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أهل الشام
أوراق اقتصادية

ريبورتاج
ُيعد ملف «التعليم العالي» واحدًا من الملفات الشائكة في المناطق الخارجة عن سيطرة
ّ
و«كليات» و«معاهد» خارج سلطة الدولة السورية،
دمشق .وبرغم استحداث «جامعات»
ّ
غير أن المصاعب التي تواجه طالبها كثيرة .أحدث فصول هذا الملف ،فرض «حكومة
اإلنـقــاذ» المحسوبة على «جبهة النصرة» هيمنتها على كل المنشآت التعليمية في
مناطق سيطرة «النصرة» ،وتهديد الطالب الرافضين لهذه الهيمنة بـ«الباصات الخضر»

«التقنين الذكي» :خصخصة الكهرباء قادمة؟
نسرين زريق
ال يـبــدو ّأن ثـمــة نـهــايــة سـعـيــدة ملـسـيــرة «الـتـقـنــن الــذكــي».
الحكاية التي بدأت تحت عنوان «تنظيم» حصول السوريني
على حــوامــل الطاقة بواسطة «البطاقة الــذكـ ّـيــة» هــي (على
األرج ـ ــح) مـقــدمــة لـلـتـحـ ّـول نـحــو الـخـصـخـصــة .تـ ّ
ـوسـعــت
مظلة «الـبـطــاقــة الــذكـ ّـيــة» تــدريـجـيــا ،لتشمل بعد البنزين،
ّ
الـغــاز املنزلي ،ثـ ّـم امل ــازوت .ويـبــدو أنـهــا ستضم بعد قليل
التيار الكهربائي ،لنكون على موعد مع تخصيص كميات
ّ
سعرية ،بآلية تستنسخ
استهالك مـحـ ّـددة ،وفــق شــرائــح
ح ـصــول املــواط ـنــن عـلــى «ك ـهــربــاء األمـبـيــر (االشـ ـت ــراك)»
ّ
مسجلة
لكن بقوننة أفضل .لن يكون هذا االبتكار سابقة
ُّ
باسم الحكومة السورية ،إذ نفذت إج ــراءات مشابهة في
ّ
املصرية أن
دول أخرى .على سبيل املثال ،سبق للحكومة
فرضت «أجهزة تنظيم الكهرباء وحماية االستهالك» كما
ً
سمتها ،لتكون مدخال نحو رفــع أسعار الكهرباء ،دفعًا
للمصريني نحو الحد من استخدام الكهرباء إلــى أقصى
درجة ممكنة .سرعان ما أفصحت الحكومة املصرية عن
«شركات متخصصة» إلدارة املسألة ،قبل أن تطلق حملة
تسويق لتصدير الـكـهــربــاء الــى أوروبـ ــا! هــل نسير على
الدرب ذاته؟ على األرجح نعم ،فما حدث هناك يحدث هنا،
في ما يبدو «تدريبًا ممنهجًا» ُيجبر املواطنني على تقنني
استهالكهم «طوعًا» .تثبت اإلحصائيات الدولية ّأن سوريا

برعاية «النصرة»
«حكومة اإلنقاذ»
سيف
ّ
على رقاب طلب إدلب!
صهيب عنجريني
«اجتمعوا معنا وقالولنا رح ياخدو
الـكـلـ ّـيــة شـئـنــا أو أب ـي ـنــا ،وإذا رفضنا
بياخدوها بالصرماية ،وهددوا بإنهن
ب ـي ـقــدروا ي ـحــرقــوا الـكـلـ ّـيــة بـســاعـتــن».
بهذا توجز إحدى طالبات ّ
«كلية الطب
في كفرتخاريم» وقائع اجتماع عاصف
ّ
وضم الطلبة واثنني من
ُعقد قبل أيام،
م ـســؤولــي «ح ـكــو ّمــة اإلن ـق ــاذ» التابعة
لـ«هيئة تحرير الشام /النصرة» ،هما
مـ ـج ــدي ال ـح ـس ـي ـنــي «رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي» ،وطـ ــاهـ ــر س ـ ّـم ــاق
«رئ ـ ـيـ ــس ج ــام ـع ــة ح ـ ـلـ ــب» .وال ـح ــدي ــث
َ
تابعني
«مجلس» و«جامعة»
هنا عن
ٍ
ل ـ ــ«اإلن ـ ـقـ ــاذ» ،ال ـت ــي دأبـ ـ ــت ف ــي ال ـف ـتــرة
األخيرة على بسط هيمنتها على قطاع
التعليم في إدلب تدريجًا ،بالتوازي مع
ّ
العسكرية
تعزيز «النصرة» سيطرتها
ع ـل ــى املـ ـن ــاط ــق (راج ـ ـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» 7
آذار ،و 20ش ـ ـبـ ــاط) .وحـ ـت ــى مـ ــا قـبــل
االجـتـمــاع املــذكــور ،كــانــت «كلية الطب
فــي كفرتخاريم» تتبع «جــامـعــة حلب

