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أهل الشام
ريبورتاج

وجوه
فتحو أحمد البرهو« :جبناء ونقدر أن نهزمهم»

ال تحتاج «الطرطيرة» إلى الكثير من المصاريف على مستوى الصيانة واستهالك المحروقات (لواءسليمان)

أيهم مرعي

خالل سنوات الحرب،
عادت ّ
الدراجة النارية
الثالثية العجالت،
ُ
التي تعرف محليًا
باسم «الطرطيرة»،
أو «الطريزينة»،
بقوة إلى الحياة
المجتمعية
واالقتصادية في
المنطقة الشرقية
من ًسوريا؛ لتغدو
بديال من اآلليات
األخرى ألسباب
عدة ،وال سيما
أن استخدامها
في أغراض النقل
والتجارة أكثر
سهولة ،قياسًا
باألوضاع األمنية
وسوء الطرقات
وصعوبة تأمين
المحروقات

«طلبوا مني إعادة العلم لكنني رفضت ،وأحرقناه.
العلم الذي ُيرفع في غير مكانه ،يجب أن ُيحرق»،
يقول فتحو أحمد البرهو لـ«األخبار» .بات البرهو
أشهر من النار التي أحرقت العلم األميركي ،عقب
مقطع فيديو تداوله السوريون ـ ومعظم املتابعني
للشأن السوري في العالم ـ على نطاق واسع ،عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
كـ ــان ال ـب ــره ــو ،ق ــد ان ــدف ــع ن ـحــو رتـ ــل م ــن اآلل ـي ــات
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي ق ــري ــة ب ــوي ــر ال ـع ــاص ــي (ال ــري ــف
الـجـنــوبــي ملــديـنــة الـقــامـشـلــي) ،لينتزع مــع سكان
ال ـقــريــة ثــاثــة أعـ ــام ،مــرفــوعــة عـلــى اآلل ـي ــات .في
املقطعّ ،
يوجه الرجل حديثه إلى الجنود بانفعال،

صور مأخوذة من مقطع الفيديو

فيش وتشبيه

ّ
«الطرطيرة» ...سيدة النقل في «الشرقية»!
محمود عبد اللطيف
تـشـيــر ال ـت ـقــديــرات إل ــى وجـ ــود نحو
ّ 1500
دراج ـ ــة ثــاثـيــة ال ـع ـجــات ،في
مناطق ريــف ديــر الــزور الواقعة إلى
ال ـش ــرق م ــن ن ـهــر الـ ـف ــرات .اس ـت ـعــادت
ه ــذه ال ــدراج ــات «عـصــرهــا الــذهـبــي»
في ظل الـحــرب ،وعــادت إلــى الخدمة
بقوة ،نتيجة قلة استهالكها الوقود؛
إذ ال ت ــزي ــد س ـعــة خ ــزان ـه ــا ع ـلــى 10
ً
ليترات ،فضال عن قوة تحملها وقلة
أعطالها ،وانخفاض كلفة صيانتها.

قارب نجاة!
حـ ــن اض ـ ـطـ ــر أح ـ ـمـ ــد امل ـ ــوس ـ ــى ،إل ــى
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــروب م ـ ـ ــن ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـقـ ـص ــف
األم ـي ــرك ــي ل ـب ـلــدة ه ـجــن (ريـ ــف ديــر
الــزور الجنوبي الشرقي) في أواخــر
ع ــام  ،2018ل ــم ي ـجــد س ــوى دراج ـت ــه
الـثــاثـيــة ال ـع ـجــات ،وسـيـلــة للهرب
بــأســرتــه ال ـت ــي ل ــم تـحـمــل م ــن امل ـنــزل
ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك ،سـ ـ ــوى بـ ـع ــض األغـ ـطـ ـي ــة.
يـ ـ ـق ـ ــول املـ ـ ــوسـ ـ ــى ل ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،إن
مـ ـ ـ ـ ــروره وع ــائـ ـلـ ـت ــه عـ ـب ــر الـ ـح ــواج ــز
األم ـن ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ــ«قـ ــوات س ــوري ــا
الــديـمـقــراطـيــة» ،كــان أسـهــل مــن بقية
اآلليات .ويشرح أن «تفتيش الدراجة
كـ ــان ي ـت ــم س ــري ـع ــا ،ل ـص ـغــر حـجـمـهــا
وإمكانية الكشف السريع على كامل
أجزائها خالل دقائق».

