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سوريا

العاصمة التي
تحقيق مع دخول أزمة البالد عامها
الخامس ،تبدو الحياة في دمشق أكثر تصالحًا مع الحربً .
ّ
كانت مرات ّ
عدة محورًا لرهانات كثيرة على أن «العد العكسي لسقوطها قد بدأ» ،ما زالت مضبوطة على إيقاع
السلطات السورية ،رغم األحداث الساخنة الكثيرة التي عاشتها في مراحل ّ
عدة

الحرب
بتوقيت
الخامسة
ُ
ّ
ُ
هنا دمشق ..الحياة مستمرة
صهيب عنجريني
ال ــوص ــول إلـ ــى دم ـش ــق ع ـلــى م ـشــارف
ال ـ ـعـ ــام الـ ـخ ــام ــس لـ ـب ــدء م ـس ـي ــل الـ ــدم
ً
ال ـ ـسـ ــوري لـ ــم ي ـك ــن س ـ ـهـ ــا .إجـ ـ ـ ــراءات
الحواجز املنتشرة على طول الطريق
ـى عــاصـمــة األم ــوي ــن بـ َـدت
املــوصــل إل ـ ً
أش ـ ّـد صــرامــة مــن املـعـتــاد ،مــن دون أن
ُ
تـغـيــب االس ـت ـث ـن ــاءات ال ـح ــاض ــرة في
سوريا دائمًا ،وفــي كل الـظــروف .عند
حــاجــز الـقـطـيـفــة (ن ـحــو  40كــم شـمــال
شــرق العاصمة ،وآخــر الحواجز قبل
م ــدخ ــل دمـ ـش ــق اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة) ت ـس ـت ـغــرق
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ق ــراب ــة س ــاع ــة م ــن ال ــزم ــن،
ينتظر امل ـســافــرون انـقـضـ َ
ُ
ـاء هــا داخــل
َ
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاصـ ـ ــات ،أو قـ ــرب ـ ـهـ ــا ي ـح ـت ـس ــون
ُ
تبيعها
ـاردة
مـشــروبـ ٌ
ـات ســاخـنــة ٌ و ب ـ َ
اسـ ـت ــراح ــة ب ـس ـي ـطــة أن ـش ــئ ــت بـفـضــل
وجـ ـ ــود الـ ـح ــاج ــز .ح ــرك ــة ال ـس ـف ــر إل ــى
العاصمة نشطة ،سبعة عشر باصًا
فــي انـتـظــار انـتـهــاء اإلج ـ ــراءات (يــزيـ ُـد
ّ
الـ ـع ــدد أو ي ـن ـقــص ب ـم ـعــدل بـ ــاص كــل
ع ـشــر دق ــائ ــق تـبـعــا ل ـحــركــة ال ــوص ــول
َ
وامل ـ ـغـ ــادرة) .ح ــن أحـصـيـنــاهــا كــانــت
عشرة منها قادمة من املدن الساحلية
(ال ـ ـ ـ ــاذقـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،جـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــة ،طـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــوس)،
والـبــاقــي مــن حلب وحـمــاه والسلمية
وال ـ ــرق ـ ــة وديـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور .عـ ـل ــى مـعـظــم
ُ
يصعد
الحواجز يتكرر املشهد ذاتــه:
ـري إلــى ال ـبــاص ،يتفقد هـ ّ
عـسـكـ ٌّ
ـويــات
ُ
ٌ
ُ
ّ
املـســافــريــن .ت ـعــاد بـطــاقــات شخصية
ُ
إل ــى أص ـحــاب ـهــا ،ويـحـتـفــظ ببعضها
تمهيدًا لـ«تفييشها» .ينفي مسؤول
أمني أن يكون االنتماء الطائفي هو
ّ
الـسـبـ ُـب ،يـقــول ل ــ«األخ ـبــار» إن «األم ــر
يتعلق بــاملـنــاطــق الـتــي يـنـحـ ُ
منها
ـدر
ُ
امل ــواط ـن ــون ،وم ــن الطبيعي الـتــدقـيــق
فـ ــي ه ـ ـ ّ
ـوي ـ ــات امل ـن ـت ـم ــن إل ـ ــى م ـنــاطــق
شـ ـه ـ َـدت أو م ــا زالـ ـ ــت ت ـش ـهــد أح ــداث ــا
أمنية .هناك قوائم بأسماء مطلوبني
مــن تـلــك امل ـنــاطــق» .يـضـحـ ُـك امل ـســؤول
ُ
َ
ح ـ ـ ــن ن ـ ـت ـ ـسـ ــاءل« :وملـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ال ت ـج ـم ــع
هـ ّ
ـويــات جميع املسافرين ،على األقــل
ُ
منعًا من أن يخلف اإلج ــراء إحساسًا
بالتمييز؟» ،ثم ُيجيب باقتضاب« :في
الحروب ال أهمية لهذا الكالم ،األهمية
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واستتبابه فحسب».
لألمن
َ
ُ
نــدخــل دمـشــق م ــرورًا بــأطــال حرستا
وال ـ ـق ـ ــاب ـ ــونُ .عـ ـل ــى الـ ـج ــانـ ـب ــن دم ـ ـ ـ ٌـار
ك ـ ـب ـ ـيـ ـ ٌـر ،بـ ـع ــض ــه نـ ــاجـ ــم ع ـ ــن الـ ـح ــرب
وال ـ ـق ـ ـصـ ــف ،وبـ ـعـ ـض ــه عـ ــن إج ـ ـ ـ ــراءات
ُ
الهدم «التنظيمية» .االزدحـ ُ
ـام الهائل
فــي معظم ش ــوارع دمشق كــان السمة
األبـ ـ ـ ــرز ل ـي ــوم ــي  18وُ 19م ــن ال ـش ـهــر
الجاري ،األمر الذي ينطبق على األيام
التي سبقتهما بدءًا من تاريخ  14وفقًا
ملا أفادنا به عدد من سكان العاصمة.
وه ــو ازدحـ ـ ـ ٌ
ـام ن ــاج ـ ٌـم بـطـبـيـعــة الـحــال
ع ــن ت ـش ــدي ــد أمـ ـن ــي ،ت ـحـ ّـس ـبــا ل ــوق ــوع
أحداث أمنية في «ذكرى الثورة» ،التي

