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عراقيون في سوريا:
ال ّبد من دمشق
غادر مئات اآلالف من العراقيني بلدهم هربًا من نظام صدام حسني وفي أعقاب العدوان األميركي
على العراق قبل نحو عقد .وفي تقليب االحتماالت ،وقع اختيار الكثيرين منهم على سوريا ليعيدوا
بناء حياتهم من جديد .هؤالء يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مع سيناريو ليس غريبًا عنهم!
دمشق ـــ أحمد حسان
ل��م يكن ال�ن��زوح ال�ع��راق��ي ع��ام  2003عاديًا،
ف� �ه ��و ،ك �م��ا وص �ف �ت��ه «امل� �ف ��وض� �ي ��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل�لاج�ئ�ين» ،ف��ي أكثر م��ن بيان لها ،بـ«أكبر
هجرة جماعية قسرية تحصل ،منذ الحرب
ال�ع��امل�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة» .ه ��ذا ال �ل �ج��وء ك��ان��ت له
انعكاساته الطبيعية على سوريا ،كونها
ت �م �ث��ل أف �ض��ل وج �ه��ة ي �م �ك��ن أن ي�ق�ص��ده��ا
ً
ال�ل�اج��ئ ال �ع��راق��ي ،أوال ،ب�س�ب��ب ان�خ�ف��اض
تكاليف املعيشة ف�ي�ه��ا ،م�ق��ارن��ة م��ع باقي
الخيارات املتاحة أمامه ،وثانيًا ،أن العيش
ف ��ي ب �ي �ئ��ةٍ ك��ال�ب�ي�ئ��ة ال �س ��وري ��ة ،امل�ت�ش��اب�ه��ة
إل��ى ح� ٍ�د بعيد م��ع ال �ع��راق ،ال يشكل فارقًا
اجتماعيًا وحضاريًا شاسعًا بالنسبة الى
الالجئ العراقي .أما السبب الثالث ،فيتجلى
باملعاملة الجيدة التي يلقاها املواطنون
العرب ،كتسهيل إجراءات اإلقامة والتعليم،
خصوصًا إذا كانت لبالدهم قضية تتعلق
باملقاومة والصراع مع أميركا وحلفائها،
كالفلسطينيني والعراقيني.
ٌ
وهناك خالف دائم ومستمر بني الحكومتني
ال �س��وري��ة وال �ع��راق �ي��ة ح ��ول ت�ح��دي��د أع ��داد
ال�لاج�ئ�ين ال�ع��راق�ي�ين ف��ي س��وري��ا .إذ تميل
ب �غ��داد إل ��ى اع �ت �ب��ار األرق � ��ام ال �ت��ي تقدمها
دم� �ش ��ق ( 3.2م�ل�اي�ي�ن الج � ��ئ ع � ��ام )2003
«مبالغًا فيها» ،وال يزال هذا الخالف حتى
ال �ي��وم ،ب�ع��د أن تناقصت أع� ��داد الالجئني
بشكل كبير ومتدرج ،منذ عام .2007
ٍ
وي �ع �ي��ش أغ �ل��ب ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �ع��راق �ي�ي�ن َّ في
ري��ف دمشق ،أكثر من مركزها .وق��د فضل
أص �ح��اب ال� �ث ��روات ال�ض�خ�م��ة (ت �ق� ِّ�در بعثة
تقصي الحقائق العراقية نسبتهم بـ %10
عام  )2007واملتوسطة العيش في مناطق
جرمانا وضاحية قدسيا وصحنايا .فيما
ل�ج��أت أغلبية ال�ف�ق��راء إل��ى منطقة السيدة
زي� �ن ��ب ،ح �ي��ث ي �م �ك��ن ألك �ث ��ر م ��ن ع��ائ �ل��ة أن
تشترك في دفع إيجار منزل واحد.