بلهجته املحلية« :شو عم تعملو هون؟ شو إلكن
شغل هون؟».
ي ـشــرح فـتـحــو ّأن حــديـثــه «ج ــاء ع ـفــويــا ،ومـعـبـرًا
ع ـمــا ف ــي ق ـل ــوب ال ـس ــوري ــن ت ـج ــاه ج ـيــش يحتل
أرضنا ،ويريد أن يصول ويجول من دون اعتبار
ألح ــد» .يــؤكــد األربـعـيـنــي أن ــه شـعــر بــاالسـتـفــزاز
ل ــدى م ـشــاهــدة ال ــرت ــل ،وان ــدف ــع بـشـكــل ال إرادي
نحوه ،ويضيف ّ
متنهدًا «تذكرت كل املآسي التي
نعيشها بسبب االح ـتــال األمـيــركــي ،وعقوباته
التي تريد تركيع السوريني من خالل تجويعهم».
يقول فتحو ،وهــو سائق آلية نظافة فــي مجلس
مدينة القامشلي ،إن حديثًا دار بينه وبني الجنود،
لـكـنــه ل ــم يـفـهــم شـيـئــا ألن ــه ال يـجـيــد اإلنـكـلـيــزيــة.
ويضيف ضاحكًا« :يــا رجــل نحن نــاس بسطاء،

ســول ـف ـنــاهــا م ـك ـشــرة (م ـق ـش ــرة) :م ــا ل ـكــم شغل
عندنا .ال أحــد (هـنــا) يريد أميركا ،ألنها عنوان
الدمار والخراب .يجب أن ترحل من بالدناّ ،
ليعم
السالم واالستقرار فيها».
لم يكمل البرهو تعليمه الــذي توقف عند الصف
ال ـتــاســع (ال ـب ــروف ـي ــه) ،وي ـق ــول إن ــه ال يـتـقــن «لـغــة
املثقفني واملحللني» ،وكل ما يعرفه أن ما حصل
فــي ريــف القامشلي هــو «رســالــة إلــى الـعــالــم بأن
الـســوريــن تعبوا مــن الـحــرب ،ويــريــدون طــرد كل
ً
محتل من أرضهم» .يبدي الرجل تفاؤال بأن «هذه
األرض ستعود طاهرة ّ
مقدسة ،تحت حكم الدولة
الـســوريــة» ،ويضيف« :تـعــرف ،ملــا صحت عليهم
حسيتهم جبناء ،ونقدر نهزمهم ملا يكون صوتنا
عالي».

