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أهل الشام
ّ
حولت بلدتها الخضراء إلــى منطقة
حمراء مشتعلة ،لتمسي بعدها بلون
ال ــرم ــاد .ت ـق ــول إن ـه ــم اعـ ـت ــادوا وق ــوع
مـثــل ه ــذه الـحــرائــق فــي املــاضــي ،لكن
الــوضــع ه ــذه امل ــرة ك ــان مختلفًا فهو
أشد حريق شهدوه ،خاصة أن الرياح
كانت تنقل النار من بقعة إلى أخرى
بسرعة كبيرة.

ريبورتاج
أطاحت موجة
الحرائق التي
شهدتها سوريا
منتصف الشهر
الحالي ،بمساحات
خضراء واسعة،
في أرياف حمص
وطرطوس
ّ
والالذقية.
يروي بعض أبناء
«وادي النضارة»
ذكريات ذلك اليوم
المشؤوم ،فيما
ّ
تنادت جهات أهلية
عدة إلطالق حمالت
تشجير عاجلة،
ً
أمال في تعويض
مستقبلي .تبدو
الدعوات طموحة،
لكن الحكم يبقى
رهنًا بتنفيذها،
للحيلولة دون
استنساخ المشهد
المخزي المهيمن
على أجزاء من
ريف الالذقية
وجبال كسب ،شبه
العارية من ّ
جراء
حرائق مفتعلة،
وأعمال «تحطيب»
استهدفتها في
السنوات السابقة

مودة بحاح
ّ
متفحمة
يمسك جورج غصن شجرة
ذهبت مالمحها ،ولم يبق فيها شيء
يـ ــدل ع ـل ــى م ــا ك ــان ــت ت ـح ـم ـلــه ،أو أي
خـيــر كــانــت تـعــد ب ــه .يــرمــق م ــا تبقى
مــن بـسـتــانــه بعينني دام ـع ـتــن ،وهــو
يـ ــودع ت ـعــب سـ ـن ــوات ،ومــوس ـمــا كــان
مــن املـفـتــرض أن يـحـمــل مـعــه الـخـيــر،
ويعينه على تأمني بعض مستلزمات
حياته .بحسرة ،يشرح لنا الرجل أن
أرض ــه كــانــت مــن بــن األراض ـ ــي التي
ّ
تضررت بفعل الحرائق األخيرة ،التي
اشتعلت فــي ريــف حـمــص ،وتحديدًا
في منطقة «وادي النضارة» ،املعروفة
شـعـبـ ّـيــا بـ ـ ـ ــ«وادي الـ ـنـ ـص ــارى» ،وهــي
واح ــدة مــن أب ــرز مـنــاطــق االصـطـيــاف

مبادرات أهلية للتعويض

من جهود إطفاء الحرائق في غابات الالذقية (حازم سليمان ــ طبيعة بال حدود)

تشرين:
حرائق
ّ
ّ
وادي النضارة ...المتفحمة!
فـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا .ال يـ ـمـ ـل ــك ج ـ ـ ـ ــورج أي
مخططات جديدة في الوقت الحالي.
ال ـص ــدم ــة ال ت ـ ــزال ط ــازج ــة ،وال ي ــزال
شـكــل ال ـحــرائــق يــرتـســم ف ــي مخيلته
ط ــوال الــوقــت .لــم يـنـ َـس الــرجــل دمــوع
أفراد أسرته ،وهم يحاولون املساعدة
في إطفاء الحرائق ،من دون جدوى.
كـ ــانـ ــت ال ـ ـحـ ــرائـ ــق ق ـ ــد انـ ــدل ـ ـعـ ــت ي ــوم
اإلث ـن ــن 14 ،تـشــريــن األول ،ف ــي عــدد
مــن ق ــرى ال ـ ــوادي ،وان ـت ـشــرت بسرعة
ب ـف ـع ــل الـ ـ ــريـ ـ ــاح ،لـ ـتـ ـط ــاول األراضـ ـ ـ ــي
الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـح ـ ــرجـ ـ ـي ـ ــة ،فـ ـ ــي قـ ــرى
ال ـن ــاص ــرة وامل ـش ـتــايــة وع ــن ال ـب ــاردة
وحــب نمرة والزويتينة ،وغيرها .لم
تقتصر الـحــرائــق على ريــف حمص،
إذ شـ ـه ــدت م ـح ــاف ـظ ــة طـ ــرطـ ــوس 18
حريقًا حرجيًا ،و 29حريقًا زراعيًا .أما

