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سوريا

ُ
ّ
مناطق «آمنة» في قلب النار ...و«بال منية
تحقيق

تقول الفكرة السائدة في ّ
أذهان معظم المتابعين إن نيران
الحرب لم تستثن ّ
ّ
سورية،
بقعة
أي
ٍ
ِ
بما في ذلك بعض المناطق التي
لوقف
شهدت عقد اتفاقات ُ ّ
إطالق النار من دون أن تشكل
ّ
حقيقيًا.
تلك االتفاقات ضامنًا
في واقع األمر هناك نقاط
عن كل أنواع
بعينها بقيت بمنأى ُ
ُاالستهدافات ّ ،فال هي نهبت ،وال
قصفت ،رغم أنها ُ
تقع
في قلب النار
صهيب عنجريني
ع ـلــى امـ ـت ــداد ال ـج ـغــراف ـيــا ال ـس ـ ّ
ـوري ــة،
ثمة نقاط ُ
«م ّ
ّ
حيدة» عن النيران ،رغم
وجودها في مناطق بالغة السخونة.
ليس من بني النقاط املذكورة مدارس،

تـسـتـعــد دم ـشــق إلرسـ ــال أك ـثــر م ــن 700
ألف طن من الحمضيات إلى موسكو التي
توقفت عــن استيراد املحاصيل التركية،
وفق ما أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة
السورية ،فارس الشهابي ،لوكالة «فرانس
برس».
وق ــال ال ـش ـهــابــي« :ج ـهــزنــا  700أل ــف طن
مــن الحمضيات ،معظمها مــن البرتقال،
ل ـكــي نــرسـلـهــا إل ــى األسـ ـ ــواق ال ــروس ـي ــة»،
مشيرًا إلى ّأن «الشحنة األولى انطلقت إلى
روسيا» من دون تحديد الكمية ،مضيفًا
ُ
ست َ
رسل أيضًا ،بينها
أن منتجات أخرى
النسيجيات واأللبسة.
وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها،
ســامــر ال ــدب ــس ،وف ــق تـصــريـحــات لــوكــالــة
«ســانــا»ّ ،إن «االس ـت ـعــدادات ب ــدأت لتنظيم
زي ــارة وفــد اقتصادي مــن رجــال األعمال
والصناعيني السوريني إلى روسيا لبحث
فرص التعاون».
وبـحـســب وزارة ال ــزراع ــة ،يـتـجــاوز إنـتــاج
الحمضيات في سوريا  1,05مليون طن
سنويًا».
(أ ف ب ،سانا)

ً
ّ
أو مشاف ،أو ّ
سكنية مثال،
تجمعات
ٍَ
وال عــاقــة للمنظمات اإلنـســانـيــة أو
ال ـ ُـه ــدن واالت ـف ــاق ــات بـتـحـيـيــدهــاّ .
ثمة
ع ــوام ــل أك ـث ــر «واق ـ ّع ـ ّـي ــة» و«فــاع ـلـ ّـيــة»
أف ـ ـضـ ــت إل ـ ـ ــى تـ ـج ــن ــب ك ـ ــل األط ـ ـ ـ ــراف
اس ـت ـهــداف مـثــل تـلــك ال ـن ـقــاط ،عــوامــل
«اقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة» ح ـي ـنــا ،و«س ـي ــاس ـ ّـي ــة»
حينًا آخرُ .في ما يأتي نماذج عن تلك
«املناطق امل ّ
حيدة».