يؤكد الرجل أن لدراجته الفضل في
نـجــاتــه وأســرتــه مــن امل ــوت بالنيران
األميركية التي طاولت الجزء األكبر
مــن هـجــن ،قبل أن تدخلها «قـســد»،
فــي أوائ ــل الـعــام املــاضــي .لــم تتوقف
أف ـضــال «طــرط ـيــرة» املــوســى ،فخالل
ً
رحـلــة نــزوحــه كــانــت عــامــا مساعدًا
ف ــي ب ـن ــاء «خ ـي ـمــة ص ـغ ـي ــرة» ،حمته
وأســرتــه أيامًا من الـظــروف املناخية
القاسية التي سادت املنطقة وقتها.
الحـ ـق ــا ،ت ـم ـكــن ال ــرج ــل وأسـ ــرتـ ــه ،من
العودة إلى املنزل شبه املدمر ،وكانت
ال ــدراج ــة حــاضــرة لنقل مــا يـلــزم من
م ــواد الـبـنــاء ،لترميم املـنــزل القريب
م ـ ــن «املـ ـش ـ ـفـ ــى ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ،وإعـ ـ ـ ــادة
تــأهـيـلــه لـلـسـكــن .ي ـقــول« :ســاعــدتـنــي
ال ـ ــدراج ـ ــة ف ــي ت ــرم ـي ــم م ـن ــزل ــي ،وف ــي
ن ـقــل مـ ــواد لـتــرمـيــم م ـن ـ ّـازل ال ـج ـيــران
ً
ال ـقــري ـبــن م ـن ــي ،م ــا ح ــق ــق ل ــي دخ ــا
ً
معقوال فــي بــدايــة رحلة الـعــودة إلى
ُ
الـبـلــدة» .ويـضـيــف« :دم ــرت السيارة
الصغيرة الـتــي كنت أمتلكها خالل
عمليات الـقـصــف ،الــدراجــة اآلن هي
اآلل ـيــة األك ـثــر مـثــالـيــة بالنسبة إلــي،
لتأمني احتياجات األرض الزراعية
التي أمتلكها ،ونقل ما يلزم للمنزل
من ضروريات».

ّ
«محال تجارية» متنقلة

يؤكد أحمد العلي ،من أبناء منطقة

غرانيج ،في ريف دير الزور الجنوبي
ال ـشــرقــي ،أن دراج ـت ــه كــانــت وسيلة
نقل آمنة بالنسبة إليه خالل سنوات
ال ـحــرب ،خــاصــة بـعــد خ ــروج تنظيم
«داعـ ـ ـ ــش» م ــن امل ـن ـط ـق ــة ،وال ـت ـشــديــد
األم ـ ـنـ ــي مـ ــن ق ـب ــل حـ ــواجـ ــز «قـ ـس ــد»،
بسبب تفخيخ السيارات والدراجات
ال ـن ــاري ــة .ي ـقــول ال ـع ـلــي ل ــ«األخ ـب ــار»،
إن اسـتـخــدام «الـطــرطـيــرة» فــي عمله
الـقــائــم على نقل امل ــواد الغذائية من
مـتــاجــر الـبـيــع بــالـجـمـلــة إل ــى املـحــال
ً
الـصـغـيــرة ،يحقق لــه ربـحــا مـعـقــوال،
يساعده على مواجهة ظروف الحياة
املتقلبة في املنطقة الشرقية.
أما أبو مازن ،فيشير إلى أن دراجته
ت ـحــولــت إل ــى «دك ـ ــان م ـت ـن ـقــل» ،لبيع
الخضار والفواكه بني أحياء هجني،
ً
بــدال من العربة التقليدية التي كان
يــدفـعـهــا أمــامــه لـبـيــع بـضــاعـتــه .كما
ساعدته الدراجة في توفير أجرة نقل
الخضار من التجار إلى مكان عمله،
م ــا زاد م ــن هــامــش رب ـح ــه .ي ــرى أبــو
مازن أن «الطريزينة» ثروة بالنسبة
إلـيــه ،وال يمكن أن يتخلى عنها أيًا
تكن املـغــريــات أو األس ـبــاب ،فهي «ال
ت ـح ـتــاج إل ــى الـكـثـيــر م ــن امل ـصــاريــف
عـلــى مـسـتــوى الـصـيــانــة واسـتـهــاك
املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروق ـ ـ ــات .خ ـ ــاص ـ ــة أن ن ــوع ـي ــة
البنزين ،املتوافرة في ريف دير الزور
ال ـش ــرق ــي ،سـيـئــة ل ـل ـغــايــة ،وتـتـسـبــب

