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األحــد 17 كانون الثاني/يناير 2016
العــــــــــدد 204 - السنـــــــــــــة الرابعـــــــــــة

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

بعـد أن أقـر مجلـس الـوزراء الرتيك 

إصـدار قانـون يتيـح لنحـو 600 ألف 

بشـكل  تركيـا  يف  العمـل  سـوري 

قانـوين، تباينـت ردود الفعـل حيـال 

هـذه الخطـوة، التـي جـاءت لتعزيـز 

يف  السـوريني  الالجئـني  اندمـاج 

املجتمـع الـرتيك واملسـاهمة بالنمو 

الكفـاءات  خـالل  مـن  االقتصـادي، 

عـى  املتوفـرة  السـورية  واملهـارات 

ميكـن  والتـي  الرتكيـة  األرايض 

فائـدة  لتحقيـق  فيهـا  االسـتثامر 

للطرفـني.  مشـرتكة 

أّن  إىل  صحيفـة  "ملييـت"،  تشـر 

القانـون سـيعطي األولويـة يف منح 

أذون العمـل لقطـاع الخدمـات، كـام 

سـيتيح القانـون ألصحـاب املصانـع 

عـرة  تشـغيل  التجاريـة  واملحـال 

مـن  العاملـة  األيـدي  مـن  باملئـة 

السـوريني..... املواطنـني 

إىل  املتحـدة  األمـم  مسـاعدات  قوافـل  دخلـت 

بلـدة مضايـا املحـارصة بريـف دمشـق وبلـديت 

الفوعـة وكفريـا يف إدلـب، عى مدار األسـبوع 

الفائـت.

50 شـاحنة، إىل مضايـا،  وتوجهـت قافلـة مـن 

الخميـس 14 كانـون الثـاين، تحمـل مثانية آالف 

عـى  طًنـا(،   117( الطحـني  مـادة  مـن  كيـٍس 

عكـس الدفعـة األوىل التـي خلـت مـن الطحني، 

مـا أثـار شـكوك املجلس املحـي يف البلـدة حول 

املتحدة. األمـم  جهـود 

أول  دخلـت  الثـاين،  كانـون   11 االثنـني  ويـوم 

مـن  شـاحنة   44 وهـي  املسـاعدات  مـن  دفعـة 

املـواد الغذائيـة واألدويـة، يف وقت تلقـت األمم 

املتحـدة فيـه تقارير وصفـت بــ "املوثوقة" عن 

أن النـاس ميوتـون بسـبب الجـوع.

وتقـول منظـامت حقوقيـة وأطبـاء محليون إن 

الحصـار املفـروض عـى البلـدة أدى إىل تدهور 

الوضـع الصحـي، وأدى إىل وفـاة أكـر مـن 30 

التغذية. نقـص  بسـبب  شـخًصا 

بينهـم  مواطـن،  ألـف   40 مضايـا  يف  ويعيـش 

300 عائلـة نزحت من الزبـداين املجاورة،  قرابـة 

يف حصـار تفرضـه قوات األسـد و"حـزب الله" 

اللبنـاين.

بالتزامـن مـع العمليـة يف مضايـا، دخلـت نحـو 

20 شـاحنة إىل قريتـي الفوعـة وكفريـا بريـف 

إدلـب، والتي تتعـرض بدورهـا للحصـار من قبل 

املعارضـة، املتمثلـة بـ"جيـش الفتح".

 12 300 محـارص مـن مضايـا، الثالثـاء  وخـرج 

كانـون الثـاين، بحسـب املرصد السـوري لحقوق 

خـروج  عـن  ناشـطون  تحـدث  فيـام  اإلنسـان، 

عـدد مـن الحـاالت املرضيـة للعـالج يف دمشـق، 

ومعظمهـم مـن النسـاء واألطفـال.

وكانـت إليزابيـث هـوف، ممثلـة منظمـة الصحة 

العامليـة يف دمشـق، نقلـت عـن طبيـب محـي 

300 و400 شـخص  قولـه إن عـدًدا يرتاوح بـني 

هـم بحاجة ماسـة للرعايـة الطبيـة، يف مضايا.

حول  األمن  مجلس  جلسة  تنتقد  وروسيا 
اإلنساني الوضع 

الـدويل  األمـن  مجلـس  عقـد  روسـيا  انتقـدت 

اإلنسـانية يف  جلسـة طارئـة، بشـأن األوضـاع 

مسـاء  مضايـا،  بلـدة  يف  سـيام  وال  سـوريا، 

الثـاين. كانـون   15 الجمعـة 

السـفر  نائـب  عـن  األناضـول  وكالـة  ونقلـت 

األمـم  إن  قولـه  ليكشـوف،  بيـرت  الـرويس، 

املتحـدة، بعقدهـا هـذه الجلسـة، "تتخـذ موقًفا 

وأن  خاصـة  السـورية،  األزمـة  إزاء  سياسـًيا 

الجلسـة تأيت قبـل أيـاٍم قليلة من بـدء محادثات 

25 كانـون الثاين  السـالم السـورية املزمعـة يف 

الجـاري".

خـالل  لـه  إفـادة  يف  رفـض  الـرويس  السـفر 

حتـى  اسـتمرت  التـي  األمـن،  مجلـس  جلسـة 

وقـت متأخـر مـن مسـاء الجمعـة، بيـان نظره 

الجلسـة،  لعقـد  بـالده  دعـت  الـذي  الفرنـي 

... موسـكو  وطالـب 
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مشيعين

في الغربة 
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بروفيسور: القرار سيغني 
البنية الديموغرافية لتركيا 

الشارع التركي يتلقى 
قرار الحكومة بمنح 

"إذن العمل" للسوريين 
بـ "إيجابية"

حمالت ممنهجة لالستيالء على 
) 07 (أمالك جديدة في الرقة

) 07 (

فصائل حوران تسعى الستعادة 
الشيخ مسكين..

على أعتاب جنيف 

400 ألف 
محاصر في 

سوريا

الدفاع 
المدني

في سوريا المحررة

ملف خاص) 16-09 (
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 زين كنعان - داريا  

مسـعفي  أحـد  سـامر،  أبـو  شـادي 

املشـفى امليـداين يف داريـا، قـال لعنب 

بلـدي إنـه اضطـر لتغيري سـكنه تسـع 

العسـكرية  الحملـة  بـدء  منـذ  مـرات 

عـى املدينـة نهايـة عـام 2012، نظـرًا 

الـذي واجـه أماكـن  للقصـف والهـدم 

سـكنه، واملخاطـر التي أملت بـه وعائلته 

منـذ ذلـك الحـن.

يف املـرة األوىل سـقطت قذيفـة هـاون 

أحرقـت منـزل "أبـو سـامر" بالكامـل، 

لكنـه كان قـد أخـرج عائلته مـن داريا، 

ليبـدأ  واحـد،  بيـوم  الحادثـة  قبـل 

مبسلسـل البحث عـن السـكن وتغيريه، 

"بـدأت األمـور تتعقـد عقـب زواجـي، 

الـذي تطـور  التصعيـد  بالتزامـن مـع 

إىل تدمـري ممنهـج لداريـا، وأصبح من 

الصعـب إيجـاد منـزل آمـن، فاختلفـت 

املقاييـس لدي بالنسـبة لطبيعـة املنازل 

وأولويـة البحـث عنهـا".

يعمـل شـادي اآلن عـى إصـاح قبـو 

وتقسـيمه إىل غـرف، ليعيـش فيـه مع 

عازيًـا  غرفـة،  يف  عائلـة  كل  جريانـه، 

هـذه الخطوة النعـدام األمـن يف داريا، 

وتلقـي  املدينـة  متشـط  فاملروحيـات 

الرباميـل "بالجملـة"، ومل يبـَق بناء مل 

ينلـه نصيـب مـن القصـف.

وأوضـح محمد أبـو عمرو، عضو قسـم 

ملدينـة  املحـي  املجلـس  يف  التوثيـق 

املنطقـة  يف  الدمـار  نسـبة  أن  داريـا، 

يف  أمـا   ،90% تجـاوزت  "املحـررة" 

النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة  املنطقـة 

تقديريـة،  بنسـٍب   ،50% نحـو  فهـي 

ولفـت أبـو عمـرو إىل أن النظـام عمـد 

ملنطقـة  وممنهـج  كامـل  "تدمـري  إىل 

الخليـج وطريـق الشـام، لقربهـا مـن 

العسـكري". املـزة  مطـار 

وأطلـع أبو عمـرو عنب بلـدي عى عدد 

الرباميـل التي اسـتهدفت املدينـة العام 

الفائت، "3500 برميـل، وآالف القذائف 

والصاروخيـة سـقطت عـى  املدفعيـة 

داريـا عـام 2015"، اعتمد مـن خالها 

املحروقـة،  األرض  سياسـة  النظـام 

واملـدارس  املسـاجد  وأضـاف "معظـم 

واملرافـق العامـة الواقعـة يف املنطقـة 

املحـررة مـن املدينـة تعرضـت للتدمري 

بسـبب القصـف بالرباميل الـذي مازال 

. " مستمًرا

وأشـار أبـو عمـرو إىل أن أهـايل داريا 

يف  أو  األقبيـة  يف  السـكن  إىل  لجـؤوا 

حفـر ضمـن املناطق الزراعيـة، الفتًا إىل 

أن هنـاك العـرات مـن األبنيـة املهددة 

بالسـقوط واالنهيـار، وتابـع "يف العام 

املـايض انهـار أكـر مـن عـرة أبنيـة 

تعرضـه  جـراء  أو   إنـذار  سـابق  دون 

للقصـف".

مديـر  سـليامن،  أبـو  عـامد  وتحـدث 

الدفـاع املـدين يف داريـا، عـن تقديـم 

مسـاعدات يف تجهيـز ماجئ إسـعافية 

للعوائل التـي فقدت منازلهـا بالقصف، 

إضافـة إىل حفـر "ُجـَور قمعيـة" يف 

املناطـق الزراعية، والتـي أصبحت منزاًل 

للكثـري مـن عوائـل املدينة.

معـدات  إىل  داريـا  الفتقـار  ونظـرًا 

البنـاء واإلسـمنت جـراء الحصـار، فمن 

الصعـب إكسـاء األقبيـة وإصاحهـا، أو 

إصـاح املنازل املتـررة، كام أفـاد أبو 

سـليامن، وتابـع "لجـأ أهـايل املدينـة 

إىل الخشـب، ال سـيام أن داريا تشـتهر 

بالصناعات الخشـبية وتحـوي عدًدا من 

مسـتودعات األلـواح الخشـبية ومعدات 

النجـارة، فـرى الجدران الخشـبية أكر 

مـن اإلسـمنتية يف املنـازل املتـررة".

الدمار نـال من داريـا، وجعـل أبنيتها 

املتـررة آيلة للسـقوط يف أي لحظة، 

املشـفى  سـجل  املـايض  العـام  ففـي 

امليداين وفاة شـخص وإصابـة آخرين 

فـوق  مبنـى  جـدار  انهيـار  جـراء 

رؤوسـهم، لـدى مرورهم بالقـرب منه، 

أبـو محمـد،  الدكتـور ضيـاء  بحسـب 

مـن  االقـراب  خطـورة  مـن  محـذًرا 

"املتهالكـة"،  اإلسـمنتية  الكتـل  تلـك 

ورضورة توخـي الحذر، ال سـيام أثناء 

هبـوب الريـاح.

األقبية و"الجور القمعية"..
خياران متاحان للعيش في داريا

3500 برميل، 
وآالف القذائف 

المدفعية 
والصاروخية 

سقطت على داريا 
عام 2015

جمع حطب 
البيوت المهدمة 
في مدينة داريا
أيلول 2015
)عنب بلدي(

عنب بلدي - داريا 

تعرضـت مدينـة داريـا خال األسـبوع 

املـايض إىل حملة قصٍف مركـزة، تزامًنا 

مـع اشـتباكات متواصلـة عـى الجبهة 

لغربية. ا

وتحـاول قـوات األسـد اقتحـام الجبهة 

مـن  أكـر  منـذ  (املنظمـة)،  الغربيـة 

الحـر  الجيـش  فصائـل  لكـّن   شـهر، 

تبـدي "مقاومـًة" كبـرية عـى خطوط 

الجبهـة، ومتّكـن مقاتلوهـا مـن إعطاب 

 10 األحـد   ،"BMP" وعربـة  دبابـة 

الثـاين. كانـون 

وقال لـواء شـهداء اإلسـام، العامل يف 

داريـا، إن مقاتليه قنصوا خمسـة جنوٍد 

لألسـد عـى عـدة جبهـات يف املدينـة، 

الخميـس 14 كانـون الثاين.

تزامًنا مع االشـتباكات، اسـتهدفت قوات 

األسـد املدينـة بأكـر مـن  130 برميًا 

متفجـرًا خـال األسـبوع، إىل جانب 27 

صـاروخ أرض- أرض مـن نـوع "فيل" 

قذائـف  مـن  والعديـد  شـخرة(،  )أبـو 

الفرقـة  الهـاون واملدفعيـة مـن جبـال 

الرابعـة املطلـة عـى املدينـة، وفـق مـا 

وثـق مراسـل عنـب بلدي.

"شـهيًدا"   11 أن  املراسـل  وأضـاف 

طفـٌل  بينهـم  املدينـة،  يف  سـقطوا 

شـهداء  لـواء  يف  ميدانيـان  وقائـدان 

األسـبوع. خـال  اإلسـام، 

وكان الطفـل أصيـب قبـل ثاثة أشـهر، 

بعـد والدتـه بيومـن بشـظايا سـببتها 

عنايـة  يف  وبقـي  املتفجـرة،  الرباميـل 

املشـفى امليـداين، لكنـه فـارق الحيـاة، 

يـوم الخميـس.

خـال  مـن  األسـد،  قـوات  وتسـعى 

الجبهـة  عـى  االقتحـام  محـاوالت 

الغربيـة، إىل فصـل داريـا عـن جارتها 

املعضميـة، إلحـكام الخناق عـى املدينة 

وإيقاف دخـول املواد الغذائيـة واإلمداد 

منـذ  املحارصيـن  املدينـة  مقاتـي  إىل 

ثـاث سـنوات.

130 برمياًل متفجًرا 
استهدفت داريا خالل 

أسبوع

الجيش الحر 
"يقاوم" اقتحام 

األسد ويخسر 
قائدين ميدانيين

عنب بلدي - داريا  

وال  ثورتنـا  تنتـر  عندمـا  "اذكـروين 

أن  تنسـوا  وال  رفاقـي،  جميـع  تنسـوا 

والرضـوان"،  باملغفـرة  لنـا  اللـه  تدعـوا 

بهـذه الكلـامت يـويص عـامر ذو الـ 19 

عاًمـا، رفاقـه يف وصيتـه التـي نـرت 

بعـد سـقوطه، فجـر السـبت 16 كانون 

الثـاين.

رفـض عامر )نتحفـظ عى اسـم العائلة 

داريـا  مـن  الخـروج  أمنيـة(  ألسـباٍب 

قبـل ثـالث سـنوات رغـم صغـر سـنه، 

واشـرتك يف القتـال ضـد قـوات األسـد 

التـي تحـارص املدينـة، مكنًيـا نفسـه بـ 

"أبـو صالح" نسـبًة إىل خاله "الشـهيد" 

. يًضا أ

الغـايل  "والـدي  الوصيـة  وأضافـت 

أمـي  سـامحني،  كثـرا  إليـك  اشـتقت 

فواللـه  سـامحوين  أخـوايت  إخـويت 

مـا بقيـت إال للدفـاع عـن بلـدي الغـايل 

الجالديـن". هـؤالء  بوجـه  سـوريا، 

ووجهـت الوصيـة الخطـاب إىل "رفـاق 

الـدرب"، املقاتلـني يف داريـا، "إياكـم أن 

تُخـرتق الحصون مـن قبلكـم، وإياكم أن 

تسـقط داريـا وأنتـم أحياء، فلكـم الله يا 

أحبايب".

شـارك عامر يف تشـكيل كتيبة "الشـهيد 

للـواء  التابعـة  الصالـح"،  القـادر  عبـد 

شـهداء اإلسـالم، وظهر يف بيان اإلعالن 

عنهـا، يف 19 تريـن الثـاين 2013.

مقاتليهـا  مـن  عـدًدا  الكتيبـة  خـرت 

وقادتهـا، وآخرهـم عـامر ورفيـق دربـه 

الـذي الزمـه طيلة فـرتة الحصار، بشـار 

أصابتهـام  بقذيفـة  وذلـك  نبيـل،  أبـو 

عـى أخطـر جبهـات املدينة، مـن جهتها 

الغربيـة.

ونـادت الوصية من يسـتطيع املسـاعدة، 

إعانـة  أو  الطبابـة  أو  القتـال  يف 

املحتاجـني، بالعـودة إىل داريـا. وألمـه 

أمنيتـي دون صـرك  قـال "لـن تكتمـل 

واحتسـابك يل عنـد الله شـهيًدا مجاهًدا 

وثـأًرا  أواًل،  كلمتـه  وإعـالء  سـبيله  يف 

تبـي عـّي  ال  لدمـاء شـهداء سـوريا، 

الشـهيد". ابنـك  فهـذا عـرس  وزغـردي 

"بقيت للدفاع عن سوريا 
بوجه هؤالء الجالدين"

 أبو صالح..
19 عاًما أنهاها بـ 

"الشهادة" على أرض 
داريا

إصالح األقبية غير الصالحة للسكن، بات خياًرا أساسًيا للمعيشة، لمن تبّقى من سكان مدينة داريا، فهي أكثر أماًنا 
من حيث القصف العنيف الذي تتعرض له منذ شهور، وال سيما البراميل المتفجرة التي جعلت أبنيتها أكوام خراب.

http://www.enabbaladi.org/archives/61012
http://www.enabbaladi.org/archives/61012
http://www.enabbaladi.org/archives/61010
http://www.enabbaladi.org/archives/61007
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أحمد حاج بكري - ريف الالذقية

وتعرضـت "سـلمى" ملحـاوالت متكـررة مـن قـوات 

األربعـة  األعـوام  خـال  عليهـا،  للسـيطرة  األسـد 

املاضيـة، حتـى متكنت مـن دخـول البلدة بعـد معارك 

عنيفـة مـع الجيـش الحـر وفصائـل معارضـة أخرى، 

بغطـاء جـوي مـن الطـريان الحـريب الـرويس الـذي 

كثـف غاراتـه عليهـا، وشـن أكر مـن 300 غـارة يف 

يـوم واحد، إضافـة إىل اسـتهدافها بالقصـف املدفعي 

والصاروخـي مـن مراصـد النظـام املطلة عليهـا، ومن 

ثكنـة "اليهوديـة" داخـل مدينـة الاذقيـة.

أعقبـه،  املعارضـة  سـيطرة  عـن  "سـلمى"  خـروج 

األسـد  قـوات  الثـاين، سـيطرة  كانـون   13 األربعـاء 

عـى بلـدة املارونيات وتالها، شـامل غرب "سـلمى"، 

بحسـب وكالـة األنبـاء الرسـمية )سـانا(، إال أن قـوات 

املعارضـة اسـتعادت السـيطرة عـى البلـدة، يف اليوم 

التـايل )الخميـس 14 كانـون الثاين(، ومتركـزت فيها 

املريج املجـاورة. وداخـل بلـدة 

الهجوم األعنف منذ أربعة أعوام
عنـب بلـدي تحدثـت إىل القيـادي يف كتيبـة املهـام 

الخاصـة التابعـة للفرقة األوىل السـاحلية، عي عثامن، 

وقـال إن قـوات النظـام ضيقـت الخنـاق عـى بلـدة 

سـلمى وحارصتهـا مـن عـدة جهـات قبـل أيـام مـن 

اقتحامهـا بعـد وصولهـا إىل التـال واألبـراج املطلـة 

. عليها

ومتكنـت قوات األسـد من قطع طـرق إمـداد "الثوار"، 

وفًقـا لعثـامن، وأشـار إىل أن البلـدة "صمـدت ألكـر 

مـن 90 يوًمـا يف وجـه أعنف هجـوم تعرضـت له منذ 

تحريرهـا قبل أربعـة أعوام".

دخولهـا  يف  اعتمـدت  األسـد  قـوات  أن  أكـد  عثـامن 

إىل البلـدة، عـى الطـريان الـرويس "بنسـبة 90%"، 

ووصـف محـاوالت دخـول القـوات منـذ ثاثة أشـهر 

بشـكل شـبه يومي للتقـدم فيهـا بأنهـا "مبثابة حرب 

اسـتنزاف اتبعهـا عنـارص النظام خـال هـذه الفرة، 

وهـو مـا مكنـه يف النهايـة مـن دخولها".

ولفـت القيادي إىل مشـاركة قـادة وخرباء عسـكرين 

كانـوا  "سـلمى"،  عـى  السـيطرة  معركـة  يف  روس 

يوجهـون عنـارص النظـام ويرفـون عـى القصـف 

باألسـلحة الثقيلة، السـيام الروسـية منهـا، كالدبابات، 

واملدافـع، وراجـامت الصواريـخ، وهـذا مـا مل يخفـه 

إعـام النظـام الـذي بـث تسـجيات مصـورة تظهـر 

مشـاركة القـادة الـروس يف معركـة السـيطرة عـى 

. ة لبلد ا

معارك سريعة تفادًيا للطيران الروسي
يف حديـث مـع املسـؤول اإلعامـي يف الفرقـة األوىل 

السـاحلية، فـادي أحمـد، قـال لعنـب بلـدي إن الروس 

يحاولـون تأمـن مراكزهـم وقواعدهـم العسـكرية يف 

التـي  املناطـق  عـى  السـيطرة  خـال  مـن  السـاحل 

يسـتخدمها "الثـوار" يف قصـف قواعدهـم بصواريخ 

الغـراد، ومنهـا بلدة سـلمى وقريـة غامم التي سـيطر 

عليهـا النظـام بدايـة املعـارك منذ أشـهر.

وأضـاف أحمـد أن عنـارص الفرقـة األوىل السـاحلية 

مـن  الثـاين،  كانـون   14 الخميـس  صبـاح  متكنـت، 

"تكبيـد قـوات النظـام خسـائر كبـرية عـى أطـراف 

بلـدة سـلمى، بعـد هجـوم اسـتهدفوا خاله عـدًدا من 

العنـارص املوجـودة عـى مدخـل البلـدة.

وتعمـل الفرقـة حاليًا عـى املعارك الرسيعـة ضد قوات 

األسـد، لتفـادي الطـريان الـرويس واملدفعيـة الثقلية، 

وفًقـا ألحمـد، الذي قـال إنها تسـتهدف نقاطًـا محددة 

للقـوات "لقتـل أكـرب عـدد ممكـن، وتدمـري مواقعهم 

واغتنـام مـا ميكـن اغتنامه مـن أسـلحة وذخرية".

لماذا سقطت "سلمى"؟
وتحدثـت عنـب بلـدي إىل أحـد قياديي الفرقـة األوىل 

السـاحلية )رفـض كشـف اسـمه(، واعترب أن سـقوط 

"سـلمى" كان لسـببن رئيسـين، األول هو  "تقاعس" 

فصائـل املعارضـة الكبـرية كــ "جيـش الفتـح" عـن 

مـؤازرة جبهـة السـاحل، مشـريًا إىل أن الربـاط عليها 

كان للفرقـة األوىل وأحـرار الشـام.

التـي تقاتـل إىل جانـب قـوات  امليليشـيات األجنبيـة 

األسـد، والغطـاء الجوي الـرويس، كانـا سـببًا إضافيًا 

يف سـقوط "سـلمى"، بحسـب القيـادي، معتـربًا أن 

معـارك السـاحل "كر وفـر"، وهناك هجامت معاكسـة 

واسـراتيجية جديـدة سـيعملون عليهـا.

800 قتيل للنظام مقابل مئتين للمعارضة 
خالل ثالثة أشهر

املسـؤول اإلعامـي يف الفرقة األوىل السـاحلية، أشـار 

إىل حصيلـة خسـائر النظـام خـال ثاثـة أشـهر من 

املعـارك، ووصفهـا بـ"الكبـرية، إذ قتل أكـر من 800 

عنـر من قـوات األسـد يف املواجهـات مـع املعارضة 

عـى مختلـف جبهـات السـاحل، وفًقـا ألحمـد، الـذي 

أوضـح أن "أغلـب القتـى من عنـارص الدفـاع الوطني 

وميليشـيات شـيعية إيرانيـة ولبنانيـة، ومـن العـراق، 

وجميعهـم يقاتلـون إىل جانـب قوات األسـد".

األوىل  الفرقـة  البريـة يف  الخسـائر  وعـن حصيلـة 

السـاحلية، خـال املعـارك الجاريـة يف السـاحل، قـال 

أحمـد إنـه تجـاوز 200 شـهيد و400 جريـح، أغلبهـم 

أنـه "ال  نتيجـة القصـف الجـوي الـرويس، موضًحـا 

توجـد مواجهـات مبـارشة مـع عنـارص النظـام خال 

عمليـات تقدمهـا، إذ تقصـف قوات األسـد املنطقـة التي 

تتقـدم إليها بعرات الغـارات الجوية ومئـات القذائف، 

لتصفيـة عـدد أكـرب من الثـوار، وهـو السـبب الرئييس 

النسـحابهم بعيًدا عـن املناطق التي تتعـرض للقصف".

ويبلـغ عـدد سـكان بلدة سـلمى حـوايل خمسـة آالف 

نسـمة، قبـل انـدالع االحتجاجـات ضـد نظـام األسـد، 

وكانت تسـتقبل أعـداًدا كبرية من السـيّاح مـن مختلف 

دول العـامل يف فصـل الصيـف، نظـرًا ملوقهـا الجبـي 

الكبرية. املميـز وغاباتهـا 

وتقـع البلـدة يف ريـف الاذقيـة الشـاميل الرقـي، 

بدايـة جبـل األكـراد من جهـة مدينة الحفـة، وخضعت 

لسـيطرة املعارضـة أواخر عـام 2011، وسـقط دفاًعا 

عـن البلـدة عـدد كبـري مـن أبنـاء السـاحل وقـادات 

الفصائـل املعارضـة منـذ تحريرهـا حتى اليـوم، بينهم 

قائـد كتيبـة "رجـال عاهـدوا اللـه فصدقـوا"، خالـد 

أويس امللقب بـ "أسـد القلعة"، نسـبة إىل قلعة سـلمى 

الـذي مل يركهـا منـذ أول يـوم لهجـوم قـوات األسـد 

 16 أحـد محارسـها يف  عليهـا، حتـى قـى داخـل 

.2015 األول  تريـن 

بعد أربعة أعوام من الصمود

سقوط "رمز الساحل".. بلدة سلمى بيد األسد
الدمار نتيجة 

القصف على 
بلدة سلمى في 

ريف الالذقية
23 تشرين األول 

2015
)عنب بلدي(

صمدت المدينة ألكثر 
من 90 يوًما في وجه 

أعنف هجوم تعرضت له 
منذ تحريرها قبل 4 أعوام

حققت قوات النظام تقدًما مهًما في ريف الالذقية الشمالي، بسيطرتها على بلدة سلمى االستراتيجية، التي تعتبر من أهم 
المناطق في الساحل، والمعقل األكبر لفصائل المعارضة، الثالثاء 12 كانون الثاني.

ولبلدة سـلمى أهمية اسـرتاتيجية كبـرة كونها كانت من 

أكـر املدن املحررة يف السـاحل، وذات موقع اسـرتاتيجي 

بـني جبل األكـراد ومدينة الحفـة، إضافـة إىل أنها ترف 

عـى عدد كبـر من القـرى املوالية لنظام األسـد.

 وبحسـب فادي أحمـد فإن "سـلمى" تعتر خـط الدفاع 

األول عـن قـرى جبل األكراد، "لذلك سـعى النظام بشـكل 

كبر للسـيطرة عليها ولكن الثوار متكنـوا من صد جميع 

هجامت النظـام قبل التدخـل الرويس".

بيـان القيادة العامـة لقوات األسـد، اعتر وفـق ما نقلت 

وكالـة األنباء الرسـمية )سـانا(، أن فرض السـيطرة عى 

بلدة سـلمى يشـكل قاعـدة انطـالق مهمة للقضـاء عى 

"البـؤر اإلرهابية" وقطع خطوط إمـداد "اإلرهابيني" يف 

ريـف الالذقية.

االسـرتاتيجية  "سـلمى"  أهميـة  البيـان  يغفـل  ومل 

ووقوعهـا عى مقربة مـن الريف الغـريب ملحافظة إدلب، 

الخاضعـة مبعظمهـام للمعارضـة، إذ سـيؤّمن الوصول 

إليها "السـيطرة الناريـة" عـى طريـق الالذقيـة – حلب 

الـدويل، حتـى مدينـة جـر الشـغور، بحسـب البيان.

الناشـط اإلعالمـي، حسـام الجبـالوي، قال إن "سـلمى" 

كانـت مركـزًا لقـوات املعارضـة يف جبـل األكـراد، ولهـا 

أهميـة خاصة من حيـث موقعها، كونها قريبـة من قرى 

وبلـدات مواليـة مثـل صلنفـة )13 كيلومـرتًا(، كـام أنها 

تشـكل صلـة وصل مـع ريف إدلـب "املحـرر ".

رمزيـة "سـلمى" ال تقـل عـن أهميتهـا االسـرتاتيجية، 

بحسـب الجبـالوي، مضيًفا "هـي أوىل البلـدات املحررة، 

ومنهـا انطلقـت قـوات املعارضـة لتحرير جبـي األكراد 

والرتكـامن، وحـاول النظـام اقتحامهـا عـرات املـرات، 

كام لقبـت ببلد املليـون برميل، نظرًا لحجـم القصف الذي 

. " تلقته

وليـس الهـدف فقـط إحـكام السـيطرة عـى "سـلمى" 

وتاللهـا، كذلـك ال يقتـر عـى السـيطرة عـى جبـي 

األكـراد والرتكـامن، وبالتـايل إخـراج السـاحل السـوري 

عـن دائـرة الـراع، لكـن النظـام، كام يـرى الجبـالوي، 

يسـر يف مخطـط ينقل مـن خاللـه العمليـات إىل ريف 

إدلب الغريب، مسـتفيًدا مـن الدعم الـرويس، وجبال ريف 

الالذقيـة كمرتفعـات "تحكـم الطريق".

"سلمى" 
ذات أهمية استراتيجية كبيرة

http://www.enabbaladi.org/archives/61004
http://www.enabbaladi.org/archives/61004
http://www.enabbaladi.org/archives/61004
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جودي عرش/ عمر عبد الرحيم
       

أحرزت قوات األسد وامليليشيات املوالية تقدًما 

محوريه  من  الجنويب،  حامة  ريف  يف  كبريًا 

سيطرة  فيه  وانحرست  والرقي،  الغريب 

قرى  عدة  عى  لتقتر  املعارضة  فصائل 

الحملة  لكن  تواجه بدورها خطر "االجتياح"، 

عى  اآلن  حتى  اقتصارها  ورغم  العسكرية، 

إىل  تستهدف  أنها  إال  حموية،  وقرى  بلدات 

درجة أكرب ريف حمص الشاميل "املحرر".

مجريات المعارك شرًقا
اسـتطاعت  املـايض،  األول  كانـون   31 يف 

قـوات األسـد فـرض سـيطرتها عـى قـرى 

جنـان، والرمليـة، وحنيفة، والجرنيـة، وزور 

اللـه،  عبـد  والشـيخ  وزيـادي،  السـوس، 

تقسـيس  تـل  قـرى  اقتحـام  تاها بأيـام 

حـامة  ريـف  يف  وجميعهـا  والقنطـرة، 

الجنـويب الرقـي، واعتمـدت هـذه القـوات 

عى ميليشـيات أجنبية ومحليـة يف معركتها، 

إىل جانـب تغطيـة ناريـة بريـة مـن مراكـز 

النظام العسـكرية يف جبل البحـوث، وغطاء 

الـرويس  اإلعـام  اعـرف  رويس،  جـوي 

للنظـام. بتوفـريه 

مناطـق مدنيـة بامتيـاز، تلك التـي اجتاحتها 

لفصائـل  وجـود  ال  حيـث  األسـد،  قـوات 

املعارضـة فيهـا، ودخلهـا النظام عـدة مرات 

خـال األعـوام املاضيـة، لكن بزخـم وتكتيك 

أقـل، بحسـب "أبـو ماهـر الحمـوي"، عضو 

مركـز حـامة اإلعامي، مشـريًا يف حديث إىل 

عنـب بلـدي إىل أن "املقاومـة اقتـرت عى 

االشـتباكات باألسـلحة الخفيفـة، إىل جانـب 

العبـوات الناسـفة، وقصـف بقذائـف محلية 

ملناطـق متركـز القـوات املهاجمة".

واعتـرب الحمـوي أن النظـام السـوري حقق 

ثاثـة أهداف مـن العملية "أّمـن النظام خط 

دفـاع بعيـد عن مدينـة حـامة، بعـد أن كان 

الثـوار قريبن جـًدا منهـا، واسـتطاع تأمن 

طريـق حـامة- سـلمية والقـرى املحيطة به 

)تـل درة والكافـات( املواليتـن، واألهـم من 

ذلـك أنـه قطـع طريـق اإلمداد بشـكل شـبه 

كامـل عـن ريـف حمـص الشـاميل املحـرر 

وحارصه".

الدفـاع  ميليشـيات  مـن  كًا  أن  وأوضـح 

الوطنـي، وكتائـب البعـث، ونسـور الزوبعة، 

شـاركت يف املعـارك إىل جانـب قوات األسـد 

الكتائـب  مـن  بتغطيـة  األمنيـة،  وأجهزتـه 

وجبـل   47 اللـواء  يف  العسـكرية  واملراكـز 

البحـوث ورحبـة رسيحـن، وجـرت عمليات 

التـي  املناطـق  يف  للبيـوت  ورسقـة  نهـب 

دخلتهـا قـوات األسـد، مل تسـلم منهـا حتى 

صنابـري امليـاه، عـى حـد تعبـريه.