العراقيون واألزمة السورية
م �ن��ذ ان � ��دالع األزم � ��ة ال �س��وري��ة وات �خ��اذه��ا
منحى عنفيًا ،عاد ما يقارب السبعني ألف
الج��ئ عراقيَّ إل��ى ب�لاده��م .ولكن ،وبحسب
املفوضية ،فضل أكثر من عشرين ألفًا منهم
العودة إلى سوريا مجددًا على رغم اشتداد
امل�ع��ارك فيها .وتبقى مدينة جرمانا أكثر
م�ق��اص��ده��م .وي �ق��ول ح�س��ن ال �غ ��راوي ،وه��و
أح��د الالجئني العراقيني ف��ي امل��دي�ن��ة« :في
بداية األزم��ة سهلت لنا حكومتنا العودة
إل��ى ب�لادن��ا ،لكن ب�ق��اء ن��ا ف��ي س��وري��ا عشر
سنوات ،فتح لنا حياة جديدة هنا .فدمشق
ليست مكانًا تتركه بهذه البساطة».
ف� ��ي ال� � � ��رأي ال� �س� �ي ��اس ��ي ،وق � ��ف ال�ل�اج �ئ ��ون
العراقيون موقف ال�ع��ارف بخبايا األم��ور،
ف �ل �ه��م ت�ج��رب�ت�ه��م ف ��ي األزم� � � ��ات ،وي ��درك ��ون
جيدًا معنى أن َّ
تدمر الدولة السورية .يقول
عباس الصائغ ،وهو مستثمر أحد املحال
التجارية في مدينة صحنايا ،لـ«األخبار»:
«م�ن��ذ ال�ب��داي��ة ك�ن��ا ن�ت�ح��دث ال��ى أصدقائنا
ال � �س� ��وري�ي��ن ،ع� ��ن امل �خ �ط ��ط ال � � ��ذي ي��رس �م��ه
األميركي ،كنا نتفهم االحتقان الذي يبديه
امل � ّع��ارض��ون ت �ج��اه االس �ت �ب��داد ،ل�ك�ن�ن��ا كنا
حذرناهم من الوقوع في فخ التهليل للتدخل
الخارجي ،فقط ألنهم يرفضون االستبداد.
أكثر من عانى منا ،نحن العراقيني ،هم من
رفضوا االستبداد وأميركا معًا .أتمنى أال
يكون الحال كذلك في سوريا».
أوس ال � �س� ��ودان� ��ي ،ال �ط ��ال ��ب ال� �ع ��راق ��ي ف��ي
ً
جامعة دمشق ،يبدو أكثر تفاؤال ،إذ يرى أن
ُ
«السوريني بألف خير طاملا لم تفكك دولتهم
بعد ،ولم يتعرضوا للتدخل الخارجي ،كما
ج ��رى ف��ي ال� �ع ��راق .ب �ص��راح��ة ،ع�ن��دم��ا ك��ان
ال �س��وري��ون ي�ت��رق�ب��ون ال�ض��رب��ة األم�ي��رك�ي��ة،
اس�ت��ذك��ر ال�ع��راق�ي��ون ليلة ب �غ��داد الشهيرة
بصمت خانق» .ويحسد الطالب العشريني
السوريني على «الفيتو» الروسي والصيني

في مجلس األمن« :لو توفر لنا ما توفر لهم
لبقيت مدينة الرشيد آم�ن��ة .فرغم املعارك
الشديدة ل��م تنته دم�ش��ق ،وم��ا زال��ت أج� ٌ
�زاء
كبيرة منها آمنة .كل ما ج��رى في سوريا
ليس سوى نقطة في بحر ما جرى للعراق،
بل لعل هذه األزمة ستقوي سوريا أكثر».
وح��رص العراقيون على ع��دم ّ
زج أنفسهم
في مواجهات مع البيئة السورية ،نتيجة
اشتداد الخالفات السياسية فيها ،فكانت
مواقفهم ،في أشد األحوال ،ساعية لتقريب
ّ
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ال �س��وري��ة .وم��ع ه��ذا شكل
الحديث عن جماعات عراقية مسلحة تقاتل
إلى جانب النظام السوري ،إحدى البوابات
ً
أعباء إضافية.
الرئيسية لتحميل العراقيني
«نحب مقدساتنا ونحترمها إلى أبعد حدّ،
ول �ه��ذا ف�ض�ل�ن��ا أن ت �ق��وم ال ��دول ��ة ال�س��وري��ة
ب �ح �م��اي �ت �ه��ا ،ف�ل�س�ن��ا م �س �ت �ع��دي��ن ألن نقع
ف��ي ف � ٍ�خ ن�ص��ب ل�ن��ا م�ن��ذ ب��داي��ة األح � ��داث»،
ي� ��روي م�ح�م��د ع �س �ك��ر ،أح ��د ال�لاج �ئ�ين في
حي السيدة زينب .ويضيف« :ب��ات الناس
عمومًا ينظرون إل��ى العراقي ال��ذي يسكن
في حي السيدة زينب على أن��ه حصرًا من
ل ��واء أب ��و ال�ف�ض��ل ال �ع �ب��اس ،رغ ��م أن ال�ع��دد
األك �ب ��ر م ��ن امل�ن�ت�م�ين إل ��ى ه ��ذا ال � �ل ��واء ،من
العراقيني ،هم من خارج الحي».

