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ـادية أميركا
مالجئ العاصمة جاهزة للحرب

ّ
ورأى هرئيل أن للرئيس األميركي باراك
أوباما الكثير مما يربح من هذه القضية
أيضًا ،ألنه ّال يزال من الصعب عليه حتى
اآلن أن ي �ج��ن��د دع �م��ًا ك��اف �ي��ًا ف ��ي مجلس

النواب لعملية عسكرية في سوريا .وفي
حال نجاح الحل الروسي سيكون هناك
م ��ن ي ��زع ��م ب� ��أن ك ��ل ش� ��يء ت ��م ال�ت�خ�ط�ي��ط
ل��ه مسبقًا ،وق��د ه��دف إل��ى ان �ت��زاع ت�ن��ازل
كبير من األسد من دون مهاجمة سوريا
ب��ال�ف�ع��ل .ل�ك��ن ال�ن�ظ��ر ف��ي أع �م��ال ال��رئ�ي��س
وتصريحاته في األسابيع األخيرة تقود،
بحسب ه��رئ�ي��ل ،إل��ى اس�ت�ن�ت��اج مختلف،
وخ� ��اص� ��ة أن � ��ه ووزي � � ��ر خ ��ارج �ي �ت ��ه ب � � َ
�دوا
ّ
متلويني ومرتجلني أكثر من مرة.
ّ
ورأى هرئيل أن روسيا ستكون ،بالطبع،
األول� ��ى ف��ي ق��ائ�م��ة ال��راب �ح�ين ب��اع�ت�ب��اره��ا
ك �ب �ح��ت ال �ع �م �ل �ي��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة وأن � �ق ��ذت
الرئيس األسد ،وفككت لغمًا ضخمًا كان
يمكن أن ينشئ فوضى عامة.
إل��ى ذل��ك ،رأى دان مرغليت ف��ي صحيفة
ّ
«إس ��رائ� �ي ��ل ال � �ي � ��وم» ،أن ل �ل �م �ه��زل��ة ال �ت��ي
أشعلت ك��ل ال�ش��رق األوس ��ط ،وم��ا وراءه،
أكثر من وجهني بل وحتى ثالثة .األول،
أن محور الشر وث��ق بتهديدات ّالرئيس
األم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا ،لجهة أن��ه ليس
ّلديه خيار إال مهاجمة األس��د .ولفت إلى
أن��ه ف��ي ح��ال توفر آلية إلخ��راج األسلحة
الكيميائية من سوريا سيكون ذلك تغييرًا
استراتيجيًا ف��ي وض��ع النظام ال�س��وري.
وبالتالي يستطيع أوب��ام��ا االدع ��اء بأنه
ح �ق��ق إن � �ج ��ازًا ه ��ام ��ًا م ��ن دون أن ي�ط�ل��ق
ص��اروخ توماهوك واح �دًا .ال��وج��ه اآلخ��ر،
ينطوي على أن مكانة الرئيس فالديمير
بوتني قد تعززت ،ويمكنه االدعاء بأنه ال
يوجد اتفاق في الشرق األوسط من دونه.
ّ
وبالرغم من أن الرئيس االسد فقد سالحًا
استراتيجيًا ،إال أن االتفاق يمنح التدخل
ال��روس��ي واإلي ��ران ��ي ف��ي ال �ح��رب ال��دائ��رة
في سوريا شرعية ،ويكشف بأن إسقاط
األس � ��د ل �ي��س ق��ري �ب��ًا .وف ��ي ض ��وء ال �ت��ردد
ال��ذي أظهره أوباما مقابل سوريا ،ليس
ل��دى ال�ن�ظ��ام اإلي��ران��ي م��ا يقلقه .وال��وج��ه
الثالث ،دائمًا تقديري ،إذ في اللحظة التي
ي �ت��راج��ع ف�ي�ه��ا ال �ت��وت��ر س�ت�ب��دأ امل�م��اط�ل��ة،
وسيقلص ال�س��وري��ون بمساعدة ال��روس
الرقابة ولن يكون هناك رقابة فعلية .كما
سيخفي ال�س��وري��ون ج��زءًا م��ن أسلحتهم
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة أو س �ي �ح��اول��ون ن�ق�ل�ه��ا إل��ى
ح��زب ال �ل��ه .وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ستعتاد
الوضع الجديد.