ال ـحـ ّـرة» التابعة بــدورهــا لـ«الحكومة
ّ
املــؤقـتــة» .قبل قرابة أسبوعني بسطت
«ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» س ـي ـط ــرت ـه ــا عـ ـل ــى ب ـل ــدة
ك ـف ــرت ـخ ــاري ــم (ري ـ ــف إدل ـ ــب ال ـش ـمــالــي
الغربي) ،ما ّ
مهد الطريق أمام «اإلنقاذ»
ّ
لالستيالء على «املنشآت التعليمية»
ب ــذري ـع ــة «ت ــوح ـي ــد م ـلــف ال ـت ـع ـل ـيــم في
املناطق املحررة» .ريم (اسم مستعار)،
وهـ ــي طــال ـبــة ف ــي ال ـس ـنــة ال ــراب ـع ــة في
ّ
الكلية املــذكــورة ،تقول لــ«األخـبــار» إن
سلسلة االستيالءات بــدأت «قبل فترة
بكليات اآلداب والهندسات باألتارب»،
ّ
وتضيف« :فكرنا كلية الطب رح تكون
عصية عليهم ،أو رح يـتــركــونــا نكمل
هالفصل على األقــل ،خاصة أن دراسة
الطب صعبة» .فيما يؤكد فراس (اسم
مستعار) أنه كان واثقًا من أن «دورنا
ق ــري ــب» ،وي ـقــول س ــاخ ـرًا« :م ــا بيعملو
حساب شي .هدول حكومة إنقاذ متل
ما معلمينهم جبهة نصرة .يعني متل
م ــا ن ـص ــرون ــا ج ـمــاعــة الـ ـج ــوالن ــي ،رح
تنقذنا حكومته ،بنفس الطريقة».

«بالباصات الخضر جيناكم»

ّ
تمخض االجتماع املذكور عن تخيير
ال ـط ــاب ب ــن خ ـي ــاري ــن ال ث ــال ــث لـهـمــا:
م ــواصـ ـل ــة دراس ـ ـت ـ ـهـ ــم تـ ـح ــت إش ـ ــراف
«اإلن ـق ــاذ» (مــن دون أن يـكــون واضحًا
م ــا إذا ك ــان ــت ُس ـت ـب ـقــي ع ـل ــى امل ـنــاهــج
امل ــوج ــودة ،أو س ـت ـفــرض س ــواه ــا) ،أو
املناطق
مـغــادرة البلدة بأكملها نحو ّ
التي تحضر فيها «الحكومة املؤقتة».
ـاج ال ـطــاب جــاء الـجــواب
وأم ــام احـتـجـ ّ
قاطعًا« :فــي عنا أربــع باصات خضر،
مـسـتـعـ ّـديــن نبعتكن فيهن عـلــى مــارع
أو اع ـ ـ ـ ــزاز» .وج ــري ــا ع ـلــى امل ـع ـت ــاد فــي
مثل هــذه ال ـظــروف ،رفـضــت «اإلن ـقــاذ»
أي من ّ
ّ
السماح بنقل ٍّ
«الكلية»،
معدات
وهـ ـ ـ ّـددت ّال ـط ــاب ال ــذي ــن طــال ـبــوا بـهــا.
ّ
ّ
«املعدات
يقول مهند (اسم مستعار) إن
ُم ـك ـل ـفــة ،دف ـع ـنــا دم قـلـبـنــا ثـمـنــا ل ـهــا».
وت ـق ــول ريـ ــم« :مل ــا أح ــد ال ـط ــاب طــالــب
بــاملـعــدات ،جــاوبــوه :مــا إلكن شــي عنا.
رجــع الطالب قلن :هــاد اسمو تهجير،
ع ــم تـشـتـغـلــو ش ـغ ــل الـ ـنـ ـظ ــام .فــأن ـهــوا