قـوات املعارضـة ردت عـى عمليـات النظام 

التابعـة  السـوس  زور  كتيبـة  بقصـف 

اسـتهداف  إىل  إضافـة  املنطقـة،  يف  لهـا 

قـرى الكافـات وتـل الـدرة وقبـة الكـردي 

وشـكاوي وخنيفيـس، ذات الغالبيـة املوالية، 

بالصواريـخ  وقذائـف الهاون واألسـطوانات 

املتفجـرة، عـدا عـن زراعـة ألغـام يف محيط 

مبقتـل  تسـبب  مـا  دخلتهـا،  التـي  القـرى 

وجـرح عدد مـن قوات األسـد وتدمـري آليات 

لهـم، بحسـب غرفـة عمليـات ريـف حمص 

الشـاميل.

عـرب  صفحتهـا  يف  الغرفـة  وأوضحـت 

لقـوات  األسـايس  الهـدف  أن  "فيسـبوك" 

األسـد هـو إنشـاء خـط دفاعـي ميتـد مـن 

قريـة بريغيث حتـى قريـة الجومقلية جنوب 

حـامة، لقطـع كافـة طـرق إمـداد املعارضـة 

فـرض  وبالتـايل  السـوري،  الشـامل  نحـو 

حصـار عـى ربـع مليـون نسـمة يقطنـون 

الريـف الشـاميل لحمـص، كذلك تهـدف إىل 

إعـادة فتح طريق دمشـق- حلـب، من خال 

السـيطرة عـى املناطـق املحيطـة بـه، مبـا 

فيهـا مدينـة الرسـن.

جنوب غرب حماة.. معارك أخرى
الريـف  عـى  العسـكرية  الحملـة  بـدأت 

 11 يف  حـامة  ملحافظـة  الغـريب  الجنـويب 

كانـون الثـاين الجـاري، واسـتطاع النظـام 

يف ذلـك اليـوم إحـكام سـيطرته عـى قرية 

جرجيسـة بعد قصـف محيط القريـة، وذكر 

إعـام النظـام أن مـا حـدث هـو "مصالحة" 

مـع األهـايل، يف حـن أكـد أحـد النازحـن 

عنهـا أن مقاتـي القريـة انسـحبوا إىل بلدة 

دفاعاتهـم  ليعـززوا  املجـاورة  حربنفسـة 

. ك هنا

ومع انتهاء يـوم الخميس 15 كانـون الثاين، 

اقتحـم النظـام قرية ديـر الفرديـس القريبة 

مقاتليهـا،  انسـحاب  بعـد  حربنفسـة،  مـن 

جـراء القصف الجـوي والـربي العنيف الذي 

تعرضـت لـه خـال أربعـة أيـام، تزامًنـا مع 

محـاوالت اقتحـام متكررة لقرية حربنفسـة، 

رافقـه قصـف جـوي عنيف عـى قرية طلف 

املحاذية.

محـاوالت اقتحام حربنفسـة باءت بالفشـل، 

حتـى لحظـة إعـداد التقريـر، وتركـز مـن 

محـور قريتـي جدريـن والـزارة املواليتـن، 

واسـتطاعت فصائل املعارضة إعطاب وتدمري 

عـدد مـن اآلليـات العسـكرية وقتـل عنارص 

الناشـط  واعتـرب  املهاجمـة،  القـوات  مـن 

اإلعامـي حكم أبو ريـان، املوجـود يف ريف 

حـامة الجنـويب، أن "اقتحـام حربنفسـة لن 

يكـون كدخول جرجيسـة، وقدمـت تعزيزات 

عسـكرية مـن فصائـل حمص للمسـاندة يف 

املعركـة التـي تعـد مفصليـة للمنطقة".

السـوري  النظـام  وللوقـوف حـول أهـداف 

مـن هـذه الحملـة، تحدثـت عنـب بلـدي إىل 

نـارص النهـار، قائد فيلـق حمص، أحـد أبرز 

والـذي  املحافظـة،  يف  املعارضـة  الفصائـل 

اعتـرب أن عمليـات النظـام يف املنطقـة هـي 

قبيـل  أوراق جديـدة  لكسـب  منـه  محاولـة 

جلوسـه عـى طاولـة املفاوضـات.

وأوضـح النهـار أن مـا يحـاول النظـام فعله 

هـو قطـع كافة خطـوط اإلمـداد عـن الريف 

الشـاميل "هـي مغلقـة باألصـل، باسـتثناء 

حـاالت تهريـب بعـض الحاجيـات، فالقـرى 

الواقعـة يف الريـف الجنـويب ملدينـة حامة، 

تقـع تحـت  باقتحامهـا، فهـي  قـام  والتـي 

سـيطرته فعـًا، لكـن مـا يحـاول فعلـه هو  

كسـب الوقـت إلطالـة عمـره داخليًـا، وضخ 

انتصـارات مزيفـة إعاميًـا".

رفـٌض جذري مـن قبـل قـوات املعارضة يف 

ريف حمـص الشـاميل ألي اتفاقيـة أو هدنة 

ميكـن أن تطرح بن طـريف النزاع مسـتقبًا 

رغم التصعيـد العنيف الذي تشـهده املنطقة، 

كام أكـد النهـار، وتابع "ال يوجـد حديث عن 

هـذا اآلن، وال نقبـل بأي حل جـزيئ أو اتفاق 

ال ينـص عـى وقـف إطـاق نـار يف جميع 

السـورية". املناطق 

عـن  جغرافيًـا  الشـاميل  الريـف  يختلـف 

أحيـاء مدينـة حمـص، فهـو شـهري بغنـاه 

يجعـل  مـا  الحيوانيـة،  والـروة  الزراعـي 

خطـة النظـام املتمثلـة بالتصعيـد والتجويع 

فيلـق  قائـد  يـرى  كـام  التحقيـق،  صعبـة 

حمـص، املتحـدر من حـي بابا عمـرو، وقال 

لاكتفـاء  حمـص  مدينـة  أحيـاء  "افتقـرت 

الـذايت فنجـح النظـام يف حصارهـا، لكـن 

الريـف الشـاميل يتميـز بخرياته، مـا يجعل 

القدميـة  حمـص  سـيناريو  تكـرار  مـن 

. " مسـتحيًا

المدنيون بين النار والحصار
عـى  العسـكرية  الحملـة  اسـتمرار  مـع 

القـرى  سـكان  مـن  اآلالف  نـزح  املنطقـة، 

عمليـات عسـكرية،  ورصـد  التـي شـهدت 

ناشـطون نـزوح مثانية آالف مـدين من قرى 

حربنفسـة وطلف وديرالفرديـس إىل منطقة 

سـهل الحولة يف ريـف حمص، وسـط حالة 

املسـتلزمات  يف  ونقـص  قاسـية  إنسـانية 

األساسـية.

واعترب الناشـط أبو ماهر الحمـوي أن مامح 

الحصـار يف ريفـي حـامة وحمـص بـدأت 

الطرقـات  معظـم  لقطـع  نظـرًا  بالظهـور، 

بن الريفـن، واقتصـار جلـب البضائع عى 

منافـذ صغـرية ال تلبـي حاجـة سـوى عرة 

باملئـة من األهـايل، وتابع "احتـكار البضائع 

وارتفاع األسـعار يف املنطقة ظهـرت مؤخرًا، 

بدايـة مـن مـادة البنزين التـي ارتفع سـعر 

الليـر منها لـ 400 لرية سـورية بعد أن كان 

لرية".  300

ريـف  يف  النظـام  أغلقهـا  منافـذ  "ثاثـة 

حمـص الشـاميل، ابتداًء من عـام 2013، يف 

مسـعى لرسـيخ الحصـار فيهـا"

أبـو أسـامة الحميص، أحـد ناشـطي الريف 

الشـاميل لحمـص، أوضـح أن مثانيـة آالف 

التـي  الحولـة  منطقـة  إىل  توجهـوا  نـازح 

تعـاين باألصـل من حصـار وشـح يف املواد 

قـوات  اقتحـام  بعـد  سـيام  ال  األساسـية،  

التـي  جرجيسـة  جرجيسـة  لقريـة  األسـد 

تعتـرب نقطـة وصـل يتـم مـن خالهـا مـد 

منطقـة الحولـة باملحروقات، ما ينـذر بكارثة 

إنسـانية يف املنطقـة بالتزامـن مـع موجـة 

الـربد التـي تشـهدها سـوريا.

شـهد الريـف الشـاميل ملدينة حمـص إغاقًا 

لثاثـة منافـذ حيوية مـن قبل قـوات النظام، 

كان أولهـا منفـذ بلدة الـدار الكبـرية، والذي 

بلـدة  ومنفـذ   ،2013 عـام  يف  إغاقـه  تـم 

العسـكرية  الحملـة  مـع  وأغلـق  تريمعلـة 

عليهـا أواخـر العـام املـايض، ليعمـد النظام 

إىل إغـاق منفـذ حامة، يف مسـعى لرسـيخ 

فيها. الحصـار 

قائد فيلق حمص: سيناريو الحصار يستحيل تكراره في الريف الشمالي  

انحسار سيطرة المعارضة جنوب حماة..
وربع مليون نسمة في خطر شمال حمص

الدفاع الوطني، 
البعث،  وكتائب 
الزوبعة،  ونسور 

شاركت في 
المعارك إلى 

جانب قوات األسد 
وأجهزته األمنية

المعارك الجارية 
في ريف حماة 
الجنوبي

14 كانون 
الثاني 2016
)عنب بلدي(

المعارك الجارية في ريف حماة الجنوبي - 14 كانون الثاني 2016 - )عنب بلدي(
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ر" قبل مفاوضات جنيف  
ّ

"تعث

هل تجري المحادثات في موعدها أم تؤجل؟

عنب بلدي - وكاالت  

يف  للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة  رئيـس 

املعارضـة السـورية ريـاض حجـاب، التقى 

الرئيـس الفرنـيس، فرانسـوا هوالنـد، وبحث 

سـوريا،  يف  السياسـية"  "العمليـة  معـه 

الريـاض،  املعارضـة بعـد مؤمتـر  وتنظيـم 

أن  مؤكـًدا  الثـاين،  كانـون   11 االثنـن 

املفاوضـات مع النظـام السـوري ال ميكن أن 

تجـري "يف الوقت الـذي تقصف فيـه قوات 

أجنبيـة الشـعب السـوري"، يف إشـارة إىل 

روسـيا.

واجتمـع حجـاب، يف 13 كانـون الثاين، مع 

وزيـر الخارجيـة األملـاين فرانك شـتاينامير، 

املعارضـة  "اسـتعداد  اللقـاء  خـال  وأكـد 

للمشـاركة يف عمليـة سياسـية تفـي إىل 

إنشـاء هيئـة حكـم انتقـايل، تتمتـع بكافـة 

الصاحيـات التنفيذية، وإقامـة نظام تعددي 

ميثل كافة أطياف الشـعب السـوري، دون أن 

يكـون لبشـار األسـد وأركان ورمـوز نظامه 

سياسـية  ترتيبـات  أي  يف  أو  فيـه  مـكان 

دمة". قا

كـام التقـى مـع وزيـر الخارجيـة البلجييك 

ديدييـه رينـدرز، ووزيـرة خارجيـة االتحاد 

األورويب فيديريـكا موغريينـي، الخميس 14 

كانـون الثـاين، وأطلعهام عـى التحضريات 

التي تقـوم بها الهيئـة العليا للدفـع بالعملية 

مـع  اجتامعاتهـا  نتائـج  وعـى  السياسـية، 

املبعـوث الـدويل إىل سـوريا، سـتيفان دي 

كانـون   6 و   5 يف  الريـاض،  يف  مسـتورا، 

الجاري. الثـاين 

جورج صبرا يشكك في انطالق 
محادثات جنيف في موعدها

لقـوى  السـوري  الوطنـي  االئتـاف  عضـو 

شـكك  صـربا،  جـورج  واملعارضـة،  الثـورة 

السـورية  السـام  محادثـات  انطـاق  يف 

يف موعدهـا املحـدد خـال كانـون الثـاين 

الجـاري.

أنبـاء  لوكالـة  تريـح  يف  صـربا  وأفـاد 

"رويـرز"، 14 كانون الثاين، بأنـه ال يعتقد 

ببـدء محادثات السـام يف موعدهـا بجنيف، 

كـام هـو مزمع، وقـال "أنـا شـخصيًا ال أرى 

أن موعـد 25-1 هـو موعـد واقعـي، ومـن 

املمكـن أن يزيـل كافـة العقبـات املوجـودة 

أمـام املفاوضـات".

فصائل الثورة: ال نفاوض إال بشروط
بـدوره حـر املبعـوث األممي إىل سـوريا، 

سـتيفان دي ميسـتورا، جولة مـن املحادثات 

األسـد،  ونظـام  السـورية  املعارضـة  بـن 

لكـن فصائـل املعارضـة رفضـت أن تجلـس 

إىل طاولـة املفاوضـات مـع النظـام "قبـل 

اإلنسـانية  املسـاعدات  بوصـول  يسـمح  أن 

إىل املناطـق املحـارصة، وقبـل وقـف قصف 

األهـداف املدنيـة فـوًرا".

املسـلحة  الفصائـل  مـن  عـدد  وأصـدرت 

 13 األربعـاء  اإلسـام"،  "جيـش  وأبرزهـا 

"جهـات  أن  مفـاده  بيانًـا  الثـاين،  كانـون 

الوضـع  اسـتغال  إىل  تعمـد  خارجيـة 

لتقديـم  علينـا  للضغـط  املـزري  اإلنسـاين 

تنـازالت سياسـية لصالـح النظـام، ومتارس 

علينـا وسـائل ضغـط لدفعنـا للجلـوس إىل 

رشط". أو  قيـد  دون  املفاوضـات  طاولـة 

وطالبـت الفصائل، الهيئة العليـا للمفاوضات 

أن "تـأىب الدخـول يف حلـول سياسـية يتـم 

وانتهـاكات  فرضهـا عـرب جرائـم ومجـازر 

إىل  داعيًـا  وبـره"،  العـامل  سـمع  تحـت 

رفـض املـي يف أي عملية تفاوضيـة "قبل 

التـي  اإلنسـانية  البنـود  بتطبيـق  الـروع 

وردت يف قـرار مجلـس األمـن األخري 2254 

بشـأن سـوريا".

وزيـر  نائـب  بـن  االجتـامع  ينجـح  مل 

الخارجيـة الـرويس، غينـادي غاتيلـوف، 

األمريـيك  الخارجيـة  وزيـر  ومسـاعدة 

ميسـتورا  دي  بحضـور  برسـون،  آن 

 13 األربعـاء  عقـد  والـذي  جنيـف،  يف 

كانـون الثـاين،  يف االتفـاق عـى قامئـة 

تشـارك  السـورية،  للمعارضـة  موحـدة 

يف مفاوضـات جنيـف املزمـع عقدهـا 25 

الجـاري. الثـاين  كانـون 

طـرف  كل  تشـبث  االجتـامع  وأظهـر 

أمريـكا  مـن  كل  تعتـرب  إذ  مبوقفـه، 

هيئـة  أن  وفرنسـا  وبريطانيـا 

عـن  املنثبقـة  العليـا  املفاوضـات 

الوحيـد  املمثـل  هـي  الريـاض  مؤمتـر 

روسـيا  أن  السـورية،إال  للمعارضـة 

اسـاًم.  15 مـن  قامئتهـا  طرحـت 

االتحـاد  رئيـس  ضمـت  األسـامء 

مسـلم،  صالـح  الكـردي،  الدميوقراطـي 

وممثلـه يف أوروبـا خالـد عيـى، وهيثم 

حبـو،  وماجـد  عثـامن،  وآسـيا  منـاع، 

وقـدري جميـل، ومـازن غريبـة، وسـمري 

خريبيـك،  سـليم  إىل  إضافـة  العيطـة، 

وأمينـة أوسـو، وريـم تركـامين، وعبـاس 

حبيـب، ورندة قسـيس، ومنرود سـليامن، 

جامـوس. وفاتـح 

جنيـف  يف  ثنائيـة  لقـاءات  وعقـدت 

غاتيلـوف  مـن  كًا  شـملت  وموسـكو، 

إىل  الـدويل  املبعـوث  ونائـب  وراتنـي 

األسـامء  مـع  رمـزي،  رمـزي  سـوريا، 

التـي  "العراقيـل  تناولـت  السـابقة، 

مـن  التفـاوض  عمليـة  إطـاق  تواجـه 

أجـل حـل سـيايس، ووقـف إطـاق نار 

متاشـيًا مـع قـرار مجلـس األمـن رقـم 

. "2 2 5 4

ويبـدو أن مفاوضـات جنيف باتـت بحكم 

السـورية  املعارضـة  تطالـب  إذ  املؤجلـة، 

قبل بـدء املفاوضـات، برفـع كي للحصار 

عـى  النظـام  يفرضـه  الـذي  اإلنسـاين 

املـدن املحـارصة، ووقـف قصـف املدنين 

واسـتهدافهم، بينام ير النظام السـوري 

عـى أال يجلـس إىل طاولـة مفاوضات مع 

إرهابين". "معارضـة تضـم عسـكرين 

عنب بلدي - وكاالت  

دخلـت قوافـل مسـاعدات األمـم املتحـدة إىل بلـدة 

مضايـا املحـارصة بريـف دمشـق وبلـديت الفوعـة 

وكفريـا يف إدلـب، عـى مـدار األسـبوع الفائـت.

مضايـا،  إىل  شـاحنة،   50 مـن  قافلـة  وتوجهـت 

الخميـس 14 كانـون الثـاين، تحمـل مثانيـة آالف 

كيـٍس من مـادة الطحـني )117 طًنـا(، عى عكس 

الدفعـة األوىل التـي خلـت مـن الطحـني، مـا أثـار 

البلـدة حـول جهـود  شـكوك املجلـس املحـي يف 

األمـم املتحـدة.

أول  دخلـت  الثـاين،  كانـون   11 االثنـني  ويـوم 

دفعـة مـن املسـاعدات وهي 44 شـاحنة مـن املواد 

الغذائيـة واألدويـة، يف وقـت تلقـت األمـم املتحدة 

فيـه تقاريـر وصفـت بــ "املوثوقة" عـن أن الناس 

ميوتـون بسـبب الجـوع.

إن  محليـون  وأطبـاء  حقوقيـة  منظـامت  وتقـول 

تدهـور  إىل  أدى  البلـدة  عـى  املفـروض  الحصـار 

 30 مـن  أكـر  وفـاة  إىل  وأدى  الصحـي،  الوضـع 

التغذيـة. نقـص  بسـبب  شـخًصا 

بينهـم  مواطـن،  ألـف   40 مضايـا  يف  ويعيـش 

قرابـة 300 عائلـة نزحـت مـن الزبـداين املجـاورة، 

يف حصـار تفرضـه قـوات األسـد و"حـزب اللـه" 

اللبنـاين.

بالتزامـن مـع العمليـة يف مضايا، دخلـت نحو 20 

شـاحنة إىل قريتـي الفوعـة وكفريـا بريـف إدلب، 

والتـي تتعرض بدورهـا للحصار من قبـل املعارضة، 

الفتح". املتمثلة بـ"جيـش 

 12 الثالثـاء  مضايـا،  مـن  محـارص   300 وخـرج 

كانـون الثـاين، بحسـب املرصـد السـوري لحقـوق 

خـروج  عـن  ناشـطون  تحـدث  فيـام  اإلنسـان، 

للعـالج يف دمشـق،  املرضيـة  الحـاالت  عـدد مـن 

واألطفـال. النسـاء  مـن  ومعظمهـم 

وكانـت إليزابيـث هـوف، ممثلـة منظمـة الصحـة 

محـي  طبيـب  عـن  نقلـت  دمشـق،  يف  العامليـة 

قولـه إن عـدًدا يـرتاوح بني 300 و400 شـخص هم 

بحاجـة ماسـة للرعايـة الطبيـة، يف مضايـا.

وروسيا تنتقد جلسة مجلس األمن حول 
الوضع اإلنساني

انتقـدت روسـيا عقد مجلـس األمن الدويل جلسـة 

طارئـة، بشـأن األوضاع اإلنسـانية يف سـوريا، وال 

سـيام يف بلـدة مضايا، مسـاء الجمعـة 15 كانون 

لثاين. ا

السـفر  نائـب  عـن  األناضـول  وكالـة  ونقلـت 

الـرويس، بيـرت ليكشـوف، قولـه إن األمـم املتحدة، 

بعقدهـا هذه الجلسـة، "تتخـذ موقًفا سياسـًيا إزاء 

األزمـة السـورية، خاصـة وأن الجلسـة تـأيت قبـل 

أيـاٍم قليلـة مـن بـدء محادثـات السـالم السـورية 

املزمعـة يف 25 كانـون الثـاين الجـاري".

السـفر الـرويس رفض يف إفـادة له خالل جلسـة 

مجلـس األمـن، التـي اسـتمرت حتـى وقـت متأخر 

مـن مسـاء الجمعـة، بيـان نظـره الفرنـي الذي 

دعـت بـالده لعقـد الجلسـة، وطالـب موسـكو بأن 

"تترف مبسـؤولية يف سـوريا".

الشـديد  بالقلـق  تشـعر  بـالده  إن  قـال  ليكشـوف 

إزاء مصـر املدنيـني املحارصيـن مـن قبـل تنظيـم 

"داعـش" وجبهـة النـرة، وأحرار الشـام، وجيش 

اإلسـالم، ووصفها بــ "التنظيـامت اإلرهابية التي 

تقـوم باسـتخدام املدنيـني كـدروع بريـة".

الطائـرات  أن  وأكـد خـالل جلسـة مجلـس األمـن 

ومسـاعدات  إغاثيـة،  مـواد  "أسـقطت  الروسـية 

الـزور". ديـر  مدينـة  يف  للمحارصيـن  إنسـانية 

العـام  األمـني  وكيـل  نائبـة  أشـارت  بدورهـا 

عقـب  يانـغ،  وا  كوبانـغ  اإلنسـانية،  للشـؤون 

ماتـزال  املتحـدة  األمـم  أن  إىل  الجلسـة،  انتهـاء 

تتحقـق مـن تلـك املعلومات التـي أدىل بها السـفر 

أسـقطت  التـي  "املنطقـة  أن  موضحـًة  الـرويس، 

فيهـا الطائرات الروسـية مسـاعدات إنسـانية، هي 

داعـش". تنظيـم  قبـل  مـن  محـارصة  منطقـة 

جلسـة مجلـس األمن جـاءت غداة تريـح األمني 

واعتـر  مـون،  يك  بـان  املتحـدة،  لألمـم  العـام 

تجويـع املدنيـني عمـًدا "جرميـة حـرب"، وينبغـي 

عـى مرتكبيها أن يواجهـوا العدالـة، داعًيا األطراف 

يف سـوريا إىل إنهـاء حصـار املـدن قبـل محادثات 

السـالم املقـررة يف جنيـف.

الثانيـة  للمـرة  الـدويل،  األمـن  مجلـس  واجتمـع 

خـالل األيـام القليلـة املاضيـة، لبحث حصـار نحو 

400 ألـف نسـمة يف سـوريا، وتقول األمـم املتحدة 

إن نصفهـم يعيشـون يف مناطـق يسـيطر عليهـا 

تنظيـم "الدولـة"، بينـام يتـوزع 180 ألـف نسـمة 

داخـل مناطـق يسـيطر عليهـا النظـام السـوري، 

إضافـة إىل نحـو 12 ألـف نسـمة ضمـن مناطـق 

سـيطرة املعارضـة املسـلحة.

رياض حجاب في لقائه وزير 
الخارجية البلجيكي

14 كانون الثاني 2016 
)إنترنت(

جهات خارجية 
تعمد إلى 

استغالل الوضع 
اإلنساني 

المزري للضغط 
لتقديم  علينا 

تنازالت 
سياسية لصالح 

النظام

المساعدات تدخل مضايا المحاصرة بريف دمشق

قبيل المفاوضات المزمع عقدها في 25 كانون 
الثاني الجاري، تطوف المعارضة السورية، على عواصم 
حليفة من أجل حشد الجهود الدولية والضغط للتوصل 

إلى حل ينهي األزمة المستمرة منذ خمس سنوات.

روسيا تطرح 15 اسًما "معارًضا" ضمن وفد 
التفاوض

http://www.enabbaladi.org/archives/60405
http://www.enabbaladi.org/archives/60405
http://www.enabbaladi.org/archives/60379
http://www.enabbaladi.org/archives/60405
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هيثم بكار - الغوطة الشرقية 

"بلـغ ابني مـن العمر ثاث سـنوات، 

انظـر إليه إنـه ال يسـتطيع امليش من 

ُهزاله وسـوء حالته الصحيـة"، هكذا 

وصفـت والـدة ياسـن حالـة ابنهـا 

الـذي يعـاين من سـوء تغذية شـديد 

وفشـل يف النمـو، إضافـة إىل فتحـة 

القلب. يف 

 ياسـن، واحد مـن عـرات األطفال 

الذيـن يعانـون داخـل مـدن وبلدات 

والدتـه  وقالـت  الرقيـة،  الغوطـة 

لعنـب بلـدي إن حالتـه تسـوء يوًمـا 

بعـد يـوم، بحكـم النقـص الحاد يف 

الغـذاء وحليـب األطفـال.

واملؤسسـات  الجمعيـات  وتحـاول 

اإلغاثيـة يف الغوطـة الرقيـة تقديم 

والجرحـى  للمـرىض  أمكـن  مـا 

الـدواء  واألطفـال،  يف ظـل نقـص 

وسـط  األطفـال،  وحليـب  والغـذاء 

عـى  املفـروض  والحصـار  الحـرب 

وبلداتهـا. مدنهـا 

وتعترب جمعيـة "الصحـة الخريية"، 

وتعنـى  املؤسسـات،  هـذه  إحـدى 

وذوي  واألطفـال،  املـرىض  برعايـة 

االحتياجـات، يف الغوطـة الرقيـة، 

وتقدم "الحد األدىن" من املسـاعدات 

الغذائيـة والطبية لألطفال، "حسـبام 

يتوفـر لديهـا من مـوارد وإمكانات"، 

مديـر  بويضـاين،  لعـارف  وفًقـا 

الجمعيـة.

بويضـاين أشـار يف حديثـه لعنـب 

للـدواء  الحاجـة  ازديـاد  إىل  بلـدي، 

والغـذاء وحليـب األطفـال يف مـدن 

أكدتـه  مـا  الغوطـة، وهـو  وبلـدات 

والـدة ياسـن وقالـت إن مـا تحصل 

عليـه مـن الجمعية من حليب شـهريًا 

"ال يكفـي ولدها سـوى عـرة أيام".

أنـه  شـك  "ال  بويضـاين  وقـال 

اليخفـى عى النـاس والعـامل أجمع 

الرقيـة،  الغوطـة  تعيشـه  مـا 

األهـايل  عـى  سـلبًا  ينعكـس 

واملـرىض"،  األطفـال  وخصوًصـا 

مضيًفـا أن معظـم أطفـال الغوطـة 

عـى  تغذيـة  سـوء  مـن  "يعانـون 

درجـات متفاوتـة، وأكـر األطفـال 

الرّضـع". هـم  تأثـًرا 

ومـا يزيـد يف تفاقـم املشـكلة، هـو 

األطفـال  لحليـب  املرتفعـة  األسـعار 

واألغذيـة املكّملة مـع صعوبة تأمينها، 

أوضـح  الـذي  لبويضـاين،  وفًقـا 

"يف الحقيقـة الحاجـة كبـرية جـًدا، 

واملـوارد قليلـة،  لكن ال يسـعنا إال أن 

نقـدم كل ما نسـتطيع مـن جهد حتى 

نؤّمـن ولـو بالحـد األدىن متطلبـات 

وأطفالهـم".  األهـايل 

أم محمـد زوجـة عـم الطفـل اليتيم، 

سـنة  العمـر  مـن  ويبلـغ  شـاكر، 

ونصـف، قالت إن والـده قتل يف أحد 

الغـارات عـى مدينـة دومـا، وقضت 

والدتـه بعـد 7 أشـهر، إثر اسـتهداف 

العنقوديـة. منزلهـم بالصواريـخ 

رعايـة  عـى  محمـد  أم  وتـرف 

شـاكر، الـذي أصيـب إصابـة بالغـة 

يف بطنـه وقدمـه وليـس لـه معيـل 

سـوى عمه)بـا عمـل ولديـه ثاثـة 

حديثهـا  يف  وأوضحـت  أطفـال(، 

أن جمعيـة "الصحـة  لعنـب بلـدي، 

الحليـب والـدواء  الخرييـة"، تؤّمـن 

لشـاكر "بشـكل دوري، لكـن الطفل 

يف  ونحـن  للتدفئـة  أيًضـا  يحتـاج 

قـارس". والـربد  الشـتاء  فصـل 

ويراجـع قسـم الـدواء يف الجمعية مـا يزيد 

عـن ألف مريـض يوميًا، إذ تـرف الجمعية 

مـا يتوفر مـن األدويـة واملسـتلزمات الطبية 

لهـؤالء املـرىض،  بحسـب بويضـاين، الذي 

الخرييـة"،  "الصحـة  صيدليـة  أن  أوضـح 

تـوزع األدويـة مجانًـا عـى املحتاجن وغري 

القادريـن عـى دفـع تكاليف الـدواء.

وعـاّم قدمتـه الجمعية كحصيلة عـام 2015، 

قـال بويضـاين إن الجمعيـة رصفـت  214 

أدويـة  بـن  توزعـت  طبيـة،  وصفـة  ألـف 

األطفـال، التـي  تغطـي احتياجـات الرضـع 

األدويـة  مـن  السـنتن   فـوق  واألطفـال 

رعايـة  وأدويـة  األساسـية،  والفيتامينـات 

األمومـة، وأدويـة األمـراض املزمنـة )القلـب 

واألمـراض الصدريـة والعصبيـة والضغـط 

األمـراض  أدويـة  إىل  إضافـة  والسـكري(، 

واإلنتانيـة،  املوسـمية  واألمـراض  النفسـية، 

القصبـات  والتهـاب  والكريـب  كالرشـح 

واملالطيـة  التيفيـة  والحمـى  واإلسـهال 

الـخ. والريقـان.. 

كـام وفـرت الجمعيـة أكـر مـن 185 ألـف 

حصـة لــ 9500 رضيـع، وتضـم الحصـة 

الواحـدة، الحليـب املجفف أو حليـب األطفال 

األخـرى  املتمـامت  أو  املكملـة  الوجبـات  أو 

"حسـب حالـة الطفـل"، وفًقا ملديرهـا، الذي 

أوضـح أن الجمعيـة ركـزت بشـكل خـاص 

سـوء  مـن  يعانـون  الذيـن  األطفـال  عـى 

تغذيـة أو فشـل منـو، وعددهـم 819 طفًا.

غـري  أهليـة  جمعيـة  الخرييـة"،  "الصحـة 

حكومية مسـتقلة ذات منفعة طبية تأسسـت 

القامئـن  بحسـب  وتسـعى   ،2004 عـام 

والدعـم  الطبيـة  الرعايـة  لتقديـم  عليهـا، 

واملحتاجـن  الفقـراء  للمـرىض  الصحـي  

الخاصـة. االحتياجـات  وذوي 

مـن  تتخـذ  التـي  الجمعيـة  تسـاهم  كـام 

مدينـة دومـا مقـًرا لهـا، بتوفـري الحليـب 

الرّضـع،  لألطفـال  املكّملـة  واألغذيـة 

وحـاالت فشـل النمـو، ويقـول مديرهـا إن 

نتيجـة  األخـرية  اآلونـة  يف  زادت  األعبـاء 

الظـروف التـي تعيشـها الغوطـة الرقيـة 

يقـارب خمـس سـنوات. مـا  منـذ 

معاناة أطفال الغوطة الشرقية تتفاقم 
الخيرية": جمعية "الصحة 

نبذل ما نستطيع في ظل الحاجة الكبيرة والموارد القليلة 

توزيع مياه 
الشرب في 

معضمية الشام 
25 كانون األول 

 2015
)عنب بلدي(

 طارق أبو زياد - إدلب 

فـوىض يف قطـاع املواصـات تعيشـها مدينـة إدلـب 

اليـوم، حالـت دون وجـود قوانـن تنظم عمل سـائقي 

األجـرة، يف ظـل غياب مديـريت املواصـات واملرور يف 

املدينـة الخاضعـة لسـيطرة املعارضة شـامل سـوريا.

عـدد من السـائقن واملواطنـن، التقتهم عنـب بلدي يف 

إدلـب، اتفقـوا مبعظمهم عى العشـوائية التي يشـهدها 

القطاع، بعـد توقف املديريات الحكومية عـن أداء عملها.

باسـل الحسـن، سـائق سـيارة أجرة يف املدينـة، قال إن 

التنظيـم غـاب كليًـا بعـد سـيطرة "جيش الفتـح" عى 

"توقـف  أن  وأضـاف  املـايض،  العـام  آذار  يف  إدلـب، 

مديريـة املـرور سـبب الكثـري مـن املشـاكل يف مهنتنا 

بالعمـوم، وأصبح النـاس يتخوفون من سـيارة التكيس، 

فرمبـا تكـون مهمتهـا الخطـف أو أمـرًا آخر، كـام فتح 

مجـااًل للرسقة واسـتغال الناس بطلب أجـور مرتفعة".

سـابًقا، ألزمـت مديرية املرور كل سـيارة أجـرة بوضع 

عـداٍد يحـيص املبلـغ املطلـوب مـن الزبـون، بحسـب 

املسـافة املقطوعـة، مـع مراعـاة ربحية السـائق، ودون 

تعرض الطرفن للظلم، بحسـب الحسـن، الـذي أضاف 

"العداد أصبح شـيئًا مـن املايض، فقام أغلب السـائقن 

بإزالتـه من سـياراتهم، نظرًا لعدم اسـتقرار سـعر لير 

البنزيـن، وغيـاب القوانـن الناظمة".

صيانـة  يف  العامـل  الحمـوي،  رساج  يجـد  ومل 

اإللكرونيـات، حجة إلزالـة العداد من سـيارات األجرة، 

واعتـرب أنـه مـن السـهولة توليـف العـداد ليتناسـب 

مـع سـعر الليـر وتفعيلـه مـن جديـد، لكنه عـزا هذه 

الظاهـرة إىل السـائقن أنفسـهم، بقوله "هم الكاسـب 

التـي  األسـعار  فـرض  بإمكانهـم  أصبـح  األكـرب… 

كيفـن(". )عـى  النـاس  واسـتحكام  تناسـبهم 

ماتـزال مكاتب "التكيس" تعمـل يف إدلب، وتقدم خدماتها 

للمواطنن عـرب الهاتف األريض، الذي يعمـل إىل اليوم يف 

املدينـة، وتتميـز بضامن الرحلـة للزبون وشـعوره باألمان 

وعـدم تعرضه للخطر، إضافة إىل إضفـاء نوع من التنظيم 

عى املهنة، بحسـب بـراء الجدع، أحد سـاكني املدينة.

