ـس ـي ـح ـي ــن» .وق ــال ــت إن «م ـ ــا يـثـيــر
الـحـيــرة ،هــو أن أي شخص يكتب أي
شــيء ضــد الحكومة يمكن أن يحاكم
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ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ،ب ـي ـن ـمــا ال ي ـحــاســب
أم ـثــال ه ــؤالء املـتـعـ ّـصـبــن والـقــومـيــن
امل ـث ـيــريــن ل ـل ـفــن ،إال ن ـ ـ ــادرًا» ،مـعـتـبــرة
ّ
أن «الـ ـب ــاد ت ـمــر ف ــي مـنـعـطــف خـطــر،
وربما أكثر من ذلك؛ فبسبب الخسارة
املحزنة للديموقراطية وتكرار أخطاء
حكومة العدالة والتنمية في سوريا،
وبسبب املشاكل فــي الـشــرق األوســط،
وال ـت ـغ ـي ـيــرات ع ـلــى ال ـســاحــة الــدول ـيــة،

ت ـحـ ّـولــت مــدن ـنــا إل ــى ج ـبـهــات جــديــدة
ل ــإره ــاب» .وف ــي صـحـيـفــة بريطانية
مثل «تلغراف» ،قال الكاتب الصحافي
مـ ـ ــارك آمل ــون ــد إنـ ــه م ــن خـ ــال تـسـلـيــح
«الجهاديني املتطرفني» وتشجيعهم
ملـحــاربــة الـنـظــام فــي س ــوري ــا ،تجاهل
أردوغــان مخاطر أي انتكاسة .وذهب
ال ـكــاتــب إل ــى ح ـ ّـد ال ـت ـس ــاؤل عـ ّـمــا «إذا
ك ــان ــت ت ــرك ـي ــا ق ــد ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى رج ــل
مريض ّعلى حافة أوروبا؟» ،معربًا عن
أسـفــه ألن ــه «بـعــد عـقــود على الترويج
لـتــركـيــا ع ـلــى أن ـهــا م ـثــال ي ـحـتــذى بــه،
أصبحت البالد اآلن في خطر االنزالق
في الطريق الذي انزلقت فيه باكستان
قـبـلـهــا» .وأش ــار إل ــى أن ــه «رب ـمــا هناك
أشخاص في الحزب الحاكم حاضرون
من أجل ّ
تحدي استحواذ الرئيس على
السلطة ويريدون تغييره» ،لكنه أعرب
عــن شكوكه فــي «أن يـكــون هـنــاك عدد
أو شجاعة كافيني يسمحان بإسقاط
ّ
اردوغ ــان» ،الفتًا إلــى أن «عــذاب تركيا
قــد ب ــدأ ليستمر ،ول ـكــن بـسـبــب موقع

ال ـ ـبـ ــاد ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي الـ ـحـ ـس ــاس،
ف ــإن ال ـفــوضــى ف ــي تــرك ـيــا تـعـنــي عــدم
االستقرار في الغرب أيضًا».
ف ــي األثـ ـ ـن ـ ــاء ،ي ــذه ــب «حـ ـ ــزب ال ـع ــدال ــة
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» الـ ـح ــاك ــم إلـ ـ ــى م ــواج ـه ــة
تهديدات االستقرار في البالد بخطاب
يـتـمـيــز ب ـن ـبــرتــه ال ـعــال ـيــة وب ــرب ـط ــه ما
ي ـجــري بـ ــ»امل ــؤام ــرات» .وق ــد ظـهــر ذلــك
أمس في كلمة ملستشار رئيس الوزراء،
عمر فــاروق قورقماز ،الــذي قــال خالل
كلمة له في نــدوة نظمت في السودان
بعنوان «السياسة الخارجية التركية
ّ
في ظل التحوالت العاملية» ،إن «تركيا
ً
ب ــات ــت أمـ ـ ــا ل ــإن ـس ــان ـي ــة وامل ـس ـل ـمــن،
ولـ ــن ت ــرك ــع أمـ ـ ــام امل ـ ــؤام ـ ــرات أو تـقــف
مكتوفة األيادي أمام مكائد املخابرات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي تـتــاعــب
بــاملـنـظـمــات اإلرهــاب ـيــة لــزعــزعــة األمــن
ّ
وق ـت ــل األب ـ ــري ـ ـ ًـاء» .وأضـ ـ ــاف أن ب ــاده
«أصبحت ملجأ ومالذًا لكل املظلومني
في األرض ،وهذا دورها التاريخي».
(األخبار)