ّ
التعليمية»
استولت «اإلنقاذ» على «المنشآت
في كفرتخاريم بعدما دخلتها «النصرة» (أ ف ب)

االج ـت ـمــاع وهـ ـ ـ ّـددوا ال ـط ــال ــب» .ويــؤكــد
ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ــذي ـ ــن ت ــواص ـل ــت
ّ
ّ
«الكلية»
معهم «األخبار» أن كل طلبة
م ـت ـف ـقــون ع ـل ــى «ع ـ ــدم الـ ــدراسـ ــة تـحــت
سلطة حكومة اإلن ـقــاذ ،وسيختارون
ال ــرح ـي ــل» .ي ـت ـجــاوز ع ــدد الـطـلـبــة 400
ّ
طــالــب وطــال ـبــة ،م ــوزع ــن عـلــى خمس
دفـعــات ،ويــدفــع الطالب قسطًا سنويًاّ
قـ ــدره  200أل ــف ل ـيــرة س ــوري ــة (لطلبة
املـفــاضـلــة «ال ـع ـ ّـام ــة») ،و 300أل ــف ليرة
(لطلبة مفاضلة «التعليم املـ ــوازي»).
وه ــم فــي نـظــر «اإلنـ ـق ــاذ» بـمـثــابــة جــزء

من «الغنائم» التي حصلت عليها مع
س ـي ـطــرة «ال ـن ـص ــرة» ع ـلــى ك ــل منطقة
جــديــدة! األم ــر ال ــذي يــرفـضــه كثير من
الـطـلـبــة .وش ـهــدت مـنــاطــق ع ــدة خــروج
تـظــاهــرات راف ـضــة لسيطرة «اإلن ـقــاذ»
على التعليم ،وقد ّ
ردت عليها «تحرير
الشام» باعتقال عــدد من املتظاهرين،
ومن بني املعتقلني حتى اآلن اثنان من
طالب «الطب»

ّ
وعود «مؤقتة»

ّ
يوضح عدد من الطلبة لـ«األخبار» أن

لقطة

ّ
نساء دير الزور يأخذن يد مدينتهن نحو الحياة
ّ
صفاء صلل
ّ
واحدتهن بآالف الرجال،
نساء يطفن ّ بني ركام دير الزور .نساء
ّ
ّ
ترحيل
في
وينهمكن
دمار،
يعاين ما خلفته «حرب الذكور» من
ُ
أنـقــاضــه ،فــي مـحــاولــة لــأخــذ بيد املــديـنــة نحو قـيــامـ ٍـة طريقها
ّ
طويل .نساء ّ
حياتهن .خضن معركة كبرى مع
غيرت الحرب
ظروف قاهرة ومأساوية ،كان من املفترض أن تكسر إرادتهن.
ّ
ّ
االستثنائية تلقني الحرب درسًا
بعزيمتهن
لكنهن استطعن
على طريقتهن .في خالل ثالثة أشهر ،نجحت النسوة العامالت
تحت إش ــراف «برنامج األمــم املتحدة اإلنـمــائــي ،»UNDP /في
وترحيلها ،فــي شارعي
جمع 12338م ـت ـرًا مكعبًا مــن الــرك ّــام
ّ
«سينما فؤاد» و«ستة إال ربع» .ونظفن املحال التجارية املمتدة
على طــول الشارعني وتفرعاتهما ،واملـقـ ّـدر عددها بنحو 300
محل تجاري ،إضافة إلى الشارع املمتد من ّ
«دوار ّ
حمود العبد»
حـتــى ّ
«دوار الــرئ ـيــس» .وشــاركــن فــي تنظيف «كنيسة اآلب ــاء
الكبوشيني (الالتني)» من األنقاض واألتربة« .شغلنا بترحيل
الدمار مو عيب ،مو حرام ،متلو مثل أي عمل تاني» .تقول منى،
إح ــدى الـنـســاء املـشــاركــات فــي ترحيل األن ـقــاض ،لــ«األخـبــار».
وتضيف بابتسامة يؤججها التعب« :حملنا األنقاض في سبيل
زرع الفرحة بقلب كل ديــري ليعود إلى بيته» .بحماسة ،تؤكد