محافظة الالذقية ،فشهدت  11حريقًا
حــرج ـيــا ،و 30حــري ـقــا زراعـ ـي ــا ،وذل ــك
ب ـح ـس ــب ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ل ــوزي ــر
الزراعة ،أحمد القادري .يخبرنا نافع،

ساهم تعاون األهالي في
تخفيف األضرار في المباني
التي طاولتها الحرائق
وهـ ــو م ــن ق ــري ــة ع ـي ــون الـ ـ ـ ــوادي ،بــأن
الـنـيــران اشتعلت بالقرب مــن قريته،
ف ــي مـنـطـقـتــن حــرج ـي ـتــن ،وأح ــاط ــت
بمدجنة ومبقرة في املنطقة .تساعد
سـ ـ ـك ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــة إلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ الـ ـ ــدواجـ ـ ــن

واملواشي ،ما حال دون وقوع أضرار
كبيرة .يؤكد نافع أن «ذلك اليوم كان
عصيبًا لـلـغــايــة» .وي ـقــول «اسـتـمــرت
الـ ـن ــار س ــاع ــات ط ــوي ـل ــة .وب ـع ــدم ــا تــم
إخمادها من قبل فرق اإلطفاء ،عادت
فــي الليل لتشتعل مــن جــديــد» .يقول
لــ«األخـبــار» إنــه «مــن حسن الحظ أن
النيران كانت بعيدة عن بيوت الناس
وأرزاقهم ،لكن الخسارة كانت كبيرة
بشكل ع ــام ،إذ فـقــدت املنطقة الكثير
من خضرتها ،وتحولت إلــى مساحة
كبيرة من األشجار املتفحمة».

النار «تحب الثقافة»!
تـ ـ ــروي أودي ـ ـ ــت ديـ ـ ــب ،وهـ ــي «م ــدي ــرة
املــركــز الـثـقــافــي» فــي ب ـلــدة مــرمــريـتــا،
ب ـع ــض مـ ــا ع ــاش ـت ــه الـ ـبـ ـل ــدة فـ ــي ذل ــك

ال ـيــوم األس ـ ــود .ت ـقــول «ح ــن انــدلـعــت
ال ـن ـي ــران ،خ ــرج ال ـج ـم ـيــع لـلـمـســاعـ ّـدة
ف ــي تـخـفـيــف آثـ ــارهـ ــا ،وب ـ ـ ــدأوا ب ــرش
املـ ـي ــاه ع ـل ــى ال ـب ـي ــوت امل ـ ــوج ـ ــودة فــي
الجبل ،فــي محاولة ملنع الـنـيــران من
الوصول إليها» .توضح الديب ،أنها
حاولت الوصول إلى «املركز الثقافي»
إلنـقــاذ مــا يمكن إن ـقــاذه .لكن الوضع
كــان كارثيًا ،إذ كانت النار تحيط به
مــن كــل االتـجــاهــات ،لــذلــك طلب منها
رجال اإلطفاء املغادرة وعدم االقتراب،
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ـت ـه ــا .بــالـنـتـيـجــة
كــانــت األض ـ ــرار ال ـتــي ط ــاول ــت املبنى
كـ ـبـ ـي ــرة ،ب ـف ـع ــل وجـ ـ ـ ــوده ع ـل ــى ج ـبــل،
بالقرب من غابات السنديان املعمرة.
ال تنسى أوديــت الرعب الــذي عاشته
املنطقة يومها ،وال ألسنة اللهب التي