واعتـرب السـائق باسـل أن تعاقـده مع املكتـب هو الحل 

األنسـب مـن الناحيـة املاديـة، وتابـع "يكفـي وجودي 

يف املكتـب ألحصـل عـى عمـل، دون الحاجـة للتحرك 

بـن الطرقات بحثًـا عـن الزبائن".

األجـرة،  لسـيارات  مواقـف خاصـة  إدلـب  يوجـد يف 

ويأتيهـا الزبون دون اعتـامد عى املكتـب، ورآها الجدع 

حـًا أمثـل للحصـول عـى خدمـة التنقـل يف املدينـة، 

فمكتـب األجـرة له نسـبة من أربـاح السـائق، وبالتايل 

تنعكـس مبـارشة عـى أجـرة الطلب.

ويسـكن املدينـة حاليًا قرابة مليون نسـمة، بسـبب نزوح 

عـدٍد كبـري مـن قـرى الشـامل تجاههـا، يف ظـل غياب 

اإلحصائيـات الرسـمية، وتخضـع لتهدئـٍة مـن القصف 

وفـق هدنـة "جيـش الفتـح" مـع نظـام األسـد، مقابل 

إيقـاف إطـاق النـار يف كفريـا والفوعـة- الزبداين.

وال يـرى عـاء حكـوايت، النـازح مـن حـامة إىل إدلب، 

أن لسـيارات األجـرة دور يف الوضـع الحـايل للمدينة، 

يف ظـل إغـاق كافـة املبـاين الحكوميـة التـي يرتادها 

املواطنـون لتسـيري معاماتهم، وقـال "الحياة اقترت 

يف إدلـب عـى الذهـاب إىل السـوق مـرة واحـدة كل 

أسـبوع، لقضـاء كافـة احتياجاتنا".

الحـد األدىن ألجـرة التنقل داخـل املدينة هـو 500 لرية 

سـورية، وهـو مبلغ "كبـري" للتنقـل داخليًـا يف إدلب، 

مـا حـدا بريحـة واسـعة مـن السـكان للعـزوف عن 

اإلسـعاف  "التكـيس"، واقتصـار عملهـا عـى  طلـب 

والحـاالت االضطراريـة. 

الحـال يف إدلب ال يختلـف عن باقي املناطـق الخاضعة 

لسـيطرة املعارضـة يف سـوريا، ويـرى ناشـطون أن 

املجالـس املحلية أو الفصائل املسـيطرة فشـلت يف إدارة 

بعـض القطاعـات الحيويـة يف مناطـق وجودهـا، وال 

سـيام قطاع النقـل، لتتحـول إدارة املهنة إىل عشـوائية 

واضحـة، تسـتوجب إيجاد حلـول رسيعـة لتنظيمها.

يف" السائق
َ

فوضى المواصالت تخّيم على إدلب.. واألجرة يحددها "ك

جمعية الصحة 
الخيرية في 
دوما
13 كانون 
الثاني 2016
)عنب بلدي(

ماذا قدمت الجمعية خالل
عام 2015؟

سيارات أجرة 
في مدينة 
إدلب - 15 
كانون الثاني 
2016
)عنب بلدي(
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عامان على السواد في "عاصمة الخالفة"

حمالت ممنهجة لالستيالء على أمالك جديدة في الرقة

 سيرين عبد النور - عنب بلدي 

خـال األشـهر الثاثـة األخـرية، كثّـف 

التنظيـم مـن حمـات االسـتياء عـى 

املنـازل، محـاواًل توطن عنـارصه فيها، 

وجعلهـا ضمن امليـزات التـي يحصلون 

عليهـا، كعامل مشـجع لانضـامم إليه.

آخـر الحمـات جـرت قبل عـدة أيـام، إذ 

اسـتوىل التنظيـم عـى عـرات البيوت 

يف قـرى الحمـرات بريف املدينـة وطرد 

نازحن منهـا، ومنهم مدرّسـة نازحة من 

ديـر الزور )رفضت كشـف اسـمها خوفًا 

عـى أمنهـا(، وقالـت لعنـب بلـدي إنها 

عاشـت قرابة سـنة داخل إحـدى الدوائر 

العامـة يف املدينة مع عدد مـن النازحن، 

قبل أن تُطـرد وأطفالهـا، بذريعة "حاجة 

اإلخـوة املهاجريـن للمكان".

وطبّـق التنظيـم هـذه السياسـة عـى 

جميع مراكـز إيواء النازحـن تباًعا، يف 

ظل تزايـد أعـداد املهاجريـن الواصلن 

غالبيـة  إليهـا  لجـأ  التـي  املدينـة،  إىل 

انسـحاباتهم  بعـد  التنظيـم،  عنـارص 

املتكـررة مـن ريفـي الرقـة والحسـكة 

وفـق مشـاهدات  السـوري،  والجنـوب 

املنطقـة. األهـايل يف 

الحديـث  رفضـوا  النازحـن  عـرات 

عـن معاناتهم وفضلـوا الصمـت، إال أن 

سـمر، وهي إحـدى النازحـات من ريف 

السـكن  مـن  التنظيـم  طردهـا  حلـب، 

الشـبايب يف املدينـة، وصفـت وضعها 

"املتعر". بــ 

وتعمل سـمر حاليًـا يف حياكة الصوف 

ذلـك  رغـم  لكنهـا  املابـس،  وخياطـة 

تعـاين مـن مشـكلة كفايـة مـا تجنيـه 

لسـداد أجـرة منـزل اسـتأجرته ألهلها، 

داخـل حـارة شـعبية يف مدينـة الرقة، 

وفـق مـا نقلتـه لعنـب بلدي.

"ما ضل نخوة"
رميلـة،  حـي  سـكان  أحـد  عصـام، 

األحمـر،  الهـال  يف  سـابق  ومتطـوع 

بــ  النازحـن  أوضـاع  وصـف 

"املأسـاوية"، وقـال لعنـب بلـدي "مـا 

ضـل مـرّوة.. مـا ضـل نخـوة بـروس 

الـزمل".

املبـادرات  مـن  الكثـري  عصـام  شـهد 

الذيـن  النازحـن  ملسـاعدة  األهليـة، 

أخرجهـم التنظيـم مـن مراكـز اإليـواء 

والدوائـر العامـة، ومنها توفـري منازل 

مجانًـا، أو تخفيض اإليجارات "بنسـب 

متفاوتـة"، واعتربهـا مبـادرات فردية، 

النازحـن  جميـع  ملسـاعدة  تكفـي  ال 

الذيـن اضطـر قسـم منهـم إىل النزوح 

مـرة أخـرى نحـو مناطـق جديـدة.

الخنـاق  وتضييقـه  التنظيـم  تشـديد 

عـى األهـايل سـبّب رد فعل "سـلبية"، 

لـدى عامـي املجـال التطوعـي، الذيـن 

وفًقـا  النازحـن،  مسـاعدة  يحاولـون 

موضـع  العامـل  يصبـح  إذ  لعصـام، 

مراقبـة ورصد مـن قبل التنظيـم ورمبا 

والسـجن. لاعتقـال  يتعـرض 

مبادرات "لم تكتمل"
مركـزًا   12 مـن  أكـر  الرقـة  وضمـت 

لإليـواء، اسـتمر أغلبهـا بالعمـل ألكـر 

السـكن  منهـا  سـنوات،  أربـع  مـن 

وبعـض  مـدارس،  وخمـس  الشـبايب، 

إال  النقابـات،  ومراكـز  الدولـة  دوائـر 

لتسـيري  عليهـا  اسـتوىل  التنظيـم  أن 

األهـايل. ينقلـه  مـا  وفـق  شـؤونه، 

مئتـي  مـن  أكـر  املدينـة  واسـتقبلت 

املناطـق  مختلـف  مـن  نـازح  ألـف 

 2012 عامـي  بـن  السـورية، 

تغـريت  األمـور  هـذه  لكـن  و2013، 

الفصائـل  بـن  النزاعـات  بدايـة  مـع 

املختلفـة التـي شـاركت يف السـيطرة 

الشـام،  أحـرار  وهـي:  املدينـة  عـى 

النـرة،  وجبهـة  الحـر،  والجيـش 

االسـامية. والدولـة 

عـى  املرفـن  أحـد  حسـن،  ويؤكـد 

مراكـز النازحـن يف املدينة سـابًقا، أن 

أعـداد املراكـز تضاءلـت بعـد سـيطرة 

آب  يف  الرقـة،  عـى  املعارضـة  قـوات 

2013، بينـام تفاقمـت األوضاع سـوًءا، 

عـى  بالسـيطرة  التنظيـم  تفـرد  مـع 

املدينـة.

أرزاقهـم،  النـاس  قاسـموا  "لقـد 

وصـادروا حصًصـا للنازحـن"، هكـذا 

وصـف حسـن ترفـات التنظيـم مـع 

العديـد مـن  أن  النازحـن، مشـريًا إىل 

مسـتمرة  ماتـزال  الخرييـة  الفعاليـات 

لحاجـة  نظـرًا  وعلًنـا"،  "رًسا  بعملهـا 

عـدد  وتضاعـف  املتزايـدة  النـاس 

. جـن ملحتا ا

رغـم مـا سـبق إال أن النازحـن الذيـن 

اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهـم، توافقوا 

عـى أن حياتهـم اليوم يف مدينـة الرقة، 

مناطقهـم  داخـل  عاشـوه  مـام  أهـون 

منهـا  الكثـري  مايـزال  التـي  السـابقة، 

سـاحات حـرب، وليس اسـتياء التنظيم 

عـى منازلهـم أمـرًا جديـًدا، فقـد عمل 

منذ سـيطرته عـى مدينة الرقـة، كانون 

أمـاك  حجـز  عـى   ،2014 الثـاين 

معارضيـه، واعتبارها "غنائـم" يحق له 

امتاكهـا والتـرف بهـا.

فصائل حوران تسعى الستعادة 
الشيخ مسكين..

%40 من المدينة مع النظام 

 جمال إبراهيم - درعا 

تقـع الشـيخ مسـكن شـامل مدينـة درعا، وسـيطرت 

عليهـا املعارضة يف كانـون األول 2014، لتتعرض منذ 

ذلـك الحـن لعـدة محـاوالت اقتحـام مـن قبـل قوات 

األسـد، فشـلت جميعهـا، لكـن األخـرية، يف تريـن 

الثـاين 2014،، كانـت ذات زخم أكرب عـى اعتبار أنها 

مدعومـة بغطـاء جـوي رويس، مـا مّكـن النظـام من 

االسـتياء عـى أجـزاء منها.

حسـن أبـو الشـيامء، الناطـق الرسـمي لحركـة املثنى 

اإلسـامية، أوضح يف حديـث إىل عنب بلـدي أن قوات 

األسـد بـارشت عملياتها العسـكرية يف محيط الشـيخ 

مسـكن عـى مرحلتـن: األوىل بـدأت قبـل شـهرين، 

اسـتطاع مـن خالهـا السـيطرة عـى مؤخـرة اللـواء 

أبنيـة اإلسـكان العسـكري، عازيًـا  82، والتقـدم إىل 

ذلـك إىل "التهـاون يف أمـر الرباط"، مـن قبل فصائل 

فيها. املعارضـة 

بعـد نحو شـهر، بـدأت املرحلـة الثانية ملعارك الشـيخ 

مسـكن، واسـتعانت قوات األسـد مبيليشـيات أجنبية 

وغطـاء جـوي رويس للسـيطرة عليهـا، ومتكنـت يف 

غضـون أيام مـن السـيطرة الكاملة عى كتيبـة النريان 

واللـواء 82 ومبنى الرطة العسـكرية الذي يقع رشق 

الـدوار الرئيـيس للمدينـة، بحسـب "أبـو الشـيامء"، 

مردفًـا "بات األسـد يسـيطر عـى %40 مـن املدينة".

وللشـيخ مسـكن أهميـة اسـراتيجية، لوقوعهـا عى 

الواصـل بـن مدينتـي داعـل  القديـم  طريـق درعـا 

أبـو  وأوضـح  املدينـة،  درعـا  إىل  وصـواًل  وعتـامن 

الشـيامء أن محـاوالت قـوات األسـد السـيطرة عليهـا 

تـأيت يف إطـار محـاوالت الربـط بـن املـدن الثاثة، 

عـدا خـط الدفـاع األول عـن مدينـه إزرع، وقربها من 

الطريـق الـدويل دمشـق- درعـا.

ميليشـيات إيرانيـة وأفغانيـة ولبنانيـة شـاركت قوات 

لـ"أبـو  وفًقـا  مسـكن،  الشـيخ  معركـة  يف  األسـد 

الشـيامء"، وتابـع "الطـريان الـرويس يقصفنـا عـى 

مـدار النهـار يوميًـا، ويحلـق فـوق املدينـة بـأرساب 

مؤلفـة مـن أربـع إىل خمسـة مقاتـات، إىل جانـب 

الصواريـخ". وراجـامت  املدفعيـة 

الفصائـل العاملة يف الشـيخ مسـكن وجهـت نداءات 

اسـتجابة  والقـت  الحـايل،  العـام  مطلـع  اسـتغاثة 

ملحوظـة مـن قبـل الجيـش الحـر ومعظـم فصائـل 

املحافظـة، واسـتطاعت وقـف "زحـف" قـوات األسـد 

نحـو عمـق املدينـة، وأفشـلت منـذ ذلـك الوقـت عـدة 

محـاوالت القتحامهـا مـن املحورين الرقـي والغريب، 

بحسـب الناطـق باسـم "املثنـى اإلسـامية".

دباباتـن،  تدمـري  املعارضـة  فصائـل  اسـتطاعت 

واغتنمـت عربـة "شـيلكا"، وقتلت عـدًدا "كبـريًا" من 

قـوات األسـد، بينهم نحـو  خمسـة ضباط. ولفـت أبو 

الشـيامء "أرسنـا ثاثـة عنارص أصيبـوا أثنـاء املعركة، 

إىل جانـب صـف ضابـط برتبـة مسـاعد".

وكشـف قيادي حركـة املثنـى أن غرفة عمليات الشـيخ 

مسـكن قررت البـدء بعمل عسـكري مضاد، تسـتعيد 

مـن خالـه السـيطرة عـى النقـاط التـي تقـدم إليها 

مؤخرًا. الجيـش 

2015 جمـوًدا يف  الثـاين مـن عـام  النصـف  شـهد 

جبهـات درعـا، األمر الذي عزاه ناشـطوها إىل "شـح" 

يف الدعـم الـذي تتلقـاه "الجبهـة الجنوبيـة" التابعة 

للجيـش الحر مـن غرفة عمليـات التنسـيق املنبثقة عن 

مجموعـة أصدقاء سـوريا )مـوك(، إىل جانـب االقتتال 

مـن  الشـام  وأحـرار  النـرة  جبهـة  بـن  الحاصـل 

جهة، ولـواء شـهداء الريمـوك، املتهم مببايعتـه تنظيم 

"الدولـة اإلسـامية" مـن جهـة أخرى.

وتسـتثمر قـوات األسـد هذا الجمـود مبحاولـة تحقيق 

مكاسـب عـى األرض، مسـتفيدة مـن جملـة عوامـل 

عسـكرية مسـاعدة، تعيـد لهـا توازنهـا يف املحافظـة 

الجنوبيـة، حيـث تسـيطر املعارضـة عى نحـو 60% 

منهـا، بحسـب تقارير سـابقة.

إعدام رجل اتهم 
بالسحر في مدينة 

الرقة
كانون األول 2015

)المكتب اإلعالمي لـ 
"والية الرقة"(

لقد قاسموا الناس 
أرزاقهم، وصادروا 

حصًصا للنازحين

ما ضل مرّوة.. ما ضل 
نخوة بروس الزلم

"وين اإلسالم؟، كيف يكون مسلم اللي بيخلي امرأة وصغارها بالشارع"، سؤاالن حّيرا مهجري مدينة الرقة، بعد أن استولى تنظيم "الدولة" 
على أمالكهم في المدينة، بحجج مختلفة، منها: ردة المالكين، ووجودهم في الخارج، أو انتمائهم إلى فصائل معادية له.

استعادت قوات األسد سيطرتها على عدة نقاط في مدينة الشيخ مسكين، قبل 
نحو أسبوعين، وماتزال المعارك دائرة فيها حتى لحظة إعداد التقرير، في نية 

واضحة للنظام السوري وحلفائه من ميليشيات داعمة على األرض وغطاء جوي 
روسي باستعادة كامل المدينة. عناصر من الجيش الحر في مدينة الشيخ مسكين - 12 كانون الثاني 

2016 - )جيش اليرموك(

http://www.enabbaladi.org/archives/60982
http://www.enabbaladi.org/archives/60981
http://www.enabbaladi.org/archives/60982
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محمد رشدي شربجي 

تثـري الطريقـة التـي تعمل بهـا األمم 

مل  إن  العجـب،  سـوريا  يف  املتحـدة 

فبعيـًدا  الشـكوك،  تثـري  إنهـا  نقـل 

عـن قلـق بـان يك مـون الدائـم الذي 

حـر  فـإن  وسـخرية،  نقـًدا  أشـبع 

الثـورة  املتحـدة خـال  األمـم  تدخـل 

الهـدن  عـى  اإلرشاف  يف  السـورية 

املحليـة بـن النظـام والثـوار اليعترب 

أمـًرا بريئًـا.

تعتـرب األمـم املتحدة مـن أبـرز تجليات 

مـا بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة، فبعد 

تشـكلت  التـي  األمـم"  فشـل "عصبـة 

عامليـة  حـرب  انـدالع  منـع  يف   1920

ثانيـة، دعا الرئيـس األمريـيك روزفلت 

1944 "الرطيـن األربعـة" )الصـن 

وبريطانيـا  السـوفييتي  واالتحـاد 

والواليـات املتحـدة(، وأضيفـت فرنسـا 

لتكـون الخامسـة، إىل وضـع مخطـط 

وهـو  عاملـة،  متحـدة  ألمـم  حقيقـي 

 1945 24 تريـن األول  مـا أمثـر يف 

عـن ميـاد األمـم املتحـدة، بعد تسـوية 

الخافـات بـن الـدول العظمـى حـول 

حـق النقـض "الفيتـو" وحـدوده.

األمريكيـن  املعلقـن  أحـد  يقـول 

إنـه  التأسـيس  ملؤمتـرات  الحارضيـن 

لـوال الفيتـو ملـا وجـدت األمـم املتحدة، 

الحلفـاء  فهـي كيـان لرسـيخ هيمنـة 

فيـام  التوازنـات  وإدارة  املنتريـن 

كانـت  مـا  دامئًـا  لذلـك  وهـي  بينهـا، 

منظمـة مشـلولة عاجـزة عـن الفعـل، 

وأقرب لشـاهد زور أحيانًـا عى املجازر 

إنشـائها  منـذ  التـي حصلـت  الكـربى 

وآخرهـا  الفلسـطينية  باملأسـاة  مـروًرا 

املسـتمرة.  السـورية  املذبحـة 

بتنسـيق  املتحـدة  األمـم  رشعنـت 

بريطاين تقسـيم فلسـطن عـام 1947 

ودولـة  مسـتقلة،  عربيـة  دولـة  إىل 

يهوديـة، وتعيـن القدس مدينـة دولية، 

لتبـدأ بذلـك كـربى كـوارث العـرب يف 

الـرق  وليعيـش  املعـارص،  التاريـخ 

وبـداًل  ينتهـي،  ال  اضطرابًـا  األوسـط 

لحـل  املتحـدة  األمـم  تسـعى  أن  مـن 

املشـكلة مـن جذورهـا، اكتفت بإنشـاء 

هيئـة العمـل واإلغاثة "أونـروا" 1948 

الفلسـطينين.  لاجئـن 

يف سـوريا كان سـلوك األمـم املتحـدة 

والدعـوة  بالقلـق  فاكتفـت  مشـابًها، 

للهـدوء بـداًل مـن تحميـل نظام األسـد 

املسـؤولية وحشـد الدعم ضـده ودعوته 

للرحيـل باعتبـاره مرتكبًا لجرائـم إبادة 

موصوفة، بحسـب املنظـامت الحقوقية 

التابعـة لألمم املتحـدة نفسـها، وعندما 

التسـلح  إىل  السـلمية  الثـورة  تطـورت 

غـريت األمم املتحـدة خطابهـا إىل دعوة 

"جميع األطـراف "لتحمل مسـؤولياتهم 

والتوقـف عـن العنف. 

لألمـم  املمثلـون  الدوليـون  املبعوثـون 

املتحـدة إىل سـوريا كانوا أصـدق متثيل 

لهـذا السـلوك، إذ حاولوا حفـظ مصالح 

الدول العظمى يف سـوريا، واسـتخدموا 

تصنـع  ال  هاميـة  فضفاضـة  عبـارات 

حـًا وال سـاًما دامئًـا، وامتنعـوا عـن 

تحميـل املسـؤولية للنظـام أو اإلشـارة 

لـه باعتباره املسـبب لخراب بلـد بأكمله 

بالطبـع  هـذا  وليـس  سـوريا.  بحجـم 

بالرؤيـة،  تشـوش  أو  معلومـات  لقلـة 

واألخـر  عنـان  كـويف  فقـد سـمعنا 

طبًعـا  اسـتقالتهام  بعـد  اإلبراهيمـي، 

يتهمـون  يشء،  فعـل  يف  وفشـلهام 

النظـام بعرقلـة الحـل السـلمي وتدمري 

سـوريا. 

انحـر  ونصـف  العـام  حـوايل  منـذ 

نشـاط األمـم املتحـدة بـاإلرشاف عـى 

هـدن محليـة هنـا وهنـاك هـي أشـبه 

كونهـا  مـن  أكـر  لألسـد  بانتصـارات 

هدنـة  مـن  بـدًءا  دائـم،  سـلم  حلـول 

حمـص يف أيـار 2014 وخـروج الثوار 

إىل  املحـارصة  القدميـة  أحيائهـا  مـن 

الريف الشـاميل املحارص بـدوره أيًضا، 

انتهـاًء بهدنتي الوعر والزبداين الشـهر 

املـايض. 

بالرغـم مـن طابعهـا املحـي املحـدود، 

مراكـز  باهتـامم  الهـدن  هـذه  تحظـى 

األبحـاث العامليـة التي تذخـر بتحليات 

تعتربهـا خطـوات ممتـازة يف طريـق 

السـام الدائـم.

كاعـب  الدولـة  تنظيـم  وجـود  ومـع 

للمجتمـع  تهديـًدا  واعتبـاره  جديـد، 

الـدويل أكـرب مـن تهديـد نظام األسـد، 

إضافيـة  أهميـة  الهـدن  تكتسـب هـذه 

باعتبارهـا تـأيت ضمـن توحيـد الجهود 

التنظيـم.  للقضـاء عـى 

ال تسـتطيع األمـم املتحـدة إجبار األسـد 

عـى التنحـي، وال حتـى إجبـاره عـى 

إيقـاف إسـقاط الرباميل املتفجـرة فوق 

توجيـه  حتـى  تسـتطيع  وال  املدنيـن، 

باعتبـاره  معنويًـا"  "ولـو  لـه  اللـوم 

املسـؤول، ولكنهـا تسـتطيع أن تـرف 

مـن  الزبـداين  ثـوار  خـروج  عـى 

ديارهـم، وعى نقـل مقاتـي "داعش" 

مـن جنـوب دمشـق إىل دولتهـم الوهم 

الرقـة. يف 

ال تسـتطيع األمـم املتحـدة فعـل يشء 

تقسـيمها،  عـى  اإلرشاف  إال  لسـوريا، 

وإظهـار أي عـامل متوحـش يعيـش فيه 

السـوريون.

هل يعتبر سلوك األمم المتحدة
تجاه سوريا بريًئا؟ أحمد الشامي

يف اللغة العسكرية هناك ما يسمى ببنك 

األهداف، وهو مجموعة املواقع واألفراد املطلوب 

مهاجمتها لدى وقوع مواجهة مع طرف معاد.

حتى التنظيامت الربرية مثل "داعش" تحتاج 

لبنك األهداف هذا، فمن غر املعقول القيام 

بعملية انتحارية لتفجر منزل سكني مهجور أو 

اغتيال شخص غر ذي أهمية.

من يتابع غزوات "الدواعش" البد له من أن 

يطرح السؤال التايل: من أين تستقي داعش بنك 

أهدافها؟ ومن هو الذي يحدد هذه األهداف؟ هل 

لدى داعش بوصلة أو حتى خريطة؟

بدأت داعش باغتيال الصحفيني األمريكيني، 

والذي جلب القصف األمريي. أين هي الحكمة 

من هكذا خيار بربري؟

يبدو الدواعش وكأنهم يبحثون "براج وفتيلة" 

عن أعداء جدد، كأن داعش تعاين من قلة 

األهداف وتبحث عن معارك دفًعا للملل! مل ير 

الدواعش ال جحافل حزب "نر الله" وال فيلق 

القدس وال "الزينبيني". كل همهم تلخص يف 

اصطياد صحفيني وعامل إغاثة وجز أعناقهم، 

إضافة إىل صلب بعض "املرتدين" من املدخنني.

لدى داعش عى ما يبدو فائض يف بنك األهداف، 

فليس يف الشام "جيش نصري" كافر، وال عدو 

رويس تجب مقاتلته والحواجز عسكرية أو 

مواقع تعكر صفو "سيدنا البغدادي"، لذلك قام 

الرجل بتصدير "أهدافه"، وها هي خراته تطول 

كل من مل يقتل السنة ومل يسفك دماءهم.

عشية مؤمتر "فيينا"، وحني تشددت فرنسا يف 

مطالبتها برحيل األسد، قام بعض املعتوهني 

بتفجر أنفسهم يف شوارع "باريس" وقتل 

املارة والشبان يف نواد موسيقية، إلرسال 

رسالة إىل السلطات الفرنسية مؤداها أن 

"البغدادي لن يرىض أن مُتس شعرة من رأس 

األسد...".

حني يجرؤ األتراك عى إسقاط طائرة روسية 

معتدية تدك املدنيني يف الشام، يهب الدواعش 

لتفجر أنفسهم يف شوارع املدن الرتكية.

مؤخًرا، قام "داعيش" معتوه بتفجر نفسه 

وسط مجموعة من السياح األملان يف 

اسطنبول، "عصفوران بحجر واحد"، هكذا يرد 

"البغدادي" عى السيدة "مركل" التي استقبلت 

السوريني كبر ويرض بالسياحة يف تركيا التي 

تؤوي ماليني السوريني.

لو كان "بوتني" واألسد والويل الفقيه يقدمون 

"طلبيات" لسيدنا البغدادي ملا طلبوا غر ما 

مينحهم الرجل.

يف النهاية، داعش هي تركيبة استخباراتية 

دولية، هكذا هو عامل االستخبارات القذر 

والغابة التي نعيش فيها، واملسامة زوًرا 

باملجتمع الدويل. يف داعش أمراء يتلقون 

أوامرهم من "القرداحي"، وآخرون يسمعون 

كلمة بوتني والويل الفقيه، وهكذا دواليك وكل 

يشء بثمنه.

 لكن، ماذا عن الذين يفجرون أنفسهم ليموتوا 

منتحرين "باملجان" كرمى لعيون عصابة من 

قطاع الطرق واألفاقني من الدواعش وصيصان 

القاعدة؟

ما الذي يدفع شابًا مسلاًم لالنتحار عبًثا؟

هذا الشـاب عاىن األهوال ليصل إىل أوروبا، 

وحصل عى بطاقة مرور أو إقامة تسـمح  

له بالعيش الكريم وبحقوق مسـاوية 

لألوروبيني، فلـامذا يختار صاحبنا أن يتحول 

إىل قاتـل ومنتحر؟ بغض النظر عن الخطاب 

الفارغ بخصوص "الرد عى اضطهاد السـنة 

يف بالد ال تضطهد املسـلمني…"، أال يدرك 

الرجل أنه سـيموت "ببالش" دون رشف أو 

كرامة، فشـتان بني من ميوت وهو يقتل 

األبرياء وبني من يستشـهد يف الثغور وهو 

األسد؟ زبانية  يقاتل 

أمراء داعش يؤدون مهامت كلفتهم بها جهات 

استخباراتية متولهم وتوجه تحركاتهم، ولن 

يقوم هؤالء بعمليات انتحارية أو استشهادية، 

فهم يفضلون أن يكون "رشف الشهادة" من 

نصيب املغرر بهم.

يبقى أن هؤالء املغرر بهم هم أبناؤنا وهم 

ضحايا ثقافة املوت واالنحطاط، ثقافة القتل 

واالنتحار العبثيني، الثقافة التي تعتمد الفتاوى 

الجوفاء والنقل األعمى وتجايف العقل واملنطق.

هؤالء البسطاء ومحدودو األفق فقدوا بوصلتهم 

وعقلهم، عى عكس داعش، الذي يفعل بالضبط 

ما يأمره به سادته يف حلف الشياطني.

داعش والبوصلة

- األحرار يالحقون حمرة شفاه الفتيات

األحرار ليسوا أحراًرا

ال تكن مثل األحرار

- لؤي معارض للنظام

لؤي يحب النظام

لؤي صنع من منى معارضة

ال تكن مثل لؤي

- أبو محمد يخىش عدسة الكامرا

أنف أيب محمد فوتوجونيك 

أبو محمد يقمع من أىت "لنرتهم"

ال تكن مثل أيب محمد

- موىس إعالمي موضوعي معجب بتنظيم 

القاعدة

موىس ميقت الدميقراطية 

موىس يستفيد من الدميقراطية

ال تكن مثل موىس

- هيثم يجمع بني مهنتني رغم انتشار البطالة

هيثم حقوقي

هيثم أمر حرب

ال تكن مثل هيثم

- نزيه شاعر

نزيه ليس نزيًها

ال تكن مثل نزيه

- حسن قارب التسعني

حسن ما زال يشعر أنه شاب

ال تكن مثل حسن

- فراس من صلب النظام

فراس من صلب املعارضة

فراس يعاين الشيزوفرينيا؟

ال تكن مثل فراس

مالذ الزعبي 

 ال تكن
مثل هؤالء
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الدفاع المدني
في سوريا المحررة

إعداد: فريق التحقيقات في عنب بلدي

معانـاة  فيـه  تشـتد  الـذي  الوقـت  يف 

الـراع  وتـرة  ارتفـاع  ومـع  السـوريني، 

العسـكري وبلوغـه الذروة منذ إعـالن الروس 

التدخـل رسـمًيا إىل جانـب النظام السـوري 

مسـتوى  ارتفـع  املـايض،  أيلـول  نهايـة 

العنـف الـذي أدى كنتيجـة طبيعيـة الرتفـاع 

أعـداد الضحايـا.. وزاد معـه تدفـق النازحني 

واملهاجريـن يف الداخل والخـارج والفرار من 

سـوريا. خلـف هـذا املشـهد يقـف سـوريون 

التيـار،  عكـس  والسـباحة  البقـاء  قـرروا 

واملـي قدًمـا يف مـد يد العـون واملسـاعدة 

لسـوريني اسـتهدفهم سـالح النظام والروس 

يف آن مًعـا، وشـكلوا ألول مـرة يف تاريـخ 

سـوريا الحديث جهـاًزا للدفاع املـدين يحايك 

دوليـة،  لجوائـز  ويرشـح  العامليـة  األنظمـة 

رغـم الحصـار  والدمـار  والقتل الـذي تعرض 

لـه بعـض عنـارصه  يف املناطـق الثائرة عى 

النظـام السـوري. 

السـوري،  املـدين  الدفـاع  عنـارص  يشـكل 

الذي تشـكل عشـية انطـالق الثـورة وتحولها 

للعسـكرة، صـورة لسـوريا الجديـدة. يعمـل 

فيـه متطوعون، يغامـرون بحياتهـم ليعيش 

آخـرون ويكملـون حياتهـم.   سـوريون 

بائـع،  مهنـدس،  حـداد،  طالبـة،  طالـب، 

مسـعف.. وغرهم مـن السـوريني، جمعتهم 

إرادة مواجهـة العنـف والقصـف الشـديدين، 

عى مسـاعدة الضحايـا يف الوقـوف مجدًدا، 

وذلـك رغـم نقـص اإلمـدادت والعتـاد.

حـب الحيـاة عنـد هـؤالء كان محفـزًا عـى 

إطـالق مؤسسـة تسـتحق البحث والدراسـة، 

مثـاين  يف  تتوسـع  أن  لهـا  ُقـدر  بعدمـا 

محافظـات سـورية، ورمبـا تجتـاز الحـدود 

قريًبـا، بعدمـا تحصـل عـى الشـارة الدولية 

بالعمـل اإلغايث عـر العامل، وفق ما يكشـفه 

هـذا التحقيـق مـع بدايـة العـام 2016. 