ً
السيدة التي انتصف عقدها الـ ّـرابــع ،قائلة« :ملــا اإلنـســان يحط
عينو بعني الله مافي شي يصعب عليه».
أما غادة ،فال تلتفت إلى تجاعيد يديها اللتني أشقاهما العمل.
«ل ــم تـعــد كـلـمــة دي ـ ّ
ـري ــة ه ـي ـنــة ...املـ ــرأة الـفــراتـيــة قــويــة أك ـثــر مما
تـتـصــوريــن» .لــم تكمل مـنــى تعليمها« ،وصـلــت حـتــى مرحلة
التعليم األســاســي» ،تـقــول .وتضيف« :كنت حــن أرى النساء
األخ ــري ــات أتـعـجــب مـنـهــن ،وم ــن ال ـســر ال ــذي جعلهن يحققن

أقساط الطالب
في نظر «اإلنقاذ»
هي بمثابة جزء
من «الغنائم»

اإلن ـ ـجـ ــازات ،ل ـكــن ع ـنــدمــا عـمـلــت م ــع صــدي ـقــاتــي ف ــي تــرحـيــل
األن ـقــاض عــرفــت ال ـس ـ ّـر» .عـلــى سـطــح أح ــد األبـنـيــة املـطـلــة على
«كنيسة الــاتــن» وخ ــال اسـتــراحــة ال تتجاوز مدتها نصف
ساعة تغني غادة ّ
املوليا الفراتية «رمان صدرج (صدرك) ذبل،
رشي عليه ّ
مية (ماء)» .تشير بسبابتها نحو منعطف الشارع
(حيث بيت أهلها) ،تشهق وتقول« :آخخ ياريحة هلي» .لحظات
وتــواصــل حديثها« :ال أحــس بالتعب أب ـدًا ،وأنــا أعمل بــن هذه
األحجار واألبنية املدمرة ،على العكس تمامًا أحس وكأنني في
جنة من جنات الله» .وعن التوفيق بني عائلتها وعملها ،تقول:
ً
مساء ،وصباحًا أذهب إلى عملي .حتى
«لدي عشرة أوالد .أطبخ
أوالدي يشجعونني على العمل» .تختم حديثها« :ما قمنا به
فخر لكل الديريات .واجبنا أن نتعاون مع الرجال لترجع الدير
كما كانت وأحسن» .حسن الفرج ،أحد األهالي املستفيدين من
ترحيل األنقاض ،يقول لـ«األخبار»« :إثر أول زيارة ّ
للحي فقدت
األمل بالعودة ،ولكن بعد ما قامت به السيدات أصبح لدي أمل،
وبــدأت بإصالح ما أمكن من بيتي على قدر استطاعتي» .أما
محمد الحسني ،فيقول« :ملجرد التخيل يصعب في منطقتنا
التفكير في وجود إناث يعملن في هذه املشاريع ,لكنهن أثبنت
أن إعادة الحياة إلى املدينة ليست حكرًا على الذكور .كأن لسان
حالهن يقول :نحن قادرات ،نعم ،نحن نستطيع».