خوف أردني من دمشق  ...إن ّ
تم العدوان
«األردن يتعامل ب�ح��ذر لتجنب رد فعل ع�ن�ي��ف» ،ه�ك��ذا رأى م��راس��ل صحيفة
«فاينانشل تايمز» البريطانية في عمان ،حيث جاء في تقريره ّأن األردن ّ
يعزز
دفاعاته العسكرية ،بينما تختار حكومته كلماتها بحذر ،وسط مخاوف من رد
فعل عنيف محتمل من جانب دمشق إذا تعرضت الحكومة السورية لهجوم
ّ
بقيادة الواليات املتحدة .وتقول الصحيفة ّإن األردن «ينظر إليه على أنه عرضة
للهجوم إذا ق��ررت حكومة (الرئيس ال�س��وري ب�ش��ار) األس��د ال� ّ
�رد على غ��ارات
أميركية بالتصعيد ضد حلفائها» .ويخشى األردنيون من أن بالدهم ستدفع
ثمن أي تدخل في املنطقة .وهم قلقون بشأن التبعات املحتملة لضربة أميركية
على أم��ن بالدهم واقتصادها الهش ،كما أنهم يتحفظون على دواف��ع أميركا
للتدخل في األزمة التي أغرقت األردن بأكثر من  600ألف الجئ ،بحسب التقرير.
ّ
سيصعد .إنهم يخشون سيطرة جماعات مسلحة
«الناس خائفون من أن بشار
على سوريا ،ويخشون وفود املزيد من الالجئني» ،حسبما يوضح للصحيفة
رئ�ي��س م��رك��ز ال��دراس��ات االستراتيجية ف��ي جامعة األردن ،م��وس��ى شتيوي.
وتضيف الصحيفة ّإن األردن يخشى على أم�ن��ه وع�ل��ى االس�ت�ق��رار اإلقليمي
بسبب تزايد الجماعات اإلسالمية املتشددة التي تحارب دمشق« ،فالكثير من
األردنيني يتذكرون حرب العراق ،عندما أصبحت محافظة األنبار املجاورة مالذًا
للجهاديني».
(األخبار)

التجهيز للحربٌ ،
سواء بدأت
أو لم تبدأ .تبدو هذه هي
الحالة العامة في دمشق،
التي كانت تعاني مالجئها،
حتى األمس القريب ،من
قلة االهتمام والرعاية .إال
أن ضغط العدوان املرتقب
عليها فرض على القيمني
البحث عن سبل جديدة
وجدية لتحصني العاصمة
دمشق ـــ أحمد حسان
تاريخيًا ،لم تعش دمشق تفاصيل الحرب
العسكرية ف��ي ال�ع�ص��ر ال �ح��دي��ث ،فحتى
ف ��ي ال � �ح� ��روب ال �ت ��ي خ��اض �ت �ه��ا س ��وري ��ا،
كانت العاصمة تنعم ّ
بحي ٍز ال ب��أس فيه
م��ن االس �ت �ق��رار ،بمقابل اش �ت��داد وطيس
ال �ح��رب ع �ل��ى ال �ج �ب �ه��ات .ه ��ذا م��ا يجعل
بعض املحللني العسكريني يذهبون إلى
االع�ت�ق��اد ب��أن��ه ،فيما ل��و تحقق ال�ع��دوان
الغربي على سوريا ،فستكون العاصمة
ال�س��وري��ة أم ��ام ت�ج��رب��ة تخوضها للمرة
األول � � � ��ى ،وال س �ي �م��ا م� ��ا ي �خ ��ص ج��ان��ب
اإلج��راءات الوقائية والخدمات الخاصة
بالحرب .ومع اشتداد التصعيد اإلعالمي
حول جدية الغرب في سعيه إلى العدوان،
تزداد هواجس بعض السوريني الراغبني
في معرفة اإلجراءات الوقائية الحكومية،
إن أصبح العدوان واقعًا ال مناص منه« .ال
أدري إن كانت هذه نعمة أو نقمة ،فنحن
شعوب محور املقاومة ال نفكر كثيرًا في
مخاطر الحرب ،تعلمنا أن نخوضها بال
خوف أو فزع .لكن برأيي علينا اليوم أن
نجهز أنفسنا جيدًا لتأمني عائالتنا من
أطفال ونساء وشيوخ ،علينا أال ننتظر
الحكومة ك��ي تقول لنا إنها فعلت ه��ذا،
ن �ح��ن ال �ش �ب��اب ال� �س ��وري ي �ج��ب أن ن�ب��دأ
العمل الشعبي من تلقاء أنفسنا» ،يقول
محمود الكبرا ( 45ع��ام��ًا) .ويضيف في
ح��دي�ث��ه ل �ـ«األخ �ب ��ار»« :أم �ل��ك م��ع أخ��وت��ي
القبو الواسع في
ناديًا رياضيًا ،جهزنا ً
ال �ن��ادي ،لنستعمله م�ل�ج��أ ع��ام��ًا لسكان
املنطقة إن شنت أميركا عدوانها علينا.
ون �ف �ك ��ر ال � �ي� ��وم ج ��دي ��ًا ف� ��ي ط � ��رق ك �ث �ي��رة
ملساعدة املدنيني آن��ذاك» .الجدير بالذكر
أن العديد من أصحاب املحال التجارية،
وأص �ح��اب األق�ب�ي��ة السكنية ف��ي دمشق،
ب��دأوا يفكرون بهذه الطريقة ،وبعضهم
باشر التنفيذ ،وه��و م��ا يفاجئ البعض
من أصحاب ال��رأي القائل بضعف ثقافة
الطوارئ عند شعوب املنطقة.
ت �ح �ت��وي غ��ال �ب �ي��ة ال �ح��دائ��ق ال �ع��ام��ة في
دمشق على مالجئ تحت سطح األرض،
ب�ع�ض�ه��ا أن �ش��ئ ف ��ي ال �س �ن ��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة
امل��اض�ي��ة ،والبعض اآلخ��ر م��وج��ود فيها
منذ سبعينيات القرن امل��اض��ي ،أي منذ
ح��رب تشرين  .1973إال أن م�لاج��ئ عدة
م�غ�ل�ق��ة م �ن��ذ زم ��ن ب �ع �ي��د ،م ��ا ي�ج�ع��ل من
مهمة تجهيزها وإعادة تأهيلها ،ليست
بالسهلة .أما العائق اآلخر الذي يواجهه
ال ��دم� �ش� �ق� �ي ��ون ،ف� �ه ��و أن ع� � ��دد امل�ل�اج ��ئ
النظامية امل��وج��ودة ال يكفي الستيعاب
الحجم الكثيف للقاطنني في العاصمة،
فيصل ع��دد س�ك��ان�ه��ا ،ح�س��ب اإلح�ص��اء
ال ��رس �م ��ي ق �ب��ل األزم � � � ��ة ،وق� �ب ��ل م��وج��ات
ال �ل �ج��وء ال��داخ �ل��ي إل �ي �ه��ا ،إل ��ى مليونني
وس �ت �م �ئ��ة أل� ��ف ن �س �م��ة ،وه � ��ذا م ��ا يفتح
ال�ب��اب لالعتماد على امل �ب��ادرات الفردية
م��ن ق�ب��ل م��ال�ك��ي األق�ب�ي��ة وامل�س�ت��ودع��ات.
ي� ��روي زاه� ��ر ش�ي��خ األرض ،أح ��د س�ك��ان
حي امليدان الدمشقي ،تفاصيل عمله مع
مجموعة م��ن ش�ب��اب ال�ح��ي لتأمينه في
ح��ال ال �ع��دوان ،فيقول« :لدينا ف��ي الحي