لــم يمض وقــت طويل على الفاجعة،
حتى تـنــادت جـهــات أهـلـ ّـيــة ع ـ ّـدة إلى
إطالق حمالت إعادة تشجير .كان من
أوائل املنادين ،الشاب عبدو جرجس
م ـ ــن قـ ــريـ ــة املـ ــزي ـ ـنـ ــة .كـ ـت ــب ج ــرج ــس
مـ ـنـ ـش ــورًا ع ـل ــى ص ـف ـح ـتــه فـ ــي مــوقــع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي «فــايـسـبــوك»،
داعـ ـي ــا إل ـ ــى إطـ ـ ــاق ح ـم ـلــة تـشـجـيــر،
ب ـح ـي ــث ي ـح ـم ــل ك ـ ــل مـ ـتـ ـط ــوع شـتـلــة
ويزرعها مكان شجرة محترقةّ .
قدر
جرجس أن ال ــوادي الــذي يضم نحو
م ـئــة أل ــف ن ـس ـمــة ،يـمـكـنــه االس ـت ـفــادة
من طاقة شبابه وهمتهم  ،الذين قد
يبلغ تعدادهم حــوالــى خمسني ألفًا.
مــا يعني ،فــي حــال مشاركة الجميع
غ ــرس  50أل ــف شتلة جــديــدة ،تسهم
فــي تـعــويــض ال ـخ ـســارة .الق ــت دعــوة
جـ ــرجـ ــس رواجـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا ،وق ــوب ـل ــت
دعوته بتفاعل من جهات عـ ّـدة أبدت
اس ـت ـعــدادهــا لــدعــم ال ـح ـم ـلــة .يــوضــح
ّ
عـ ـب ــدو ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ـ ُـار» أنـ ـ ــه الحـ ـ ــظ أن
حـ ـم ــات ع ـ ــدة قـ ــد أطـ ـلـ ـق ــت لـتـحـقـيــق
الـ ـغ ــاي ــة ن ـف ـس ـه ــا ،فـ ـب ــدأ ب ــال ـت ــواص ــل
م ـع ـه ــم ل ـت ــوح ـي ــد الـ ـجـ ـه ــود .مـ ــن بــن
تلك الـحـمــات م ـبــادرة أطلقها رامــي
س ـم ـع ــان ،م ــن ب ـل ــدة امل ـش ـت ــاي ــة ،وهــو
ط ــال ــب ه ـنــدســة زراعـ ـي ــة ف ــي جــامـعــة
حلب .وأخــرى دعت لها حال أحوش،
وه ـ ـ ـ ــي «رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة مـ ـكـ ـت ــب م ــؤسـ ـس ــة
ال ـش ـه ـي ــد ـ ـ ـ ف ـ ــرع الـ ـ ـ ـ ـ ــوادي» .ك ـ ــان مــن
نتائج التواصل بــن املـبــادريــن ،عقد
اجتماع في «فندق الوادي» .حضرت
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ج ـ ـهـ ــات ت ـط ــوع ـي ــة عـ ــدة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـف ــرق الـكـشـفـيــة في
املنطقة ،وشخصيات دينية .ووفقًا
لجرجس ،فقد تــداول املجتمعون في
ط ــرق تخطيط الـحـمـلــة ،ال سـ ّـيـمــا أن
البدء بالتشجير يستوجب استباقه
ّ
تمهيدية« .ال بـ ّـد مــن إزالــة
بخطوات
األشـجــار املحروقة ،وتنظيف التربة
م ــن ال ـ ــرم ـ ــاد .ك ـم ــا ال ب ـ ـ ّـد م ــن ه ـطــول
األمطار ،كي تترطب التربة وتصبح
َّ
مهيأة للزراعة» ،يقول.
لـ ــم ت ـق ـت ـصــر الـ ـجـ ـه ــود األهـ ـلـ ـي ــة عـلــى
أبـ ـن ــاء امل ـن ـط ـقــة امل ـن ـك ــوب ــة .راج ـ ــت في
دم ـشــق وال ـس ــوي ــداء ،دعـ ــوات إلط ــاق
حملة مـشــابـهــة ،وضـعــت ش ـعــارًا لها
«إرجــاع النضارة» .وحتى اآلن ،القت
الـ ــدعـ ــوة صـ ـ ـ ً
ـدى واس ـ ـعـ ــا ،وســاه ـمــت
بعض الوجوه الفنية واإلعالمية في
الترويج لها .يقول مؤسس الحملة،
جورج نوفل ،لـ«األخبار» إن «الحملة
ش ـب ــاب ـي ــة ،وال ت ـت ـبــع ج ـه ــة حـكــومـيــة
معينة .لكنها تسعى للحصول على
ترخيص من الجهات املعنية ،وتهتم
بــالـتـعــاون مــع أي م ـبــادرة مشابهة».
وي ـض ـي ــف «لـ ـه ــذا أق ـم ـن ــا ش ــراك ــة مــع
م ــؤس ـس ــة ال ـت ـط ــوي ــر ال ـب ـي ـئ ـي ــة ،وم ــع
حمالت أخرى» .يوضح نوفل أنه «من
امل ـق ــرر تـنـفـيــذ الـحـمـلــة مـطـلــع الـشـهــر
الـ ـق ــادم» .وي ـق ــول «هـ ــذا مــوعــد ّأولـ ــي،
وااللتزام به مرتبط بتوافر التبرعات
الكافية ،لتغطية ثمن الشتالت ،ونقل
املتطوعني بالباصات وتأمني أماكن
إقــامــة لـهــم .كـمــا أن ــه مــرتـبــط بعوامل
ال ـط ـق ــس ،وت ــواف ــر الـ ـظ ــروف املــائ ـمــة
للسفر» .يشير الشاب إلى محدودية
التبرعات الـتــي وصلتهم حتى اآلن،
رغ ـ ــم ال ــدع ــم املـ ـعـ ـن ــوي ال ـك ـب ـي ــر ال ــذي
تلقوه من الجميع .ويؤكد ّ أن الحملة
ستستمر ،حتى ولو لم تتلق كل الدعم
ّ
ّ
امل ـت ــوق ــع .ك ــذل ــك ،يــؤكــد أن التشجير
«س ـي ـك ــون ت ـحــت إش ـ ــراف مـهـنــدســن
زراعيني ،وسيكون نطاقها أوسع من
وادي النضارة فقط .ستمتد لتشمل
ً
الالذقية وطرطوس مستقبال».