الحرب السورية تصقل 
خبرات أول هيكل 

إداري ثوري ليكون 
األكفأ عالمًيا
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• 114 مركز يغطي جبهات مشتعلة 24 ساعة 
• 3000 متطوع يغطون مناطق المعارضة في ثماني محافظات 

• 40 ألف مواطن أنقذهم عناصر الدفاع المدني السوري أغلبهم نساء وأطفال 
• ريف دمشق تخسر أكبر عدد من عناصر الدفاع المدني

عنب بلدي
العدد 204
األحد 17 كانون الثاني 2016

ملف خاص
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عنب بلدي - السنة الرابعة - ملف خاص10
العدد 204  - األحد 17 كانون الثاني/يناير 2016

البدايات األولى لتأسيس الدفاع     المدني السوري

كيف تم االنتقال من فرق تطوعية إلى 
هيكل إداري مستقل؟ 

منـذ أن انتقلت الثورة السـورية من الحراك السـلمي 

إىل العمل املسـلح بدأ عـداد الضحايا يرتفـع يوميًا، 

وسـاهم القصـف العنيـف من قبـل طـريان النظام 

يف توسـيع دائـرة الدمار للبنيـة التحتية يف مناطق 

سـيطرة املعارضـة واملـدن الخارجـة عـن سـيطرة 

يوميًـا  الواقـع  هـذه  وخلّـف  السـوري،  النظـام 

عرات املصابـن والضحايـا الذين انهـارت املباين 

والبيـوت عـى رؤوسـهم، وكانـوا بأمـس الحاجـة 

. ة عد للمسا

آثـار  مـن  وللتخفيـف  العنـف  عـى  فعـل  وكـرد 

املـدين  الدفـاع  فـرق  تتشـكل  بـدأت  القصـف، 

األنقـاض، وكانـت يف  الضحايـا ورفـع  النتشـال 

بعمليـات  تقـوم  بدائيـة  تطوعيـًة  فرقًـا  البدايـة 

اإلسـعاف واإلطفـاء وإخـاء املبـاين، ورسعـان ما 

تطـور عملهـا وازداد تنظيـاًم، وانتقـل مـن إطـار 

العمـل  الطبـي إىل االختصـاص، وتحولـت هـذه 

الفـرق إىل جهـاز موحـد اسـمه "الدفـاع املـدين 

السـوري" ينتر يف املحافظات السـورية املحررة 

ولـه هيـكل إداري ومؤسسـايت، ونظـام داخـي، 

متطوعـون  تحتـه  وينضـوي  انتسـاب،  ورشوط 

يف  العمريـة  الرائـح  مختلـف  ميثلـون  شـباب 

مسـتقبلية  خطـة  الجهـاز  وميلـك  بـل  سـوريا، 

لعملـه حتـى العـام 2020، وهـو بحد ذاتـه إنجاز 

يقـول  كـام  الثـورة،  رحـم  مـن  ولـدت  ملؤسسـة 

املطلعـون عـى عمـل الجهـاز.

ومنـذ أول اجتـامع لفريق الدفـاع املدين السـوري، 

حـدد رؤيتـه وأقر "أن إنقـاذ روح واحـدة هو نر 

كبـري”، وجعل شـعاره اآليـة القرآنية "َوَمـْن أَْحيَاَها 

َـا أَْحيَا النَّـاَس َجِميًعا". فََكأمَنَّ

فرق الدفاع المدني تندمج في كيان واحد 
ورائد الصالح أول رئيس للجهاز  

بعـد ذلـك اتحدت كل فـرق الدفاع املدين تحت اسـم 

“الدفـاع املدين السـوري” ليشـمل الفـرق املتوزعة 

يف مثـاين محافظات هـي حلب، وإدلـب، وحمص، 

دمشـق،  وريـف  والغوطـة،  ودمشـق،  وحـامة، 

ودرعـا، والسـاحل. وكان ذلـك يف 25 ترين األول 

2014، وانتخـب رائـد الصالـح، رئيـس ومؤسـس 

الدفـاع املدين يف إدلب، رئيًسـا لـه يف كانون األول 

مـن العام نفسـه.

وصـارت فرق الدفـاع املدين تغطـي جميع األرايض 

الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة، ومنذ ذلـك التاريخ 

توّحـد الدعـم لـكل الفـرق يف املحافظـات الثامنية 

التـي يتألـف منهـا الفريـق، وتولـت عـدة منظامت 

. عمه د

السـوري،  املـدين  للدفـاع  الثـاين  االجتـامع  ويف 

2015، والـذي  الثـاين  1 كانـون  أقيـم يف  الـذي 

اعتـربه رائـد الصالـح بأنـه "االجتـامع األهـم منذ 

الداخـي  النظـام  أقـّر  املـدين”،  الدفـاع  تأسـيس 

لـكل املحافظـات، بعـد أن كان لكل محافظـة نظام 

داخـي خـاص بهـا سـابًقا.

ويتوافـق كام الصالـح مـع مديـر مديريـة الدفاع 

املـدين يف حلـب منـري مصطفـى، الذي أكـد لعنب 

الفريـق عشـية  التـي واجهـت  بلـدي الصعوبـات 

التأسـيس، لكنـه انتقل إىل مرحلـة متطورة أكر يف 

العمل بعـد توفر املعـدات والتجهيزات اللوجسـتية، 

مشـريًا إىل أن املديريـة يف حلـب واجهـت ثاثـة 

لهـذا  املجتمعـي  القبـول  هـي  رئيسـية،  عوائـق 

واآلليـات  العتـاد  توفـر  وعـدم  الجديـد،  الجسـم 

الازمـة، وضعف التنسـيق واالرتباط بـن العنارص 

والفـروع، لكـن رسعان مـا تم تجاوز هـذه العقبات 

. حًقا ال

وبالتـوازي مـع اسـتمرار القصـف وشـدة كثافتـه 

والتدخـل الـرويس األخـري، أعلنـت مديريـة الدفاع 

املـدين يف حلـب وضـع خطـة اسـتنفار، يكشـف 

مناوبـات  نظـام  "لدينـا  قائـًا  مصطفـى  عنهـا 

24 سـاعة، أو 48 سـاعة، وشـّكلنا فـرق تدخـل يف 

املناطـق البعيـدة والتـي تشـهد موجـات نـزوح أو 

اشـتباكات من أجـل التدخل الطـارئ"، وهذا منوذج 

العمل.  مـن  متطـور 

ويلفـت مصطفى إىل بدء انتسـاب فتيات متطوعات 

متخصصـات  املـدين  الدفـاع  فـرق  يف  للعمـل 

باإلسـعافات األوليـة ومتلكـن مؤهـات علميـة يف 

املجـال الطبـي، إذ يضم مركـز عفريـن التابع لفرع 

حلـب أربـع متطوعـات حاليًا. 

بينـام يشـري الصالـح إىل أن نشـاط مركـز حلـب 

للدفـاع املـدين ميتد ليغطي عـدًدا كبريًا مـن أرياف 

املحافظـة وصـواًل إىل تـل أبيض. 

يؤكـد رؤسـاء فـرق الدفاع املـدين عـى رضورة أن 

يكـون الراغـب بالتطـوع يف جهـاز الدفـاع املدين 

والصـدق  واإلنسـانية  الحياديـة  بصفـات  يتحـى 

والشـفافية، وعمـره بـن 18-35 عاًمـا، وأن يتمتع 

بسـمعة حسـنة، وميلـك بنيـة جسـدية قويـة، وأن 

يعـرف مبيثـاق املبادئ والنظـام الداخـي ومدونة 

السـلوك للدفـاع املدين السـوري.

يكشـف رائـد الصالـح أن نظـام التدريـب الـذي يخضـع لـه فريـق الدفـاع املـدين الحـايل 

لتطويـر األداء، سـيؤهله يف املسـتقبل "إذا اسـتمر وفـق املعايـر العامليـة" ليحصـل عـى 

الشـارة العامليـة لإلنقـاذ والبحث، ومبجـرد الحصول عـى هذه الشـارة يصبح فريًقـا دولًيا 

قـادًرا عـى التجـوال ليشـارك يف تغطيـة الكـوارث العامليـة، وقد تم ترشـيح الدفـاع املدين 

السـوري لجائـزة نوبـل للسـالم، كمؤسسـة ثورية تعمـل يف سـوريا لتحقيق السـالم.

مل يكن الشـاب الحلبي شـحود حسـني يعلـم أن حياته 

سـتتغر مـع انطـالق الثـورة السـورية قبـل خمسـة 

أعـوام، فالعمـل يف مجـال الحـدادة هـو ما يـرع به، 

وبالنسـبة لـه كانت الورشـة "البسـيطة" التـي يعمل 

للعيـش بحيـاة كرميـة  تـدّر عليـه مـا يكفيـه  فيهـا 

أطفالـه  والحًقـا  وزوجتـه،  أرستـه  مـع  وسـعيدة 

الثالثـة.

مضـت أيـام الثـورة األوىل وتحولـت إىل العمـل 

النظـام عـى سـلميتها،  بعـد قضـاء  املسـلح 

وبـدأ القصـف بصواريـخ “سـكود” عـى أحيـاء حلـب 

وطالت أحيـاء أرض الحمـرة وجبل بـدرو وطريق الباب 

ومسـاكن هنانـو، وكان ال بـد يف تلك األثنـاء من القيام 

بـيشء مـا ملسـاعدة الضحايـا والعالقني تحـت الركام، 

وإخـامد الحرائـق، ونقـل الجرحـى وانتشـال األطفـال 

لنساء. وا

مل يكـن هنـاك بعـد ما يسـمى بــ “الدفاع املـدين” يف 

املناطـق املحـررة، فكانـت عمليـات اإلنقـاذ تتـم عـر 

محـاوالت فرديـة تقتـر عى الجـران وسـكان الحي 

الواحـد، لكن شـحود عـزم عى إحـداث "فريـق إنقاذ” 

متخصـص، فتجمـع مـع عـرة أصدقـاء وأسـس أول 

فريـق للدفـاع املـدين يف حلب. 

رسعـان مـا كَـُر فريق شـحود وتوسـع ليصبـح فرًعا 

ملؤسسـة تغطـي مثـاين محافظـات تسـيطر املعارضة 

عـى أجـزاء كاملـة منهـا كمحافظـة إدلـب، وأخـرى 

تتقاسـم السـيطرة عليهـا مـع قـوات النظـام كحلـب 

وحـامة، مهمتـه )الفريق( األساسـية إنقاذ السـوريني 

مـن جحيـم القصـف ولهيـب القذائف. 

يخطط الدفاع المدني السوري لخمس سنوات مقبلة، في ظل تقلب القرارات 
الدولية وغياب أي بوادر بإيجاد حل للصراع في سوريا، وفي ظل ظروف لوجستية 

صعبة تتمثل في انخفاض الدعم وغياب المعدات الكافية الالزمة لإلنقاذ. 

يوضـح الرئيـس األول للدفاع املـدين، رائد الصالـح، أّن الفريق 

يعمـل وفـق القانـون اإلنسـاين الـدويل كـام هو محـدد يف 

الربوتوكـول األول )املـادة 61( مـن اتفاقيـات جنيـف لعـام 

1949، فيتعهـد بتقديم الخدمات املذكورة يف الفقرة الخامسـة 

منهـا، وهـي حامية السـكان املدنيـن مـن األخطـار الناجمة 

عـن األعـامل العدوانية والكـوارث، وترسيع التعـايف من اآلثار 

املبـارشة للكوارث، وتوفـري الظروف الرورية لبقاء السـكان 

املدنيـن، وذلـك من خـال مجموعة مـن املتطوعـن، هدفهم 

إنقـاذ أكرب عدد ممكن مـن األرواح يف أقل وقـت ممكن، والحد 

مـن اإلصابات بن النـاس واألرضار يف املمتلـكات خال عملية 

اإلنقاذ.

وإضافـة إىل هـذه الخدمـات، "يقـدم الدفاع املـدين ضمن 

للشـعب  خدمـة   15 الفريـق  ميتلكهـا  التـي  اإلمكانيـات 

مـع  الفريـق  يتشـارك  إذ  الصالـح،  بحسـب  السـوري”، 

األنقـاض  رفـع  مـن  األخـرى  باملهـام  املحليـة  املجالـس 

أعـامل  يف  املشـاركة  إىل  باإلضافـة  الطرقـات،  وتنظيـف 

الكهربـاء والـرف الصحـي، ال سـيام يف املـدن التـي مل 

تتفعـل فيهـا املجالـس املحليـة، مثل مـدن وقرى السـاحل، 

الخدميـة  املجالـس  هـذه  مهـام  املـدين  الدفـاع  فيتـوىل 

بالكامـل.

وبحسـب الصالـح "يقـع عـى عاتـق الدفاع املـدين حامية 

الـروات الطبيعيـة للبـاد، وينـدرج تحـت ذلـك الحفـاظ 

عـى األمـن الغـذايئ"، ومـن ضمـن مهـام الفريـق حامية 

املحاصيـل الزراعيـة مـن الحرائـق، ويذكـر الصالـح "يف 

موسـم الحصـاد املـايض أطفأنـا 150 حريًقـا، نشـبت يف 

األرايض الزراعيـة”، ويتضمـن هـذا الجانـب أيًضـا إنقـاذ 

الـروة الحيوانيـة، من العوامـل الطبيعيـة أو االسـتثنائية.

ويعـزز عبداللـه الحـايف، وهـو عنـر الدفـاع املـدين يف 

الغوطـة الرقيـة، كام الصالح حـول مهام الدفـاع املدين، 

بربـه املثـال التايل حول مسـاهمته يف إنقـاذ املوايش، إذ 

تحركـت آليات الدفاع املـدين يف إحدى املـرات بعدة عنارص 

إلنقـاذ قطيـع من املاشـية يف منطقـة الغوطـة الرقية من 

القصـف، واسـتمرت العمليـة ألكر من سـاعتن.

أيًضـا بإنشـاء  الدفـاع املـدين  وبحسـب الصالـح سـاعد 

بعـض املخيـامت عـى الريـط الحـدودي، كـام حصـل 

عندمـا نـزح أهـايل قريـة الريحانيـة يف ريـف الاذقيـة، 

فسـاعد الدفـاع املـدين وقتهـا بفتح مخيـم لهم سـمي بـ 

"مخيـم الريحانيـة" يف منطقـة اليمضيـة عـى الريـط 

الحـدودي، وأنشـأ أيًضـا مخيـم صـاح الديـن يف خربـة 

الجـوز عندمـا نـزح أهـايل جرس الشـغور.

 يبلـغ عـدد أعضـاء فريـق الدفـاع املـدين السـوري نحـو 

114 مركـزًا يف مثـان  يتوزعـون عـى  3000 متطوًعـا، 

اإلسـعاف  تشـمل  مختلفـة  وبتخصصـات  محافظـات، 

واإلنقـاذ. والبحـث  واإلطفـاء 

ما هي المرجعية الناظمة لعمل الدفاع المدني السوري
على األرض؟

تأهيل الدفاع المدني السوري للحصول على الشارة العالمية للبحث واإلنقاذ

شحود حسين

منير مصطفى 
مدير مديرية الدفاع المدني في حلب

عناصر الدفاع 
المدني تنتشل 
شخًصا  من 
تحت الركام 
بعد قضف 
بالبراميل على 
حي الشعار في 
حلب
17 كانون 
األول 2013
)رويترز(
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البدايات األولى لتأسيس الدفاع     المدني السوري

تبعية الدفاع المدني "إنسانية"
املـدين  الدفـاع  العاملـن يف  أحـد  الحـايف،  عبداللـه  يؤكـد 

بريـف دمشـق، أن هـذا الجهـاز "هيئـة مسـتقلة تتبـع إلدارة 

واحـدة يحكمها نظام داخـي موحد، وكل أعضائـه متطوعون 

يعملـون باسـتقالية وحياديـة، ويطمـح ألن يكـون جسـاًم 

حكوميًـا ميثـل فريـق الدفـاع املـدين السـوري يف سـوريا 

املسـتقبل".

ويقـول الحايف “عاقة الدفـاع املدين مـع وزارة اإلدارة املحلية 

يف الحكومـة املؤقتة ومجلـس املحافظة واملجالـس املحلية هي 

عاقـة تعـاون مشـرك دون تبعيـة، وتعتـرب املجالـس املحلية 

يف منطقتـه مرجعيـة إدرايـة وتنظيميـة، وال يسـعى الدفـاع 

املـدين لخلـق أي رشخ فيهـا، وأيًضـا ال يسـمح بــأن يصبـح 

تحـت أي وصايـة تؤثـر عـى تسلسـه اإلداري واملهني".

تطلعات لتشكيل جسم حكومي يساهم بإعمار 
سوريا 

حـدد فريق الدفـاع املدين وجهته املسـتقبلية منـذ أول اجتامع 

لـه، بأنه سـيكون جسـاًم حكوميًـا ميثـل فريق الدفـاع املدين 

املستقبل. لسـوريا  السوري 

وسـيكون فريـق الدفـاع املـدين هـو األقـوى عامليًـا، بـرأي 

رؤسـاء مراكـز الدفـاع املـدين يف سـوريا، ألنـه بنظرهـم مّر 

بظـروف عمـل مل متـر بهـا أي دولـة أخـرى.

وتتحـدد املهـام الطبيعيـة التـي يجـب مزاولة الفريـق لها يف 

"سـوريا املسـتقبل" بعد انتهـاء الحـرب، باإلطفـاء والكوارث 

الطبيعيـة. وألن "فريـق الدفـاع املـدين ميلـك شـعبية عاليـة 

جـًدا يف الداخـل السـوري، تخولـه ليكـون اللبنـة األساسـية 

يف الحكومـة السـورية القادمـة التـي ستشـارك بإعـادة بناء 

سـوريا املسـتقبل”، وفـق مـا يقـول الصالح.

السـوري خطـة  املـدين  الدفـاع  السـياق، وضـع  ويف نفـس 

مسـتقبلية لعملـه حتى 2020 أقرهـا باالجتامع السـنوي الثاين 

لـه يف األول كانون األول 2015 بعد االجتامع األول التأسـييس، 

ومـن ضمن أبـرز املهام التي سـيقوم بها مسـتقبًا بعـد انتهاء 

الحـرب هـو إعـادة إعـامر سـوريا. يقـول الصالـح "وضعنـا 

رؤيـة حتـى عـام 2020 فعملنـا ال يقتـر عى فـرة الحرب، 

وإمنا سـينتقل بحـال انتهائها إىل املسـاهمة يف إعـادة اإلعامر، 

عـن طريـق املسـاعدة بتجهيز سـكن مؤقت قـرب املـدن إلعادة 

النازحـن كخطوة تسـبق إعادتهـم ملدنهم".

وبـرأي الصالـح "متلك الفـرق كل اإلمكانيات للمسـاهمة بالبناء 

األمـن  األوىل، وأن تكـون مسـؤولة عـن خطـط  املرحلـة  يف 

والسـامة يف األبنيـة”، ويـردف “كـام متتلـك اآلليـات الكافية 

لتسـاهم بشـكل فعي مع باقي الفعاليـات يف إعـادة اإلعامر".

نتناول في هذا التحقيق قطاع "الدفاع المدني 
السوري" وطبيعة عمله، وأهم الصعوبات التي 

تواجه فرقه من خالل لقاءات مع أفراد أطقم الفرق 
ورؤسائها، في مناطق وجود نقاط هذا الجهاز 

في المحافظات السورية وعلى الجبهات الساخنة، 
وفي المناطق الواقعة تحت تهديد القصف الدائم 

والصواريخ.  بالبراميل 

نسلط الضوء على رؤية هذا الجهاز ودوره في 
سوريا الجديدة، من وجهة نظر المؤسسين ورؤساء 

الفرق والمتطوعين إلى جانب مواطنين كان للدفاع 
المدني وعناصره دور في بقائهم على قيد الحياة، 
ونحاول لمس مدى تقبل المواطنين السوريين في 
المناطق المحررة لهذا الجهاز الجديد، ورضاهم عن 
أدائه ومستوى الخدمات التي يقدمها، من خالل 

استطالعات رأي ميدانية، إضافة إلى استبيان رأي نشر 
على موقع عنب بلدي شارك فيه 730 شخص.

يتضمن التحقيق مقابالت مع عناصر الدفاع المدني، 
وظروف "العمل تحت النار" والقصف العنيف بمختلف 

أنوع األسلحة وأحدثها، والمتواصل يومًيا على مدار 
الساعة في أطول حرب شهدتها المنطقة في التاريخ 

الحديث لسوريا. 

تحـاول إدارة الدفـاع املـدين السـوري مـد 

يديهـا واالسـتفادة مـن كل التجـارب التي 

تعمـل يف مجـال الدفـاع املـدين، فقـد تم 

القطـري  املـدين  الدفـاع  مـع  التواصـل 

التجربـة  لدارسـة  واألردين  والـرتيك 

دراسـة  متـت  وكذلـك  العمـل،  وتطويـر 

وتدريـس املناهـج األوروبيـة واألمريكيـة 

لعمـل الدفاع املـدين ومقارنتها مـع الواقع 

السـوري، خاصـة يف ظـل ظـروف صعبة 

قـد ال تتكـرر يف بلـد آخـر، وفـق الصالح.

العزيـز  عبـد  يوضـح  الصـدد  هـذا  ويف 

مغـريب أن "التجـارب املامثلة ملـا يجري يف 

سـوريا غر موجودة، باسـتثناء غـزة، التي 

عاشـت تجربة مشـابهة، لكن ال ترقـى أبًدا 

ألن تكـون مامثلـة ألن القصـف اإلرسائيي 

ليس متواتـرًا، يف حني يعمـل الدفاع املدين 

السـوري 24 سـاعة يف اليـوم منـذ أربـع 

سـنوات وحتـى اآلن".

سوريا وغزة..
تجارب متبادلة الكتساب المهارات 

في إحدى التجارب نزل فريق الدفاع 
المدني في حلب بالريف الجنوبي 

الشرقي )خناصر وما حولها( إلى 
16 بئًرا فيها جثث مضى على 

وجودها شهران أو ثالثة، وانتشل ما 
أمكن انتشاله وردم الباقي.

عنـد املرحلة األوىل لتأسـيس الدفـاع املدين كانت 

الحكومـة املؤقتـة هـي املسـؤول األسـايس عـن 

التمويـل توقـف يف أيلـول  ملـف الدعـم، لكـن 

فـرق  عنـارص  رواتـب  تدفـع  تعـد  ومل   ،2014

الدفـاع املـدين، وبقي املوظفـون بـا رواتب ملدة 

سـتة أشـهر عى التـوايل، لكـن مؤسـس الدفاع 

املـدين يف حلـب، عبـد العزيـز مغـريب، يؤكد أن 

الرواتـب والتمويـل هو "القسـم األسـايس املهمل 

منـذ البدايـة، ففي بدايـة عمل الدفـاع املدين كان 

راتـب العنـر 5 آالف لـرية سـورية، مـا صّعب 

عـى الكثـري مـن الشـباب االسـتمرار بالعمـل إال 

مـن كان يحمـل داخلـه الفكـرة كمبـدأ وقضيـة، 

وهـذا مـا كان لـه الفضل برأيـه ليعطـي البصمة 

عـن  املـدين  الدفـاع  يف  العمـل  أنجحـت  التـي 

. " غريه

ويقول مغـريب "إنه عمـل ثوري وإنسـاين، وكل 

مـن يعمـل فيـه متطوعـون وليسـوا مأجوريـن، 

ومـا كان فريـق الدفـاع املـدين يعمـل ليقبـض 

أجرتـه، إمنا لينقـذ روًحـا، وكان هاجسـه الوحيد 

أن يتمكـن مـن العمل الرسيـع لينقذ هـذه الروح، 

أو يحافـظ عـى سـامة أعضـاء اإلنسـان العالق 

تحـت األنقاض حتى ال يتسـبب تأخـر إنقاذه ببر 

أحدهـا، وبالرغـم مـن كل املـآيس والصعوبـات، 

كانـت فرحـة إنقاذ طفـل أو امرأة مبثابـة اإلنجاز 

العظيـم الـذي يدفعهم لاسـتمرار".

وبعـد ذلك، سـاعد الضـخ اإلعامي املسـتمر عى 

لفـت األنظـار لهـذا القطاع، وبـدأ يلقـى اهتامًما 

بتقديـم  اهتامًمـا  أبـدت  منظـامت  مـن  دوليًـا 

الدعـم، وهنـا يقـول مغريب "بـدأت منظمـة آرك 

وتولـت  املـدين  الدفـاع  فريـق  تتبنـى  العامليـة 

التدريـب وتقديـم بعـض املعـدات الخفيفـة يف 

منتصـف 2014 تقريبًـا، ثم قدمت وحدة تنسـيق 

والثامـن  السـابع  الشـهر  يف   )ACU( الدعـم 

ثقيلـة،  كومربيسـات  منهـا  متوسـطة  معـدات 

ومقصـات، وسـيارات تنقل، مقدمة مـن الحكومة 

الربيطانيـة، وهـذا أحـدث نقلـة نوعيـة يف عمل 

الدفـاع املـدين".

ومل يكـن املتطوعـون مـن فـرق الدفـاع املـدين 

مـن أصحاب الخـربات السـابقة، لكنهم اكتسـبوا 

الخـربة مـن الواقـع الـذي عاشـوه يتحـدث عـن 

ذلـك مغـريب قائـًا " ظـروف القصف القاسـية 

وإكسـابهم  األعضـاء،  بتدريـب  كفيلـة  كانـت 

الخـربة مـن الواقـع السـوري وحـده دون غريه، 

بحيـث مل تعـش أي دولـة ظروفًـا مشـابهة ملـا 

التـي  واألشـاء هـي  والجثـث  عاشـته سـوريا، 

أعطتهـم قـوة القلـب والدفـع".

أعضـاء  تدريـب   "Mayday" منظمـة   وتولـت 

الفريـق ليصلـوا ملسـتوى عـال مـن الحرفية يف 

معهـد "أكـوت" يف تركيـا، باإلضافـة إىل وجود 

مركـز تدريـب يف األردن.

كدمشـق  الجنـوب  يف  املحـارصة  املناطـق  أمـا 

وريفهـا، وحمـص، فـكان مـن الصعـب خـروج 

عنارصهـا لتلقـي التدريـب يف الخـارج، فلجـأت 

املنظمـة إىل إنشـاء مراكـز تدريـب داخليـة، قام 

عليهـا منشـقون عـن فريـق الدفـاع املـدين يف 

النظـام.

ويوجـد حاليًـا ثاثـة مراكـز للتدريـب يف حلب 

وإدلـب تم إنشـاؤها مطلـع 2015، وهنـاك مركز 

ويتـم  الرقيـة،  الغوطـة  يف  قريبًـا  سـينطلق 

التجهيـز ملركز خامـس للتدريب يف درعـا املدينة. 

فريـق  مـن  عنـارص  التدريـب  عـى  ويـرف 

الدفـاع املـدين خاضعـون لـدورات متخصصـة، 

أو منشـقون عـن الدفـاع املـدين التابـع للنظام، 

وكانـوا يعملـون يف مجـال التدريـب.

وهنـا يلفت عبـد الله الحـايف، العامـل يف الدفاع 

املـدين بالغوطـة الرقيـة، إىل أن نقـص اآلليات 

واملعـدات، ال سـيام الثقيلـة، يف املناطق املحارصة 

كالغوطـة الرقية مـن أكرب العوائـق التي يعاين 

منهـا الدفاع املدين السـوري وتنعكس سـلبًا عى 

العمـل، وكذلـك قلـة الرواتـب والدعم التشـغيي 

بحيـث ال يغطـون العمل.

الكـوادر  واألهـم مـن هـذا كلـه هـو اسـتهداف 

وتدمـري اآلليـات، فقد أصبح اسـتهداف ذات املكان 

بعـد دقائـق مـن اسـتهدافه للمـرة األوىل منهًجـا 

يسـري عليه طـريان النظام السـوري، مـا يضاعف 

عـدد الضحايا ويفاقم املأسـاة، وهو ما تسـبب يف 

شـهر آب 2015 بسـقوط أكر من تسـعة شـهداء 

يف الغوطـة الرقيـة فقـط، بحسـب الحايف.

الدفاع المدني يدخل دورات تدريبية 
تخصصية واإلعالم يغّير المعادلة 

تدريب فرق الدفاع المدني في تركيا

يوجد عجز في العديد من المناطق بالنسبة لسيارات 
اإلسعاف واإلطفاء واآلليات الثقيلة، وأغلب هذا 

العجز في المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام

http://www.enabbaladi.org/archives/60595
http://www.enabbaladi.org/archives/60595
http://www.enabbaladi.org/archives/60613
http://www.enabbaladi.org/archives/60608
http://www.enabbaladi.org/archives/60608
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تجارب بدائية واالستفادة من المدن 
المحررة 

عـن عبد العزيـز مغريب رئيًسـا ملكتب الدفـاع املدين، 

عند تأسـيس مجلس محافظة حلـب، وقد تحدث لعنب 

بلـدي عن بدايات العمـل وحجم معانـاة الناس حينها، 

وعن تجربتـه ووالدة الفكرة، ”كنـت أرى معاناة الناس 

باسـتخدام املعـاول واألدوات البسـيطة يف اسـتخراج 

العالقـن بسـبب القصـف، ونـادرًا مـا كان يخـرج 

أحيـاء من تحـت األنقـاض، الكثري من العالقـن كانوا 

ميوتون اختناقًا أو بسـبب االنهيارات، فازدادت قناعتي 

بوجوب إنشـاء فريـق دفاع مدين مجهز ومـدرب، قادر 

عى اإلنقـاذ يف أرسع وقـت ممكن".

يشـري مغـريب إىل أنـه اسـتفاد مـن وجـود مـدن 

محـررة قبـل حلـب، واطلـع عـى تجربـة الدفـاع 

املـدين فيهـا ووظف ذلـك يف خطـوات التأسـيس 

حلـب.  يف  األوىل 

يف بدايـة مراحـل تشـكيل الدفـاع املـدين، وعندما 

كان عملـه بدائيًا ومبعـدات أولية، كانـت الكثري من 

حاالت الوفـاة الناجمـة عن القصف تحصل بسـبب 

التأخـر بانتشـال العالقـن، مـا يسـبب الوفـاة إما 

اختناقًـا أو بسـبب االنهيـارات، وال ينجـو أكـر من 

العالقن. %5 مـن 

بـدأ مغـريب مبسـح الريـف الحلبـي لاطـاع عى 

فريقـن  التطـوع، فوجـد  اإلنقـاذ وفـرق  تجـارب 

يعمان بشـكل منظـم، يف مدينتـي عنـدان والباب، 

ووجـد يف مدينة حلـب مقر إطفاء بقي فيـه أفراد مل 

يلتحقـوا بالنظام، وكانت فيه سـيارة إطفـاء واحدة، 

وأسـس  الجديـد،  املـدين  الدفـاع  لفريـق  فضمهـا 

مركزيـن لرفـع األنقـاض األول يف منطقـة هنانـو، 

والثـاين يف حـي األنصـاري، ومنهام أطلـق مغريب 

نـواة تشـكيل الفريق الـذي بلغ عـدد أفـراده حينها 

بن 75-80 فـرًدا. وانطلق يف تأسـيس املراكز تباًعا 

يف األريـاف واملناطـق األكـر حاجـة يف حلب.

 الدفاع المدني يسابق أسلحة النظام 
وحلفاءه 

يرجـع مغـريب بالذاكـرة ليؤكـد أن فريـق الدفـاع 

املـدين يف حلـب كان ضعيًفـا وإمكانياتـه محدودة 

ورواتـب أعضائـه غـري ثابتـة، ومل يكن قـادًرا عى 

تغطيـة مجزرتـن بوقـت واحـد، وهـذا مـا دفعـه 

لبـدء البحـث فعليًـا عـن دعـم حقيقي.

يقـول مغـريب "تلقينـا وعـوًدا مـن وحدة تنسـيق 

الدعـم ) ACU( التابعـة لائتـاف، لكننا مل نسـتلم 

منهـا شـيئًا”، وعى حـد قولـه كان املهتـم الوحيد 

مبلـف الدفـاع املدين مجلـس محافظة حلـب، الذي 

خصـص جـزًءا مـن ميزانيتـه لـه، ثـم رسعـان ما 

تبنـت منظمـة آرك دعـم الفريـق وتدريبه. 

ومنـذ حـوايل العـام، يذكر رئيـس مركز بـاب النريب 

أربـع  املـدين "اسـتلم  الدفـاع  أن  بيـربس مشـعل، 

سـيارات إطفاء مـن منظمـة )كيمونكـس( بالتعاون 

مـع الحكومـة املؤقتـة وبرنامج )باألخـر(، وأصبح 

الفريـق ميلـك اإلمكانيـة لتغطيـة سـبع مجـازر يف 

حلب بـذات الوقـت، وامتلك سـيارات نقـل خاصة به 

باإلضافة للمعدات، وقد أنشـأ أيًضا ماجئ بالتنسـيق 

مع مجلـس املحافظة، ووزع صفـارات إنذار كهربائية 

عى مدينـة حلـب بالكامل".

وبحسـب مشـعل "ميلك الفريق اليـوم يف حلب 550 

عضـًوا يتوزعـون عـى 20 فريًقا يف حلـب وريفها، 

وكان قد تأسـس مركـزان آخران حديثـان يف الحارض 

والهضبـة بريف حلب الجنـويب منذ الشـهرين، لكن 

الكادر انسـحب منهـام باتجاه الريف الغريب بسـبب 

سـيطرة النظام عـى كل منهام". 

يؤكـد شـحود حسـن، العامـل يف فريـق الدفـاع 

املـدين بحلب، أن نقـص املعدات، بشـقيها الخفيفة 

والثقيلـة، هـو أكـرب مشـكلة يعـاين منهـا عنارص 

الدفـاع املـدين يف حلـب، "فكلـام تطـور عملنـا 

كلـام تطـور معـه نـوع األسـلحة املسـتخدمة يف 

القصـف، وأكـر صعوبـة تواجهنـا هـو القصـف 

املتكـرر عـى نفس املـكان الذي يقصـف أول مرة، 

نحـن نعلـم أن كثـري مـن األشـخاص بحاجـة لنـا 

الـركام". تحت  ويكونـون 

بعـد تأسـيس فريق الدفـاع املدين يف حلب بثاثة أشـهر، 

بـدأ يتواصـل مـع نظـريه يف إدلـب من أجـل التنسـيق، 

وهـو ثـاين فريـق يتأسـس بشـكل متكامـل وإداري بعد 

. حلب

وتألـف الدفـاع املـدين يف إدلب من سـتة قطاعـات تعمل 

عـى تغطيـة املحافظة املحـررة، وتقوم فـرق الدفاع املدين 

باالسـتجابة لجميـع العمليات من إسـعاف وبحـث وإنقاذ، 

إىل جانـب عملـه يف الخدمـات كفتـح للطرقـات وإزالـة 

األنقـاض ومسـاهمة يف إصاح شـبكتي الكهربـاء واملاء، 

وفـق رئيـس الدفـاع املـدين يف املدينة رائـد الصالح.