التواصل قائم بينهم وبني «الحكومة
املــؤقـتــة» للبحث عــن ح ـلــول .وشـهــدت
مارع (ريف حلب الشمالي) قبل يومني
الطلبة ،ومسؤولني
اجتماعًا بني بعض ّ
ف ــي «امل ــؤقـ ـت ــة» ،وت ـم ــخ ــض ع ــن وع ــود
ب ــامل ـس ــاع ــدة« .امل ـش ـف ــى ال ـت ــرك ــي هـنــاك
رح ي ـس ــاع ــدن ــا ،وفـ ــي ب ـن ــاء ض ـخــم رح
يساعدونا بالسكن فيه .بس الكل رايح
وفـيـنــا غـصــة وق ـه ــر» .وال تـشـمــل هــذه
ال ــوع ــود ط ــاب «كـلـيــة طــب األس ـن ــان»،
ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي ال ـب ـل ــدة ذاتـ ـه ــا ،وتـضــم
ق ــراب ــة  200ط ــال ــب وط ــال ـب ــة ،وفــرضــت
«اإلن ـق ــاذ» عليها أح ـكــام «االس ـت ـيــاء»
نفسها .وت ـبـ ّـرر مـصــادر فــي «املــؤقـتــة»
ّ
ه ــذا األم ــر ب ــأن «ت ـج ـه ـيــزات كـلـيــة طب
األسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان بـ ــاه ـ ـظـ ــة ،ول ـ ـي ـ ـسـ ــت هـ ـن ــاك
إمكانات لتجهيز واحدة بديلة حاليًا».
وفـيـمــا يـبــدو الـتـبــريــر مقنعًا فــي نظر
بعض الـطــاب ،يــرى آخــرون فيه نوعًا
م ــن «ال ـت ـه ـ ّـرب م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة» .يـقــول
م ـح ـمــد (اس ـ ــم م ـس ـت ـعــار) لـ ــ«األخـ ـب ــار»
ّ
إن «الـتـجـهـيــزات مكلفة بــالـفـعــل ،لكن
ُ
ج ــزءًا مــن األمـ ــوال ال ـتــي تـنـهــب بسبب
ً
ال ـف ـس ــاد كـ ــان ك ـف ـيــا بـتـغـطـيــة نـفـقــات
تجهيزات جــديــدة» .ويـضـيــف« :طبعًا
مــا بــدهـ ّـم يتكلفوا ،هــاد اسـمــو نصب،
ن ـحــن ك ــن ــا ع ــم نــدفـعـلـهــم أق ـس ــاط ومــا
عم نــدرس مجانًا ،إذا بيعرفوا حالهم
مــو قــد املـســؤولـيــة مــن األول مــا كــانــوا
يورطونا» .لم يتوصل محمد إلى قرار
في شأن خطوته التالية بعد ،وسيكون
عليه االخـتـيــار مــا بــن الــدراســة تحت
إش ـ ــراف «اإلن ـ ـقـ ــاذ /ال ـن ـص ــرة» أو تــرك

ال ــدراس ــة نـهــائـ ّـيــا ،أو ال ـنــزوح والبحث
عن اختصاص جديد ،وخـســارة ثالث
سـ ـ ـن ـ ــوات أمـ ـض ــاه ــا ف ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ــة طــب
األسنان.