مصانع األدوية في حلب
تحتضن مناطق ريــف حلب (األق ــرب
إل ــى املــدي ـنــة) ع ــددًا مــن أك ـبــر مصانع
ّ
األدوي ــة فــي ســوريــا .ورغــم أن املعارك
ّ
حــطــت فــي تـلــك املـنــاطــق مـنــذ بــواكـيــر
َ ّ
األزم ـ ــة ،غ ـيــر أن مـعـظــم تـلــك املـصــانــع
ّ
عملها حتى وقت قريب
استمرت في َ
أي أذى ،ومـ ّ
يلحق بها ّ
ـرد
من دون أن
ذلــك بطبيعة الحال إلــى اتفاقات غير
ُمـعـلـنــة بــن أصـحــابـهــا واملـجـمــوعــات
ّ
امل ـت ـق ــات ـل ــة .وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي مـقـطــوع بــالـكــامــل
عن معظم املناطق املحيطة باملصانع،
ّ
استمرت في العمل اعتمادًا على
وقد
ّ
توليد الكهرباء بالديزل ،ما يعني أن
حــركــة الـنـقــل مــن املـصــانــع وإلـيـهــا لم
تقتصر على املــواد األولـ ّـيــة واألدوي ــة،
بل ّ
تعدتها إلى املحروقات ،ومن أشهر
ّ
ت ـلــك امل ـص ــان ــع« :أوب ـ ـ ــري لـلــصـنــاعــات
ّ
الدوائية».
يـقــع املـصـنــع عـلــى أوتــوس ـتــراد حلب
ـ ـ دم ـشــق ،عـلــى أط ــراف مــديـنــة الــزربــة
(ريــف حلب الجنوبي) .ورغــم تناوب
مـ ـجـ ـم ــوع ــات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،غـ ـي ــر أن املـ ـصـ ـن ــع اس ـت ـم ـ ّـر
ف ــي عـمـلــه حـتــى وق ــت ق ــري ــب .اسـتـمـ ّـر
أصـ ـح ــاب امل ـص ـنــع ف ــي ال ـ ـتـ ـ ّ
ـردد إل ـيــه،
واإلشراف على سير العمل فيه حتى
ُ
حيث ّ
تعرض اثنان
أواخر عام ،2012
م ـن ـه ــم ل ــاخ ـت ـط ــاف ع ـل ــى يـ ــد إحـ ــدى
الـ ـعـ ـص ــاب ــات .وأف ـ ـضـ ــت املـ ـف ــاوض ـ ُ
ـات
إلــى إطــاق سراحهما بعد دفــع فدية
بـقـيـمــة ثــاثــن م ـل ـيــون ل ـيــرة سـ ّ
ـوريــة
(ن ـحــو  300أل ــف دوالر ف ــي حـيـنـهــا).
بـعــدهــا ،امـتـنــع أص ـحــاب املـصـنــع عن
ال ــذه ــاب إل ـي ــه ،واك ـت ـف ــوا ب ــإدارت ــه عن
ب ـع ــد ،م ــن دون أن ي ــؤث ــر ذلـ ــك بسير
العمل فيه .تواصلت حركة سيارات
ً
الشحن دخ ــوال (لنقل امل ــواد ُاألولـ ّـيــة)
وخ ــروج ــا (ل ـن ـقــل األدويـ ـ ـ ــة امل ـن ـت ـجــة)
ً
فضال عن دخــول ّ
العمال وخروجهم،
ّ
قـ ـب ــل أن تـ ـت ــوق ــف تـ ـم ــام ــا قـ ـب ــل نـحــو
ّ
العسكرية
شهرين مع بدء العمليات
األخيرة في ريف حلب الجنوبي .في
الوقت الراهن باتت االشتباكات على
مقربة منه ،وما زالت اآلالت وخطوط
اإلنـ ـت ــاج م ــوج ــودة داخـ ــل امل ـب ـنــى مع
توقفها عن العمل تمامًا.
آسـ ـي ــا ل ـل ـ ّـص ـن ــاع ــات الـ ــدوائـ ـ ّـيـ ــة :يـقــع
املصنع في قرية كفر حمرة (منطقة
ج ـب ــل سـ ـمـ ـع ــان ،ع ـل ــى أطـ ـ ـ ــراف حـلــب
ال ـش ـم ــال ـي ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة) .م ـث ــل غ ـيــرهــا
م ــن م ـنــاطــق ال ــري ــف ال ـح ـل ـبــي وقـعــت
ال ـق ــري ــة ت ـح ــت س ـي ـط ــرة امل ـج ـمــوعــات

«قصر موزة» بقي في مأمن قبل أن ُت َّ
حول حدائقه إلى «مركز تدريب عسكري» (األناضول)
ٍ