بــأعـطــال مـسـتـمــرة فــي اآلل ـي ــات التي
ت ـس ـت ـخــدم ـهــا» .بـ ـ ــدوره ،ي ـعــد جــاســم
الـ ـعـ ـل ــي« ،ال ـ ـطـ ــرط ـ ـيـ ــرة» واح ـ ـ ـ ــدة مــن
مـمـتـلـكــاتــه الـثـمـيـنــة .يـمـتـهــن الــرجــل
بـيــع األس ـم ــاك ،ال ـتــي يـصـطــادهــا من
نهر الـفــرات .يحمل الصيد بواسطة
الــدراجــة ،لينتقل سريعًا إلــى «سوق
املواشي» في بلدة أبو حمام ،ويبيعه
طــازجــا ،مــن دون أن يتعرض للتلف

تساعد على تجاوز الطرقات
الزراعية بسهولة أكثر من أي
آلية أخرى
بسبب ال ـظــروف املـنــاخـيــة القاسية.
«السمك خصوصًا ،واللحوم عمومًا،
من املواد السريعة العطب ،ويجب أن
يتم تصريفها بسرعة كبيرة» ،يقول
الرجل.

«كازيات» ...وورش إنقاذ!
يـعـمــل أب ــو ي ــوس ــف ،ف ــي م ـجــال بيع
امل ـح ــروق ــات املـ ـك ــررة بـشـكــل ب ــدائ ــي،
م ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــا دراج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه الـ ـثـ ــاثـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـجـ ـ ــات ،ل ـ ـي ـ ـعـ ــرض الـ ـبـ ـض ــاع ــة
ع ـل ــى الـ ـط ــرق ــات الـ ـع ــام ــة بـ ــن ب ـلــدة
ش ـح ـي ــل وب ـق ـي ــة م ـن ــاط ــق ري ـ ــف دي ــر

ال ــزور .يشتري الــرجــل بضاعته من
أصحاب «الـحــراقــات» ،ثم يقف على
ال ـط ــرق ــات ال ـع ــام ــة ،وي ـق ــوم ببيعها
لـلـسـيــارات ال ـعــابــرة لـلـمـنـطـقــة .يــرى
أبــو يوسف أن مهنته هــذه «ستظل
مهنة أساسية ،حتى في مرحلة ما
بـعــد الـحــرب وع ــودة االسـتـقــرار إلــى
امل ـن ـط ـقــة ،إذ ي ـم ـكــن ال ـح ـص ــول عـلــى
امل ـ ـحـ ــروقـ ــات مـ ــن م ـح ـط ــات ال ــوق ــود
لبيعها للمقطوعني ،على الطرقات».
ويجد خليل املصطفى ،في الدراجة
وسيلة بسيطة وغير مكلفة ،لتكون
«ورشــة متنقلة» ،يعمل مــن خاللها
ّ
ع ـلــى ص ـيــانــة م ـحــركــات ض ــخ امل ـيــاه
ف ــي األراضـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة ،وتـصـلـيــح
اآلل ـي ــات ال ــزراع ـي ــة املـتـعـطـلــة .يـقــول:
«ال ـطــرط ـيــرة قـ ــادرة ع ـلــى س ـلــوك أي
طـ ــريـ ــق ،وهـ ـ ــي خ ـف ـي ـف ــة الـ ـ ـ ــوزن بـمــا
ي ـ ـسـ ــاعـ ــد ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز ال ـ ـطـ ــرقـ ــات
الــزراعـيــة بسهولة أكـثــر مــن أي آلية
أخ ــرى ،ويمكن تخليصها فــي حال
ع ـل ـق ــت ف ــي ب ــرك ــة ط ـي ـن ـيــة ب ـس ـهــولــة
أيـضــا» .ويضيف« :قبل الـحــرب كنا
قــد أهملنا هــذه الــدراجــات ،وصرنا
نـعـتـمــد ع ـلــى ال ـس ـي ــارات الـصـغـيــرة،
لكونها أســرع وال تصدر ضجيجًا،
إال أن الـ ـح ــرب ف ــرض ــت ع ـ ــودة ه ــذه
ال ـ ــدراج ـ ــات ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ،خــاصــة
أن أس ـعــارهــا رخـيـصــة ج ـدًا مـقــارنــة
بالسيارات».

