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العالم

سوريا أشعل خروج «فيلق الرحمن» من عربين ومحيطها خالفًا واسعًا بينه وبين «جيش اإلسالم» ،وصل إلى حد التخوين .وبينما يستمر إخراج المدنيين من
الجيب الجنوبي للغوطة نحو ريف إدلب ،يجري الحديث عن تسوية في دوما ،يفاوض «جيش اإلسالم» ليبقى بموجبها داخل المدينة

أردوغان يعد «فصائله» بدخول تل رفعت
استكمال «تسوية عربين» ...والعين على مفاوضات دوما
عاش محيط العاصمة السورية دمشق،
هــدوءًا خالل اليومني املاضيني اللذين
شهدا إجــاء آالف املسلحني واملدنيني
من بلدات الجيب الجنوبي في غوطة
دمشق الشرقية نحو إدلــب وجوارها.
تــوقـفــت الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ،وتــركــز
االه ـت ـمــام عـلــى بـلــدة عــربــن والـطــريــق
منها إلى حرستا ،التي غادرتها حتى
أم ــس دفـعـتــان مــن ال ـحــافــات ،عـلــى أن
يـتــم اسـتـكـمــال الـعـمـلـيــة ال ـيــوم وحتى
نقل كامل الرافضني للبقاء والتسوية.
ّ
ما يقارب  6000مدني ومسلح خرجوا
ّ
م ــن ع ــرب ــن وم ـح ـي ـط ـهــا ،ف ـي ـمــا تـســلــم
الجيش  8أشـخــاص كــانــوا مختطفني
لــدى الفصائل املسلحة .وعـلــى املقلب

وح ـ ـ ّـم ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــوان مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ح ـص ــار
الـجـيــش ال ـس ــوري لـلـبـلــدات ال ـتــي كــان
ي ـت ـمــركــز ف ـي ـهــا (ال ـف ـي ـل ــق) ،ف ــي عــربــن
ومـحـيـطـهــا ،إل ــى االن ـح ـس ــار املـفــاجــئ
والسريع لقوات «جيش اإلسالم» من 8
بلدات ،بينها النشابية وأوتايا ،نحو
مدينة دوما.
الـحــديــث األخ ـيــر عــن تـســويــة فــي بلدة
دوم ــا ه ــي أق ــرب إل ــى «م ـصــال ـحــة» من
إجالء نحو إدلب ،حضر أمس لدى عدة
أوس ــاط مـعــارضــة ،أكــدت أن التفاوض

م ـس ـت ـمــر م ــع ال ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي ،وت ــم
تسليمه عرضًا للتسوية ،فــي انتظار
مــوافـقـتــه عـلـيــه ،فيما تــداولــت أوس ــاط
م ـ ـعـ ــارضـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى طـ ــرحـ ــا م ـخ ـت ـل ـف ــا،
ي ـت ـض ـم ــن خ ـ ـ ـ ــروج م ـس ـل ـح ــي «ج ـي ــش
اإلسالم» إلى منطقة القلمون الشرقي.
وال ـ ــاف ـ ــت فـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـخ ــاص ــة
بدوما ،أن احتماالت الوجهة املفترضة
ألي عملية إجــاء ،ضيقة جـدًا ،مقارنة
بما جــرى مــع «أح ــرار الـشــام» و«هيئة
ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» و«ف ـي ـل ــق ال ــرح ـم ــن».

إذ ال تـجـمــع «ج ـيــش اإلسـ ـ ــام» عــاقــة
ط ـي ـب ــة مـ ــع ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـي ـط ــرة فــي
إدلب ومحيطها ،بينما رفضت الدولة
السورية أي إجالء ألي فصيل باتجاه
املنطقة الجنوبية ،الـتــي كــانــت خيارًا
ً
مـ ـقـ ـب ــوال مل ـس ـل ـح ــي «ال ـ ـج ـ ـيـ ــش» .وف ــي
الـسـيــاق نـفـســه ،أش ــار املـتـحــدث باسم
«فيلق الرحمن» أمــس ،إلــى أن «جيش
اإلسـ ـ ـ ـ ــام» ك ـ ـ ـ ّـون عـ ـ ـ ـ ــداوات مـ ــع جـمـيــع
األط ـ ـ ــراف «وال ت ــوج ــد مـنـطـقــة يمكنه
الخروج إليها».