ُ
الحرائق ّ
عمت سوريا ..و«الحريقة» هادئ!
َ
شهد سوق
شرارة األزمة بشهر،
في شباط  ،2011وقبل اندالع
ّ
«الحريقة» في دمشق َ
حدثًا بارزًا ،تمثل في تجمهر مئات السوريني
ُّ
احتجاجًا على قيام ُش ّ
رطيني اثنني بضرب أحد تجار السوق .هتف
املتجمهرون« :الشعب السوري ما بينذل»،
ٌ
هتاف بات مثارًا لأللم والسخرية اليوم ،بعد
ّ
حقيقية ال تبدو
أن عاش السوريون تغريبة
َ
مالمح نهاية لهاَ .
يومها وفد سريعًا وزير
ّ
الداخلية األسبق (اللواء سعيد سمور) إلى
املكان وخاطب املحتشدين« :عيب يا شباب ،هي
اسمها مظاهرة»ُ ،
ليرد بعضهم سريعًا« :أل ..أل..
إلخ» .بعد قرابة شهر ،حاول العشرات التظاهر
في املنطقة ذاتها بنحو منظمّ ،
َ
بضع
ورددوا
شعارات كان من بينها «بالروح بالدم نفديك
َ َ
يومها في
أكبر هتفت
سوريا» ،لكن جموعًا
ّ
املكان نفسه« :بالروح بالدم نفديك يا بشار».
للمفارقة ،كان الدم حاضرًا في الهتافني ،وقد بات بعد هذه السنوات
َ
امللمح األوضح في البالد.

حافظت أطياف املعارضة والناشطني
َ
عـلــى االخ ـت ــاف ح ــول مــوعــدهــا حتى
اليوم.