وكانـت البدايـة مـن مركـز جرس الشـغور. يقـول الصالح 

"كنـا نعمـل مبجـال الدفـاع املـدين بطريقة غـري مهنية، 

أماكـن  الشـبان نذهـب إىل  أنـا ومجموعـة مـن  وكنـت 

العالقـن تحـت  وانتشـال  املصابـن  الغـارات إلسـعاف 

مـع  تواصـل الحًقـا  فريقـه  أن  إىل  األنقـاض”، مشـريًا 

منظـامت لتلقـي التدريبـات يف تركيـا، “كان عددنا حينها 

25 متطوًعـا، تابعـت بعدهـا وبدأت أوسـع نطـاق العمل 

يف كل املحافظـات حتـى وصلنا إىل ما نحن عليـه اليوم".

يبلـغ عـدد متطوعي الدفـاع املـدين يف إدلب اليـوم أكر 

مـن 704 أشـخاص بأكـر مـن 27 مركـزًا ضمـن سـتة 

قطاعـات، وميلـك أكـر مـن 200 آلية.

حلب تقود تنظيم 
الدفاع المدني في 

سوريا

ستة قطاعات في إدلب 
تغطي المحافظة بالكامل 

تجارب المدن السورية المحررة في تشكيل فـــــــرق للدفاع المدني خالل الثورة

للبحـث يف سـبب اسـتقطاب ملـف الدفاع املـدين اهتامم 

الـدول الداعمـة، تواصلـت عنـب بلـدي مع أحـد املديرين 

يف مكتـب برنامـج "باألخـر" )أحـد الداعمـن لفريق 

الدفـاع املـدين السـوري(، رفض ذكر اسـمه، وقـال إن"  

فريـق الدفـاع املـدين هـو أكر عنـر فعـال يف الداخل 

الـدول  وكافـة  اإلعـام،  اهتـامم  واسـتقطب  السـوري، 

الداعمـة لقضيتـه اإلنسـانية “، ويـرى املديـر، أن هـذه 

الدول سـعت لرسـيخ الفجـوة بـن إدارة الدفـاع املدين، 

وبـن الحكومـة املؤقتة مـن جهـة ومجالـس املحافظات 

مـن جهة أخـرى، لتبقى مسـتقلة متاًمـا، فتسـيطر عليها 

تلـك الـدول بشـكل مبـارش، وقـد نجحـت هـذه الـدول 

بذلـك، عـى حـد تعبريه.

ويوضـح أيًضـا، أن الـدول الداعمة ترى يف فريـق الدفاع 

املـدين الفعـال يف الداخـل "صـورة مرقـة" تقدمهـا 

لحكوماتهـا عـى أنهـا منـوذج ناجـح، وتتباهـى بدعمه.

برنامـج "باألخـر" هـو مكتب تابـع للحكومـة املؤقتة، 

وهـو صلة الوصل بن الـدول الداعمـة والحكومة املؤقتة، 

وكانـت وظيفتـه بدايـة تأسيسـه دعـم الـوزارات، ولكن 

يوضـح أنه "بعد أن فشـلت معظـم الـوزارات يف العمل، 

توجـه برنامـج "باألخر" لدعـم الداخل بشـكل مبارش، 

الدفـاع  وملديريـات  املحافظـات  ملجالـس  دعمـه  فوجـه 

املـدين التابعـة لهـذه املجالـس، وإلدارة الدفـاع املـدين 

. " ملستقلة ا

يقـول املديـر "سـعينا لرسـيخ العاقـة بـن مجالـس 

املحافظـات ومديريـات الدفـاع املـدين التابعـة لهـا مـع 

إدارة الدفـاع املـدين السـوري، وكنا نذكـر يف االتفاقيات 

أن الدعـم سـيتوجه ملديريـات الدفاع املـدين يف املجالس 

املحليـة وإلدارة الدفـاع املـدين املسـتقلة، سـاعن لتوحيد 

الجهـود بينهام، ولكن بقي جسـم الدفاع املدين السـوري 

مسـتقًا بذاتـه، كـام سـعت الـدول الداعمـة لذلك". 

ما سر اهتمام الدول الداعمة بفريق الدفاع المدني؟ استقاللية الدفاع 
المدني..

صندوق "بطل" 
لدعم ذوي 

الشهداء

في بداية مراحل 
الدفاع  تشكيل 

المدني، وعندما كان 
عمله بدائًيا وبمعدات 

أولية، كانت الكثير من 
حاالت الوفاة الناجمة 

عن القصف تحصل 
التأخر بانتشال  بسبب 

العالقين، ما يسبب 
الوفاة إما اختناًقا أو 
بسبب االنهيارات، وال 
ينجو أكثر من 5% 

العالقين. من 

يتوزع عناصر الدفاع المدني السوري على 114 مركًزا في المناطق المحررة، ويمتلك 450 آلية تعمل في اإلنقاذ واإلطفاء واإلسعاف ورفع وترحيل 

األنقاض باإلضافة لألعمال الخدمية المتنوعة من محاوالت إصالح شبكات الكهرباء والمياه والطرق، وبلغ عدد شهداء المؤسسة 108 شهداء، فيما بلغ 

عدد المتطوعين 3 آالف شخص يعملون في ثماني محافظات، ويملكون نفس األهداف والمهام والرؤية، ويخدمون أكثر من 6 مليون مواطن، ويبلغ 

عدد من أنقذهم الدفاع المدني حتى اآلن 40250 شخًصا بين أطفال ونساء ورجال.

الدفاع المدني باألرقام 

رجال الدفاع 
المدني في حلب 
كانون األول 
2015
)عنب بلدي(
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جسـم  بإيجـاد  درعـا  مدينـة  يف  الفكـرة  بـدأت 

يحمـل اسـم "الهيئـة العامـة للدفاع املـدين" عند 

بعـض الناشـطن، لتخفيـف معانـاة املدنيـن يف 

املناطـق املحـررة، بسـبب غيـاب الخدمات بشـكل 

2012، وبـدأ العمـل  تـام، أوائـل كانـون الثـاين 

يف 7 نيسـان 2012 بشـكل اقتـر عـى األحياء 

املحـررة مـن املدينـة وبعـض البلـدات القريبـة.

وكان عمـل فريـق الدفاع املـدين مخصص بنسـبة 

%70 للخدمـات، و%30 لإلنقاذ واإلسـعاف، وفق 

مـا يقول رئيـس الدفاع املـدين يف درعـا، عبد الله 

الرسحان، الـذي يصف التجربـة بـ"الضعيفة".

ويقـول الرسحـان "تطـورت الحًقا )الهيئـة العامة 

للدفـاع املـدين( ليصبـح اسـمها )الهيئـة العامـة 

للخدمـات املدنيـة يف محافظـة درعـا(، وانفصـل 

درعـا،  مدينـة  يف  املـدين  الدفـاع  فريـق  عنهـا 

عندمـا انضـم للدفـاع املـدين السـوري منـذ بداية 

."  2014 األول  تشـكيله يف تريـن 

بـدوره، يوضـح مديـر املكتـب اإلعامـي للدفـاع 

أّن  أبازيـد،  عامـر  درعـا،  يف  السـوري  املـدين 

لتغطيـة  بينهـا  فيـام  تتعـاون  املراكـز  "هـذه 

املجـازر، فـإن احتـاج أي فريـق للمـؤازرة تصل 

فرق املسـاعدة يف مـدة ال تتجاوز العـر دقائق، 

 50 إىل   30 مـن  املجـزرة  يُوجـد يف  أن  وميكـن 

متطوًعـا”، مشـريًا إىل أن الدفـاع املـدين أدخـل 

منظومـة إسـعاف جاهـزة يف منتصـف تريـن 

الثـاين 2015، وهي 14 سـيارة إسـعاف جاهزة، 

و14 سـيارة "دبـل كبـن" نقـل، ووزعـت عـى 

جميـع املراكـز.

يف  املـدين  الدفـاع  "مـازال  أبازيـد  ويضيـف 

درعـا يعـاين مـن نقـص يف اآلليـات الثقيلـة مثل 

واملعـدات  الضخمـة  واملولـدات  الكومربيسـات 

ثـاث  يوجـد  إذ  اإلسـعاف،  وسـيارات  الثقيلـة، 

قدميـة  وهـي  املحافظـة  يف  فقـط  سـيارات 

فوائدهـا".  مـن  أكـر  ومشـاكلها 

ويخضـع فريـق الدفـاع املـدين يف درعـا لدورات 

تدريبيـة يف اإلسـعاف والبحـث واإلنقـاذ، حيـث 

مكثفـة  تدريبيـة  دورة  متطوًعـا   50 نحـو  تلقـى 

يف األردن، كـام يخضـع حاليًـا لـدورات تدريبيـة 

ومـن  شـهرين،  أو  ونصـف  شـهر  كل  األردن  يف 

يخضـع لـدورة تدريبيـة يف الخـارج يعـود ليقيم 

بـدوره تدريبًـا لباقـي العنـارص، يف املراكز داخل 

. يا ر سو

باملجلـس  املـدين  الدفـاع  فريـق  عاقـة  وحـول 

املحـي باملحافظـة، أكـد أبازيد أن "عاقـة الفريق 

جميـع  يف  املحليـة  املجالـس  مـع  جـًدا  جيـدة 

أيًضـا".  الثوريـة  التشـكيات  ومـع  املحافظـات 

ولفـت إىل أن الفريـق فقـد مثانيـة عنـارص خال 

 .2012 نيسـان  يف  التأسـيس  منـذ  عملـه 

درعا: العالقة الجيدة مع المجالس المحلية تعزز تطور 
أداء الدفاع المدني 

يف أحـد أحيـاء حلـب املحـررة، يقـف محمد عطا 

فـرج، وهـو قائـد زمـرة يف مركـز بـاب النـريب 

التابـع للدفاع املـدين يف حلب، مـع مجموعة من 

العنـارص واملواطنـن، عيونهم إىل السـامء ترقب 

طائـرة مروحيـة تهـم بإلقـاء برميـل أو صاروخ 

عـى هـدف يف املنطقة.

مـع  يتحـدث  السـليك،  بهاتـف  فـرج  ميسـك 

األجـواء  يف  طائـرة  هنـاك  ليسـتعدوا،  زمائـه 

رمبـا تلقـي حمولتهـا القاتلـة واملدمـرة يف أي 

لحظـة. ينتظـر فـرج ومعـه املواطنـون، فمثـل 

اليـوم  يف  عديـدة  مـرات  يتكـرر  املشـهد  هـذا 

الواحـد، ومـا يزيد مـن صعوبـات املشـهد لدى 

فـرج أنـه متـزوج ولديـه أطفـال هّمـه األول أن 

يبقـوا بخـري يف زحمـة القصـف اليومـي، فهو 

لكـن  مًعـا،  املواطنـن  وإنقـاذ  إنقاذهـم  يريـد 

حبّـه وشـغفه بإنقـاذ النـاس يجعل األمـر هيًنا 

بالنسـبة لـه، ويحفـزه عـى االسـتمرار يف هذه 

املهنـة التـي دخلهـا طواعيـة. يقول فـرج لعنب 

بلـدي "تطوعـت يف الدفاع املـدين منـذ البداية 

عندمـا اقـرح مجموعـة من الشـباب فتـح مركز 

إلنقـاذ املدنيـن، رغبـت باملسـاعدة وكان عـدد 

 25 العنـارص وقتهـا سـبعة وصـل الحًقـا لــ 

عنـًرا".

بـن 20 تريـن األول 2012 و20 ترين الثاين 

2015، شـنت طائرات النظام السـوري 42.234 

غـارة جويـة قتلـت 6.889 شـخًصا وأصابت 35 

ألًفـا آخريـن، يف مناطق سـيطرة املعارضة. 

يخربنـا فـرج وهـو يتجـه لريينـا ما حـل مبنزله 

أيـام،  قبـل  لقصـف  تعـرض  والـذي  املحـرق، 

"كانـت معداتنـا فردية وبسـيطة جـًدا، وال يوجد 

آليـات لنقـل الضحايـا، كنـا نحتاج ملعـدات ثقيلة 

وحديثـة ومل تكـن متوفـرة، عملنا بأيدينـا طوال 

لوقت". ا

ويـروي بعًضـا مـام تعـرض لـه خـال العمـل، 

ومـا تعرضـت لـه عائلته بسـبب القصـف، "يف 

إحـدى املـرات أُبلغـت عـن سـقوط قذيفـة قرب 

منـزيل وأن هنـاك إصابـات وجرحـى، فتوجهت 

لاطمئنان عـى عائلتي أواًل، وعـى الفور نقلتهم 

ملـكان آمـن، ومن ثـم توجهـت ملتابعـة العمل مع 

أصدقـايئ مـن أجـل مسـاعدة الناس".

دوار  عـى  متفجـر  برميـل  سـقط  مـرة  "وذات 

نظـرًا  سـكانية  كثافـة  يوجـد  حيـث  الحيدريـة 

لوجـود نقطـة مواصـات، وهناك استشـهد ثاثة 

عنـارص وصحفـي كنـدي كان يرافقنـا.. سـقط 

برميـل متفجـر وأودى بحياتهم بينـام نجوت أنا".

تجارب المدن السورية المحررة في تشكيل فـــــــرق للدفاع المدني خالل الثورة

منـذ تريـن الثـاين 2014 وبعـد أن تشـكل 

الدفـاع املدين السـوري أصبح الفريق يتسـلم 

الدعم اللوجسـتي بشـكل مبارش دون وسطاء، 

وبـدأت عـدة منظـامت دوليـة تقدم لـه الدعم 

الـذي نهـض مبسـتوى العمـل، عـى رأسـها 

منظمـة " Mayday "، وهـي منظمة وسـيطة 

بـن أربـع دول أوروبيـة داعمة وبـن الدفاع 

املـدين من جهـة أخـرى، وتغطي هـذه الجهة 

التشـغيلية، كـام  الفريـق وكلفـه  اجتامعـات 

بدأت بدفـع الرواتب يف متـوز 2015، وهناك 

دول أخـرى دعمـت هـذا الفريـق عـن طريق 

منظـامت أخـرى، عرب دفعـات غـري منتظمة.

باآلليـات  للفريـق  الرئيـيس  املمـول  لكـن 

قـول  حـد  عـى  الرئيـيس"  و"الريـك 

السـوري  الربنامـج  منظمـة  هـو  الصالـح، 

اإلقليمـي )كيمونكـس(. كـام يسـاهم برنامج 

"بــاألخر"، وهـو أيًضـا منظمـة داعمـة، 

بتقديـم اآلليـات، وقدمـت أيًضـا منظمـة " " 

IHH الركيـة سـيارات تدّخـل رسيـع فيهـا 

صغـرية. إطفائيـات 

دعم متواصل وانفراج في مشكلة التمويل
لـدى العاملـن يف الدفـاع املـدين عائـات وأطفـال، 

ويوضـح عـدد ممـن التقيناهم أنهـم يركـون أوالدهم 

أن  كـام  عنهـم،  بعيديـن  يقضونهـا  وأسـابيع  أياًمـا 

احتـامالت تعرضهـم لإلصابـة عالية جـًدا، خاصة بعد 

رصـد أكر مـن حالة قصـف متكررة متـت عى نفس 

املـكان الـذي قصف قبـل نصف سـاعة، إال أنه ليسـت 

هنـاك جهـة تكفـل عائـات مـن يصـاب أو يقتـل من 

العنـارص، لذلـك تم إنشـاء "صنـدوق بطـل" من قبل 

إدارة الدفـاع املـدين السـوري ليتكفل بعـاج املصابن 

لتأمـن مسـاعدة ماليـة  الفريـق، كـام يسـعى  مـن 

كتعويـض ألهـايل الشـهداء مـن الفريق.

ويتحـدث الصالـح عـن هذه الخطـوة "قررنـا وضمن 

لصنـدوق  املاليـة  السياسـة  يف  األسـايس  النظـام 

)بطـل(، تأمـن مبلغ مـايل يطابق راتب عنـر واحد 

ألهلـه، كمبلغ سـنوي لـكل عائـات الشـهداء، ويدفع 

عـى مراحـل". وهذه هـي املـرة األوىل التي يؤسـس 

فيهـا مثـل هـذا الصنـدوق لرعايـة ذوي الضحايا من 

عنـارص الدفـاع املـدين، ويعّقـب الصالـح "متكنا من 

دفـع أجـور عـام كامـل لعائـات الضحايـا، ونحـن 

بصـدد تأمـن أجور سـنة أخـرى".

“بطل" صندوق خاص لدعم المصابين وأهالي الشهداء من الدفاع المدني 

أظهـر اسـتطاع رأي أجرتـه عنب بلـدي عى موقـع عنب بلـدي أوناين حول تقييم الشـارع السـوري 

يف املناطـق املحـررة لعمـل كـوادر الدفـاع املـدين، وأدائهـم يف مهـامت اإلنقـاذ، فأظهـرت النتائج أن 

%55 مـن الذيـن أجابـوا عى السـؤال وصفـوا األداء بالجيد، فيـام اعتـربه %6 ضعيًفـا، مقابل 10% 

اعتـربوه مقبـواًل. يف حن مل ميلـك %29 من الذيـن أجابوا عى االسـتطاع إجابة وتقييـاًم ألداء الدفاع 

املـدين يف املناطـق املحررة. 

أكثر من نصف السوريين معجبون بأداء الدفاع المدني 

ويوجد في درعا حالًيا 14 مركًزا 
موزًعا على المساحة الجغرافية 

من المناطق المحررة، يعمل في 
كل مركز 25 متطوًعا، ويبلغ عدد 

متطوًعا  350 المتطوعين 

حلب... والموت
في سبيل اآلخرين 

جيد

55%

ضعيف

6%

مقبول

10%

الأعرف

29%

خطة لزيادة مراكز وعناصر الدفاع المدني في حماة 
للعام 2016 

تشـكل الدفـاع املـدين مبدينـة حـامة يف متـوز 

2014، كفريـق عمل متكامل لـه مديرية باإلضافة 

إىل عـدة مراكـز وانضـم الدفاع املـدين يف حامة 

إىل الدفـاع املـدين السـوري منـذ بداية تشـكيل 

رئيـس  وفـق   ،2014 األول  األخـري يف تريـن 

الدفـاع املـدين يف حـامة، محمـد هاشـم الرجب.

يقـول  التأسـيس  وبدايـات  املرحلـة  تلـك  وعـن 

الرجـب لعنب بلـدي "يوجـد يف محافظـة حامة 

 35 يحتـوي  مركـز  كل  رئيسـية،  مراكـز  ثاثـة 

عنًرا،وتسـعة مراكـز فرعيـة، يحتـوي كل منها 

18 عنـًرا”، مشـريًا إىل أنه "قبل هذا التشـكيل 

كان هنـاك وجـوًدا لفريـق دفـاع مـدين بـدايئ، 

يتألـف مـن متطوعـن يعملـون بسـبب الحاجـة 

دون حرفيـة وبـأدوات بسـيطة".

ويعتـرب عـدد مراكـز الدفـاع املـدين يف حـامة 

قليًا نسـبة إىل مسـاحة املحافظة املحـررة وعدد 

بقولـه  الرجـب  يوضـح  ذلـك  السـكان، وحـول 

"لدينـا نقـص يف عـدد مراكـز الدفـاع املـدين، 

ويف تعـداد الكـوادر، لكننا وضعنا خطـة لزيادة 

األعـداد واملراكـز خـال العام القـادم".

الفريـق يف حـامة، صعوبـة يف  ويواجـه  كـام 

التنقـل بسـبب تقطيع أوصـال املناطق وسـيطرة 

أجـزاء منهـا، إضافـة إىل نقـص  النظـام عـى 

اآلليـات التـي ال تسـد الطلـب، كام تسـبب نوعية 

لآلليـات  مشـكات  املسـتخدمة  املحروقـات 

الحديثـة، كونـه ال يتناسـب مـع اآلليـات الحديثة 

وتحـدث فيهـا أعطـال أحيانًـا.

بـدوره، يقـول أحـد عنـارص الدفاع املـدين لعنب 

بلـدي “نعـاين نقًصـا يف املعـدات من سـيارات 

إسـعاف وناقـات وغريهـا، وسـيارات إطفـاء”، 

ضعيفـة  التشـغيلية  املصاريـف  أن  إىل  منوًهـا 

جـًدا،” نحـن نخـدم جبهـة مشـتعلة 24 سـاعة 

وتشـهد قصًفـا عنيًفـا جـًدا”، وفقد فريـق حامة 

التأسـيس خمسـة عنارص. منـذ 

 أحد عناصر الدفاع المدني في حماة بتحدث لعنب بلدي  

42234 غارة جوية قتلت
6889 شخًصا وأصابت:

35 ألًفا في مناطق سيطرة المعارضة

المرصد السوري لحقوق اإلنسان 
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بعـد تأسـيس الدفـاع املـدين السـوري 

2014، بقيت دمشـق  يف تريـن األول 

ثقيلـة  معـدات  دون  وحمـص  وريفهـا 

أيًضـا  منـع  والـذي  الحصـار،  بسـبب 

إدخـال املسـتحقات املاليـة للمتطوعـن 

رئيـس  يقـول  الفريـق.  ولعنـارص 

الدفـاع املدين يف دمشـق سـعيد قباين 

لعنـب بلـدي "تأخـر وصـول الرواتـب 

إدخالهـا،  صعوبـة  بسـبب  واملعـدات 

وصعوبـة التحقـق مـن وصـول الدعـم 

مكانـه  يف  ورصفـه  املعنيـة  للجهـات 

وهـذا  البيانـات،  وتدقيـق  الصحيـح 

املنظـامت  الـكام ينطبـق عـى جميـع 

الدفـاع  عـى  يقتـر  وال  الداعمـة 

أن  "وبعـد  الحًقـا،  لكـن  املـدين”، 

التوثيـق  وآليـة  الدعـم  آليـة  طبقـت 

مبصداقيـة يف هـذه املناطـق املحارصة، 

بـدأت تصـل املعونـات إليهـا وصـارت 

تتـوزع بـن املحافظـات بالعدل حسـب 

االحتياجـات”، مـع التأكيـد عـى وجود 

املعـدات  يف  اللحظـة  حتـى  نقـص 

املناطـق  إىل  إدخالهـا  صعوبـة  بسـبب 

املحـارصة، وفـق روايـة سـعيد قبـاين.

ريف دمشق: نقص اآلليات أكبر 
صعوبة تواجه الدفاع المدني 

بدأ فريق الدفـاع املدين كمجموعات صغرية 

من املتطوعن أسسها ناشـطون "بارزون" 

يف املنطقة وكان عملهم تطوعيًا.

ويتـوزع الدفـاع املدين بريف دمشـق يف 

والغربيـة،  الرقيـة  الغوطتـن  مـن  كل 

الرقـي  القلمـون  منطقـة  يف  وكذلـك 

والزبـداين ووادي بـردى واملناطق التابعة 

لهـا، وتنفصـل هـذه املناطق عـن بعضها 

جغرافيًـا، وفيهـا عـرة مراكـز باإلضافة 

إىل نقـاط الكشـافة والنقـاط املتقدمـة.

ويوجـد يف ريـف دمشـق حاليًـا حوايل 

الغوطـة  يف  نصفهـم  عنـر   600

الرقيـة. يتحـدث لعنـب بلـدي عـن هذا 

الفريـق عبداللـه الحـايف، أحـد عنـارص 

الدفـاع املـدين، قائـًا " تعتـرب معـدات 

مـن  متنوعـة  وهـي  جيـدة،  الفريـق 

الخفيفـة إىل الثقيلـة لكن الفريـق مازال 

يعـاين مـن النقص، وهنـاك آليـات ثقيلة 

بعـد  عليهـا  املحافظـة  تـم  ومتوسـطة 

إسـعاف  سـيارات  رشاء  وتـم  التحريـر 

الدعـم  مـن  األخـرى  اآلليـات  وبعـض 

التأسـييس يف املراحـل السـابقة إلنشـاء 

السـوري". املـدين  الدفـاع 

كل  يف  املـدين  الدفـاع  مراكـز  وتتـوزع 

الغوطـة الرقيـة، وباقـي مناطـق ريف 

دمشـق، وبحسـب الحايف "كل فريق قادر 

عـى تغطيـة منطقته بشـكل جيـد ولكن 

أحيانًـا يصبـح الضغـط كبـريًا، فتتحـرك 

آليـات وعنارص قسـم املـؤازرة للمسـاعدة 

يف القطـاع الـذي يحتـاج إىل دعـم".

يف بدايـة 2014 كان الدفـاع املـدين يف 

املليحـة وحرسـتا يتلقى الدعـم من وحدة 

تنسـيق الدعم، وقبـل ذلك مل يكـن يتلقى 

دعاًم سـوى مـن أفراد ومنظـامت صغرية 

ومجالـس محليـة، كام يقـول الحايف.

نقص الكوادر أهم عقبات تواجه 
الدفاع المدني في دمشق

بـدأت تتشـكل يف أحياء دمشـق الثائرة 

منـذ  املـدين  للدفـاع  صغـرية  فـرق 

يف  يعمـل  فريـق  كل   .2012 منتصـف 

الحـي الـذي يقطن فيه بشـكل مسـتقل 

واملتبقيـة  املتوفـرة،  القليلـة  وباملعـدات 

غالبًـا مـن مخلفـات مؤسسـات النظام. 

وعـن ذلك يقـول سـعيد قبـاين "يوجد 

سـيارة إطفـاء يف مركـز جوبـر وكانت 

تتبـع للنظـام، يف حـن اسـتُعملت يف 

حيـي القابـون وبـرزة سـيارات بيك آب 

تحمل خـزان ميـاه، إلطفـاء الحرائق ".

ويف تريـن األول 2014 بـدأ الحديـث 

بـن جميـع املحافظـات السـورية عـن 

املـدين  للدفـاع  موحـد  جسـم  تشـكيل 

السـوري، ويف هـذه األثناء قـررت فرق 

الدفـاع املـدين يف دمشـق التوحد تحت 

إدارة واحـدة وكجسـم موحـد. 

الدفـاع  فـرق  "أسسـت  قبـاين  يقـول 

املـدين يف دمشـق يف تريـن الثـاين 

التـي  املـدين،  الدفـاع  مديريـة   2014

بـدأت بالتنسـيق بـن املكاتـب، وتنظيم 

هـذا  ليشـارك  كامـل.  بشـكل  عملهـم 

الدفـاع  تأسـيس  يف  املوحـد  الجسـم 

رئيـيس  كعضـو  السـوري  املـدين 

مؤسـس”.

التوزع الجغرافي يعيق عمل الدفاع 
المدني في دمشق

يوجـد يف دمشـق سـبعة مراكـز للدفـاع 

املـدين، ويتـوزع فيهـا 168 عنـرًا، يحد 

مـن التعاون فيـام بينها التـوزّع الجغرايف، 

إذ تتصـل أحيـاء القابـون وبـرزة وترين 

مـع بعضها وتكـون إمكانية التعـاون بينها 

متاحة ولو بصعوبـة، يف حن ينفصل حي 

جوبـر عن تلـك األحيـاء متاًما بأوتوسـراد 

حرسـتا. ويف املنطقـة الجنوبيـة، ينعـزل 

مخيـم الريمـوك متاًما عـن حـي جوبر من 

جهة وحي بـرزة من جهة أخـرى، إذ تفصل 

مناطـق سـيطرة النظام بـن تلـك األحياء، 

يف حـن يتصـل مخيـم الريموك مـع باقي 

املناطـق الجنوبيـة كالحجر األسـود وببيا 

وغريها، كـام يقـول قباين.

ويشـكل النقص يف الكوادر عائًقا أساسـيًا 

يف املناطـق املحـارصة، كـام أن معالجـة 

بالـغ  أمـر  اإلصابـة  حـال  يف  العنـارص 

أعضـاء  أحـد  نخـرس  "عندمـا  الصعوبـة 

مـن  نعـاين  يصـاب،  عندمـا  أو  الفريـق، 

وصعوبـة  عاجـه،  تأمـن  يف  صعوبـة 

إيجاد شـخص آخر يعمل مكانه"، بحسـب 

القبـاين. فضًا عـن نقص الوقـود وارتفاع 

أسـعاره، وهـذا يعيـق بشـكل كبـري عمـل 

الدفـاع املـدين.

استحالة التدريب خارج دمشق 
بسبب الحصار 

يرى قباين أن "أي عنر يخرج من دمشـق، 

يكـون احتـامل عودته أقرب إىل املسـتحيل، 

لذلـك ال ميكن إجـراء تدريب للكـوادر خارج 

دمشـق، وهـذا ما ينطبـق أيًضا عـى باقي 

املناطق املحارصة، واسـتعاضت فرق الدفاع 

املـدين مبراكـز داخليـة بـداًل عـن السـفر 

للتدريـب يف الخارج".

الداخـل  يف  التدريـب  "مراكـز  ويضيـف 

أسسـها ذوو خربات سـابقة يف هـذا العمل 

انشـقوا عن النظام، أو شـباب اتبعوا سـابًقا 

املنظمـة  أو  األحمـر  الهـال  لـدى  دورات 

الفلسـطينية للدفـاع املـدين، وهـؤالء كانوا 

ركيـزة مركز التدريـب الذي أقيـم حديثًا يف 

الغوطة الرقية، وبحال نجاحها، سـنفتتح 

الجنوب". يف  مركـزًا 

تجارب المدن السورية المحررة في تشكيل فرق للدفاع المدني خالل الثورة

حصار دمشق وريفها يكّبل عمل فرق الدفاع المدني 

مطالب بتعزيز
قدرات عناصر الدفاع 

المدني الطبية 
وتكثيف الدورات 

أهميـة  عـى  السـوري  الشـارع  إجـامع  رغـم 

الـدور الكبـر الـذي يقـوم بـه عنـارص الدفـاع 

املـدين عـى امتـداد األرايض السـورية املحـررة 

ورغـم ارتفـاع التكلفـة التـي يقدمونهـا بسـبب 

الدفـاع  عنـارص  يبقـى  النـار،  تحـت  العمـل 

املـدين بحاجـة إىل التدريـب والتأهيـل وتأمـني 

املعـدات الرضوريـة الالزمـة لالرتقـاء بأعاملهم 

اإلنسـانية، كام يقـول مواطنون عايشـوا تجربة 

الدفـاع املـدين وعنـارصه. 

وقد يبدو هذا مفهوًما نظـًرا لخلفيات املتطوعني 

املهنية وعـدم معرفتهم الكافية بأسـاليب اإلنقاذ 

واإلغاثـة وغرهـا، ويـر عنارص الدفـاع املدين 

عـى االسـتمرارية بالوضـع الحايل مـع تكثيف 

دورات التدريـب داخل سـوريا وخارجها. 

دمار بعد سقوط مبنيين وانتشال الضحايا من تحت األنقاض في دوما - 24 آب 2015 )عنب بلدي(

يعد قسـم التدريـب والتطويـر الذي 

يقـوده منشـقون عن النظـام، وهم 

والعمـل،  بالتدريـب  اختصاصيـون 

الدفـاع  وكنـوز  ركائـز  أهـم  “مـن 

املـدين يف ريـف دمشـق والغوطـة 

الرقيـة بشـكل خـاص"، مـا كر 

الحصـار ولـو بشـكل معنـوي عـن 

عمـل الدفـاع املـدين. 

ففـي املناطـق الشـاملية والجنوبية 

السـورية، تخضـع الكـوادر للدورات 

يف تركيـا أو األردن، أمـا يف الغوطة 

فالـدورات تقام عى أرضها، وأُنشـئ 

مؤخـرًا مركز مبقاييـس عالية تعادل 

املوجـود يف الـدول املجاورة.

فقـد فريـق الدفـاع املدين خـالل آب 

املايض تسـعة عنارص وهـم يؤدون 

أعاملهـم بالبحـث واإلنقاذ. 

تدريب وتأهيل عناصر ريف 
دمشق يقوده منشقون 

أعداد شهداء وعاملي ومراكز الدفاع المدني في المحافظات السورية

29
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تجارب المدن السورية المحررة في تشكيل فرق للدفاع المدني خالل الثورة

ويرى مواطنـون أّن العنارص بحاجة 

إىل دورات يف اإلسـعافات األوليـة، 

املفقوديـن، ورضورة  والبحـث عـن 

ينتشـل  التعامـل مـع مـن  معرفـة 

ألي  تفاديًـا  األنقـاض،  تحـت  مـن 

مضاعفـات لإلصابـات. لكن الجميع 

يقـّدر عالًيـا الجهـد اإلنسـاين الذي 

يبذلونـه مـن أجـل إنقاذ السـوريني 

يطالـب  فيـام  الـراع.  نـار  مـن 

عنـارص مـن الدفـاع املـدين التقتهم 

إمدادهـم  بـرضورة  بلـدي  عنـب 

مبعدات حديثـة للتغلب عـى قدرات 

النظـام وروسـيا التدمريـة.

أجـراه  رأي  اسـتطالع  أظهـر  فيـام 

%29 مـن  عنـب بلـدي أوناليـن أن 

السـوريني ال ميلكـون تقييـاًم ألداء 

ورمبـا  وعنـارصه،  املـدين  الدفـاع 

هـذا يؤكـد حاجة هـذا الجهـاز إىل 

الرتويـج والظهور اإلعالمي بشـكل 

أكر خـالل املرحلة املقبلـة للتعريف 

ودولًيا.  محلًيـا  عنـه 

حصار خانق يعيق عمل الدفاع المدني في حمص

قبـل منتصـف عـام 2014 كان هنـاك فرقًـا 

متطوعـة تعمـل بـا خـربة، ويحدثنـا عـن 

هـذه املرحلة نضال عـز الدين، رئيـس الدفاع 

املـدين يف محافظة حمص، الـذي كان يعمل 

 " يقـول  حيـث  املحافظـة  مبجلـس  حينهـا 

اسـتغرقت بلـورة فكـرة املـروع زمًنـا مـن 

العمـل غـري املنظـم، حتـى اسـتطاع مجلس 

املحافظـة ترشـيح أشـخاص بـرزوا بالعمـل 

يف الدفـاع املـدين".

يخـص، عز الدين، بالذكر أشـخاًصا رشـحهم 

مجلـس املحافظـة لتأسـيس الدفـاع املـدين 

" عبـد املنعـم صطيـف مديـر مديريـة دفاع 

مـدين حاليًـا، وهـو عنـر إطفـاء سـابق 

منشـق عن الدفاع املدين التابـع للنظام وكان 

رئيس فـوج يف مدينة حمص، وشـخص آخر 

،رفـض عـز الديـن ذكـر اسـمه، كان يعمـل 

بالهـال األحمـر السـوري ببداية الثـورة ثم 

التـزم بعملـه يف املناطـق املحـررة ".