وجوه
عيسى سالمةّ :نحات الصخور «المخلصة»
ي ـح ـمــل ال ـخ ـم ـس ـي ـنــي ع ـي ـســى س ــام ــة مـطــرقــة
وإزمـيـ ًـا ،وينهمك جاهدًا بكل قــواه في النحت.
تغطي وجـهــه لحية بـيـضــاء ،أخ ــذت لــونـهــا من
ـاال
غ ـبــار أح ـجــار مـنـحــوتــاتــه ،فـيـمــا يـصـنــع جـمـ ً
مــن صــابــة األح ـج ــار .يـفـضــل ســامــة الحجر
عـلــى بـقـيــة ال ـخــامــات لـلـنـحــت ،ويــرجــع ذل ــك إلــى
انتمائه لبيئة جبلية تتميز بصخورها الضخمة
والقاسية.
يسند الرجل جسده على صخرة ،ويبدأ حديثه
مع «األخـبــار» بالقول« :النحت على الحجر هو
خ ــروج عـ ّـمــا هــو م ــأل ــوف» .ي ـعـ ّـد الـنـحــت «والدة
جديدة لتلك الصخور» ،ويعتقد أن نحته يهب
الحياة للحجارة واألخشاب التي تجسد أنواعًا
مختلفة من األشكال املعبرة .تتخذ املجسمات
والتماثيل التي صنعها ابن قرية الدريكية (تتبع
مــديـنــة بــان ـيــاس) ،أوصــافــا مـتـعــددة «كــاألحـيــاء
ت ـ ـمـ ــامـ ــا» ،ب ـح ـس ــب وصـ ـ ــف ص ــانـ ـعـ ـه ــا« .ل ـك ــن
األح ـجــار مخلصة ،وال تـعــرف خيانة البشر»،
يقول متحدثًا عن أسباب ّ
حبه لتلك األحجار،
جل وقته بالعمل فيها.
وتمضية ّ
بدأ سالمة النحت منذ طفولته ،بـ«فطرة ربانية»