األسواق القديمة :حركة بال بركة

ُ
ن ـ ـ ـجـ ـ ــول فـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة:
الـحـمـيــديــة ،الـحـ ٌـريـقــة ،مــدحــت بــاشــا...
ّ
إلــخ .كلها مكتظة ،والناس ينهمكون
في عمليات البيع والشراء رغم الواقع
ّ
للبالد ،فكما تسن
االقتصادي املتردي ُ
َ
اقتصادها
الحرب قوانينها ،تفرض
أيضًا .أمام إحدى «بسطات» األلبسة
ال ـ ـجـ ــاهـ ــزة ن ـص ـغ ــي إلـ ـ ــى م ـف ــاوض ــات
ّ
استمرت
حول سعر بيجاما نسائية
أكثر من خمس دقائق ،لتفلح السيدة
ّ
الخمسينية في إقناع البائع بخفض
ال ـس ـع ــر  150ل ـي ــرة (أكـ ـث ــر م ــن نـصــف
دوالر بقليل) وتذهب ظافرة.
ٌ
فــي س ــوق ال ـبــزوريــة ال ــروائ ــح عابقة
ك ــامل ـع ـت ــاد ،غ ـي ــر آبـ ـه ــة ل ـل ـح ــرب .أب ــو
عـمــر ،بــائــع امل ــواد الـغــذائـيــة يـقــول إن
«ال ـح ــرك ــة ال بـ ــأس بـ ـه ــا» .وي ـض ـيــف:
«ص ـح ـيـ ٌـح أن ال ـع ــام ّ
األول لــأحــداث
ّ
شهد جمودًا كبيرًا ،لكن العجلة دارت
ً
ق ـل ـيــا ب ـعــدهــا .رغ ــم ذل ــك انـخـفـضــت
الجدوى .ما عاد في بركة لك عمي».
ُ
يختلف األم ــر بالنسبة إل ــى بائعي
ّ
ال ـف ـضــيــات و«األن ـت ـي ـك ــا» املـنـتـشــريــن
في محاذاة الجامع األمــوي ،الحركة
شـبـ ُـه مـعــدومــة هـنــا ،وال أح ـ َـد يرغب
ف ــي ال ـحــديــث« .أخ ــي ال تــزعــل مـنــي..
ما خرب بيتنا غير الصحافة» يقول
أح ـ ـ ـ ُـد أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـحـ ــال بــاب ـت ـســامــة
لطيفة .يكرر الــرجــل مــا ي ـ ّ
ـردده كثير
من السوريني حول مسؤولية اإلعالم
عـ ــن ت ـف ـج ــر األزم ـ ـ ـ ــة وتـ ـف ــاقـ ـمـ ـه ــا ،ثــم
يختصر توصيف النشاط التجاري
تعيش ،مشان
بالقول« :الناس بدها ّ
ه ـي ــك ب ـ ّي ـش ـت ــروا أكـ ـ ــل ،ع ــن ــا ال ــوض ــع
غ ـيــر .كــنــا نـعـتـمــد ع ـلــى ال ـس ـيــاح في

ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،سـيــاحــة وح ــرب ما
بيجتمعوا».

بين «الثورة» و«الرئيس»..
يركض الجميع
ب ــن شـ ــارع الـ ـث ــورة ،وج ـســر الــرئـيــس
قــواسـ ُـم مشتركة ع ـ ّـدة .ال ـبـ ُ
ـؤس والـهـ ّـم
َ
يتقاسمان الوجوه ،ال فــرق بني شاب
وع ـجــوز ،أو أنـثــى وذك ــر .فــي املكانني
ازدحـ ٌ
ـام بشري كبير بانتظار وسيلة
َ
ّ
َ
نـ ـق ــل ع ـ ــام ـ ــة .ال أحـ ـ ـ ــد يـ ـع ــب ــأ ب ـص ــوت
الطائرة املتواتر بــن وقــت وآخ ــر ،وال
أحــد ُيفكر فــي ُمـحــاولــة معرفة املكان
الـ ــذي تـسـتـهــدفــه قــذائ ـف ـهــاّ .
رب ـم ــا ّألن
ُ ّ
يعلم أن الطيران الحربي كثف
الجميع
ضرباته على معاقل املسلحني في حي
جوبر خالل اليومني املاضينيّ .
وربما
ّ
ألن االهتمام ً بـ«امليكروباصات» يبدو
َ
أكـثــر أولــويــة ،إذ يكفي وص ــول واحـ ٍـد
ً
مـنـهــا ل ـي ـتــراكــض ال ـع ـش ـ ُ
ـرات أمـ ــا في
اقتناص فرصة للركوب.