ويعمـل الدفـاع املـدين السـوري يف حمص 

عـرب مديريتـه املؤلفـة مـن ثاثـة قطاعات، 

يـرح ذلـك لعنـب بلدي، نضـال عـز الدين، 

حمـص،  يف  املـدين  الدفـاع  فريـق  رئيـس 

فيقـول " يف محافظـة حمص يعمـل الدفاع 

املـدين بثاثـة قطاعات هـي، قطـاع املدينة، 

وقطـاع الريـف الشـاميل، وقطـاع الحولـة، 

فيتـوزع 180 عنـًرا يف تسـعة مراكـز".

يضـم فريـق حمص سـت بنات، ثـاث منهن 

يف الريف الشـاميل وثـاث يف الوعر.

حصار خانق دام ثالث سنوات
تعـاين حمـص حتـى اللحظـة ومنـذ ثـاث 

سـنوات حصـاًرا خانًقـا وفـق روايـة نضال 

عـز الديـن الـذي يوضـح " الحصـار حـال 

يتمكـن  ومل  واآلليـات،  املعـدات  توفـر  دون 

الدفـاع املـدين مـن إدخـال أي آليـة لداخـل 

حمـص، وكان االعتـامد الـكي عـى الـراء 

مـن السـوق املحليـة".

ويضيـف عـز الديـن " تـم تجهيـز بعـض 

اآلليـات القدميـة، ولكنهـا مل تـرَق ألن تكون 

كـرة  مـن  عانينـا  وإمنـا  حرفيـة،  معـدات 

أعطالهـا، وعـى سـبيل املثال سـيارة اإلطفاء 

يف حـي الوعر مل تكـن متلك إمكانيـة إلطفاء 

الطابـق  تتجـاوز  التـي  الطوابـق  حريـق 

الرابـع".

قلـة التدريـب كانـت من أهـم املشـاكل التي 

عـاىن ومـازال يعـاين منهـا فريـق الدفـاع 

املـدين يف حمـص، بسـبب عـدم التمكن من 

إجـراء أي تدريـب خـارج املحافظـة بسـبب 

الحصـار، وهـذا بـرأي عـز الدين كان سـببًا 

لعـدم إمكانيـة إنقـاذ املصابـن حيـث يعرب 

أُخـرج مـن تحـت  " كل مصـاب بالقصـف 

األنقـاض هـو إمـا شـهيد أو معـاق".

مركز الرصد واإلنذار المبكر في 
المحافظة

تفـردت محافظـة حمـص عـن غريهـا مـن 

محافظـات الدفـاع املـدين السـوري بإنشـاء 

مركـز الرصـد واإلنـذار املبكـر، ويتـم العمل 

عـى تعميم الفكـرة، يوضـح ذلك عـز الدين 

يف  مشـابه  مركـز  إنشـاء  "سـيتم  بقولـه 

القريـب العاجـل يف ريـف دمشـق، وهنـاك 

خطـة لتعميـم الفكرة عـى كامـل محافظات 

سـوريا".

هـذا املركـز يغطـي كافـة محافظـة حمـص 

بحيـث يعتمـد يف آليـة عملـه عـى أجهـزة 

قبـل  القصـف  عـن  اإلنـذار  فيتـم  الرصـد، 

الجوامـع  إذاعـات  طريـق  عـن  وقوعـه 

واألماكـن العامـة، وقـد قللـت هـذه التقنيـة 

الكثري مـن ضحايـا القصف، وفـق عزالدين.

يـروي نضـال عـز الديـن " يوجـد حاليًا يف 

إنـذار، وانتهـى مؤخـرًا  19 نقطـة  تلبيسـة 

تجهيـز النظـام نفسـه يف الحولـة والريـف 

الشـاميل، وسيسـتمر العمل بباقي املحافظة.

تهيئـة  املحليـة  املجالـس  بدورهـا  وتتـوىل 

املاجـئ، باإلضافـة لوجـود ماجـئ قدميـة 

هيأتهـا النـاس سـابًقا ".

أنقـذ فريـق الدفـاع املـدين منذ تأسيسـه يف 

محافظـة حمـص حتـى نهايـة عـام 2015، 

5488 مصابًـا. 

بدأ عمل الدفاع المدني في حمص بجهود من مجلس المحافظة عبر مكتب المشاريع الخاص به في تركيا منتصف 
عام 2014 من خالل مشروع تم دعمه من وحدة تنسيق الدعم الفتتاح مراكز للدفاع المدني في منطقتي الوعر 

الشمالي. والريف 

ريف الالذقية يعاني نقًصا في 
الكوادر واآلليات 

إىل الاذقيـة التـي تأسـس الدفاع املـدين فيها منتصـف 2013 من قبل 

مجلـس املحافظة، بعـد الطلب من الحكومـة املؤقتة إليجاد هـذا الفريق 

وجعلـه من ضمـن املجالس املحلية، كـام يروي أرشف تركـامين، رئيس 

الدفاع املـدين يف الاذقيـة لعنب بلدي. 

للدفـاع  مركـزان  الاذقيـة  ريـف  يف  "يوجـد  الركـامين  ويوضـح 

املـدين، أحدهـام عـن الغـزال يف جبـل األكـراد ومركـز دغدغان يف 

جبـل الركـامن، باإلضافـة إىل مركز املديريـة، ويبلغ عـدد أعضاء كل 

عنًرا".  36 فريـق 

يبلـغ عـدد عنـارص الدفـاع املـدين يف الاذقيـة 72 عنـًرا، وبسـبب 

القصـف استشـهد عنـًرا واحـًدا منـذ التأسـيس. 

ومع اشـتداد وترية األعـامل العسـكرية والقصف، بدأ الفريـق يعاين من 

نقـص الكوادر الازمة للمسـاعدة، فضـًا عن نقص اآلليـات واملعدات. 

يبلغ عدد عناصر 
الدفاع المدني 

في الالذقية 72 
عنصًرا، وبسبب 

القصف استشهد 
عنصر واحد منذ 

التأسيس. 

اسعاف جرحى 
بعد قصف على 
الحولة بحمص  
إلى المشفى 
الميداني
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2016
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يف ديـر الـزور، تزامـن إطـاق الدفـاع املـدين مع 

انطـاق املجالـس املحليـة كونـه كان أحـد مكاتبهـا 

الدفـاع  مكتـب  مديـر  ويقـول   ،2013 بدايـة  يف 

املـدين السـابق يف ديـر الزور، بـراء تيسـري الطه، 

لعنـب بلـدي "كان يف ديـر الـزور )فـرة رئاسـة 

بـراء الطـه منـذ بدايـة 2014 حتـى بدايـة 2015( 

مركـزان للدفـاع املـدين، إضافـة إىل كل مـن حطلة 

القريـب  الريـف  )أي  والصالحيـة  والحسـينية 

للمدينـة(، وامتـدت خدمـات الفريق لتشـمل، مراط 

وخشـام والطابيـة رشقًـا إىل الجنينـة غربًـا ودوار 

املعامـل شـاماًل".

أمـا تـوزع الفريـق يف املحافظة فكان يركـز يف دير 

الـزور املدينة وريفهـا القريـب، موحسـن، وامليادين، 

والعشـارة. والبوكامل، 

أمـا يف الجهـة الغربيـة للمحافظـة فلـم يكـن هنـاك 

وجـود ملراكـز الدفـاع املـدين “بسـبب عـدم تطـور 

املكاتـب يف املجالـس إىل مديريـة تشـمل املحافظـة 

ككل”، والتـي كان مقـرًرا أن تكون دير الـزور املدينة 

هـي املركـز الرئيـيس لهـا، وفـق الطـه، كـام أوقـف 

دخـول تنظيـم الدولـة إىل ديـر الـزور تطـور عمـل 

مجلـس املحافظـة وأنهـى عملـه.

وقبـل ذلك، تولـت املجالـس املحليـة كامل مسـؤولية 

دعـم فريـق الدفـاع املـدين مـن أجـور العاملـن إىل 

تكاليـف تشـغيل اآلليـات، وذلـك ضمـن توافـق بن 

إدارة املجلـس وإدارة الدفـاع، وقدمـت وحدة تنسـيق 

الدعـم أربع حقائـب معـدات خفيفة، وسـتة صناديق 

متوسـطة.  معدات 

وخضـع الفريـق لـدورات تدريبيـة أقيمـت يف مركز 

والتدريـب بـإرشاف عنـارص منشـقة مـن  للتأهيـل 

مديريـة إطفـاء ديـر الـزور والدفـاع املـدين. 

أما عـن أبـرز املعوقات التـي واجهت الفريـق يف دير 

الـزور، يوضـح الطـه أن أهمها هـو قلة الدعـم وعدم 

تعـاون بعـض الفصائـل العسـكرية، وعـدم كفايـة 

املعدات.

وبعـد ترك الـرباء الطـه لعمله يف فريـق الدفاع املدين 

يف ديـر الزور يف الشـهر األول 2015 انقطعت أخبار 

الفريـق عنـه، ومل تتمكـن عنـب بلـدي مـن التواصل 

مع أحـد عنارص هـذا الفريـق حاليًا.

تجـدر اإلشـارة إىل أن فريـق الدفـاع املـدين يف كل 

مـن الرقـة ودير الـزور، ليـس تابًعـا لفريـق الدفاع 

"الدولـة  تنظيـم  سـيطرة  بعـد  السـوري،  املـدين 

املدينتـن. اإلسـامية" عـى 

ضم مكت الدفاع المدني في دير الزور المدينة وريفها المحيط حوالي 50 عنصًرا كانوا قادرين 
على التعامل مع أكثر من أربع حاالت قصف في وقت واحد، وذلك بالتعاون مع عدة جهات 

ومنها منظومة اإلسعاف السريع وشملت الفرق 15 عنصًرا لإلطفاء، و 25 لإلنقاذ واإلخالء، 
وخمسة إلزالة األنقاض، ومثلها لإلسعاف.

الدفاع المدني في دير الزور يغطي معظم 
المحافظة وينحل باكًرا 

وفرقـه  السـوري،  املـدين  الدفـاع  يحتـاج  ال 

العاملـة، وأعضاؤه من النسـاء والرجـال، املزيد 

مـن اإلشـادة بالدور غر املسـبوق الـذي لعبوه 

يف إنقـاذ حيـاة اآلالف مـن النسـاء والرجـال 

واألطفـال، الذيـن وقعـوا بني في كامشـة آلة 

الحرب املريعة يف سـوريا. ومـن نافل القول إن 

نشـأة هذه املنظمـة رافقت ظروًفـا غر عادية، 

وغـر مسـبوقة، ومـن املؤكـد أنها بـرزت إىل 

حيـز الوجـود اسـتجابًة لحاجـات موضوعيـة 

مل يقـم أحـد بتلبيتها يف مشـهد املناطـق التي 

خرجـت عـن سـيطرة النظام السـوري.

وأهـم هـذه االحتياجـات هـو مـا يشـر إليـه 

بيان تأسـيس الدفـاع املـدين السـوري، والذي 

جـاء واضًحـا، وينـص عـى "إنقاذ أكـر عدد 

ممكـن مـن األرواح يف أقـر وقـت ممكـن، 

والحـد مـن اإلصابـات بـني النـاس، والـرضر 

عـى املمتلـكات". وليـس رًسا أن غيـاب أجهزة 

العامـة  السـالمة  بحفـظ  املعنيـة  الدولـة 

والتدخـل إلنقـاذ األرواح، بـل وغيـاب الدولـة 

أصـاًل عـن هـذه املناطق، قـد جعل مـن مطلب 

وجود جهـاز إنقاذ فاعـل، مطلًبـا حيويًا خالل 

السـنوات القليلـة املاضيـة.

لكـن عمـل الدفـاع املـدين السـوري كمنظمـة 

وجامعيـني  ناشـطني  مـن  أصـاًل  تأسسـت 

ومهندسـني وعـامل تطوعـوا وتدربـوا عـى 

إنقـاذ الجرحـى وضحايـا القصـف، وأصبحـوا 

إىل  يسـتند  أن  يجـب  فيهـا،  عاملـني  بعـده 

رشعـة مـا، تجعل مـن عمـل املنظمة ُمسـتنًدا 

النهـج  مـع  ومتوافقـة  واضحـة  قواعـد  إىل 

العاملـي. ويف غيـاب رشعـة القانـون املحـي، 

جعلـت املنظمة مـن القانون اإلنسـاين الدويل 

)اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949( مرجًعـا لهـا، 

وهـو مـا يشـكل برأيـي عامـل ومصـدر قـوة 

مببـادئ  االسرتشـاد  يف  وبالتحديـد  لهـا، 

التمييـز. وعـدم  واإلنسـانية  الحياديـة 

ويف الـدول املسـتقرة، والتي ينتظـم فيها عمل 

املؤسسـات العامـة كجـزء طبيعـي مـن عمـل 

اإلنقـاذ  أجهـزة  موقـع  يسـتقر  ككل،  الدولـة 

والسـالمة العامـة يف بنية املؤسسـات املعنية 

تكـون  أن  دون  مـن  األمـن،  عـى  بالحفـاظ 

بالـرضورة مؤسسـة أمنية، ومن غـر أن يعني 

ارتباطهـا التنظيمي املحـدد )يف هياكل الدولة( 

عـدم تشـابك مهامهـا وتكاملهـا مـع األجهزة 

األخـرى، مثـل جهـاز الصحـة. وهنـا أعتقد أن 

هنـاك مشـكلة تتعلـق بتحديـد مكانـة الدفـاع 

املـدين السـوري يف اإلطـار العام، الخـارج عن 

السـوري. النظام  سـيطرة 

وأكـر مـا يقلقنـي هـو تريحـات مبكـرة، 

يف أواخـر العـام 2014 وبدايـات العـام 2015 

لقيـادة الدفـاع املـدين، والتـي طرحـت فيهـا 

بعـض الفرضيـات، ومـن ضمنهـا إمكانيـة أن 

يتبـع لرئاسـة الحكومـة املؤقتـة مـن ضمـن 

ربطـه  يف  جميعهـا  تلتقـي  أخـرى،  خيـارات 

بشـكل أو بآخـر بهيـاكل املعارضـة السـورية.  

وأنـا أرى أن ذلـك يتعـارض، عى األقـل، مع ما 

حددتـه املنظمـة مـن مرجعيـة لهـا بأنهـا "ال 

تديـن بالوالء ألي حـزب أو جامعة سياسـية". 

ومـع اإلدراك أن هنـاك مشـكلة يف متويل عمل 

الدفـاع املـدين السـوري، إال أن الحفـاظ عليـه 

كــ "منظمـة محايدة وغـر متحيـزة" هو من 

أهـم املنجـزات التـي يجب التمسـك بهـا حالًيا.

ال يجـب عـى الدفـاع املـدين السـوري، مع أن 

اسـمه يعطـي داللـة أجهـزة الدولـة، أن يطمح 

ألن يكـون تابًعا لدولة غـر موجودة يف الوقت 

الراهـن، وعليـه بتقديري أن يضع مسـافة بينه 

وبني جميـع أطـراف املعارضة السـورية، ومن 

ضمنهـا املسـلحة منهـا. وبرأيـي، أن النمـوذج 

األقـرب الـذي يُشـبه ويتشـابه مع عملـه، هو 

منـوذج "أطبـاء بـال حـدود" ومـن هـم عـى 

شـاكلتها. كـام أن بإمـكان الحكومـة املؤقتـة 

وغرهـا اإلسـهام يف متويل أنشـطته من دون 

لها. يتبـع  أن 

سالًما عى من أنقذ للروح جسًدا.

الحفاظ على الدفاع 
المدني السوري فاعاًل 

وُمستقاًل

فادي القاضي

خبير حقوق اإلنسان 
واإلعالم والمجتمع 
المدني في الشرق 

األوسط. 
fqadi@ على تويتر

تجارب المدن السورية المحررة في تشكيل فرق للدفاع المدني خالل الثورة

سيطرة تنظيم الدولة تقطع عالقة الدفاع 
المدني بفريقي الرقة ودير الزور 

مل نتمكـن خـال اسـتعراضنا ملسـرية 

فـرق الدفاع املـدين السـورية يف املدن 

واملحافظـات املحررة مـن الوصول إىل 

عنـارص الدفاع املـدين يف الرقـة ودير 

الـزور، ألسـباب عديـدة أبرزهـا عـدم 

توافـر االتصـاالت واإلنرنـت، ويؤكـد 

الدفـاع  فريـق  فقـدان  الصالـح  رائـد 

وسـيلة  أي  أيًضـا  السـوري  املـدين 

للتواصـل مـع كا الفريقـن، الذين من 

املفـرض أن يكونـا جزًءا مـن منظومة 

الدفـاع املـدين السـوري، وذلـك منـذ 

اإلسـامية"  “الدولـة  تنظيـم  سـيطرة 

الصالـح  ويقـول  املدينتـن.  عـى 

منهـام  ألي  الوصـول  مـراًرا  "حاولنـا 

يؤكـد عـى  دون جـدوى”، يف حـن 

"اسـتمرار التواصـل مـع بعـض الفرق 

التي تسـيطر داعـش عى مدنهـا، مثل 

فريـق مدينة البـاب التابـع لحلب، وهو 

يتلقـى حتـى اللحظـة دعمه مـن فريق 

الدفـاع املـدين السـوري بالرغـم مـن 

وجـود داعـش”، عـى حـد تعبـريه.

ويضيـف "كان هنـاك تواصـل مع فرق 

الدفـاع املـدين يف كلتـا املدينتـن يف 

الفـرة التي أجـرت فيها منظمـة )آرك( 

تدريباتهـا يف شـهري حزيـران ومتوز 

2013 وخضـع كا الفريقـن للتدريب 

الفريقـن  كا  تسـلم  وقـد  حينهـا”، 

دعـاًم يف تلـك الفـرة، فاسـتلم فريـق 

مـن  واحـدة  معـدات  حقيبـة  الرقـة 

معـدات  وصندوقـي  "آرك"،  منظمـة 

مـن وحـدة تنسـيق الدعـم، يف حـن 

اسـتلم فريـق دير الـزور أربـع حقائب 

معـدات خفيفة وسـتة صناديق معدات 

متوسـطة مـن منظمـة "ACU"، "إىل 

أن فقدنـا التواصـل معهـم نهائيًـا بعد 

سـيطرة التنظيـم”، عـى حـد تعبـري 

 . لح لصا ا

وكان الدفـاع املـدين يف الرقـة حينهـا 

)قبـل دخول تنظيـم الدولة اإلسـامية( 

يتكـون مـن فريـق واحـد مؤلـف مـن 

تشـكيل  عـن  ويتحـدث  عنـًرا.   25

هـذا الفريـق، محمـد مصـارع، عضـو 

الرقـة،  يف  السـابق  املحـي  املجلـس 

املـدين  الدفـاع  قائـًا "تشـكل فريـق 

يف الرقـة عـن طريـق املجلـس املحي 

للمدينـة وريـف املركز )الريـف املحيط 

باملدينـة مبسـافة 15 كم ويتبـع إداريًا 

وتضمـن   ،2013 أيلـول  يف  ملركزهـا( 

املجلـس املحـي مكتبًـا خاًصـا بالدفاع 

هـو الـذي أنشـأ هـذا الفريـق بقيـادة 

بسـام السـعيد".

ويضيف "تسـلم جهـاز الدفـاع املدين 

بعـض املعـدات يف أواخـر 2013 مـن 

وحـدة تنسـيق الدعـم ودرّب العديد من 

الشـباب عـى عمـل الدفاع املـدين يف 

الريف واملدينة، مسـتفيًدا مـن الخربات 

مـازال  مصـارع  وبحسـب  القدميـة”، 

فريـق الدفـاع املـدين يعمـل يف الرقـة 

إىل اآلن، لكنـه يعـاين مـن قلـة أعـداد 

الـكادر "لديـه فقط 20 عنـًرا".

زيـادة  ميكـن  “ال  مصـارع  ويوضـح 

عـدد الفريـق لعـدم وجـود اإلمكانيـة 

لدفـع رواتبهم، إذ يتـوىل تنظيم الدولة 

دفـع رواتب الفريـق وكلفه التشـغيلية، 

ولكنـه ال ميدهم بـأي دعـم يف املعدات 

واآلليـات، وإمنـا يعتمد الفريـق عى ما 

ميتلكـه من معـدات سـابقة".

الفريـق  أن  عـى  مصـارع  ويؤكـد 

اسـتطاع إيجـاد مقـر لجهـاز اإلطفـاء 

مبسـاعدة التنظيـم، لكنـه ال يتبـع لـه، 

"الفريـق  بقولـه  ذلـك  إىل  ويلفـت 

إىل  ومسـتمر  البدايـة  منـذ  مسـتقل 

يحقـق  يك  اسـتقاليته  يف  اآلن 

االسـتمرارية".

قضى العديد من عناصر الدفاع المدني أثناء 
تأديتهم عملهم السيما بعد التدخل الروسي، 

والعدد غير معروف، لكنه يتجاوز السبع 
ضحايا بحسب آخر إحصائية.

إحدى آليات الدفاع المدني في حلب

http://www.enabbaladi.org/archives/60637
http://www.enabbaladi.org/archives/60770
http://www.enabbaladi.org/archives/60770
http://www.enabbaladi.org/archives/60770
http://www.enabbaladi.org/archives/60571
http://www.enabbaladi.org/archives/60635
http://www.enabbaladi.org/archives/60635
http://www.enabbaladi.org/archives/60571
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بروفيسور: القرار سيغني البنية الديموغرافية لتركيا 

الشارع التركي يتلقى قرار الحكومة بمنح 
"إذن العمل" للسوريين بـ "إيجابية"

عنب بلدي - اقتصاد

تشـري صحيفـة  "ملييـت"، إىل أّن القانون 

سـيعطي األولويـة يف منـح أذون العمـل 

لقطـاع الخدمـات، كـام سـيتيح القانـون 

التجاريـة  واملحـال  املصانـع  ألصحـاب 

تشـغيل عـرة باملئـة مـن األيـدي العاملة 

مـن املواطنـن السـورين.

وبحسـب "BBC" فـإن أوضـاع الاجئـن 

أهـم  مـن  كانـت  تركيـا،  يف  السـورين 

قمـة  يف  نوقشـت  التـي  املوضوعـات 

األتـراك  بـن  األخـرية  األورويب  االتحـاد 

واألوروبيـن.

وتشـري األرقـام الرسـمية، إىل وصول عدد 

الاجئن السـورين يف تركيـا إىل ميلونن 

ألًفا. و421 

بـدوره تطـرق وزيـر الشـؤون األوروبيـة 

الريك، فولـكان بوزكر، إىل هـذه الخطوة 

بشـأن السـورين خال حديثه يف الربملان 

الـريك، والتـي تحـدث فيهـا عـن أوضاع 

الاجئـن السـورين يف تركيا.

بالتعـاون مـع  إنـه يعمـل  وقـال بوزكـر 

الـريك،  الربملـان  يف  السـابق  النائـب 

مرتـى يتـش، عـى خطـة عمـل إلنفاق 

االتحـاد  منحهـا  يـورو،  مليـارات  ثاثـة 

األورويب مؤخـرًا لركيـا الحتـواء الاجئن 

أراضيهـا. عـى 

"ال  املبلـغ  هـذا  أن  إىل  الوزيـر  ولفـت 

يختـر جهود تركيا ملسـاعدة السـورين، 

فنحـن نقـوم بواجبنـا تجـاه السـورين، 

وقـد أنفقـت تركيـا مثانيـة مليـارات يورو 

حتـى اآلن"، مردفًـا "سـيدخل 400 ألـف 

طفـل سـوري املـدارس قريبًـا، وسـنؤّمن 

الخدمـات الصحيـة، فضـًا عن أننـا نعمل 

عـى منـح إذن عمـل للسـورين".

القرار لن يؤثر على العمالة التركية 
أمـا صحيفـة وطـن، فذكـرت يف عددهـا 

الصـادر يف 14 كانـون الثـاين، أن إعـان 

منـح إذن العمـل كان مسـألة وقـت وقوبل 

العمـل  أوسـاط  يف  "إيجـايب"  بشـكل 

واإلدارة املحليـة يف مدينـة غـازي عنتـاب.

بلديـة  رئيسـة  شـاهن،  فاطمـة  وقالـت 

غـازي عنتـاب، "إن تخصيص نسـبة عرة 

باملئـة مـن األعـامل للسـورين هـو أصاً 

السـوريون يف  أمـر واقـع، حيـث يعمـل 

كل املجـاالت ويجـب إدخالهـم يف النظام، 

يجـب علينا تأمـن االحتياجـات الرورية 

للسـورين، ومـن ثـم القيام بعمـل خطط 

طويلـة األمـد بخصـوص السـورين، وقد 

قامـت الحكومـة بخطـوة كبـرية يف هـذا 

املجـال وأجـد هـذا القـرار مهـامً للغاية". 

والضـامن  العمـل  وزيـر  قـال  بينـام 

االجتامعـي، إن "القـرار لـن يؤثـر بشـكل 

األتـراك".  املواطنـن  عـى  سـلبي 

بروفيسور: القرار سيدعم اإلنتاج في 
تركيا

القـرار  قوبـل  أخـرى،  جهـة  مـن 

أصحـاب  قبـل  مـن  أيًضـا،  بـ"إيجابيـة" 

العمـل، يقـول شـابان غوغنـه، مديـر أحد 

املقاهـي "أعتقـد أن منـح إذن العمـل يشء 

جيـد، أنـا أعمل هنـا بـ 80 لـرية يف اليوم، 

وبعض األشـخاص ال يرضون بهـذا العمل، 

عـى األقـل يعرف السـوريون قيمـة العمل 

واملـال". 

يف  الربوفيسـور  األسـتاذ  يقـول  بـدوره، 

جامعة سـليامن دمرييل، سـعاد كولوكرك، 

لصحيفـة "ملييـت"، "إن منـح إذن العمـل 

يشء صحيـح.. القـرار جـاء إيجابيًـا حيث 

إنـه سيسـاعد عـى دمـج السـورين يف 

الجنوب الرقـي، واألناضول ويسـاعد يف 

دعـم اإلنتـاج يف تركيـا، وسـيغني البنيـة 

الدميوغرافيـة للبلـد".

وأضـاف كولوكـرك، "نحـن مجـربون عى 

أخـذ خطـوات باتجـاه متكـن السـورين 

مـن االسـتقرار بشـكل دائـم يف تركيا".

القرار ليس صائًبا 
مـن جهتهـا، ذكـرت صحيفـة "غرتشـك" 

يف عددهـا، 13 كانـون الثـاين، أن األتراك 

العاطلـن عـن العمل عـربوا عن اسـتيائهم 

القرار. نتيجـة 

ويقول املواطـن رجب بيني، إنـه كان يبيع 

السـمك عى عربـة متنقلة إلطعـام عائلته، 

ويضيـف "أطفالنا يعيشـون يف فراغ، فإذا 

كانـت هنـاك إمكانيـات عند الدولـة فلتهتم 

مبواطنيهـا العاطلـن عـن العمـل وتفتـح 

الطريـق لهـم، والشـباب الذيـن ال يجدون 

ويتعلمـون  املقاهـي  يف  يجلسـون  عمـًا 

العـادات السـيئة مثـل املخـدرات، أتحـدث 

بنفـس  العمـل  عـن  وعاطـًا  أبًـا  كـوين 

الوقـت، أصبح الحـد األدىن للرواتب 1300 

العمـل  أربـاب  سـيوظف  ولذلـك  لـرية، 

السـورين بــ 800-900 لـرية وبالنتيجة 

البطالة". سـتزداد 

"مواطنـو  أكـن  حسـن  املواطـن  ويقـول 

تركيـا ال يعملـون بينـام يعطى السـوريون 

إذن العمـل، وال أجـد هـذا القـرار صائبًا". 

ويضيـف "يوجـد لـدي أصدقـاء مل يذهبوا 

اىل العمـل منـذ عـرة أيـام، ومل يدفعـوا 

أوالدهـم،  يطعمـوا  ومل  بيوتهـم  أجـرة 

للرواتـب،  األدىن  الحـد  ارتفـاع  وبسـبب 

العمـل  تـم رصف بعـض أصدقـايئ مـن 

ويعملـون كحاّملـة لكسـب قـوت يومهم".  

دخول القرار حيز التنفيذ
وكانـت الكاتبـة الركيـة شـناي اوزديـن، 

 15 فيسـبوك،  كتبـت عـى صفحتهـا يف 

كانـون الثـاين أنـه "تـم إقـرار القانـون 

الناظم للسـامح للسـورين بالعمل ونره، 

ويبـدأ العمـل بـه اعتبـاراً مـن اليـوم )15 

كانـون الثـاين(". 

متاًحـا  سـيكون  العمـل  "إذن  وأضافـت 

عـى  مـى  الذيـن  السـورين  ألولئـك 

دخولهـم الحاميـة املؤقتـة )الكمليك( سـتة 

أشـهر، وبإمكانهـم العمـل يف املدينة التي 

وثيقتهـم". منهـا  اسـتصدروا 

هـي  املوجـودة  "الكوتـا  أن  وأوضحـت 

عـرة باملئـة، لكـن القانـون ترك هامًشـا 

لزيـادة الكوتـا يف حـال مل يتمكن صاحب 

العمـل من إيجـاد موظفن أتـراك للوظيفة 

التـي يطلبهـا، كـام أن الكوتا فيـام يخص 

الحيوانـات  وتربيـة  الزراعـة  قطاعـات 

اعتامدهـا  واليـة  لـكل  ويعـود  مختلفـة، 

احتياجاتهـا". حسـب 

وبحسـب أوزدن فإنـه "يف أماكـن العمـل 

التـي فيهـا أقل من عـرة عـامل، باإلمكان 

تشـغيل سـوري واحد.

وبإمـكان الجمعيـات )دارنـك( أن توظـف 

سـورين، ومُينع تشـغيل السـورين بأجر 

أقـل من الحـد األدىن العام لألجـور، كام أن 

قوانـن الضـامن االجتامعي تنطبـق عليهم 

أيًضا". 

مليونـن  مـن  أكـر  تركيـا  وتسـتضيف 

ونصـف مليـون مواطـن سـوري، عـرة 

باملئـة منهم يعملـون فيام ينتظـر أكر من 

600 ألـف سـوري فرًصـا للعمـل.

بعد أن أقر مجلس الوزراء التركي إصدار قانون يتيح لنحو 600 ألف سوري العمل في تركيا بشكل قانوني، تباينت ردود الفعل حيال 
هذه الخطوة، التي جاءت لتعزيز اندماج الالجئين السوريين في المجتمع التركي والمساهمة بالنمو االقتصادي، من خالل الكفاءات 

والمهارات السورية المتوفرة على األراضي التركية والتي يمكن االستثمار فيها لتحقيق فائدة مشتركة للطرفين. 

شاب سوري 
يعمل في 

مطعم بمدينة 
اسطنبول

19 تشرين الثاني 
2015

)عنب بلدي(

عنب بلدي - اقتصاد 

تعتـزم الهنـد اسـتكامل مشـاريعها االقتصادية 

املتوقفـة يف سـوريا، كإحـدى مثـرات االجتامع 

بن وزيـرة الخارجية الهندية، سوشـام سـوارا، 

ونظريها السـوري وليـد املعلـم، يف نيودلهي.

وذكـرت صحيفـة "بزنـس سـتاندرد" الهندية، 

األربعـاء 13 كانـون الثـاين، أن الوزيـرة أكدت 

االئتـامن،  الثانيـة مـن خـط  الريحـة  طـرح 

البالـغ 240 مليـون دوالر، قريبًا، إلمتام مروع 

محطـة تريـن الحرارية قرب دمشـق، مشـريًة 

إىل أنهـا سـتضيف إىل ذلك ثاثـة ماين دوالر 

السـتكامل معمل حـامة للحديـد والصلـب.

بالتعـاون مـع  املروعـن  العمـل عـى  وكان 

الهنـد توقـف عـى خلفيـة األزمـة يف سـوريا 

املاضيـن. العامـن  خـال 

وطالـب وليـد املعلم نيودلهي باسـتكامل العمل 

الجانـب  وعـد  كـام  املتوقفـة،  املشـاريع  عـى 

الهنـدي مببلـغ 100 مليـون دوالر، وهـو املبلغ 

املتبقـي من 240 مليـون دوالر ملـروع الطاقة 

ترين. محطـة  يف 

وكانـت رشكـة بهـارات الهنديـة للكهربائيـات 

الثقيلـة املحـدودة )BHIL( وقعـت عقـًدا، يف 

تريـن األول 2009، إلعـداد منشـأة الطاقـة، 

ولكنهـا توقفـت عـن العمـل بـه بسـبب األزمة 

يف سـوريا.

معمل "الصلـب"  هنـود إن  وقال مسـؤولون 

نيودلهـي  االنتهـاء، كـام طالبـت  قـارب عـى 

للمهندسـين  األمـن  بتوفـري  السـورين 

العمـل. إنهـاء  لتتمكن مـن 

وكان املعلـم دعا الهند لاسـتثامر بقطـاع الغاز 

والنفـط، وأعلـم سـواراج وكبار املسـؤولن يف 

الهنـد بالوضـع السـيايس الداخي يف سـوريا، 

لألنبـاء  الرسـمية  السـورية  الوكالـة  بحسـب 

نا". "سا

وتطلّـع املعلـم إىل مسـاعدة الهنـد "يف تلبيـة 

احتياجاتهـا الغذائية والدوائيـة ويف توفري كتب 

يف مجال التعليم التقني، ومسـاعدة سـوريا يف 

بنـاء قدراتهـا لتوليـد الطاقة"، وفق "سـانا".

الهند تنوي استكمال مشاريعها االستثمارية في سوريا 
سوشما سوارا ونظيرها السوري وليد المعلم، في نيودلهي - 13 كانون الثاني 2015 - )إنترنت(
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تعيـش حمص اليـوم، كـام أغلـب املناطق يف سـوريا، 

فصـًا جديـًدا من املعانـاة مع شـتاء قاس ومظلـم، إثر 

غيـاب الكهربـاء معظـم سـاعات اليـوم وأزمـة الوقود 

املسـتمرة منـذ فـرة طويلة.