غادر خالل اليومين الماضيين نحو  6000مدني ومسلح من عربين وجوارها (هيثم الموسوي)

ّ
حمل «فيلق الرحمن»
مسؤولية سقوط معاقله إلى
انسحابات «جيش اإلسالم»
اآلخ ــر ،خــرج مــن الجيب الــذي يسيطر
عليه «جيش اإلس ــام» فــي دومــا أكثر
مــن أل ــف مــدنــي عـبــر مـخـيــم الــوافــديــن،
ح ـي ــث ت ــم ن ـق ـل ـهــم ن ـح ــو م ــراك ــز إق ــام ــة
مــؤقـتــة ،وذل ــك بعد خ ــروج نحو 1700
مدني آخرين أول من أمس.
التسوية الـتــي أنـهــت الــوجــود املسلح
ف ــي أب ـ ــرز ال ـب ـل ــدات امل ـح ـي ـطــة بــدمـشــق
م ــن الـ ـش ــرق ،تـسـبـبــت ب ـش ـقــاق داخ ـلــي
واس ـ ــع ب ــن أهـ ــم فـصـيـلــن ن ـش ـطــا في
الغوطة الشرقية ،هما «فيلق الرحمن»
ّ
و«جـ ـي ــش اإلسـ ـ ـ ــام» .األخـ ـي ــر اس ـت ـغــل
قبول «فيلق الرحمن» التسوية التي
صاغتها روسـيــا ،لشن حملة واسعة
ّ
تصنف «الفيلق» على أن «خائن» ترك
«ج ـيــش اإلس ـ ــام» وح ـي ـدًا ف ــي محيط
العاصمة .فــي املقابل ،أشــار املتحدث
بــاســم «فـيـلــق الــرحـمــن» ،وائ ــل عـلــوان،
فــي حديث تلفزيوني ،إلــى أن «جيش
اإلسـ ــام» يـخــوض ب ــدوره مـفــاوضــات
م ــع ال ـجــانــب ال ــروس ــي ،لـلـتــوصــل إلــى
تـســويــة شــامـلــة ت ـتــرك مـقــاتـلـيــه داخــل
دوما لتكون «رديفة للقوات الروسية...
أو أش ـب ــه بـ ـق ــوات الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي».