الخمسون ليرة ّ
«النفيسة» ...وفن
التأقلم مع الضرورة!
كمال شاهين
هــل تـعــرفــون قـطـعــة عـمـلــة مــن أص ـغــر الــوحــدات
ّ
سنعرفكم إلى
النقدية في بلد ماُ ،ولدت نفيسة؟
واحدة.
• االسم :خمسون
• القيمة (أي ــام الـعــز) :دوالر واح ــد (ساندوتش
شــاورمــا عــدد  / 2علبة بيبسي عــدد  / 3ربطة
خبز سياحي مدعوم عدد  / 2أجرة تاكسي من
أول الالذقية إلى آخرها ذهابًا وإيابًا  150 /قرص
فالفل)
ّ
• الـقـيـمــة ال ـســوقــيــة الـ ـي ــوم :ق ــرص ف ــاف ــل عــدد
 / 2بسكوتة محلية الصنع (مــو طيبة)  /علكة
رخيصة  /مشوار في الباص األخضر
ّ
• االقتباس املفضل« :قل للزمان ارجع يا زمان»
ّ
• اللقب املستحق :نفيسة
نـعــم ،هــي نفيسة .فانخفاض قيمة الـلـيــرة أمــام
«ال ـش ــو إس ـم ــو» (ال ـت ـس ـم ـيــة اآلم ـن ــة لـ ـل ــدوالر في
سوريا)ّ ،أدى في السنوات األخيرة إلى تناقص
التعامل بالعمالت املعدنية فــي الـبــاد ،وضعف
ّ
انـتـشــارهــا بــن ال ـن ــاس .آخ ــر م ــرة ضــخــت فيها
ال ـح ـكــومــة ع ـم ــات م ـعــدن ـيــة ،ك ــان ــت ن ـهــايــة عــام
 ،2018حــن ط ــرح «م ـصــرف ســوريــا املــركــزي»
قطعة نقدية معدنية من فئة الخمسني ليرة ،لكن
بكميات قليلة ،جعلت منها ن ــادرة فــي الـســوق
ّ
يتشرفوا بالتعرف
(حتى إن معظم السوريني لم
إليها بـعــد) .السبب الرئيس لـطــرح تلك القطعة،

كان اهتراء وتلف معظم قطع الخمسني الورقية،
التي يعود تاريخ طبعتها اﻷخيرة إلى عام .2009
ّأدت إص ــاب ــات «الـخـمـسـيـنــات» ال ــورق ـي ــة ،ون ــدرة
نظيرتها املعدنية ،إلــى ّ
تربع فئة املئة ليرة ،على
ً
عرش «الفئة األكثر تــداوال» .ومع وجود خدمات
يومية قيمتها أقــل من مئة ،تزايدت الحاجة إلى
الخمسني النفيسة .يقول محمد ،وهو بائع ،في
بسنادا ـ الالذقية« :ما زالت بعض السلع القليلة
م ـت ــواف ــرة بـسـعــر  25أو 50ل ـي ــرة ،م ـثــل أك ـيــاس
الشيبس لألطفال .نضطر أحيانًا ألن نقترح على
الزبون شراء هذه السلع ،ليحصل على ما تبقى
مــن ن ـقــوده فــي ّذم ـت ـنــا» .ويـضـيــف« :م ــع انقطاع
الكهرباء كثيرًا ( 18ساعة يوميًا) صرنا نقترح
الشموع ،وأحيانًا نسامح بالفروق إذا كانت أقل
من  .50وفي حال إصرار املواطن على استرداد
الباقي نقدًا ،وهذا يحدثّ ،
نسجلها له على الدفتر،
في انتظار أن يصبح مجموعها  100ليرة».
يشير محمد إلى نــدرة فئات العمالت الصغيرة