ينظر إلى أي عراقي
حي السيدة
يسكن في ّ
زينب على أنه من «لواء أبو
الفضل العباس»

«الكفار» فقط!
«مدفع جهنم» ...جديد
المسلحين يستهدف ّ
ّ
«مدفع جهنم» ،هو االسم
الجديد الذي أطلق على
املدافع التي تستهدف اهالي
مدينة حلب ،والتي جعل
صانعوها من أسطوانات الغاز
املفقودة من األسواق قنابل
إلطالقها منه
حلب ـــ باسل ديوب
«م� ��دف� ��ع ج� �ه� �ن ��م» ،ه� ��و ج ��دي ��د امل ��أس ��اة
ال �س��وري��ة ال ��ذي ي�س�ت�ه��دف أح �ي��اء حلب
ب �ق��ذائ��ف «م �ص �ن��وع��ة» م ��ن أس �ط��وان��ات
ال�غ��از التي تضاعف ثمنها عشر م��رات
إن وجدت.
ف ��ي ال � �ع ��ام األول ل �ل�أزم ��ة ف ��ي ّس ��وري ��ا،
ظ �ه��رت ت�س�ج�ي�لات م �ص��ورة ُب��ث��ت على
امل ��واق ��ع االل �ك �ت��رون �ي��ة ،ت� �ص � ّ�ور ت �ج��ارب
على ص��واري��خ محلية الصنع يجريها
م �س �ل �ح��ون م �ل �ث �م ��ون .ف� ��ي وق � ��ت ك��ان��ت
ص �ف �ح��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي تعج
ب ��ال� �س� �خ ��ري ��ة م � ��ن ع � � ��رض ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون
الرسمي السوري لـ«منجنيق» حديدي،

صودر في حي ّ
البياضة في حمص كان
املسلحون يستخدمونه ل��رم��ي القنابل
ال �ي��دوي��ة وال �ع �ب��وات امل�ت�ف ّ�ج��رة مل�س��اف��ات
أبعد باتجاه أحياء يصنفونها موالية
للنظام.
م�ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت ،ل��م ت�ت��وق��ف م �ح��اوالت
امل�س�ل�ح�ين ف��ي اب �ت �ك��ار أس�ل�ح��ة مل��واج�ه��ة
اآلل� ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ل �ج �ي��ش .ف �ق��د ان�ت�ش��ر
ال � �ت� ��دري� ��ب ع� �ل ��ى ص� �ن ��اع ��ة امل� �ت� �ف� �ج ��رات
والتفخيخ بشكل كبير .وك��ان االعتماد
االول ع �ل��ى ال �ع��ائ��دي��ن م ��ن ال � �ع ��راق م��ن
جماعات الجهاد والفارين من الجيش
ممن يملكون معلومات وبعض الخبرة،
واملدربني من حركة «حماس».
البداية كانت في إدلب مع حركة «أحرار
الشمال» و«أح��رار ال�ش��ام» ،وس��رع��ان ما
انتشرت قطع من هذا السالح ال��ذي هو
معطوبة أو
خليط من «سبطانة» مدرعة
ّ
مدفع ،وعربة جر غالبًا ما تكون ُصنعت
محليًا في إحدى الورش.
«القذيفة الجهنمية»
تصنع القذيفة في ال��ورش نفسها التي
يتم فيها تصنيع املفخخات والعبوات
ال �ن��اس �ف��ة .وي �ت��م ت�ف��ري��غ االس �ط��وان��ة من
الغاز ،ثم ُينزع واقي صنبور األسطوانة،
ّ
ويلحم قميص مجنح لها م��ن األسفل،

التكبير على القذيفة قبل
إطالقها يجعلها مباركة
وال تؤذي إال الشبيحة

ً
بحيث يكون قطره اوسع قليال من القطر
الخارجي للسبطانة ،حتى يتم تثبيت
االس � �ط ��وان ��ة .وي� �ت ��م ح �ش��و االس �ط ��وان ��ة
بمواد شديدة االنفجار ومسامير وقطع
م�ع��دن�ي��ة ،ل�ت��أخ��ذ م �س��ارًا أك �ث��ر دق ��ة عند
االن�ط�لاق .وال مسار معروفًا السطوانة
ال� � �غ � ��از ال � �ت � ��ي ت� �ن� �ط� �ل ��ق م � ��ن ت � �ل ��ك اآلل � ��ة
الجهنمية ،وهي أقرب للرمي العشوائي
منه إلى أي شيء .فوفق خبير عسكري،
يصف القذيفة بأنها «أشبه بالرمي من
نقيفة على هدف أرضي بعيد».
ي� � ��ؤدي ه � ��ذا «االخ � � �ت � � ��راع» إل � ��ى س �ق��وط
ض� �ح ��اي ��ا ب� �ش� �ك ��ل ك� �ب� �ي ��ر رغ � � ��م س �ه��ول��ة
اختراعه .ويبلغ مدى القذيفة بني 1000