ملجآن نظاميان كبيران ،باإلضافة إلى
امل�لاج��ئ امل��وج��ودة ف��ي األبنية الحديثة.
املشكلة ك��ان��ت أن بعض مالكي األبنية
ال �ح��دي �ث��ة ّ
أج� � ��روا ه ��ذه امل�ل�اج��ئ لبعض
ورش ��ات الخياطة ،بشكل غير قانوني،
ف��ات �ف �ق �ن��ا م� ��ع م �ج �ل��س امل �ح ��اف �ظ ��ة ع�ل��ى
إجبار أصحاب ه��ذه األبنية على إخالء
امل�لاج��ئ ،تحسبًا ألي ط��ارئ ق��د يحصل
ف��ي ال �ح��ي» .وي�ع�ق��ب« :وق ��د قمنا ك��ذل��ك،
ب��ال�ت��أك��د م��ن ج��اه��زي��ة ص �ف��ارات اإلن ��ذار
املوجودة في الحي ،فبعدما كانت تعاني
من تقطع بعض كابالتها وتآكل بعضها
اآلخ ��ر ،قامت ال�ف��رق املختصة ف��ي وزارة
الكهرباء بإصالحها ،وت��أك��دن��ا م��ن ذلك
بأنفسنا .لسنا الوحيدين الذين يعملون
بهذا الشكل ،ففي العديد من املناطق تم
تشكيل م�ج�م��وع��ات أه�ل�ي��ة م��ن الشباب
للعمل على رفع جاهزية مدننا».
ول� �ل ��وق ��وف ع �ن��د آخ � ��ر اإلج� � � � ��راءات ال �ت��ي
ات�خ��ذت�ه��ا امل�ح��اف�ظ��ة ،ات�ص�ل��ت «األخ �ب��ار»
بمحمد حسن الحمصي ،عضو مجلس
محافظة دم �ش��ق ،ول ��دى س��ؤال�ه��ا ل��ه عن
ع ��دد امل�ل�اج��ئ امل ��وج ��ودة ف��ي ال�ع��اص�م��ة،
ق � ��ال ال �ح �م �ص��ي« :ال ي ��وج ��د إح �ص��ائ �ي��ة
واض �ح��ة ل�ع��دد امل�لاج��ئ ف��ي دم �ش��ق ،لكن
املحافظة ق��ام��ت بكل االج� ��راءات ال�لازم��ة
لتأمني هذه املالجئ ،من حيث التنظيف
واإلدارة واإلض � � � � � � ��اءة وال� �ت� �ج� �ه� �ي ��زات
ال� �ض ��روري ��ة ،وي� �ق ��وم م �ج �ل��س امل�ح��اف�ظ��ة
ب �ج �ه��ود ح�ث�ي�ث��ة ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن معظم
امل �س��اج��د وال �ك �ن��ائ��س وامل � � ��دارس ،بحيث
ت �ت �ح ��ول أق �ب �ي �ت �ه��ا إل � ��ى م�ل�اج ��ئ ت�ت�س��ع