وم ـ ــن دون م ـع ـلــم ي ـن ـهــل م ـن ــه قـ ــواعـ ــد لـلـنـحــت
وأساليبه .وتجسد منحوتاته الواقع البشري ،إذ
ال حاجة إلى اإلمعان في التفكير فيها .يسعى
سالمة ،بحسب قوله ،إلــى أن «يــرى السوريون
شـكـ ًـا آخ ــر لــأح ـجــار ،بـعـيـدًا عــن صــابـتـهــا»،
وأن يستطيعوا ّ
التعرف على أنواعها ،من خالل
منحوتاته الـتــي يـحــرص عـلــى إط ــاق األسـمــاء
عـلـيـهــا .ي ـقــول «األحـ ـج ــار مـتـنــوعــة ف ــي بــادنــا،
ك ـت ـنــوع أطـ ـي ــاف ال ـع ـب ــاد ف ـي ـه ــا»ُ .ي ـع ـ ّـب ــر ســامــة
مــن خ ــال أح ـجــاره عـ ّـمــا يـعـتــريـ ِـه مــن مشاعر
وانفعاالت .ينسى نفسه وتفاصيل يومه ،إلى
أن ينهي عمله مع الصخور ،على ّ
أتم وجه ،وعلى
نحو يــرضـيــه .يستطيع الخمسيني صنع أيّ
منحوتة حجرية خالل أسبوع في الحد األقصى،
ويعلق على ذلك بقوله «هذه الصخور السورية
ليست كباقي الصخور في العالم ،شهدت معنا
وعلينا ،وصارت بيننا عالقة صداقة حميمة».
يقول مختتمًا حديثه «خلف قسوة البازلت التي
تخدع العيون واألكف ،هناك قلب عامر بالدفء
علمه
وال ـحــب وال ـج ـمــال ،لـيــس ي ــراه غـيــر نـحــات ّ
البحر أن الآللئ تختبئ تحت األمواج الهادرة».

عبد الله قاضي يتأقلم مع «تناقضات» الهند

عما
على رغم اختالف الثقافة والحياة في الهند ّ
يالق عبد الله قاضي ( 27عامًا)،
في سوريا ،لم ِ
ابن محافظة إدلب ،صعوبة كبيرة في التأقلم مع
الحياة في الهند ،وخاصة أنها «بلد التناقضات»
كما يصفها كل زائر لها.
قصد الطالب السوري شبه القارة الهندية بعد
قـبــولــه ف ــي مـنـحــة ت ـب ــادل ثـقــافــي ب ـهــدف إكـمــال
ال ــدراس ــات الـعـلـيــا فــي الـصـيــدلــة ،ع ـبــورًا بأربعة
مـ ـط ــارات م ــن ب ـي ــروت إل ــى ال ـش ــارق ــة ،ث ــم دلـهــي
وصوال إلى بوبانسوار في والية أوديشا ،تاركًا
ً
وراءه تـســع س ـنــوات مــن الـتـشـتــت! انـتـقــل عبد
الله خاللها مــن قريته معرتمصرين فــي ريف
إدل ــب مــع بــدء األزم ــة فيها قــاصـدًا مدينة حلب
الستقرار الوضع فيها ،وأيضًا لدراسة الصيدلة
في جامعتها.
اعتاد عبد الله خالل سنوات استقراره في حلب
امل ــأك ــوالت الغنية بــالـبـهــارات الـتــي يشتهر فيها
املطبخ الحلبي ،ما َّ
سهل عليه ّ
تقبل كثرة التوابل
الهندية في الطعام ،على الرغم من وجــود بعض
االختالفات في املذاق .لكنه ال يزال يالقي صعوبة

في مواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون مقارنة
مع بقية السلع ،بعد أن اعتاد «البذخ» في استهالك
الــزيــت املـمـتــاز عـنــدمــا ك ــان فــي إدل ــب ،حـيــث كــان
يملك والــده أرضــا مزروعة بالزيتون تـ ّ
ـدر عليهم
فــائـضــا عــن حاجتهم سـنــويــا ،كــان ذلــك قـبــل أن
تسيطر «جبهة النصرة» على املنطقة.
وب ـع ــد ت ـخـ ّـرجــه ف ــي كـلـيــة ال ـص ـيــدلــة ،وم ــع ســوء
األوض ــاع األمنية فــي حلب ،اضطر عبد الله إلى
االنـتـقــال إلــى الــاذقـيــة مــع عائلته ،حيث استقر
فيها ملدة أربع سنوات عانى خاللها من اختالف
الطقس ،وخاصة ارتـفــاع معدل رطوبة الجو في
املــديـنــة الساحلية ،إال أن األم ــر ذات ــه سـ ّـهــل عليه
الـتــأقـلــم مــع طـقــس املــديـنــة الـهـنــديــة ذات الــرطــوبــة
العالية ،إذ ال ينخفض معدلها عــن  %90طــوال
العام .يمشي عبد الله في شــوارع املدينة الهندية
بعد أن َّ
تعرف على عــدة طــرق ومناطق سياحية
فيها ،قــائـ ًـا «مــن يـ ِـعــش فــي ســوريــا فــي ظــل تلك
يستطع الـتــأقـلــم مــع ّأي وضــع جــديــد»،
ال ـظــروف
ِ
ويــردف ضاحكًا «حتى األزمــة في البلد كان لها
فضل علينا».