فــي فــروع املـصــارف الحكومية ،يقول ضاحكًا:
«ت ـح ـت ــاج إلـ ــى واسـ ـط ــة ك ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا إن
توافرت .أحيانًا نعطي املواطنني حوافز إضافية
كــي يقوموا بتجميع العمالت املعدنية وجلبها
ّ
ل ـنــا» .فــكــرت «ال ـشــركــة ال ـعــامــة لـلـنـقــل الــداخ ـلــي»
فــي الــاذقـيــة ،بحل لــأزمــة .ووجــدتــه فــي مبادرة
بسيطة ،تـقــوم على اسـتـخــدام قطعة املـئــة ليرة،
أس ــاس ــا ف ــي تـعــامـلـهــا م ــع ال ــرك ــاب .وﻷن أج ــرة
الــراكــب ،على مختلف الخطوط داخــل املــدن هي
خـمـســون ل ـيــرة ،ي ـقــوم الـســائــق بــإعـطــاء املــواطــن
ً
ـدال من الخمسني املتبقيةّ ،
تخول
تذكرة ثانية بـ
حاملها ركوب الباص مرة ثانية .تم توحيد ألوان
التذاكرّ ،
املعجل منها لونه أزرق ،أما املؤجل فلونه
على
أصفر .يقول سائق باص نقل داخلي ،يعمل ّ
خــط «ال ــزراع ــة» فــي الــاذقـيــة ،إن امل ـبــادرة «حلت
مشكلة عــويـصــة ،كــانــت تتسبب دائ ـمــا بتأخر
ص ـعــود ال ـنــاس إل ــى ال ـبــاصــات ،وب ــازدح ــام على
أبوابها ،خاصة مع ّزيــادة اإلقبال على الباصات
الخضراء ،بسبب قلة السرافيس ،وأزمة املازوت
التي نعيشها كل شتاء».
يرى أحمد ،وهو موظف حكومي يستخدم النقل
الداخلي أن «الفكرة جيدة» .ويضيف «اللي معو
خـمـســن بـيــدفـعـهــا ،وال ـل ــي م ــا م ـعــو ب ـيــدفــع مية
وبياخد تذكرة تانية ،يمكنه تقديمها ملن يرغب أو
استخدامها شخصيًا في املرات القادمة» .مشكلة
السرافيس (حافالت النقل الصغيرة الخاصة)
مشابهة ملشكلة الـنـقــل الــداخ ـلــي ،لـكــن ال يمكن
حلها بالطريقة نفسها ،إذ ال توجد تذاكر لتلك
الوسائل .ما الحل إذًا؟ إنه «التكافل االجتماعي»!
يـقــول إبــراهـيــم ،وهــو ســائــق سرفيس على خط
ـرة خمسون لكل
قرية املشيرفة ـ الالذقية« :اﻷجـ ّ
مسافة تقل عن  15كم ،وعلى خطنا  75ليرة .كل
يوم منعلق مع الركاب مشان ال ــ ،25لذلك نقترح
على الركاب أن يدفع أحدهم عن اآلخــر ،خاصة
ملــن يـنـتـقـلــون مـعــا كــل ي ــوم ،وه ــو مــا ي ـحــدث ،إذ
يتفقون في ما بينهم على الدفع بالتناوب».