وب ــالـ ـت ــوازيّ ،ش ـهــد ال ـش ـمــال ال ـس ــوري
تطورًا الفتًا تمثل بإعالن الرئيس رجب
ط ـيــب أردوغ ـ ـ ــان ن ـيــة بـ ــاده اسـتـكـمــال
عـمـلـيــة «غ ـصــن ال ــزي ـت ــون» بالسيطرة
ع ـلــى ب ـلــدة ت ــل رف ـع ــت ،ف ــي ري ــف حلب
الشمالي .املنطقة التي شهدت سابقًا
ما يشبه اتفاق «تخفيض التصعيد»
بني الجانبني الروسي والتركي ،عادت
إلى الواجهة بعد وصول أعداد كبيرة
من املدنيني النازحني من عفرين إليها.
وكانت قــوات حليفة للجيش السوري
قــد دخلت البلدة عقب اقـتــراب القوات
الـتــركـيــة مــن ّمـحـيــط الـطــريــق بــن نبل
والزهراء ومنغ .وأتى الحديث التركي
ب ـعــد إعـ ــان ق ـي ــادة «غ ـص ــن الــزي ـتــون»
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات فــي
ّ
عـفــريــن ،مــا ول ــد مــوجــة احـتـجــاج لــدى
ال ـف ـصــائــل ال ـعــام ـلــة ف ــي م ـنــاطــق «درع
ال ـف ــرات» ،وال ـتــي تـضــم ع ــددًا مــن أبـنــاء
الـبـلــدة ومـحـيـطـهــا .وق ــال أردوغـ ــان إن
«أشـقــاء نــا يبعثون برسائل يطالبون
فيها تركيا بإحالل األمن واالستقرار،
بــدءًا من تل رفعت ومنبج وتــل أبيض
ورأس ال ـع ــن وكـ ــل امل ـن ــاط ــق هـ ـن ــاك...
إن شــاء الـلــه لــن نقف مكتوفي األيــدي
ت ـج ــاه ن ــداءاتـ ـه ــم وس ـن ـل ـبــي ط ـل ـب ـهــم».
وف ــي الـسـيــاق نـفـســه ،أوض ــح أن «على
ّ
الــواليــات املتحدة أن تتسلم السيطرة
في منبج من (وحدات حماية الشعب)
وتـ ـسـ ـلـ ـي ــم املـ ـنـ ـطـ ـق ــة إل ـ ـ ــى أص ـح ــاب ـه ــا
الحقيقيني» ،مضيفًا أنه «في حال عدم
إخــراج التنظيم منها ،فإننا سنضطر
ال ــى تحقيق ذل ــك مــع سـكــان املنطقة».
وب ــال ـت ــوازي ،ش ـهــدت مـنــاطــق سيطرة
ال ـق ــوات الـتــركـيــة ف ــي عـفــريــن ومحيط
الباب ،أمــس ،اشتباكات بني اثنني من
أب ــرز الـتـشـكـيــات مــن بـقــايــا «الـجـيــش
الحر» ،وهما «أحرار الشرقية» و«فرقة
الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــزة»ّ .
وردت بـ ـع ــض امل ـ ـصـ ــادر
امل ـعــارضــة الـتـصـعـيــد ب ــن الفصيلني،
إلــى مـحــاولــة تحييد الـقـيــاديــن الذين
احتجوا سابقًا على حصر العمليات
العسكرية بمنطقة عفرين وتحييد تل
رفعت ،قبل أن ينتهي الخالف بتوقيع
صلح بوساطة من الجيش التركي.
(األخبار)

بريد دمشق

ِسياط قبنض المحمية بكرسي مجلس الشعب
عندما تصبح شربة الماء ِمنحة
سناء إبراهيم
بحجم شراسة الحرب التي دارت يومًا على أوتوستراد
حــرسـتــا وش ــراه ــة قـنــاصـيـهــا ل ـل ـمــوت ،كــانــت شــراســة
ال ـنــاس ف ــي ال ـف ــرح .اُل ـف ــرح ال ـجــائــع ال ـق ــادم م ــن ال ـشــرق،
أغان ،عناق ،قبل وتهاني وتبريكات .املشهد بدا
أعالمٍ ،
املشهد األخير في نهاية فيلم رعب طويل عاشه سكان
العاصمة طــوال سبع سنوات من الحربّ ،
لكن مشهدًا
آخــر غـ ّـيــر السيناريو وأظـهــر أن هـنــاك مــن يعمل على
ثان يحمل عنوان «التغريبة السورية
إطالة الفيلم بجزء ٍ
الجديدة».
ّ
بالتعري ،أمسك عضو مجلس الشعب
كمن يأمرهم
محمد قبنض قارورة املاء بيد وأفرد سوط لسانه بيده
األخرى وبدأ عملية الجلد ،طالبًا من البطون الخاوية أن
تــردد الشعار ،وكلما استجابوا له وخلعوا قطعة من
مالبس روحهم ،زاد من لسعة سياطه ،وأصـ ّـر عليهم
أن يخلعوا املــزيــد مما بقي مــن كــرامــة ،وكمن يعترف
ت ـحــت ال ـت ـعــذيــب ح ـيــث ال ح ــول وال قـ ــوة ،وال قـ ــدرة له
على التحمل .خضعوا جميعًا وت ـعـ ّـروا ،هــم عــراة اآلن
ً
يقفون أمامه ،هو ينظر إليهم ،وهــم تــارة ينظرون إلى