ُق ّسمت العاصمة إلى
أربعة أقسام بهدف
تأمين سيطرة أكبر على
مجريات األمور

في شوارع دمشق قبل أيام (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

لغالبية سكان دمشق» .وفي التفاصيل،
أش � ��ار ال �ح �م �ص��ي إل� ��ى «ت �ق �س �ي��م امل��دي �ن��ة
إل��ى أرب�ع��ة أق�س��ام ،بهدف تأمني سيطرة
أكبر على مجريات األم��ور في العاصمة،
إن ط��رأ أي ع� ��دوان ،بحيث تشتمل ه��ذه
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ك ��اف ��ة امل �س �ت �ل��زم��ات من
امل��اء إل��ى الطعام واالت�ص��االت والكهرباء
واملخابز وغيرها» .وأكد أن «التجهيزات
ه� ��ذه م �خ �ط��ط ل �ه��ا ب �ح �ي��ث ت �ك��ون ق� ��ادرة
ع�ل��ى م�ب��اش��رة ال�ع�م��ل ق�ب��ل  48س��اع��ة من
ال� � �ع � ��دوان ،ف �ي �م��ا ل ��و ت ��أك ��دت ال �ض ��رب ��ة».
وك� �ش ��ف ف ��ي ح��دي �ث��ه أن � ��ه «ق� �ي ��ل ل �ن��ا م��ن
قبل الجهات املعنية ،إن هناك مفاجآت
حقيقية ستظهرها دمشق على صعيد
االس � �ت � �ع ��دادات وال �ت �ق �ن �ي��ات امل �ت �ب �ع��ة في
تأمني سكانها من آثار العدوان الغربي».
وت �ب��رز مشكلة امل�ن��اط��ق ال�س��اخ�ن��ة ،التي
تشهد ب��األص��ل اشتباكات عسكرية بني
ال�ج�ي��ش ال �س��وري وامل �ع��ارض��ة املسلحة،
كعائق إضافي في تأمني خدمات الحرب،
ّ
حيث إن م��ن الصعب على ال�ب�ل��دي��ات أن
ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ج �ه �ي��ز امل�ل�اج ��ئ ف ��ي ه��ذه
املناطق ،بسبب صعوبة الوصول إليها.
ي��ؤك��د ف� ��ؤاد ش �ي �ب��ان��ي ،أح ��د س �ك��ان حي
ً
ال �ت �ض��ام��ن ف ��ي ج �ن��وب��ي دم �ش ��ق« :أص�ل�ا
نحن نعيش تحت النار يوميًا ،منطقتي
ت �س �ي �ط��ر ع �ل �ي �ه��ا ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ك �ت��ائ��ب
اإلسالمية التي ال تسمح لنا بمغادرتها،
ٌ
دروع ب�ش��ري��ة
ف �ن �ح��ن ب��ال �ن �س �ب��ة إل �ي �ه��ا
تحميها م��ن القصف .إن اع�ت��دت أميركا
ع�ل�ي�ن��ا ف�ل��ن أغ � ��ادر ب�ي�ت��ي إل ��ى أي م�ك��ان،
وليعلم الجميع أن ألميركا ع�م�لاء على
األرض ،ي�ح��رم��ون�ن��ا ح �ت��ى ح ��ق ال �ن��زول
للمالجئ!».
ت �ب��دو دم �ش��ق م �ت��أه �ب��ة ل� �ل� �ع ��دوان ،حتى
ول ��و أن ال�غ��ال�ب�ي��ة م��ن س�ك��ان�ه��ا م��ا زال ��وا
ي��رف �ض��ون االن� �ص� �ي ��اع إل� ��ى ال� �خ ��وف من
الحرب وتبعاتها ،إال أن حركة األس��واق
باتت تؤكد أنهم ب��دأوا بالتجهيز جديًا
لها ،للتقليل من حجم الخسائر البشرية
التي قد تنتج منها ،وال سيما أن بعض
تجار دمشق قد استثمروا الحرب ،وبدأوا
بالترويج لضرورة تخزين االحتياجات
السكانية قبل انعقاد جلسة الكونغرس
األميركي.