ّ
امل ـســل ـحــة م ـنــذ عـ ــام  ،2012وت ـتــالــت
ّ
ّ
عليها مجموعات عــدة .لكن «آسيا»،
الــذي ُي ّ
عد واح ـدًا من أضخم مصانع
األدويـ ــة فــي ال ـشــرق األوس ــط استمرّ
ف ــي ال ـع ـمــل رغـ ــم الـ ـظ ــروف واملـ ـع ــارك
امل ـح ـي ـط ــة ،وت ــواصـ ـل ــت ح ــرك ــة الـنـقــل
ّ
م ـن ــه وإلـ ـ ـي ـ ــه .أكـ ـث ــر مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ت ــؤك ــد
مـصــادر متقاطعة أن حــركــة تصدير
منتجات املصنع إلــى خــارج سوريا
تــواص ـلــت (وإن بــوت ـيــرة أقـ ــل) حتى
الــربــع األخـيــر مــن عــام  .2014وكانت
عـمـلـيــات الـتـصــديــر امل ــذك ــورة تجري
ُ
عبر «واج ـهــات تـجــاريــة» تــركـ ّـيــة .في
مطلع الـعــام الحالي ســرت أنـبــاء عن
نقل أصحاب املصنع خطوط اإلنتاج
خ ــارج املـنـطـقــة (كــا ّنــت حينها تحت
سيطرة «الجبهة الش ّ
امية») ،وأفادت
تقارير صحفية «مـعــارضــة» حينها
ّ
بـ ــأن وج ـهــة ال ـخ ـطــوط ه ــي محافظة
ّ
ّ
ح ـم ــص .ل ـك ــن مـ ـص ــادر أخ ـ ــرى ُأكـ ــدت
ّ
لـ«األخبار» أن «خطوط اإلنتاج نقلت
َ
ّ
ّأول األمر إلى األراضــي التركية ،قبل
ُ
أن تنقل الحقًا إلى السودان ،تمهيدًا
الفتتاح مصنع بــديـ ٍـل هـنــاك» .تشير
املـصــادر إلــى أن «عملية النقل جرت
ّ
ببطء شديد ،وعلى مراحل ،مع تكتم
ّ
الحقيقية».
كبير على وجهتها
للصناعات ّ
الد ّ
ألفا ّ
وائية :يقع املصنع
ف ــي م ـن ـط ـقــة املـ ـنـ ـص ــورة (ريـ ـ ــف حـلــب
الـغــربــي) الخاضعة لسيطرة «حركة
نــور الــديــن زنـكــي» .اسـتـمـ ّـرت خطوط

اإلنـ ـت ــاج بــال ـع ـمــل ،ب ـت ــوات ــر ينخفض
ويــرتـفــع تبعًا لـخــريـطــة االشـ ّتـبــاكــات
امل ـح ـي ـطــة ،م ــن دون أن ت ـت ــوق ــف .في
ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي تـ ـ ـ ــواردت أنـ ـب ــاء عــن
تـ ـع ـ ّـرض امل ـص ـنــع ألض ـ ــرار م ــن جـ ـ ّـراء
غـ ـ ـ ــارات جـ ـ ّ
ـويـ ــة روس ـ ـ ّـي ـ ــة اس ـت ـهــدفــت
املنطقة (شــأنــه فــي ذلــك شــأن مصنع
آس ـي ــا) ،مــن دون تــأكـيــد تـلــك األن ـبــاء
ّ
بنحو قطعي .في الوقت الراهن تؤكد
ّ
ّ
محلية لـ«األخبار» أن «العمل
مصادر
ّ
مستمر داخ ــل املـصـنــع ،لـكــن بوتيرة
أخف من السابق».
ّ
ّ
الدوائية:
الوطنية للصناعات
الشركة
يـ ـق ــع املـ ـصـ ـن ــع ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة ك ـف ــرن ــاه ــا
(امل ـج ــاورة لـخــان الـعـســل ،ري ــف حلب
الـ ـغ ــرب ــي) .تـ ـع ـ ّـرض ل ـل ـن ـهــب ع ـل ــى يــد
«حــركــة نــور الـ ّـديــن زنـكــي» قبل ثالث
سـ ـن ــوات ،وت ــوق ــف ع ــن ال ـع ـمــل لـفـتــرة

مكتبة طالس
أضخم
واحدة من
ّ
المكتبات الشخصية
في العالم

طويلة ،قبل أن يعود إلى العمل جزئيًا
أواخ ــر الـعــام املــاضــي .بــن شهري آب
وأيلول املاضيني نقل أصحابه قسمًا
َ
ّ
يتعرض
كبيرًا من محتوياته ،قبل أن
فــي أواخ ــر تشرين ّ
األول لــدمــار كبير
ّ
ّ
جراء غارات ّ
من ّ
جوية روسية .وتؤكد
ّ
مصادر ميدانية معارضة لـ«األخبار»
ّ
أن «امل ـب ـنــى ك ــان ق ــد ت ـح ـ ّـول إل ــى مقر
إلح ـ ـ ــدى ال ـك ـت ــائ ــب ال ـت ــاب ـع ــة لـجـبـهــة
النصرة في املنطقة بعد إفراغه».