و  1500متر ،وه��ذا يتطلب االقتراب من
خطوط التماس .ويقول مصدر عسكري
إن الجيش ّ
دمر مدافع عدة من هذا النوع،
وهنالك عدد آخر تجري متابعته.
جهنم للكفار
ي �ع �ت �ب��ر امل �س �ل �ح��ون أن اخ �ت ��راع �ه ��م ه��و
نتيجة الحاجة امللحة للسالح ملواجهة
الجيش نتيجة «خذالن املجتمع الدولي
وزي��ف وع��وده بتسليح املعارضة وشن
ح ��رب إلس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ،ك�م��ا ح�ص��ل في
ليبيا».
وي �ق��ول ع�ب��د ال��رح �م��ن ،وه ��و م��وظ��ف تم
إي� �ق ��اف رات� �ب ��ه ل �ت �ع��ام �ل��ه م ��ع امل�س�ل�ح�ين
ث��م ان �ت �س��اب��ه إل ��ى «ل � ��واء ال �ت��وح �ي��د» ،ان
«ص�ن��اع��ة ال�س�لاح ه��ي مل��واج�ه��ة النظام،
ودليل على أننا ال نتلقى السالح الكافي
ممن يسمون انفسهم أص��دق��اء سورية،
وهم أعداؤها وأعداء الثورة».
ي��رف��ض ع�ب��د ال��رح �م��ن االن �ت �ق��ادات التي
ت��وج��ه ال ��ى اس �ت �خ��دام «م ��دف ��ع ج�ه�ن��م»،
معتبرًا ان «ال �ح��رب لها ضريبة ونحن
فقدنا وظائفنا وبيوتنا ،وم��ن بقي مع
ال �ن �ظ��ام ف ��ي األح� �ي ��اء األخ� � ��رى ع �ل �ي��ه أن
يتحمل نتائج وق��وف��ه م��ع ال�ن�ظ��ام ال��ذي
يقصفنا بالبراميل املتفجرة».
أم��ا صديقه ح�س��ان ،ف�ي��رى ان «التكبير

ع �ل��ى ال �ق��ذي �ف��ة ق �ب��ل إط�ل�اق �ه ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا
مباركة وال ت��ؤذي املسلمني ب��ل تصيب
ال�ش�ب�ي�ح��ة وح� ��زب ال �ل��ه وج �ن��ود األس ��د،
وترسلهم إلى جهنم».

الضحايا مدنيون
استخدم مدفع جهنم بكثافة ف��ي حلب
ف��ي اآلون� ��ة األخ �ي��رة ف��ي ق�ص��ف األح �ي��اء
اآلم� � �ن � ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح �م �ي �ه��ا وح� � � � ��دات م��ن
الجيش .ويؤكد مصدر عسكري أنه «لم
يستشهد أي عنصر من وحدات الجيش
في حلب نتيجة القصف بهذا االختراع
ال� �ش� �ي� �ط ��ان ��ي» .وي� ��وض� ��ح ان ال� �ق ��ذائ ��ف
س�ق�ط��ت ف��ي ال �خ�ل�اء أو م �ب��ان م�ه�ج��ورة
أو ب ��ال �ق ��رب م ��ن م ��دن �ي�ي�ن ،م ��ا أدى ال��ى
استشهاد ما ال يقل عن خمسة وعشرين
شخصًا وإصابة العشرات بينهم نساء
وأطفال.
ويقول أب��و صبري ال��ذي يقطن في حي
سليمان الحلبي ان «جرة غاز متفجرة»
سقطت مقابل منزله ف��ي ال �ش��ارع ال��ذي
ُ
ّ
وتحولت معظم
ه� ّ�ج��رت غالبية سكانه
مبانيه الى خراب .وأض��اف« :الحمد لله
لم يمت أحد .جرح ثالثة أشخاص ،رغم
أن االن�ف�ج��ار ك��ان ب�ق��وة ع�ش��رة أض�ع��اف
قذيفة الهاون الكبيرة».