شهادات بال «اعتراف»
ثمة فصول أخــرى مــن مــأســاة الطالب
مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات ،عـلــى
رأسها أنهم ال يعرفون ما هو املستقبل
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـتـ ـظ ــره ــم ،وب ـ ـ ـمـ ـ ــاذا س ـت ـف ـيــد
ال ـش ـهــادات ا ّل ـتــي سـيـحـصـلــون عليها.
وكانت «املؤقتة» قد قررت قبل سنوات
تـ ــدريـ ــس املـ ـن ــاه ــج الـ ـت ــي ُتـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـدرس فــي
جامعات الــدولــة الـســوريــة ،فــي خطوة
تـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـس ـه ـيــل ال ـح ـص ــول عـلــى
اع ـت ــراف بــال ـش ـهــادات امل ــزم ــع منحها،
وفـ ـق ــا ملـ ــا ن ـق ـلــه م ــوق ــع «عـ ـن ــب ب ـل ــدي»
امل ـع ــارض ق ـبــل ث ــاث س ـن ــوات .وحـتــى
اليوم ،لم يحصل الطلبة على ضمانات
ملموسة .تقول ريــم« :بصراحة ما في
شي على أرض الواقع ،الكل بيقولولنا
ندرس ونعمل يلي علينا ،وإن شاء الله
بيصير خير» .فيما يقول مهند« :منذ
البداية ،كنت أعلم أن االعتراف الدولي
بالشهادة التي سأحصل عليها ليس
مضمونًا .لكن ما الحل؟ ال أريــد حمل
السالح ،ومثلي الكثيرون ،ونرغب في
ّ
إت ـمــام تحصيلنا الـعـلـمــي ،ألن الــزمــن
زمن علم وتعليم ،وفي الوقت نفسه ال
أريــد الــدراســة عند الـنـظــام» .ويتمسك
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـشـ ـب ــان وال ـ ـشـ ــابـ ــات فــي
املناطق الـخــارجــة عــن سيطرة دمشق
ب ـخ ـيــار م ــواص ـل ــة ال ـت ـع ـل ـيــم ،ب ــرغ ــم كل
الصعوبات .وال تتوافر إحصاءات عن
عدد أبناء املناطق الخارجة عن سيطرة
ّ
السورية،
دمشق فــي جامعات الــدولــة
ّ
لكن هؤالء حاضرون في كل الجامعات
ّ
الرسمية ،وبعض الجامعات الخاصة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ــرف ــض ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
ّ
الشبان والشابات االنتقال إلى مناطق
س ـي ـط ــرة ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ألس ـب ــاب
مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا م ــا يـنـبــع م ــن املــوقــف
السياسي ،فيما يــرفــض ّآخ ــرون فكرة
النزوح في ّ
حد ذاتها ،بغض النظر عن
املواقف السياسية ،وتخشى فئة ثالثة
من اإلق ــدام على خطوة من هــذا النوع
ّ
األمنية.
بسبب الهواجس

ّ
صدرت في العام املاضي ما يقارب  262مليون كيلو واط
من الكهرباء ،وهــو أمــر يجهله معظم السوريني الغارقني
في الظالم ،في ظل ّ
خلو القواميس الحكومية من مصطلح
ّ
ّ
«الشفافية» ،تطبيقًا ،ال لفظًا فحسب .وال يبدو أن أحـدًا
ّ
ّ
يمتلك الرغبة في مكاشفة «املواطن» بأن حكومته تفضل
«تـصــديــر األســاسـ ّـيــات» عـلــى مـحــاولــة تحقيق «االكـتـفــاء
الذاتي» ،وأننا نلهث وراء القطع األجنبي ،ولو كانت الوسيلة
ّ
بيع أهم ما نحتاج إليه ،من دون أن نوفره ملواطنينا .ويبدو
أن الــرهــان الحكومي قائم على ّأن املــواطــن سيضطر إلى
قـبــول أس ـعــار جــديــدة مــرتـفـعــة ،فــي مـقــابــل حـصــولــه على
«الكهرباء الذكية» ملدد أطــول ،باإلضافة الى قبوله ارتفاع
ّ
حتمية الرتفاع أسعار
أسعار السلع مرة جديدة ،كنتيجة
الـكـهــربــاء على الـتـجــار والـصـنــاعـيــن ،إضــافــة إلــى ارتـفــاع
سعر الـصــرف ،والـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة ،وارت ـفــاع الكلفة
التقديرية املتغيرة لصناعة كل شيء ،في ظل عدم توافر
الـغــاز بالكميات املطلوبة ،وتحديد مخصصات البنزين
بكميات ضئيلة .لكن ،مــاذا عن «الدعم االجتماعي» الذي
ُ
خـ ّـصــص لــه فــي مــوازنــة الـعــام الـجــاري مبلغ  1500مليار
ليرة؟ سبق أن سمعنا تأكيدات كثيرة تزعم ّأن «الدعم» لن
ُيلغى أو ينقص ،بل سيزيد ،فيما تعكس املعطيات على
أرض الــواقــع حقائق مغايرة ،تجعل «الــدعــم االجتماعي»
أشبه بـ«مهر غير مقبوض» ،تقدمه الحكومة مقابل قبول
ّ
موظفيها بانخفاض رواتبهم إلى ّ
حد بائس ُ
ومضحك.