بريد المهجر
«البيت بيتك»...
سوريون في وجه
العاصفة!
فراس الهكار
ضربت َ
بعض الــدول األوروبية قبل أيام
ٌ
ّ
عاصفة ُوصفت بالخطيرة .حذرت تلك
الدول جميع املواطنني من خطورة التنقل،
ودع ـ ــت إلـ ــى ضـ ـ ــرورة اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
ّ
وخصصت أرقــامــا للطوارئ،
الـســامــة،
ورف ـع ــت درجـ ــة ال ـت ــأه ــب .أوق ـف ــت ُحــركــة
معظم القطارات كليًا أو جزئيًا ،وألغيت
ّ
مئات رحــات الطيران ،ما أدى إلى شل
الـحـيــاة فــي مـنــاطــق مـتـفــرقــة مــن شمال
وغـ ــرب أوروب ـ ـ ــا .ف ــي ظ ــل ت ـلــك ال ـظ ــروف
الجوية السيئة ،أطلق سوريون ،في أملانيا
وبعض املناطق التي ضربتها العاصفة،
م ـبــادرة «الـبـيــت بيتك» عبر صفحاتهم
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،ومـ ـجـ ـم ــوع ــة «وصـ ـلـ ـن ــي
ب ـط ــري ـق ــك» ،ع ـل ــى م ــوق ــع «ف ــاي ـس ـب ــوك».
ح ـظ ـيــت املـ ـ ـب ـ ــادرة ب ــإعـ ـج ــاب ك ـث ـيــر مــن
املتابعني ،ألنها كسرت ،بعفوية ،صورة
نمطية وسمت معظم السوريني في بقاع
األرض ،إذ بات يندر أن يقوم السوريون
بــأيــة م ـبــادرة ،مــن دون أن يضعوا على
رأس ح ـســابــات ـهــم امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي
لـ«اآلخر».
خــال ساعات انتشرت املـبــادرة بشكل
كبير ،ليرحب عشرات من السوريني بكل
ّ
من تقطعت بهم السبل في املدن والبلدات
القريبة من بيوتهمُ ،ويبدوا استعدادهم
ّ
السـتـقـبــالـهــم ف ــي م ـنــازل ـهــم .كـمــا تكفل
آخــرون ،ممن يملكون سيارات خاصة،
بإيصال كل شخص عالق في محطات
ّ
الـقـطــارات أو امل ـطــارات ،وشــكــل بعضهم
نطاقًا دائــريــا بقطر وصــل إلــى خمسني
ُ
كيلومترًا حسب املنطقة ،بحيث تغطى
غالبية املناطق التي ضربتها العاصفة.
برصد عشوائي لبعض الصفحات ،نجد
َّأن حسني علي األحمد ،أبــدى استعداده
ملساعدة أي شخص عالق .ونشر على
صفحته« :من مدينة ماغديبورغ األملانية
وما حولها ،على أتم االستعداد ملساعدة
أي شخص مقطوع بسبب رحلة قطار
أو عطل فــي الـسـيــارة ،وقلوبنا وبيوتنا
م ـف ـت ــوح ــة» .ل ــم ي ـت ــأخ ــر ط ـ ــال إدري ـ ــس
عن االنضمام إلــى املـبــادرة ،فكتب على
صفحته داع ـيــا «أي شـخــص عــالــق في
مدينة هامبورغ وما حولها ،ويحتاج إلى
مساعدة» إلى التواصل معه عبر الهاتف.
ّ
ورحـبــت نــورا النبهان بــأي «فـتــاة عالقة
في منطقة كولن ...بيتي مفتوح» ،ودعا
حسان الدالي من منطقة ديسبورغ ،كل
شخص عــالــق فــي املـنــاطــق القريبة منه
ويحتاج إلــى «توصيلة» ،أو مكان يبيت
فيه ،للتواصل معه .كذلك ّ
رحــب محمد
اليوسف «بكل شخص عالق في مدينة
دورتموند ويحتاج إلى مكان ُيقيم فيه».
ودعـ ــا ع ـمــاد اس ـك ـنــدرونــي «أي ف ــرد أو
عائلة بحاجة إلــى مساعدة فــي منطقة
آخــن ومــا حــولـهــا» إلــى اإلقــامــة فــي بيته
ريثما تهدأ العاصفة« .عاداتنا ما زالت
سورية أصيلة» ،كتب اسكندروني في
نهاية منشوره.