ال تقتر قسـوة الشـتاء عـى سـكان الخيـام والعراء، 

فداخـل مكتـب صغـري يف منطقـة تجارية تقيـم إميان 

مـع أطفالها الثاثـة، وتقول "مل أعد أحلم سـوى مبكان 

دافـئ مـع زوجي وأطفـايل، زوجـي مفقود منـذ ثاث 

سـنوات، تنقلـت وتردت من مـكان آلخر بعـد نزوحي 

مـن بيتـي املهـدم، واآلن اسـتأجرت هـذا املكتـب مببلغ 

20 ألـف لـرية سـورية شـهريًا، وهـو رقـم كبـري جًدا 

قياًسـا ملا أتقاضـاه كموظفـة حكومية".

يف البدايـة كان املكتـب منهوبًـا بالكامـل بـا نوافـذ 

وأبـواب، فاسـتعاضت إميـان عنهـا بقطـع النايلـون، 

منـذ  بـات،  وبرودتهـا  الريـاح  صفـري  صـوت  لكـّن 

بدايـة الشـتاء، "كابوًسـا" يوميًا لـألم وأطفالهـا، وفق 

تعبريهـا.

يرافـق بـرد حمـص الـذي يعانيه سـكان املدينـة، مع 

واقـع خدمـي يـزداد سـوًءا وكهربـاء شـبه مقطوعـة 

متاًمـا، وقيـود مفروضـة عـى رشاء املـازوت، إذ كانت 

مخصصـات بيـع كل أرسة 100 ليـر فقـط، مـا جعـل 

أسـعار السـوق السـوداء باهظـة ومغشوشـة يف أغلب 

األحيان.

وال يسـتوطن الربد األطراف واألجسـاد فقـط، فثمة برد 

آخـر حّل محـل حـرارة الحـامس والتفاؤل بالغـد، ومع 

تّقلـص الخدمـات تتقلّـص الرغبـات شـيئًا فشـيئًا، فام 

ـا طبيعيًا بـات أمنية بعيـدة، يف ظروف  كان سـابًقا حقًّ

الحـرب والغـاء وقلّة فـرص العمل.

أمنياتـه، بعـد اضطـراره  سـعيد شـاٌب يتحـدث عـن 

للنـزوح مـن الريـف املشـتعل واإلقامـة باملدينـة، "أجد 

نفـيس اليـوم با أفق وبا أحـام، كل الخيـارات صعبة 

ومل يتبـق يف هـذا البلـد سـوى مـن ميتلـك وظيفـة 

ودخـًا ثابتًـا، لذلك أجد نفـيس مع مجموعـة املوظفن 

الباقـن يف حمـص، مقابـل أعـداد كبرية مل يعـد لديها 

خيـار سـوى الهجـرة أبعـد مـا ميكن".

أبـو سـامل من أهـايل تدمـر يقـول "أسـكن اآلن حمص 

وفوجئـت برؤيـة الِجـامل الصغـرية الفتية تذبـح وتباع 

لحومها بأسـعار زهيدة، قياًسـا ببقية اللحـوم، ثم عرفت 

أنهـا مرسوقـة مـن أهـل الباديـة ومحشـورة يف أحـد 

الصـاالت بعد جلبها بواسـطة الشـاحنات العسـكرية".

تبـاع لحـوم الِجـامل ألهـل حمـص لكونها مـن "ذوات 

الشـفة املشـقوقة"، التي تحـرّم الطائفة العلويـة أكلها، 

كـام يقـول أبو سـامل، ويضيـف "أشـعر باألسـف ألنّه 

وعـى هـذه الوترية لـن يبَق مـن تلك الحيوانـات يشء، 

ثـم أتذكـر أنـه حتـى البـر لـن يبـق منهـم أحـد إذا 

الظـروف". هذه  اسـتمرت 

بكلـامت مؤثّـرة تقول إميسـا، وهـي ُمدرّسـة متطّوعة 

يف جمعيّـة خرييّـة لألطفـال، "لشـّدة الـربد تنكمـش 

فيوقـظ  رمبـا،  أكـر  بنفسـك  تشـعر  نفسـك،  عـى 

الشـتاء أحاسـيس مل تكـن تظـّن أنّهـا بذلـك العمـق. 

حتّـى أمـراض الشـتاء تبـدو مألوفـة، بّحـة صوتـك 

وكرة الشـوك التـي تتلمسـها يف حلقـك مألوفـة جًدا، 

تشـبه إحساسـك كّل مرةابتلعـت مـا توّد قولـه، يك ال 

تنصـت آذان الجـدران كّل أحاديـث الناس عـن اليأس، 

باسـتعادة  يأمـل  أحـد  السـفر، ال  اليـأس حتـى مـن 

هنا". الحيـاة 

"تتكـّور كجنـن تحـت الغطاء، كجنـن قد يـوّد لو  أنه 

يبقـى جنيًنـا، ومل يـركل جـدران رحـم أّمـه ليخـرج"، 

تضيـف إميسـا، متسـائلًة "أتعتقـد أننـا نسـري نحـو 

الهاويـة أم وصلناهـا؟".

مقبرة لالجئين السوريين في منطقه الفاعور في البقاع )موقع المدن(

جنائز بال مشيعين في الغربة    
 القبر على السوريين

ّ
متر بمتر.. حين يعز

حنين النقري - عنب بلدي 

مشـكات مهمشـة ماتـزال بعيدة عـن أضواء 

السـوريون،  يعانيـه  ملـا  اإلعامـي  الركيـز 

ومنهـا "املـوت يف الغربـة"، بـكل مـا يولّده 

هذا االقـران من تعقيـدات نفسـية وقانونية 

وماديـة، ومضاعفـات تعزز شـعور الوحدة، 

وتزيـد من ثقل املوت ووحشـته، ال سـيام مع 

جنائـز با مشـيعن.

مل يتوقـع عمـر، طالـب يف كليـة الهندسـة، 

عندمـا لجـأ وعائلتـه إىل لبنـان أن إقامتهـم 

فيهـا سـتطول، فقـد غـادروا ريـف دمشـق 

بعد أن سـاءت األوضـاع األمنيـة يف منطقته 

هـذا  رافقهـم  قريبـة،  عـودة  أمـل  عـى 

اإلحسـاس دوًمـا إىل أن تـويف والـده فجـأة 

.2013 مطلـع عـام 

بيروت.. حيث يعّز القبر
يقـول عمر إن قـرار العائلة الفـورّي كان بنقل 

جثـامن والـده إىل سـوريا، وبـدل أن يلتفـت 

أهـل املتـوىف إىل حزنهم بفقـده والدعـاء له، 

بـدأت زوبعـة اإلجـراءات واألوراق املطلوبـة، 

ويضيـف "أخربونـا أنـه يجـب الحصول عى 

ورقـة مـن املشـفى واسـتخراج شـهادة وفاة 

من املختار، ثم الذهاب إىل السـفارة السـورية 

ألخـذ املوافقـة عـى نقـل الجثـامن وأن هذه 

العمليـة تحتـاج إىل ثاثـة أيام".

كان  السـبت،  يـوم  الوفـاة  لحـدوث  ونظـرًا 

عى العائلـة انتظـار انقضاء يومـي العطلة، 

لتبـدأ اإلجـراءات يـوم االثنن وتسـتمّر حتى 

عائلـة  تفضلـه  مل  الـذي  األمـر  األربعـاء، 

بتأخـر  املتـوىف، بحسـب عمـر "مل نرغـب 

نقـل الجثامن خمسـة أيـام فقررنـا دفنه يف 

لبنـان، وهنـا كانت مرحلـة البحـث األصعب 

."

فوجئـت العائلة بأن سـعر القـرب يف بريوت 

فمعظـم  وجـد،  إن  دوالر   2500 يتجـاوز 

للبنانيـن  مخصصـة  املدينـة  يف  املقابـر 

فحسـب، لتلجـأ العائلـة بعد االستفسـار من 

إىل  الجثـامن  لنقـل  واملسـؤولن  املعـارف 

البقـاع ألن "اإلجراءات هناك أسـهل وأسـعار 

القبـور أرخـص".

بقعة في البقاع
مـع  التواصـل  مـن  سـاعات  خمـس  بعـد 

األقـارب يف البقـاع والسـعي بحـّل للعائلة، 

وافقـت إحـدى املقابـر بيعهـم قـربًا مبليون 

دوالًرا(،   650 يعـادل  )مـا  لبنانيـة  لـرية 

باإلضافـة ملئـة دوالر أجـور النقـل. وافقـت 

عمـر  يتابـع  آخـر،  خيـار  لغيـاب  العائلـة 

واسـتخرجنا  إسـعاف  سـيارة  "اسـتأجرنا 

شـهادة وفاة مـن املشـفى واملختـار، ودفناه 

هنـاك رحمـه اللـه".

أصبـح قرب والـد عمـر مبثابة رابـط لهم يف 

لبنـان والبقـاء فيهـا، يقـف يف وجههم عند 

كل نقـاش للسـفر إىل بلـد آخـر، ويضيـف 

"الوقـع النفيس لدفـن والدي خارج سـوريا 

كان صعبًـا للغايـة، كثـريًا مـا نتناقش حول 

إعـادة الرفات معنـا إىل سـوريا عندما نعود، 

حتـى الخـروج مـن لبنـان والسـفر لبلـدان 

أخـرى صـار مرتبطًـا بإمكانية نقـل جثامن 

معنا". أيب 

وفـاة  مـن  مـدة  بعـد  عمـر  جـدة  توفّيـت 

والـده، لكنـه كان قد اكتسـب خـربة باألوراق 

املطلوبـة، كـام يقـول "لألسـف قمـت بـكل 

يشء بشـكل روتينـي، سـعر القرب أقـل ألنه 

كان باألصـل طريًقـا بجانـب جـدار املقربة، 

وبسـبب الضغط ألغـوا الطريق وحفـروا فيه 

قبـوًرا، كان القـرب بــ 350 دوالًرا".

حلول مؤقتة
تشـّكل أسـعار القبور يف لبنـان عقبة كبرية 

أمـام السـورين، فكثـريون ال ميلكـون مـا 

يدفعونـه لقـاء غرفـة فـوق األرض أو حفـرة 

فرديّـة  حلـواًل  جعـل  الـذي  األمـر  تحتهـا، 

بسـيطة تظهـر ملواجهة هـذه املشـكلة، يقول 

القـرب  مثـن  النـاس  يجمـع  "أحيانًـا  عمـر 

ملسـاعدة أهـل املتـوىف، منـذ فـرة اشـرى 

ثـرّي قطعـة أرض جبليـة كمدفن للسـورين 

لكـن الحفـر فيهـا صعـب للغايـة لـذا مـن 

النـادر أن يدفـن أحـد فيهـا".

تجربـة عمر مـع صعوبات توفري قـرب لوالده 

ولجدتـه مـن بعـده، جعـاه يفّكـر بطريقة 

يسـاعد فيهـا النـاس يف لبنـان، ويقـول إنه 

ومجموعة من الناشـطن يحاولـون التواصل 

مـع عـدة بلديات لـراء قطعة مـن األرايض 

الحكوميـة، "لكـن إىل اآلن مل نلـق رًدا مـن 

أحـد، باإلضافـة إىل غاء سـعر األرايض هنا 

فالدونـم بـ 70 ألـف دوالر"، وفـق قوله.

"Mezarlık" تركيا
طالـب  محمـد،  وضـع  يكـن  مل  تركيـا  يف 

جامعـي مـن حـامة، مختلًفـا عن عمـر، فقد 

وجـد نفسـه يف خريـف 2015 فجـأة أمـام 

العائلـة" كـام سـاّمه،  وفـاة والـده "كبـري 

وهنـا كانـت الحـرية بـن نقـل جثامنـه إىل 

سـوريا أو دفنـه يف تركيـا حـارضًة أيًضـا.

"بعـد مشـورة رجـال العائلـة اتفقنـا أن يتم 

الدفـن يف سـوريا"، يقـول محّمـد "توجهت 

لركـة الطـريان واصطحبـت اسـتامرة لنقل 

الجثـامن لبـريوت ومنهـا إىل سـوريا، لكـن 

املوظـف هنـاك كان لـه رأي آخر ".

أخـرب موظـف رشكـة الطـريان محمـد عـن 

التـي سـتواجههم مـن  الصعوبـات األمنيـة 

املشـاكل  وعـن  اللـه  حـزب  عنـارص  قبـل 

املحتملـة يف لبنـان، األمر الـذي جعله يحجم 

عن قـرار نقل الجثـامن إىل سـوريا "أخربت 

ففـي  تركيـا،  الدفـن سـيتم يف  أن  عائلتـي 

النهاية هـي أرض مسـلمن واألذان يرفع إىل 

جانـب املقـربة".

بعـد اسـتامه تقريـر الوفـاة مـن املشـفى 

يسـمى  مـا  أو  املقـربة،  إىل  محمـد  توّجـه 

بالركيـة Mezarlık، حيـث طلـب قـربًا بناء 

عـى تقرير الوفـاة، "أعطوين لوحـات للقرب 

وحـددوا موعـد الدفـن عقب صـاة الظهر".

يجـري تغسـيل امليـت يف املقـربة، ثـم ينقل 

الجثـامن إىل مسـجد قريـب للصـاة عليـه، 

ويضيـف محمـد "القـرب هنـا مجـاين متاًما 

وهـو مـن خدمـات البلديـات، بإمـكان مـن 

يريـد أن يدفـع تكاليـف إضافيـة لبنـاء قـرب 

رخامـي".

كان العـزاء يف نفـوس عائلة محمـد إمكانية 

زيـارة قـرب والـده بشـكل دائم ولـو دفن يف 

أرض غـري سـورية، ويقـول "أيب إىل جوارنا 

نـزوره متـى شـئنا، أمـا يف سـوريا فحتـى 

القـرب ال يأمـن القصـف والدمـار، ولنـا يف 

رسـول اللـه صـى اللـه عليه وسـلم أسـوة، 

فقـد دفـن يف املدينـة رغـم أن مكـة املكرمة 

أحـب املـدن إىل قلبه".

"وما تدري نفس بأي أرض تموت"
"خرجـت عّمتـي مـن داريـا، ونزحـت منهـا 

إىل العديـد مـن مـدن ريـف دمشـق، ثم إىل 

وحـن  مـر،  إىل  السـفر  حاولـت  األردن، 

لتتـوىف  تركيـا،  إىل  سـافرت  تسـتطع  مل 

معظـم  عـن  بعيـًدا  أضنـا  يف  شـهر  بعـد 

أوالدها املشـتتن بـن األردن ولبنـان ومر 

والبحريـن وسـوريا"، بهـذا بـدأت الصحفية 

خلـود وليـد حديثهـا، مصداقًـا لآليـة "ومـا 

تـدري نفـس بـأي أرض متوت"، يف إشـارة 

إىل تحـول حـال عائلتهـا كـام حـال معظـم 

السـورين اليـوم.

ومشـاعرها  مشـاهداتها  عـن  خلـود  تنقـل 

أثنـاء دفـن الصحفـي ناجـي الجـرف )الذي 

قتـل يف 27 كانون األول املـايض( يف مقربة 

عربيـة يف غـازي عنتـاب، وتقـول "كتيـري 

صعـب يضمك تـراب غريب.. كتري كان بشـع 

التخيّـل، هـل ميكـن التصور أن الشـيخ طلب 

مرجـاًم عندما أنزلـوا ناجي إىل قـربه ليلقنه 

الشـهادة؟، كل يشء كان غريبًـا".

يف ذات املقـربة ويف الوقـت عينـه كان هناك 

سـورّي آخر يـوارى الـرى وحيـًدا، تضيف 

خلـود "مل يكـن برفقتـه أحـد سـوى رجلن 

طلبـوا من املشـيعن لناجي أن يصلـوا معهم 

عليـه، كان وحيـًدا.. ولـو مل تتزامـن جنازته 

مـع جنـازة ناجي ملا ُوجـد من يصـي عليه.. 

الله". رحمـه 

تضـاف  عندمـا  إذن،  الغريـب  املـوت  هـو 

ومقابـر  جديـدة،  قوانـن  تعقيـدات  إليـه 

تتحـاىش ضـّم جثامن السـورين وتفصلهم 

تطالـب  أخـرى  عـن سـواهم، وتريحـات 

باسـتصدار فتـاوى لحـرق جثثهـم أو رميها 

يف البحـر كـام رّصح كامـل كزبر، مسـؤول 

ملـف النازحـن السـورين يف بلديـة صيدا، 

لضيق مقابـر اللبنانين باللبنانين أنفسـهم. 

فهل يضيـق باطـن األرض بالسـورين، بعد 

أن ضـاق بهـم ظاهرها؟خلود وليـد حديثها، 

مصداقًـا عـى آيـة "وال تـدري نفـس بـأي 

أرض متـوت"، وبصـريورة حياة تشـبه حال 

اليوم. السـورين  معظـم 

تنقـل خلود عن مشـاهداتها ومشـاعرها أثناء 

دفـن الصحـايف ناجـي الجـرف )الـذي قتل 

مقـربة  يف  املـايض(  األول  كانـون   27 يف 

عربيـة يف غـازي عنتـاب، وتقـول "كتيـري 

صعـب يضمك تـراب غريب.. كتري كان بشـع 

التخيّـل، هـل ميكـن التصور أن الشـيخ طلب 

مرجـاًم عندما أنزلـوا ناجي إىل قـربه ليلقنه 

الشـهادة!، كل يشء كان غريبًـا".

يف ذات املقـربة ويف الوقـت عينـه كان هناك 

سـورّي آخر يـوارى الـرى وحيـًدا، تضيف 

خلـود "مل يكـن برفقتـه أحـد سـوى رجلن 

طلبـوا من املشـيعن لناجي أن يصلـوا معهم 

عليـه، كان وحيـًدا.. ولـو مل تتزامـن جنازته 

مـع جنـازة ناجي ملا ُوجـد من يصـي عليه.. 

الله". رحمـه 

تضـاف  عندمـا  إذن؛  الغريـب  املـوت  هـو 

ومقابـر  جديـدة،  قوانـن  تعقيـدات  إليـه 

تتحـاىش ضـّم جثامن السـورين وتفصلهم 

تطالـب  أخـرى  عـن سـواهم، وتريحـات 

باسـتصدار فتـاوى لحـرق جثثهـم أو رميها 

يف البحـر كـام رّصح، كامـل كزبر، مسـؤول 

ملـف النازحـن السـورين يف بلديـة صيدا، 

لضيق مقابـر اللبنانين باللبنانين أنفسـهم. 

فهل يضيـق باطـن األرض بالسـورين، بعد 

بهـم ظاهرها؟ أن ضـاق 

لحياة طبيعية "غير موعودة"..

حمص تصارع "كابوس" البرد
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عنب بلدي - حلب 

بـدأ فريق "مؤسسـة األمـة" يف العارش مـن كانون 

الثـاين الجـاري بتوزيـع املسـاعدات الشـتوية عى 

أهـايل مدينتـي حلـب وإدلب، تحـت عنـوان "دفئًا 

وساًما".

وتهـدف الحملـة إىل تخفيـف معانـاة األهـايل يف 

الـربد  مـن  النـزوح  السـوري ومخيـامت  الداخـل 

بحسـب  اإلمـكان"،  "قـدر  الثلجيـة  والعواصـف 

أسـمر الحلبـي، مديـر مكتـب املؤسسـة يف مدينة 

حلـب، وتغطـي مناطـق عـدة منهـا حلـب، وإدلب، 

ومـارع، ودير جـامل، وكفرنبل، وبعـض املخيامت.

الحملـة تتضمـن نشـاطات عـدة، من بينهـا توزيع 

مـاديت املـازوت والحطـب، باإلضافـة إىل املدافـئ 

ومسـتلزماتها والكسوة الشـتوية )معاطف، أحذية، 

بطانيـات(، وفًقـا للحلبـي، الـذي أوضـح أن أعداد 

املسـتفيدين قاربـت 436 عائلة تتـوزع يف مدينتي 

حلـب وإدلـب وريفيهام.

ونظّمـت املؤسسـة اسـتبيانًا لحر عـدد العائات 

األول  كانـون   28 يف  املـروع،  سـيغطيها  التـي 

املـايض، قبـل أن تبـدأ بتوزيـع املسـاعدات مطلـع 

كانـون الثـاين الجـاري يف الريـف، إال أن بعـض 

املسـتفيدين مـن املـروع، نزحـوا عـن منازلهـم 

سيسـتلمون  أنهـم  يعنـي  مـا  القصـف،  بسـبب 

مسـاعداتهم مـن مقـر املؤسسـة يف حلـب حـن 

عودتهـم، وفًقـا للحلبـي.

مشاريع أخرى للمؤسسة
األمـة" حاليًـا عـى مشـاريع  وتعمـل "مؤسسـة 

"كـن  تديرمـروع  إذ  مجـاالت،  عـدة  يف  أخـرى 

السـوري  الداخـل  يف  األهـايل  ملسـاعدة  عونًـا"، 

وخاصـة املناطـق املحـارصة، إغاثيًـا، إضافـة إىل 

مـروع "بلسـم"، ويضـم توزيع األدويـة وبعض 

املعـدات الطبية عى عـدد من املشـايف امليدانية يف 

املناطـق التـي تغطيهـا املؤسسـة.

املؤسسـة  ترعـاه  آخـر  مـروع  األمـل"  "براعـم 

ترميـم  إىل  إضافـة  وتجهيزهـا،  املـدارس  ويدعـم 

الحريـة"،  جيـل  إنشـاء  عـى  "للعمـل  بعضهـا 

بحسـب الحلبي، الذي لفـت إىل أنها تسـعى لتنفيذ 

القريـب. املسـتقبل  مشـاريع عديـدة يف 

ومـن ضمـن املشـاريع، مـروع حاميـة الطفـل، 

ومـروع تنمـوي يخـص املـرأة السـورية، إضافة 

إىل مـروع إنشـاء محتـوى علميًا لكافـة املدارس 

يف املناطـق املحـررة، عـى أن يخصـص للطـاب 

الذيـن فقـدوا سـنة دراسـية أو أكر.

وكانـت املؤسسـة أنشـأت، حزيـران املـايض، أول 

مدينـة  داخـل  املحـررة،  املناطـق  لأليتـام يف  دار 

حلـب، وترعـى أكر مـن 30 طفًا يتيـاًم، يف مبنًى 

مجهـز بشـكل كامل بصـاالت تدريـس وترفيه، كام 

توزع كفاالت شـهرية عـى 237 طفـًا يف الداخل 

السوري.

 ،2013 مطلـع  تأسسـت  األمـة"  "مؤسسـة 

التعليميـة  املشـاريع  مـن  عـدًدا  ونظّمـت 

املـدارس  مـن  العديـد  أدارت  كـام  والتنمويـة، 

عـرب مكتبيهـا يف إدلـب وريفهـا، باإلضافـة إىل 

وريفهـا. حلـب  مدينـة  مكتبـي 

"إدارة المخاطر والتحكم بها"    

مبادرة تستهدف كوادر 70 مركًزا حيوًيا في إدلب

عنب بلدي - إدلب 

وبـدأ املـروع أنشـطته األسـبوع املايض، 

يف مدينـة أريحـا بريـف إدلـب، وطرحـت 

سـمري  املهنـدس  مقتـل  عقـب  فكرتـه 

سـويد، مديـر برنامج امليـاه واإلصحاح يف 

املنظمـة، األحـد 10 كانـون األول، بحسـب 

فـؤاد السـيد عيى، مديـر برامـج املنظمة 

يف الداخـل السـوري.

70 مركًزا حيوًيا يستهدفها 
المشروع

ويـرف مكتب األمن والسـامة يف املنظمة 

عـى املـروع، وقـال السـيد عيـى، إن 

املكتـب ينسـق مـع مراكـز الدفـاع املـدين 

ضمنهـا  تدريباتـه  ينفـذ  منطقـة  كل  يف 

التدريـب".  سـيناريوهات  يف  "ليشـاركوا 

السـيد عيـى أضـاف يف حديثـه لعنـب 

بلـدي، أن خطـة املـروع "تدريـب كوادر 

أكـر من 70 مركزًا ومدرسـة، ومسـتوصًفا 

ومشـفى، خـال ثاثـة أشـهر، إضافة إىل 

تزويدهم بأدوات السـامة، مـن خال كادر 

مـن املختصـن باألمن والسـامة".

ويعمـل كادر املـروع عـى زيـادة وعـي 

الريحة املسـتهدفة، وتدريبهـم عى ردود 

مثـل  املخاطـر  حـاالت  يف  اآلمنـة  الفعـل 

القصف الجـوي وحوادث الحريـق، إضافة 

اإلنقـاذ  وإجـراءات  الحاميـة،  مبـادئ  إىل 

األويل، وفـق منسـق  اإلسـعاف  وتقنيـات 

الربامـج والراكات يف منظمة "بنفسـج"، 

ترييس. عمـر 

ويسـتهدف املروع جميع املرافـق العامة، 

كاملـدارس، واملشـايف، واملخابـز، ومراكـز 

والدوليـة،  املحليـة  اإلنسـانية  املنظـامت 

بحسـب تريـيس، الـذي أوضـح يف حديثه 

الوحـدات  "يربـط  أنـه  بلـدي،  لعنـب 

املشـاركة، مبراكـز الدفـاع املـدين األقـرب 

جغرافيًـا".

ماذا يقدم المشروع؟
أن  وجـدت  املنظمـة  إن  قـال  تريـيس 

العاملـن يف املجـال اإلنسـاين هـم األكر 

القصـف  جـراء  واألذى،  للـرر  عرضـة 

بحكـم طبيعـة عملهـم، مضيًفـا "جمعنـا 

واحـد  تدريـب  يف  املهمـة  األمـور  كافـة 

اإلنسـاين،  املجـال  يف  بالعاملـن  خـاص 

وميكننـا تدريـب كـوادر أي منظمـة تديـر 

مسـتودًعا". أو  مدرسـة  أو  مشـفى 

ويـزود املـروع جميـع املركـز بوسـائل 

املدنـن، وحقائـب  كدليـل حاميـة  األمـن 

إسـعاف أويل، ومطافـئ الحرائـق، إضافة 

التواصـل  مـن  متكـن  السـلكية  لقبضـة 

مـع أقـرب نقطـة دفـاع مـدين للمنظمـة 

املسـتهدفة، وأشـار تريـيس "مـن املمكن 

إىل  املـدين  الدفـاع  أن نسـتدعي عنـارص 

مـع  مبـارش  بشـكل  للتنسـيق  الـدورة 

الكـوادر".

15 مدرسة في أريحا بدأ بها 
المشروع

"بنفسـج"،  منظمـة  يف  الربامـج  منسـق 

اعتـرب أن جميـع طـاب مـدارس أريحـا، 

ومجـازر  قصـف  حـوادث  شـهدت  التـي 

كثـرية، "أصبحـوا اليوم أكـر دراية بكيفية 

نتيجـة  املتنوعـة،  األخطـار  مـع  التعامـل 

املـروع". التـي تضمنهـا  التدريبـات 

وقـال تريـيس إن املـروع بـدأ مسـتهدفًا 

الـكادر التدريـيس وطاب 15 مدرسـة يف 

أريحـا بريـف إدلـب، وشـملت التدريبـات 

آليـة اإلخـاء الرسيـع يف حـال املخاطـر، 

السـلكية  بقبضـات  "زودناهـم  مضيًفـا 

وحقائب إسـعاف أويل إضافـة إىل مطافئ 

الحريـق". 

وتسـلم حـراس املـدارس املسـتهدفة بعـد 

الـكادر  تنبيـه  مهمـة  التدريـب،  انتهـاء 

نظـام  خـال  مـن  والطـاب،  التدريـيس 

البنـاء  مـع  موصـول  (جـرس(  إنـذار 

الداخي، بحسـب تريـيس، وأوضح "يراقب 

حارس املدرسـة حركـة الطـريان من خال 

القبضـة الاسـلكية ويضغط عـى الجرس 

يف حـال الخطـر، ليخـي بعدهـا الطـاب 

املدرسـة بالطريقة التـي تدربـوا عليها إىل 

." املاجـئ 

الـدورة التدريبيـة تجـري عـى مـدار يوم 

كامـل، واعتربهـا تـريس "غـري معقـدة"، 

تتضمـن تعليـم اسـتخدام مطفـأة الحريق 

وحقائـب اإلسـعاف األويل، وأردف "نعدها 

تدريبًـا ميدانيًـا عـى أرض الواقع".

مؤهالت فريق التدريب
ويتكـون فريـق التدريـب بحسـب السـيد 

مختصـن  مدربـن  سـتة  مـن  عيـى، 

بتدريبـات األمـن والسـامة،منهم صيادلة، 

األويل. اإلسـعاف  يف  ومختصـون 

عـن  تريـيس  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

التدريـب، وقـال إن مـن  مؤهـات فريـق 

دوليـة،  جامعـة  خريـج  صيدليًـا  ضمنـه 

وهو مسـؤول عـن األمـور الطبيـة، ومدير 

الفريـق، وهـو ضابـط أمن سـابق منشـق 

مسـؤول  إىل  إضافـة  األسـد،  نظـام  عـن 

االتصـاالت، وهـو ضابـط منشـق مختص 

إلقـاء  ومهمتـه  ومحـاٍم،  باالتصـاالت، 

امليدانيـن  املدربـن  وتوجيـه  املحـارضات 

الذين ينفـذون التدريبـات أمـام املتدربن.

المشروع يستقبل طلبات التدريب 
حتى 20 كانون الثاني

مـن  عـدد  ضمـن  التدريـب  فريـق  بـدأ 

املخيـامت يف ريـف إدلـب، ومنهـا مخيـم 

"صامـدون"، وقـال ترييس، دربنـا الناس 

يف املخيـامت عـى كيفيـة إطفـاء الحرائق 

عمليًـا، مردفًـا "أشـعلنا حرائـق يف عـدد 

مـن الخيـم ودربنـا عـى الطريقـة املثـى 

إلطفائهـا". 

خطتـه  ضمـن  املـروع  ويسـتهدف 

خمسـة مخيـامت مـن بينها "صامـدون"، 

سـلقن،  يف  و"قادمـون"  و"عائـدون"، 

املخيـامت  ضمـن  التدريبـات  وسـتنتهي 

الحـايل. الشـهر  نهايـة  مـع  الخمـس 

التـي  املنظـامت  مـع  التنسـيق  وحـول 

تحتـاج إىل تدريـب كوادرها، قـال ترييس، 

"اسـتلمنا عـرات الطلبـات مـن املنظامت 

ومعظمهـا دوليـة، وسـجلنا دوًرا للجميـع 

عـى أن يَُدربوا حسـب املتقدمـن أواًل، كام 

الفريـق ويحـدد  سننسـق معهـم ليخـرج 

املبـاين والكـوادر التـي يجـب تدريبها مع 

تزويـد املنظمـة باملعـدات الازمـة". 

جميـع  داعيًـا  حديثـه  تريـيس  وختـم 

إدلـب،  محافظـة  يف  العاملـة  املنظـامت 

إىل إرسـال طلبـات خـال مـدة أقصاهـا 

20 كانـون الثاين الجـاري، "ليتـم تلبيتها 

جميًعـا مهـام كان عددهـا"، مشـريًا إىل أن 

التدريبـات  إنهـاء  بعـد  سـيُقيّم  املـروع 

ملعرفـة إمكانية توسـعته "كونـه مكلًفا جًدا 

وال يوجـد داعـم لـه".

مدينـة  يف  "بنفسـج"  منظمـة  تأسسـت 

إدلـب عـام 2011، عـى يـد مجموعـة من 

الشـباب الطامـح لخدمـة املدينـة وأهلهـا، 

وتوسـعت منـذ ذلـك الحـن حتـى اليـوم، 

ووصـل عـدد الكـوادر العاملـة فيهـا إىل 

مشـاريع  وتديـر  وشـابة،  شـابًا   350

املدينـة. مختلفـة ضمـن 

التدريبات داخل 
مخيم صامدون 

في ريف إدلب 
14 كانون 

الثاني 2016 
)عنب بلدي(

ندوة على هامش عرض فيلم "غاندي الصغير" في مدينة اسطنبول
 31  كانون األول 2015 - )عنب بلدي(

 "دفًئا وسالًما".. حملة لتخفيف معاناة أهالي حلب وإدلب 

صبي حصل على مادة المازوت للتدفئة من حملة دفًئا وسالًما في 
حلب - 11 كانون الثاني 2016 )عنب بلدي(

بهدف توعية الناس، وخصوًصا العاملين في المجال اإلنساني وطالب المدارس، بالمخاطر األمنية، وللتخفيف من 
نتائجها السيئة، بدأت منظمة "بنفسج" مشروعها في محافظة إدلب تحت عنوان "إدارة المخاطر والتحكم بها"، 

لزيادة وعي كوادر المنظمات العاملة في المنطقة.

http://www.enabbaladi.org/archives/60961
http://www.enabbaladi.org/archives/60961
http://www.enabbaladi.org/archives/60952
http://www.enabbaladi.org/archives/60952
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تهاني مهدي

مع زيادة تعقيـدات الحياة والتطـور التكنولوجي 

وكـرة الحـروب، يصبـح اإلنسـان دامئًا فريسـة 

مـن  يعـاين  فنجـده  والضغـط،  للتوتـر  سـهلة 

األرق والقلـق أو آالم عضويـة، ما هـي إال أعراض 

الضغـوط  وأصبحـت  بـل  النفـي.  للضغـط 

النفسـية من أكر املسـببات لألمـراض يف العر 

الحـايل، لـذا كان ال بد من معرفة أسـبابها وطرق 

معها. التعايـش 

شـخصية  بحسـب  النفسـية  الضغـوط  تختلـف 

الفـرد وطريقة تفكـره، فام يعتر ضغطًا نفسـًيا 

لشـخص قـد ال يعني بالنسـبة لآلخر شـيًئا. وعى 

ذلـك يتولـد الضغـط النفي مـن مصـادر عديدة.

سـوء التغذيـة، كـرة املسـؤوليات امللقـاة عـى 

مامرسـة  قلـة  النـوم،  قلـة  الشـخص،  عاتـق 

الرياضـة، كبـت املشـاعر وعـدم التنفيـس عنها، 

سـعي الفـرد نحـو التميـز والنجـاح، التصلب يف 

التعامـل وعـدم املرونـة. كل تلـك مصـادر ضغط 

تتعلـق بالفـرد نفسـه.