بريد المهجر
نحو مدينة «معاصرة»
تمام محسن *
ً
زرت دمـشــق للمرة األول ــى عــام  .1983كنت طـفــا ال يتجاوز
الخامسة مــن عـمــره ،فلم يعلق مــن صــور املــديـنــة فــي ذاكــرتــي
الطفولية ســوى اثـ ّنـتــن :األراج ـيــح وأل ـعــاب األط ـفــال فــي حديقة
ألعاب األطفال املطلة على «نهر عيشة» ،وقصص األطفال ّ
امللونة
املصفوفة بعناية على رفــوف «مكتبة ميسلون» التي حرص
والدي على اصطحابي إليها في كل زيارة للعاصمة.
جــاءت زيــارتــي «الواعية» األولــى بعد ذلــك التاريخ بثالثة عشر
عــامــا .ول ــأس ــف ،لــم يـكــن االن ـط ـبــاع ال ـعــام لـتـلــك ال ــزي ــارة جـيـدًا.
ال أزال أتــذكــر كـيــف تـغـيــرت رائ ـحــة ال ـه ــواء ولــونــه حــاملــا بــدأت
الحافلة تنحدر مـجـتــازة منطقة «الـتـنــايــا» ،قبل وصــولـهــا إلى
املدخل الشمالي للمدينة .بدا واضحًا مدى ّ
تلوث الهواء بهباب
ّ
السامة املنبعثة من مصادر مختلفة .الحقًا،
الفحم والـغــازات ّ
عندما ب ــدأت التنقل داخ ــل دمـشــق ،لفت نـظــري أنــه فــي مقابل
الحيوية والحركة املفعمة بالحياة للمدينة التي ال تنام ،يلمس
املــرء بوضوح الفوضى الالفتة التي تسود الشوارع واألحياء.
فوضى مرورية سببها ضيق الشوارع وسوء التنظيم ،وأخرى
عمرانية ذات أسباب ّ
متنوعة .تلك الفوضى ال تحتاج إلى عني
ّ
متخصصة الكتشافها ،فهي واضحة ملن يــزور أحياء «ركن
الدين ،القدم ،الدحاديل ،مزة  ،86التضامن» وغيرها .في املجمل
خرجت بانطباع مفاده أن «مدينة الياسمني» لم تواكب التطور
العمراني لقريناتها ،ولم تلبس ثيابًا عصرية تليق بمكانتها.
ّ
مرت األيام ،وشاءت الظروف أن أتابع دراستي الجامعية في كلية
الهندسة املعمارية بجامعة حلب .الحظت أثناء سكني في حلب،
أنها في العموم أكثر تنظيمًا من دمشق ،لكن أحياءها الشعبية
ً
كـ(امليدان والصاخور والنيال وميسلون) ليست أفضل حاال
من ناحية التنظيم والبنى التحتية من مثيالتها في دمشق (مع
ُ
التنويه بشبكة الطرق والجسور التي كانت الدولة تبدي اهتمامًا
واضحًا بتطويرها في تلك الفترة) .مع الزيارات املتفرقة ملدن
سورية أخــرى( ،طــرطــوس ،الالذقية ،درعــا ،ديــر ال ــزور ،حمص
وحماة) ،بدأ ّ
يلح ّ
علي ـ بحكم اختصاصي الجامعي ـ تساؤل
منطقي« :مـتــى سيبني ال ـســوريــون مدينتهم املـعــاصــرة التي
يستطيعون أن يفاخروا بتنظيمها وحداثتها وبنيتها التحتية
وحدائقها ومرافقها العامة املتكاملة وشوارعها الفسيحة»...؟
ذهني مع كل خطوة خالل دراستي
كان السؤال الحالم يكبر في ّ
الجامعية .ويمتزج بما كنت أتعلمه في مقرري «نظريات تخطيط
املدن» و«التصميم املعماري» ،وبسير معماريني كبار ورواد من
أمثال حسن فتحي ولوكور بوزييه ولويس كان وفرانك لويد
رايــت ،الذين كانت لكل منهم مدرسته الخاصة في التصميم
املعماري أو تخطيط املدن.
في السنة الرابعة من دراستي الجامعية ،عرضت على زميل أن
نتقدم بمشروع ّ
تخرج مشترك ،فكرته الرئيسة تنظيم مدينة
جــديــدة عـلــى أط ــراف الـبــاديــة ال ـســوريــة ،تـكــون بمثابة «املــديـنــة
النموذجية» القابلة للتكرار حتى على صعيد املــدن السورية
الـقــائـمــة وامل ــأه ــول ــة ،وإن لــم يـكــن امل ـش ــروع مـثــالـيــا ،ن ـكــون على
األقــل قــد خطونا خطوة فــي هــذا املـســار ،وفتحنا بابًا لغيرنا.
لــأســف ،ا ّصـطــدم مشروعنا بعوائق عــدة لــدى بلوغنا مرحلة
ُ
ّ
التخرج ،جلها باختصار عوائق إدارية ،إذ لم تجز إدارة الكلية
ّ
التخرج املشتركة فــي ذلــك الفصل الــدراســي .وتحت
مشاريع
الشعار ّ
البراق «ربط الجامعة باملجتمع» ألزمتنا اإلدارة باختيار
مشاريع ّ
تخرج مطروحة من إحــدى الجهات العامة (طبعًا لم
يكن أحــد يفكر بــالـطــرح ال ــذي كنا نفكر فيه وقـتـهــا) .حاولت
تبني مشروع مطروح من القطاع العام ،وأقرب إلى ما كنا نفكر
فيه «مساكن نموذجية لعمال الفوسفات فــي ريــف حمص»،
لكنني اصـطــدمــت بــوجـهــة نـظــر أح ــد األس ــات ــذة املـشــرفــن« :مــا
لك وللمشاريع السكنية .لن تتمكن من دراســة مشروع كهذا
بشكل جيد خــال ثــاثــة أشـهــر .األفـضــل أن تتبنى مشروعًا
أسهل كاملركز التجاري املطروح على أرض بجوار الجامعة».
خــاب أملنا ،وتخرجنا بمشروعني بعيدين كل البعد عما كنا
نفكر فيه.
انتقلت بعد ّ
تخرجي بفترة قصيرة للعمل في دولــة اإلمــارات
العربية املتحدة .وكــأي مغترب كنت أعقد مقارنات دائمة ،بني
واقع املدن السورية وواقع املدن في دولة االغتراب (لألسف كانت
الكفة دائمًا تميل لصالح املدن اإلماراتية) .إن تجربة عملي في
اإلماراتّ ،
عززت قناعاتي السابقة بضرورة العمل على تحديث
االتجاه العمراني في سوريا .وأظــن أن الخطوة األولــى في هذا
االت ـجــاه ،هــي الـبــدء بــدراســة وتنفيذ مــديـنــة ســوريــة نموذجية
ً
جديدة ،تكون مثاال ُيحتذى لالنطالق نحو إعادة تنظيم وتحديث
ّ
بنية املدن السورية القائمة .وفي الوقت ذاته ،تؤمن هذه املدينة
السكن والخدمات املطلوبة لبعض من ُدمــرت مساكنهم خالل
ً
الحرب ،وبما يعطي مجاال زمنيًا للدولة السورية إلعادة تنظيم
وإعمار األحياء ّ
املدمرة في املدن واألرياف السورية املختلفة.
*مهندس معمار مغترب