تحية
فواز الجدوع :عائد إلى الرقة!
فراس الهكار
تحققت أمنية الفنان فواز الجدوع ( )2019 - 1956األخيرة،
وعــاد إلــى مدينته الــرقــة عــودة أبــديــة .هــو الــذي غــادرهــا منذ
سـنــوات ،حاله حــال كثير من الرقيني الذين فــارقــوا بيوتهم
رغمًا عنهم ،ليتوزعوا في أصقاع الشتات ،لكن حلم العودة
لم يفارقهم يومًا ،وإن في كفن!
كغيره من أبناء الرقة ،خسر الجدوع منزلهً ،
وبناء كان يملكه،
بعد أن ّدمرتهما طائرات «التحالف» األميركي خالل عدوانها
على املــديـنــة .قبل أن يـبــدأ تصوير مـشــاهــده فــي مسلسل
«دقيقة صمت» ،سارع ّ
الجدوع إلى زيارة الرقة .التقى بعض
األصــدقــاء فــي «مقهى الـســرايــا» ،تجول فــي ش ــوارع املدينة
وشاهد حجم الخراب .سعى بني جسري الرشيد واملنصور
املـ ّ
ـدمـ َـريــن ،وط ــاف حــول ســاعــة املدينة املحطمة .عــانــق نهر
الفرات بعد طول غياب ،وروى ظمأ روحه من مياهه ،وكأنه
استشعر موته فأراد إلقاء نظرة الوداع.
كان الجدوع أحد ثالثة رقيني غامروا ودخلوا مجال التمثيل
فــي سبعينيات الـقــرن املــاضــي ،وهــم الـفـنــان الــراحــل أسعد
الجابر ( ،)2011والفنان الراحل حمود الصطاف (،)2015
وها هو ينضم إلى رفيقيه في رحلة الراحة األبدية .وبرحيله
تـكــون الــرقــة فـقــدت آخــر وجــوهـهــا فــي هــذا امل ـجــال ،ال ــذي لم
يجرؤ مغامرون جدد على الخوض فيه طيلة العقود املاضية،
من جنازة الجدوع في مدينته

بسبب صعوبة التجربة التي خاضها الثالثة ،فهم لم يحظوا
بفرص مناسبة تفسح في املجال أمامهم نحو الشهرة ،رغم
مــا يمتلكونه مــن طــاقــات ،فظلوا كمدينتهم الــرقــة املهمشة،
نسيًا منسيًا.
قبل أيام من وفاته كنت قد تواصلت مع الفنان الراحل ،لسؤاله
عن سبب غياب الرقة عن الدراما السورية ،وتقديمها وفق
نمط واحــد فقط ،فقال لــ«األخـبــار»« :منذ دخلت هــذا املجال
قبل عقود ،وأنا أسعى وأحــاول تغيير الصورة النمطية عن
مدينة الرقة في أذهــان غير الرقيني .فلألسفٌ ،
كثر يظنون
أننا نعيش في خيم وال نعرف شيئًا عن الحضارة .أفخر
بــأنـنــي نجحت فــي إق ـنــاع كـبــار املـخــرجــن ال ـســوريــن ،مثل
نبيل املالح ونجدة أنزور وهيثم حقي وآخرين ،بزيارة الرقة
وتصوير بعض األعمال فيها .وأسهمت زياراتهم في تغيير
شيء من الصورة النمطية» .في الحديث نفسه ،قال الراحل:
«أعيش نازحًا منذ سنوات ،وقد قامت نقابة الفنانني بترقني
قيدي فــي سجالتها ،وطالبني مسؤولوها بدفع  150ألف
لـيــرة ،قيمة اشـتــراكــات تراكمت خــال سـنــوات األزم ــة .ليس
فــي وسـعــي دفـعـهــا كــي أع ــود إل ــى الـنـقــابــة ،فــال ـظــروف التي
ّ
صعبة» .الـيــوم ،يرقد الـجـ ّـدوع مطمئنًا تحت تــراب
أعيشها ّ
حبيبته الرقة ،وتحديدًا في «مقبرة حطني» .لقد انضم أخيرًا
إلى «نقابة» ال تطالب منتسبيها بدفع اشتراكاتهم ،وتراعي
ُ
ظروفهم الصعبة التي يمرون بها ،من دون أن ترقن قيودهم.