األرض وإلى املاء تارة أخرى ،تقدم أخيرًا ورمى عليهم
قارورة املاء كمن يرمي يمني الطالق .هذه هي الترجمة
الحرفية لعبارة« :راحت السكرة وإجت الفكرة»ّ .قيدت
«ال ـس ـكــرة» ال ـســوريـ ّـن لـسـبــع س ـن ــوات ،فـكــانــت الـحــرب
مبررًا للمسؤولني يعلقون عليها أخطاءهم بحق الناس،
«الفكرة» ،فقد أطلق سراحها عضو مجلس الشعب
أما
ُ
مشهد أصيب فيه القرف بالقرف.
في
ٍ
مـشـهــد قـبـنــض أنـ ــذر ب ـبــدء تـغــريـبــة ثــان ـيــة لـلـســوريــن
الخارجني من الغوطة كما تغريبة كل السوريني الذين
عانوا قبل األزمة وخاللها من طبول األزمات وتجارها.
هي تغريبة الداخل ،التغريبة األصعب واألقسى ،رجال
ونساء أطلق سراحهم للتو وخرجوا من عتمة األطراف
تجذبهم أضواء املدينة ،وفي الطريق إليها ،دخلوا سجنًا
آخر «املاء فيه مقابل كل ما بقي من كرامة» .لو أن أحدًا
يخبر هذا الطبل ما معنى السجن والحصار ،ما معنى
أن تتخيل وجه رغيف الخبز القاسي العفن كوجه من
تحب ألنك جائع ،أن تتخيل البطانية الوحيدة املتوافرة
في حضن أمــك الــدافــئ ،ما معنى أن تنام طــوال أشهر
على جنب واحد ووجهك يستدير مع استدارة شمس
كــل صباح صــوب ذاك املـنــزل املــرمــي على األرض بني

الركام وحبات الخرز التي تحيط بصورة جمعت شمل
العائلة قبل أن تعيد املقبرة جمع شملها الحقًا ،قد ال
ّ
محشوة بالنبيذ،
يستوعب عقله هذا الكالم ،فذاكرته
ّ
محشوة بــاألمــوات ،لصوته كــل الـصــدى وال
وذاكــرتـنــا
ً
صدى لصوتنا.
هي سياط «قبنض» املحمية بكرسي مجلس الشعب
ومطرقته التي ال تستيقظ إال لتعلن وقت القيلولة ،هي
نفسها سياط رجــال السلطة املحمية بقوة املــال التي
حبست أنـفــاس الـنــاس وأوصلتهم إلــى لحظة انفجار
امل ــاء .وبـعــد ،أيــن يكمن الخطأ؟ هــل الخطأ فــي قبنض
نفسه ،أم في الدولة التي تغامر بحياة جنودها ،لكنها
ال ت ـغــامــر بــرفــع ال ــدع ــم أو ال ـح ـصــانــة ع ــن رجـ ــال كثر
أمثال قبنض امتهنوا إهانة الناس وسرقتها وإذاللها
خالل سنوات األزمــة وما سبقها ،أم أن الدولة تحولت
إلــى شركة وتحول أصحاب املــال فيها إلــى مساهمني
َ
ّ
يسوقون لثقافتهم الضحلة ومنتجهم الرخيص؟
وبـعــد كــل الـتـطــرف ال ــذي يحتويه مشهد قـبـنــض ،هل
حرستاني أو
سيكون لنا مــن حجة على دومــانــي أو
ً
عربيني إذا مــا اسـتـبــدل بحبة املشمش قنبلة ورمــى
بها من ّ
سبب له اليأس واإلهــانــة وفقدان األمــل .هؤالء

التائهون الـخــارجــون مــن الغوطة هــم ســوريــون ،سـ ٌ
ـواء
أأخطأوا أم أصابوا ،األرض أرضهم وبردى امتأل بعرق
تعبهم قبل أن يمتأل بدموعهم ،بردى نفسه الذي سقى
دمشق قبل أن تأتي الشركة وتجفف املنبع وتعيد بيع
املاء في قارورة.
هي كلمة قالها صاحب استقالل سوريا سلطان باشا
األطرشّ :
«نيال اللي ما عندو شرف».