«قصر موزة» في تدمر

ال ي ـع ـل ـ ُـم م ـع ـظــم الـ ـس ــوري ــن ّأن ّ
درة
الحضارة الواقعة بني براثن تنظيم
ُ«ال ــدول ــة اإلس ــام ـ ّـي ــة» ت ـحــوي قـصـرًا
أنشئ قبل سنوات لزوجة أمير قطر
السابق ،ووالدة األميرة الحالي موزة
بنت ناصر املسند .يعود تاريخ إنشاء
القصر املــذكــور إلــى عــام  ،2009على
امتداد نحو خمسة هكتارات بموجب
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاءات خـ ـ ـ ّ
ـاصـ ـ ــة ،حـ ـي ــث ك ــان
ّ
التقارب الـسـ ّ
ـوري القطري في أوجــه.
عقب استيالء تنظيم «داع ــش» على
مدينة تدمر في أيار املاضي ،نشرت
ّ
املتطرف صورًا
مواقع تابعة للتنظيم
للقصر املذكور تحت مسمى «القصر
ال ـق ـط ــري» .ون ـق ـلــت م ـص ــادر ســوريــة
ً
أنباء عن إقفال
معارضة في حينها
التنظيم القصر ،ومنع عناصره من
االقتراب إليه .ورغــم تهديم «داعــش»
ّ
التاريخية في املدينة
عددًا من املواقع

تقرير

ّ
نسبة للشهيد والمسلح والمهرب :مواقع حملت أسماء «حماتها»

الحسكة ــ أيهم مرعي
تترك الحرب التي تعيشها سوريا
أثــرهــا فــي أكـثــر مــن اتـجــاه ،ومنها
إطـ ــاق تـسـمـيــات ع ـلــى م ـنــاطــق لم
ت ـك ــن ت ـح ـمــل أسـ ـم ــاء واض ـ ـحـ ــة ،أو
ل ـيــس ل ـهــا اس ـ ــم ،ل ـت ـسـ ّـمــى بـحـســب
أه ـم ـي ـت ـه ــا املـ ـسـ ـتـ ـج ــدة أو ن ـس ـبــة

ألشخاص تركوا األثر فيها.
أب ـ ــرز هـ ــذه امل ـن ــاط ــق ك ــان ــت ف ــي ديــر
ال ــزور التي أخــذت عــدد مــن املناطق
أسـمــاء هــا الـجــديــدة ّبفعل تــأثـيــرات
ال ـحــرب ،كـ«كتيبة الــضــامــن» نسبة
لقائد كتيبة دفاع جوي شرق املطار
العسكري ،التي كان يقودها العقيد
ضامن.

الــرجــل ال ــذي انسحبت جميع قطع
«ال ـفــوج  »113الـتــابــع لــه ،باستثناء
كـتـيـبـتــه ال ـت ــي ب ـق ـيــت ت ـقــاتــل لـفـتــرة
طويلة ولم تسقط إال بعد إصابته،
ليصبح اسمها (حتى في إحداثيات
الـجـيــش) بــاســم «كـتـيـبــة الـضــامــن».
أما «بيت الشهيد» ،فهو اسم أطلق
عـ ـل ــى م ـ ـنـ ــزل تـ ـح ـ ّـص ــن فـ ـي ــه ض ــاب ــط

س ــوري برتبة عقيد مــع مجموعته
بالقرب من قرية املريعية في الدير،
واستشهد في داخله.
ّ
وف ــي مـقـلــب امل ـس ـل ـحــن ،أخـ ــذت تــلــة
مــرت ـف ـعــة ،ج ـن ــوب شـ ــرق م ـط ــار ديــر
الزور ،اسمها من اسم أحد املسلحني
ّ
وامللقب ب ّ
ـ«كروم» ،وهو من «الجيش
الحر» كان يرصد تحركات الجيش

في املنطقة ،قبل أن ُيقتل في املعارك،
ف ـي ـمــا أخـ ـ ــذت ن ـق ـطــة «أبـ ـ ــو ال ــول ـي ــد»
الـ ـق ــريـ ـب ــة م ـ ــن امل ـ ـ ـطـ ـ ــار ،أيـ ـ ـض ـ ــا ،مــن
ّ
الزراعية في املكان،
صاحب األرض
ل ـت ـص ـبــح م ـع ــروف ــة ع ـس ـكــريــا بــاســم
ن ـق ـطــة «أبـ ـ ــو ال ــولـ ـي ــد» ،ف ـي ـمــا أط ـلــق
على منطقة بالقرب من املطار ،اسم
«ساتر ّ
الدشم» ،نسبة لعدد كبير من