… والميدان مكتظ
حــي امل ـي ــدان الــدمـشـقــي الـشـهـيــر الــذي
ّ
سبق له أن شهد تظاهرات ّ
عدة ،يكتظ
َ
اليوم بقاطنيه .ومثل كل أحياء دمشق
ً
ـوافــر الشقق
يـُشـهــد ال ـحــي نـ ــدرة فــي تـ ً
املـ ـع ــدة ل ــإي ـج ــار ،م ـف ــروش ــة ك ــان ــت أو
ً
وارتفاعًا هائال في أسعارها إن
فارغة،
ُ ّ
ُوجــدت .املفارقة أن أبو حاتم سمسار
ً
ال ـع ـقــارات اعـتـبــر ه ــذا «دل ـي ــا عـلــى أن
ً
ال ـح ــي ت ـعــافــى فـ ـع ــا» .إلـ ــى ح ــد كبير
يـبــدو كــام الــرجــل صحيحًا ،مــن دون
َ
تغيب مظاهر التشديد األمني بني
أن
فترة وأخ ــرى عــن بعض أج ــزاء الحي.
وعلى سبيل املثالَ ،
شهد محيط جامع
الحسن انتشارًا أمنيًا قبل أيــام ،األمر
ّ
«الجزماتية»،
الذي انطبق على مدخل
الـشــارع الــذي يشتهر ببيع املــأكــوالت
الــدمـشـقـ ّـيــة .أب ــو ح ــات ــم ،امل ـحــاســب في

أحد مطاعم الشارع يؤكد لـ«األخبار»
ّ
أن «االرت ـ ـفـ ــاع ال ـج ـنــونــي ف ــي أس ـعــار
ٌ
امل ــأك ــوالت خ ــارج عــن إرادت ـن ــا ،فــاألمــر
مرتبط بغالء املواد» .ووفقًا للرجل ،إن
ُ
يمنع الـنــاس مــن االستمرار
الـغــاء ال
ّ
في ارتـيــاد هــذه املطاعم ،ألن «لقمتها
طيبة» .يبرر أبو حاتم انخفاض عدد
الزبائن في األيــام األخـيــرة باملخاوف
م ــن ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ال ـت ـهــاب الـكـبــد،
ويـ ـشـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه إل ـ ـ ــى أن
«نــوع ـيــة ال ــزب ــائ ــن اخـتـلـفــت ن ــوع ــا مــا،
باتوا ينتمون إلى شريحة معينة».

«الموالت»ٌ ..
عالم آخر

إذا كــان التناقض واح ــدة مــن السمات
ّ
الدائمة للعواصم ،فإن مالمحه تتجلى
بلد
فــي أوض ــح صــورهــا فــي عــاصـمــة ٍ ٌ
مشتعل بالحرب وانعكاساتها .جولة
داخ ــل أح ــد أكـبــر املـ ًـراكــز الـتـجــاريــة في
ُ
دمشق ستكون كفيلة بعقد مقارنات ال
َ
ّبد منها ،وال طائل أيضًا .هنا سيكون
طبيعيًا أن ي ــراوح سـعــر الــ«بـيـجــامــا»
الرياضية بني  ،20و 25ألف ليرة (نحو
 100دوالر) .وبالعموم ،يبلغ متوسط
األس ـع ــار هـنــا ع ـشــرة أض ـعــاف نظيره
َ
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـش ـع ـب ـيــة ،ولـ ــن تـلـحــظ
مفاوضات بني الباعة والشارين .ثمة
ازدح ــام وضجيج أيـضــا ،وبالتضافر
مـ ــع أسـ ـ ـ ــواق األغـ ـنـ ـي ــات امل ـن ـب ـع ـثــة مــن
امل ـط ــاع ــم و«ال ـك ــاف ـت ـي ــري ــات» امل ـتــوزعــة
بــن ال ـطــوابــق ي ـكـ ُـاد ص ــوت ال ـحــرب أن
يختفي .غـيــاب التفتيش على مداخل
«املـ ـ ـ ــول» ي ـب ــدو أم ـ ـرًا غ ــري ـب ــا ،رغـ ــم أن ــه
ٌ
تقليد معمول به حتى في أيام السلم.
ّ
ّ
لـكــن مــرتــدي ا ًملــابــس املـمــوهــة (الــذيــن
ُيشكلون نسبة ال بأس بها من الزبائن
امل ـن ـت ـش ــري ــن بـ ــن ال ـ ـطـ ــوابـ ــق) يـ ـب ــدون
قاسمًا مشتركًا بني هــذه البقعة وبني
العاصمة ،وهم كفيلون
معظم شوارع
ُ
ّ
بتذكيرك بأن البالد تعيش حالة حرب.