للضغـط،  اجتامعيـة  مصـادر  هنـاك  بينـام 

كالعالقـات االجتامعيـة غـر املسـتقرة، وظروف 

الحيـاة، وظـروف العمـل، والهجـرة، والخسـائر 

والحـروب. والطـالق،  والوفـاة،  املاديـة، 

أعراض الضغط النفسي
أعـراض نفسـية، وجسـمية،  النفـي  للضغـط 

وسـلوكية، وعاطفية، وميكـن مالحظة األعراض 

فوًرا: النفسـية 

• الغضب واالنفعال الشديد ألسباب تافهة.

• البكاء دون مرر.

• الرود وعدم القدرة عى الرتكيز.

• االكتئاب.

• قلق دائم، تغرات مفاجئة يف املزاج.

• شعور بالوحدة.

آالم  بظهـور  فتتمثـل  الجسـدية  األعـراض  أمـا 

األسـنان،  أمل يف  والكتـف،  والرقبـة  الظهـر  يف 

الهضمـي )إمسـاك،  الجهـاز  وحـدوث خلـل يف 

تـرع  دورانيـة،  قلبيـة  اضطرابـات  إسـهال(، 

وأمل  التنفـس  يف  اضطرابـات  القلـب،  رضبـات 

صـدري.

بينام تظهـر األعـراض السـلوكية يف اضطرابات 

النـوم، كالنـوم أكـر من الـالزم، النـوم املتقطع، 

األرق، الكوابيـس. واضطرابـات الطعـام، كفقدان 

الطعـام  مـن  كبـرة  كميـة  تنـاول  أو  الشـهية، 

)الراهـة(، واآلالم البطنيـة التشـنجية.

التدخـني،  أو  املخـدرات  إىل  البعـض  يلجـأ  وقـد 

الضغـوط. مـن  للهـروب 

أمراض قد يسببها الضغط النفسي
الجسـم  تدفـع  اإلنسـان  عـى  الضغـوط  كـرة 

إىل إفـراز العديـد مـن الهرمونـات التـي تسـاعد 

الجسـم عـى مواجهتهـا، إال أن اسـتمرار إفـراز 

هـذه الهرمونـات لـه جوانـب سـلبية وخطـرة، 

وأولهـا إضعـاف جهاز املناعـة، الذي يـؤدي بدوره 

كالقولـون  العضويـة،  باألمـراض  اإلصابـة  إىل 

واضطرابـات  الرجـال،  عنـد  الجنـي  والضعـف 

الـدورة الشـهرية عنـد اإلنـاث، وارتفـاع ضغـط 

الـدم وأمـراض الحساسـية والقرحـة. باإلضافـة 

إىل أمـراض نفسـية، كاضطرابـات القلق، وضعف 

واالكتئـاب. الذاكـرة 

كـام أن الشـخص الـذي يعـاين مـن ضغوطـات 

مزمنـة تظهـر عليـه عالمـات التقـدم يف السـن 

أكـر مـن غـره وتكـر عـى وجهـه التجاعيد..

المراحل التي يمر بها االنسان عند استجابته 
للضغوط

1 - مرحلة االستجابة لإلنذار:

وهـي املرحلة التـي تظهـر فيها املنبهات للجسـم 

بشـكل مفاجـئ، فيسـتدعي كل قـواه ملواجهتها 

والتكيـف معهـا فتظهـر مجموعة مـن التغرات 

العضويـة كارتفـاع ضغـط الـدم وارتفاع نسـبة 

فيه. السـكر 

2 - مرحلة املقاومة:

جملـة  وهـي  التكيـف  أعـراض  تظهـر  وفيهـا 

األعـراض السيكوسـوماتية )النفـس- جسـمية( 

التعـرض  يف  االسـتمرار  بسـبب  تظهـر  والتـي 

للضغـوط فيحـدث خلـل يف إفـراز الهرمونات ما 

اضطرابـات عضويـة. يسـبب 

3 - مرحلة اإلعياء:

وتحـدث إذا اسـتمر تعـرض الفـرد للضغـوط ملدة 

طويلـة، فيصل ملرحلة ال يسـتطيع فيهـا املقاومة 

فينهـار ويصبح عاجـزًا عـن املقاومـة والتكيف، 

وتصـاب معظم أجهـزة الجسـم بالخلل.

تربية وأسرة

لعـاج  مسـتحر  هـو   )Mebo( ميبـو 

الحـروق، يسـتخدم يف جميع أنحـاء العامل، 

القـرن  مثانينـات  يف  الصـن  يف  صّنـع 

 moist لعبـارة  اختصـار  واسـمه  املـايض، 

exposed burn ointment، أي مرهـم عاج 

بالرطيـب. الحـروق 

يتكـون املرهم من مـواد طبيعية مسـتخلصة 

من زيت السمسـم وشـمع العسـل، باإلضافة 

أحامًضـا  توفـر  أخـرى  عشـبية  مـواٍد  إىل 

أمينيـة وأحامًضـا دهنية وسـكريات معقدة، 

وخاصـات   ،E فيتامـن  إىل  باإلضافـة 

. نية معد

بيتـا  هـي  األساسـية  الفعالـة  مادتـه 

الكورتيزونـات  أحـد  وهـي  سيتوسـتريول، 

لالتهـاب،  مضـادة  فعاليـة  لهـا  النباتيـة، 

ولكنهـا تخلو مـن اآلثـار الجانبيـة ملضادات 

االلتهـاب ذات املنشـأ الحيـواين أو املصنعـة 

كيامويًـا.

ويتميـز ميبو بأن لـه تأثريًا مضـاًدا لالتهاب 

األحمـرار  مـن  التقليـل  إىل  بذلـك  مؤديًـا 

والوذمـة الناتجن عن الحـرق أو الجرح، كام 

مينـع منو املسـتعمرات البكترييـة والفطرية، 

ويقـوم بحاميـة النهايـات العصبيـة املصابة 

واملكشـوفة، منتًجـا بذلك تأثريا مسـكنا.

الكامنـة يف  الحـرارة  املسـتحر  وميتـص 

منطقـة الحـروق الحـادة، ويجعل األنسـجة 

املتنخـرة عى هيئة سـائل، كـام يوفر أقىص 

لتجديـد  رضوري  فيزيولوجـي  ترطيـب 

والتئـام األنسـجة، ويوفـر كل مـا تحتاجـه 

الخايـا مـن غـذاء للتكاثـر، ويحسـن عملية 

رسيـان الدم تحـت الجلـد املصـاب، ويعجل 

بنـاء النسـيج الطـايئ للجلـد مـع املحافظة 

عـى مظهـر تجميـي مقبـول، ما يحـّد من 

. ب لتند ا

استخداماته
• يسـتخدم لعاج الحروق بجميـع درجاتها، 

وحتـى  الشـمس  كحـروق  السـطحية  مـن 

الحـروق  ويف  العظـام،  كحـروق  العميقـة 

الكيميائيـة. والحـروق  اإللكرونيـة 

قرحـة  ذلـك  يف  مبـا  املزمنـة،  الجـروح   •

الرسيـر والقدم السـكرية وتقرحات السـاق.

• الجـروح الجراحيـة، الناتجـة عـن عمليات 

والختان. والـوالدة،  التجميـل، 

أو  الضغـط  يسـببها  التـي  التقرحـات   •

. لسـكري ا

واإلشـعاعي،  الوريـدي،  الجلـد  التهـاب   •

الوليـد. عنـد  والحفـايض 

• الحلمة املتشققة والكعب املتصدع.

معلومات دوائية
يصنـع "ميبـو" عـى شـكل كريـم أو مرهم 

اللـون، مـع  لاسـتخدام الخارجـي، أصفـر 

رائحـة السمسـم، معبـأ ضمـن أنبـوب.

وقـد  الغرفـة،  حـرارة  درجـة  يف  ويحفـظ 

يتغـري املظهر املـادي أثناء التخزيـن، خاصة 

خال املواسـم الحارة، لكنه ال يفقـد فعاليته.

يغسـل  ثـم  أواًل،  الجـرح  أو  الحـرق  يطّهـر 

بسـريوم ملحـي إىل أن ينظـف متاًمـا مـن 

أثر املطهـر، وبعدها يسـتخدم ميبـو ويدهن 

ملـم   1 )حـوايل  رقيقـة  بطبقـة  موضعيًـا 

سـامكة(، تغطـي كامـل املنطقـة املحروقـة.

ومـن األفضل الحفـاظ عى الحرق مكشـوفًا، 

ولكـن إذا كان هنـاك حاجـة لخلـع املابـس 

ميكـن اسـتخدام ضـامد، وعندهـا ينبغي أن 

تطبـق طبقـة أكـر سـامكة، ويجـدد الدهن 

األنسـجة  تنظّـف  أن  عـى  يوميًـا،  مرتـن 

املسـالة ومخلفـات ميبـو القدميـة بلطـف.

تحذيـر: ال توجـد آثـار جانبيـة لهـذا املنتج، 

باسـتثناء التفاعـات النادرة للحساسـية من 

زيـت السمسـم، وعندهـا يجـب التوقف عن 

استخدامه.

ما الذي تعرفه عن مرهم 

ميبو؟

د. كريم مأمون 

يعتـرب النـكاف، أو ما يعرف بـن الناس 

بــ "أبو كعـب"، أحد األمراض األساسـية 

يف مرحلـة الطفولـة، ورغم أنـه يتظاهر 

بشـكل خفيـف عـادة، إال أننـا يجـب أال 

يسـبب  أن  املمكـن  فمـن  بـه.  نسـتهن 

مضاعفـات خطـرية.

ولذلـك فقـد أدخل لقـاح النـكاف املطور 

منذ سـتينيات القـرن املـايض إىل برامج 

التلقيـح الروتينيـة لألطفـال، وهـذا أدى 

لراجـع نسـبة اإلصابـة به حـول العامل.

يصيب املـرض األطفال والبالغـن، إال أنه 

أكر شـيوًعا لـدى األطفال الذيـن تراوح 

أعامرهم من 5 إىل 14 سـنة.

ما هو مرض النكاف؟
معـٍد،  فـريويس  التهـاب  هـو  النـكاف 

يصيـب الغـدد اللعابية وخاصـة النكفية، 

وهـي زوج مـن الغدد اللعابيـة تقع خلف 

ويسـبب  األذنـن،  وأسـفل  الوجنتـن 

انتفاًخـا وأملًـا يف إحداهـام أو كليهـام.

كيف تنتقل العدوى؟
السـعال،  طريـق  عـن  العـدوى  تنتقـل 

العطـاس، أو عن طريق اسـتخدام أدوات 

لشـخص  الشـخصية  واألدوات  الطعـام 

مصـاب، وميكـن أن تنتقـل مـن خـال 

الحديـث معه واالقـراب من فمـه، ولكن 

قليلة. بنسـبة 

ينتـر الفريوس عـرب الـرذاذ املتطاير يف 

الهـواء مـن أنف املصـاب أو فمـه، ويدخل 

التنفسـية،  املجـاري  عـرب  الجسـم  إىل 

وينتقل منهـا إىل الدم، وينتـر إىل أجزاء 

الجسـم املختلفة مبـا فيها الغـدد اللعابية، 

ويتكاثر بشـكل كبـري يف الغـدة النكفية.

وميكـن أن تنتقل العدوى قبـل يومن أو 

ثاثـة أيـام من ظهـور أعـراض النكاف، 

بعـد  أيـام  مثانيـة  إىل  سـبعة  وحتـى 

األعـراض. ظهور 

وميكـن أن تنتقل العدوى قبـل يومن أو 

ثاثـة أيـام من ظهـور أعـراض النكاف، 

وحتـى 7-8 أيـام بعد ظهـور األعراض.

ما هي أعراض اإلصابة بالمرض؟
التلـوث  الحضانـة )منـذ  تـراوح فـرة 

بالفـريوس وحتى ظهور األعـراض( بن 

مـن 12 - 25 يوًمـا، وتبلغ وسـطيًا 14-

18 يوًمـا، وقـد يصيـب النـكاف العديد 

تكـون  قـد  كـام  الجسـم،  أجهـزة  مـن 

ألعـراض  ومامثلـة  بسـيطة  أعراضـه 

)اإلنفلونـزا(. الكريـب 

تبـدأ  التقليديـة، عـادة مـا  الحـاالت  يف 

بارتفـاع يف درجـة حرارة الجسـم، لتصل 

صـداع  مـع  مئويـة،  درجـة   39 حتـى 

ونقص شـهية، يليها الشـعور بأمل بسيط 

يف عظـم الفك وتـورم يف الغـدد النكفية 

يف جانـب واحـد مـن الوجـه أو جانبـن 

ثـم  للنـكاف(،  املميـزة  العامـة  )وهـي 

ترتفـع درجـة حـرارة املريـض وقد تصل 

كبـريًا  الـورم  ويصبـح  درجـة،   40 إىل 

ومؤملًـا جـًدا ملـدة ثاثـة أيـام تقريبًا.

وعـادًة يتفاقـم األمل عند الـكام أو املضغ 

خصوًصـا  املروبـات  أورشب  البلـع  أو 

الحامضـة مثل عصـري الربتقال أو عصري 

الليمـون، ثـم يبدأ الـورم بالتـايش بعد 

أسـبوع من ظهـوره وقـد يسـتمر لفرة 

أسـبوعن. إىل  تصل 

اإلصابـة  تنتقـل  قـد  قليلـة  حـاالت  يف 

إىل الغـدد اللعابيـة األخـرى، كالواقعـة 

تحـت اللسـان، كـام أن واحًدا عـى األقل 

مـن بـن كل ثاثـة أشـخاص مصابـن 

بالنـكاف ال يعـاين من انتفـاٍخ يف الغدد، 

وإمنا تظهـر أعراض غري محـددة كتلوث 

يف املسـالك التنفسـية العلويـة.

ما هي المضاعفات المحتملة 
لإلصابة؟

بشـكل عـام تعتـرب مضاعفـات املـرض 

نـادرة الحـدوث، وهـي تشـمل:

• التهـاب السـحايا، وميكـن أن يحدث لـ 

%10 مـن مـرىض النكاف.

• التهـاب الدمـاغ، وحدوثه نـادر، ولكنه 

ميكـن أن يكون خطـريًا جـًدا، وقد يؤدي 

إىل الوفـاة أو اإلصابـة بالعجز.

• التهابـات الخصيـة، وتحدث عـادة بعد 

البلـوغ عنـد الرجـال، ويف حـاالت نادرة 

جًدا قـد تـؤدي إىل العقم.

• التهابـات املبيـض، وتحـدث عـادة بعد 

هـذه  تؤثـر  وال  النسـاء،  عنـد  البلـوغ 

املـدى  يف  الخصوبـة  عـى  االلتهابـات 

الطويـل.

• التهابات البنكرياس، وفقدان السمع.

املـرأة  لـدى  يحـدث  قـد  اإلجهـاض،   •

األشـهر  يف  النـكاف  مبـرض  املصابـة 

الثاثـة األوىل مـن الحمل، ولكن ليسـت 

وظهـور  النـكاف  بـن  عاقـة  هنالـك 

الجنـن. عنـد  خلقيـة  عيـوب 

كيف يشخص المرض؟
طريـق  عـن  النـكاف  يشـخص  عـادة 

الطفـل  عنـد  تظهـر  التـي  األعـراض 

والفحـص الرسيـري، إضافـة إىل مايض 

اإلصابـة باملـرض، وللتأكيد ميكـن إجراء 

بعـض االختبـارات املخربيـة التـي تبن 

وجـود األضـداد املناعيـة للفـريوس يف 

الـدم، أو وجـود الفـريوس يف البـول أو 

الشـويك،  الدماغـي  السـائل  أو  اللعـاب 

ولكـن هـذه الفحوصات ال تجـرى إال يف 

حـاالت نـادرة.

كيف يعالج؟
مبـا أن النـكاف التهـاب فـريويس، فـا 

يوجـد عاج محدد لـه، و يتحقق الشـفاء 

يف معظـم الحـاالت مـن خـال الراحـة 

واألمل  الحمـى  والسـيطرة عـى  التامـة، 

كالباراسـيتامول،  املسـكنات  بتنـاول 

واسـتخدام الكـامدات الباردة عـى الخد 

والعنـق، وعـى الخصيـة أيًضـا يف حال 

وجـود أمل فيهـا، واإلكثـار مـن السـوائل 

الدافئـة، واالعتـامد عـى األطعمة سـهلة 

الحامضـة  املروبـات  وتجنـب  البلـع، 

واألطعمـة الصلبـة والسـاخنة جـًدا.

أمـا يف حـال حـدوث مضاعفـات، فقـد 

تكـون هنالـك حاجة لتلقي عـاج النكاف 

يف املستشـفى.

ما هي سبل الوقاية من العدوى؟
يصابـون  ال  الرضـع  األطفـال  معظـم 

مبـرض النكاف خـال السـنة األوىل من 

حياتهـم، وذلـك بفضـل املناعـة قصـرية 

املـدى التـي يتلقونهـا مـن أمهاتهـم قبل 

الـوالدة، والطريقـة الوحيـدة للوقاية من 

العـدوى هـي أخـذ اللقـاح املضـاد.

حيـة  فريوسـات  مـن  اللقـاح  ويتكـون 

يعطـى  مـا  وعـادة  مضعفـة،  ولكنهـا 

ضمـن لقـاح الــ MMR" " مـع لقـاح 

والـذي  األملانيـة،  والحصبـة  الحصبـة 

يعطـى عـى جرعتـن اعتبـاًرا مـن عمر 

السـنة، كـام ذكرنـا يف العـدد املـايض. 

سـبقت  الذيـن  لألشـخاص  وبالنسـبة 

إصابتهـم بالنـكاف، فهـم ليسـوا بحاجة 

ألخذ اللقـاح ألن اإلصابـة األوىل تقي من 

تكـرر اإلصابـة ملـرات أخـرى.

"أبو كعب" 
 ال ينبغي االستهانة به

ٌ
مرض

الضغوط النفسية.. كيف تتعايش معها؟

http://www.enabbaladi.org/archives/60950
http://www.enabbaladi.org/archives/60950
http://www.enabbaladi.org/archives/60947
http://www.enabbaladi.org/archives/60944
http://www.enabbaladi.org/archives/60947
http://www.enabbaladi.org/archives/60941
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عالج الضغط النفسي
إن عـالج الضغـوط ليـس بالتخلـص منهـا فهـي 

جـزء مـن حياتنـا، ووجودهـا يثبـت وجودنـا يف 

التقنيـات  بتعلـم مجموعـة  الحيـاة، وإمنـا  هـذه 

اإليجابيـة للتعامـل معها والتخفيف من سـلبياتها، 

خاصـة بعـد أن تعرفنـا أسـبابها كـ:

معقولـة  أهـداف  وضـع  نتعلـم  أن  يجـب   -  1

لتحقيقهـا ضمـن فـرتة زمنيـة محددة ومناسـبة، 

فهذا يسـاعد عـى التخفيـف من التوتـر والضغط.

2 - تغيـر أو إلغـاء مـا يسـبب الضغـط، فـإذا مل 

نسـتطيع إلغـاءه فيمكـن أن نغر أفكارنا السـلبية 

. ه نحو

تفريـغ  أو  بـه،  نثـق  شـخص  إىل  التحـدث   -  3

مشـاعرنا عى الـورق، ألن كبت املشـاعر يؤدي إىل 

مشـاكل صحيـة.

4 - جلسات التأمل والتخيل اإليجايب.

بطريقـة  اليوميـة  للحيـاة  برنامـج  تنظيـم   -  5

ووقًتـا  للعمـل،  وقًتـا  يتضمـن  بحيـث  متوازنـة، 

والروحيـة. االجتامعيـة  للحيـاة 

6 - القيام مبامرسـة التامريـن الرياضية ومتارين 

صحـي  غـذاء  تنـاول  عـى  والحـرص  التنفـس، 

متـوازن، وتجنـب التدخـني والكحـول والتقليل من 

. فيني لكا ا

7 - وضـع حـدود للعالقـات االجتامعيـة بطريقـة 

تـريض النـاس دون أن ننـى احتياجاتنـا للراحـة 

الخصوصية. مـن  ولقـدر 

8 - قراءة القرآن والصالة والدعاء.والروحية.

منوعات

تميم عبيد - عنب بلدي

يعـرف الواقع االفـرايض بأنه بيئـة تفاعلية 

برامـج  بواسـطة  مصممـة  األبعـاد  ثاثيـة 

الكمبيوتـر، ويحيـط هـذا الواقع باملسـتخدم 

ويدخلـه يف عـامل وهمي، بحيث يبـدو وكأنه 

قعي. وا

تطـورت التقنيـات يف هـذا املضـامر بشـكل 

الـركات  دخـول  مـع  خاصـة  متسـارع 

الكـربى بقـوة فيه، كسامسـونج وفيسـبوك 

وجوجـل، والتـي تحاول صناعة ُخـوذ الواقع 

االفـرايض ونظاراته وتطويرهـا لتتوافق مع 

اسـتجابة حـواس املسـتخدمن.

استخدامات نظارة الواقع االفتراضي
• تسـتفيد إدارة الطريان والفضـاء األمريكية 

االفـرايض،  الواقـع  تقنيـات  مـن  )ناسـا( 

ملحـاكاة الوقـوف عـى سـطح كوكـب آخر، 

ولتدريـب رواد الفضـاء عى خـوض تجارب 

تؤهلهـم للقيـام مبهام خارج كوكـب األرض.

أو  املدنيـة  الطـريان  رشكات  تفعـل  كذلـك 

العسـكرية مـن تدريـب واختبـار للطيارين 

نفسـها. بالتقنيـة  الجـدد، 

• مجـال األلعـاب هـو املسـتفيد األكـرب مـن 

تطـور تقنيـات جديدة يف الواقـع االفرايض 

فيلبـس  لهـا،  مـن خـال محـاكاة واقعيـة 

الاعب خـوذة وقفـازات خاصـة ويقف عى 

بيئـة  يف  يعيـش  تجعلـه  خاصـة،  أرضيـة 

تحـايك املناظـر واألصوات والحـركات داخل 

. للعبة ا

• تسـتغل املخابـر الطبية واألطبـاء التقنيات 

يف التدريـب االحـرايف ملختـيص الجراحة، 

كتحليـل البنيـة التريحية لعضو من جسـم 

اإلنسـان، أو القيام بعمليـات جراحية وهمية، 

وميّكـن الواقـع االفـرايض بعـض الخـرباء 

الكيميائيـة  آليـة عمـل العقاقـري  مـن فهـم 

والتحاليل. بالتجـارب  بالقيـام 

• يسـتطيع املهندسـون التحرك داخـل املبنى 

أي  ملراجعـة  ببنائـه،  البـدء  قبـل  افراضيًـا 

أخطـاء هندسـة محتملـة يف التصميـم.

فيديو 360 يدعم الواقع االفتراضي
يـزداد انتشـار مقاطـع الفيديـو عـى مبـدأ 

التصوير بزاويـة 360 درجـة، وميكن إيجاد 

الكثـري مـن هـذا املحتـوى عى موقـع رشكة 

يوتيـوب، التـي قامـت بتحديـث تطبيقاتهـا 

لتدعـم نظـارات الواقـع االفـرايض، وهناك 

يف  صـورت  التـي  املقاطـع  مـن  العديـد 

باسـتخدام  مشـاهدتها  تسـتطيع  سـوريا، 

إحـدى تلـك النظـارات.

 Google ومـن أكر النظـارات انتشـاًرا هـي

زهيـدة،  بأسـعار  املتوفـرة   Cardboard

مقارنـة مبثياتها مـن النظـارات االحرافية، 

 Oculusو  Samsung Gear VR كنظـارة 

وغريهـا.  Rift

تتيح النظارات مشـاهدة املقاطع ومعايشـتها 

كأنـك تشـاهد مبارشة بشـكل حـي، وميكنك 

تحريـك رأسـك يف أي اتجاه لـرى تفاصيل 

أكـر حولك.

ميكنـك أيًضـا مشـاهدة هـذه املقاطـع دون 

اسـتخدام نظـارات الواقع االفرايض بشـكل 

الرؤيـة  طبيعـي، وتسـتطيع تغيـري زاويـة 

باسـتخدام األسـهم يف أعـى ميـن الفيديو 

يوتيوب. عـى 

كتاب

للكاتـب  الرابـرة"،  انتظـار  "يف  روايـة 

الجنـوب إفريقـي جون ماكسـويل كوتزي، 

أمكننـا  إن  "املزعجـة"  الروايـات  مـن 

التسـمية. بهـذه  تصنيفهـا 

والواقعيـة  الحقيقيـة  بالطريقـة  مزعجـة 

تفعـل  ال  كـام  العـامل،  بهـا  تصـّور  التـي 

والكتـب. الروايـات  معظـم 

ال تنتمـي رواية كوتزي لعـامل ورّدي جميل 

وينتـر  مثاليـة  رومانسـيات  يحتـوي 

سـهولة،  بـكل  النهايـة  يف  الخـر  فيـه 

العكـس، يف سـطورها سـتقرأ  بـل عـى 

الفراق واألمل والوحشـية، العـذاب والحرة 

والتاريـخ الـذي مُيحـى وال يكتب لشـعوب 

وحضـارات كاملـة، الظلـم والحـروب التي 

تنشـأ فجأة، سـتقرأ عـن "صناعـة الغول" 

الحكومات. قبـل  مـن 

تجـري أحـداث الروايـة يف بقعـة حدودية 

صحراويـة مـن إمراطورية مـا، يف حقبة 

زمنيـة بعيـدة عـن التطـور والحضـارة، ما 

نعرفـه هـو أّن اإلمراطورية تجتزئ شـيًئا 

فشـيًئا مـن أماكـن وجـود قبائـل الرابرة 

القبائـل  تلـك  أصبحـت  حتـى  البدائيـة، 

تعيـش عـى تخـوم أراض وواحـات كانت 

يوًما. لهـا 

مـن هـم الرابـرة؟ تتوقـف اإلجابـة هنـا 

فهـم  للحاكـم  بالنسـبة  طـرف،  كل  عـى 

منـه،  الشـعب  إخافـة  ينبغـي  "غـول" 

واسـتنزاف كافـة املوارد يف القضـاء عليه. 

عـى  تـدور  الـذي  للقـايض،  بالنسـبة 

لسـانه الرواية، هم شـعب مسـكني بسيط 

يُخـدع وال يـؤذي وتربطه باملنطقـة عالقة 

تعايـش طويلـة األمـد. 

أن  سيكتشـف  الروايـة  لقـارئ  وبالنسـبة 

اللحظـة  حتـى  مسـتمرة  الرابـرة  قصـة 

يف كل مـكان، ولعلـه السـبب الـذي دفـع 

مـكان  أو  زمـان  تحديـد  لعـدم  الكاتـب 

الروايـة.

اصطنـاع الذعـر واألعـداء الوهميـني بغية 

الخـوف  سـلطة  تحـت  الشـعوب  إبقـاء 

مـن املجهـول، الفـوىض والجـوع والهلـع 

والصـوت الجمعـي غر املسـتجيب لنداءات 

اإلنسـانية نتيجـة ذلـك كلّـه، هو مـا نقرأه 

عـى مـدار 222 صفحـة باختصـار.

في انتظار البرابرة
لـ جون ماكسويل كوتزي

نظرة على الواقع 
االفتراضي الجديد

باحثون: تنظيم "الدولة" يملك تطبيًقا آمًنا للمراسل
ذكـر موقـع Defense One األمريـيك أن تنظيـم 

"الدولة" أنشـأ تطبيًقـا لاتصاالت املشـفرة وتبادل 

الرسـائل اآلمنـة، بهـدف الدعايـة والتجنيد.

 12 الثاثـاء  نـره  تقريـر  يف  املوقـع،  واعتـرب 

كانـون الثـاين، أن "فيسـبوك" وغريهـا من رشكات 

أن  ميكـن  الذيـن  الوحيديـن  ليسـوا  التكنولوجيـا، 

التنظيـم  أن  مؤكـًدا  مشـفرة،  تطبيقـات  يربمجـوا 

أطلـق تطبيًقـا ألجهـزة "أندرويد"، ميّكـن عنارصه 

مـن تبادل الرسـائل بشـكل آمن، إضافـة إىل تطبيق 

آخـر يسـتخدم للدعايـة والتجنيـد.

وأرسـل التنظيـم تطبيـق "أعـامق" )Amaq(، عرب 

رسـائل خاصـة عـى توير وتطبيـق "تيليغـرام".

ووفق فريـق باحثي )Ghost Securityشـبكة أمريكية 

ملكافحـة اإلرهـاب(، فـإن الهـدف األسـايس لتطبيـق 

"أعامق" هـو الدعاية، وأضاف الفريق أنه باسـتخدامك 

للتطبيـق سـتكون قـادرًا عى متابعـة أحـدث األخبار 

ومقاطـع الفيديـو التي ينرهـا التنظيم.

وكانـت رشكـة "تيليغـرام" حظـرت مبـارشة بعـد 

 78 هجـامت باريـس، يف تريـن األول املـايض، 

قنـاة عامـة ناطقة بــ 12 لغـة للتنظيـم، ولكنها مل 

تـر إىل أنهـا سـتحظر القنـوات الخاصـة بـه.

بعـد فـرة وجيـزة، اكتشـف الفريـق تطبيًقـا آخر 

يسـمى Alrawi.apk، واعتقـد أعضـاؤه يف البداية 

أنـه يشـبه تطبيـق "أعـامق"، ولكـن يف 11 كانون 

الثـاين الجاري، اكتشـفوا "اتصاالت مشـفرة بدائية 

كـام هـي يف تطبيـق تيليغـرام وتطبيقـات أخـرى 

مشـابهة لـه"، وفًقـا للموقع.

وقـال املوقـع إنه لو صحـت تحريات فريق الشـبكة 

األمريكيـة، فـإن التنظيـم سـيكون مايـزال ميلـك 

بعيـًدا عـن  آمـن،  التواصـل بشـكل  القـدرة عـى 

WhatsApp وغـريه. املعروفـة، مثـل  التطبيقـات 

ويسـعى التنظيـم لنر ما يقـوم به ضمـن مناطق 

سـيطرته، كحمـات دعائيـة تظهـر إمكانياتـه، يف 

الوقـت الـذي يخـوض معـارك يف كل مـن سـوريا 

والعـراق واليمـن لتوسـيع رقعة سـيطرته.

ويعتمـد عـى أسـاليب مختلفـة لرويـج مـا يقوم 

اعتـامده  إىل  إضافـة  سـيطرته،  مناطـق  يف  بـه 

عـى طـرق عديـدة الجتـذاب األجانـب وتجنيدهـم 

صفوفـه. يف  كمقاتلـن 

الضغوط النفسية.. كيف تتعايش معها؟

ينطبق مصطلح الواقع االفتراضي على محاكاة 
الكمبيوتر للبيئة المادية في العالم الحقيقي، 

وتأتي بيئات التجارب البصرية في المقام األول في 
هذا المجال.

http://www.enabbaladi.org/archives/60939
http://www.enabbaladi.org/archives/60939
http://www.enabbaladi.org/archives/60941
http://www.enabbaladi.org/archives/60298
http://www.enabbaladi.org/archives/60944
http://www.enabbaladi.org/archives/60941
http://www.enabbaladi.org/archives/60941
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الاعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 

واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى
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اسـتأنف أشـبال نادي دوما الريايض لكـرة القدم 

ضمـن  األسـبوع،  مطلـع  التدريبيـة،  الحصـص 

ماعـب النـادي يف غوطـة دمشـق الرقيـة، بعد 

إعـادة انتخـاب الـكادر املـرف عى اللعبـة، رغم 

الوضـع األمنـي املـردي الـذي تعيشـه الغوطة.

واتفـق مجلـس إدارة النـادي عـى مامرسـة عدة 

أنشـطة ضمـن ماعـب الغوطـة الرقيـة، ومـن 

هذه األنشـطة كرة القـدم، إذ بدأ الـكادر التدريبي 

يف النـادي بتدريـب الفئـات العمريـة الصغـرية، 

كـام فّعـل بعـض األلعـاب الفرديـة، وجهـز أقبية 

لهـا، وفـق رئيس النـادي، املهنـدس أغيـد عثامن.

وكانـت التدريبـات تأخـرت بعـد انتخـاب إداريي 

النـادي، متـوز املايض، بسـبب مقتل أحـد أعضاء 

القصـف، يف  اإلدارة، وإصابـة آخـر يف  مجلـس 

تتعـرض  وماعبـه  النـادي  مقـر  مايـزال  حـن 

للقصـف حتـى اللحظـة.

واعتـرب عثـامن أن أنشـطة النـادي تخفـف مـن 

املعانـاة والضغـط النفيس الذي يعيشـه الشـباب 

الريـايض نتيجـة الحرب والحصـار املفروض عى 

املدينـة ، الفتًـا إىل صعوبـات عديدة يعـاين منها، 

واإلمكانيـات  السـيئ،  األمنـي  الوضـع  أبرزهـا: 

املاديـة املحـدودة، وغيـاب املسـتلزمات الرياضية 

الحصار. نتيجـة 

إمكانيـة  "السـيئة"  األمنيـة  األوضـاع  وتعيـق 

وضـع خطـط واضحـة للمسـتقبل، وفـق عثامن، 

الـذي وصـف تجميـع الاعبـن وبـدء تدريباتهم 

"إنجـازًا، آمـًا أن يكون الاعبـون جاهزين يف أي 

مسـتقبًا. وقت 

نـادي دومـا الريـايض، أو نـادي الريف، تأسـس 

عـام 1957، وبـدأ نشـاطه الريـايض بعـد عـام، 

وجهـز أول ملعـب كـرة قـدم يف املدينة قـرب دار 

الحكومـة )الرسايـا(، وهـو مـكان الهاتـف اآليل 

واملجمـع االسـتهايك يف الوقـت الحـارض، ونقل 

عـام 1964 إىل الجهـة الغربيـة مـن املدينـة.

وبعـد تحريـر مدينـة دومـا أعـاد مجموعـة مـن 

خـال  مـن  تفعيلـه،  املدينـة  ومثقفـي  رياضيـي 

انتخاب سـبعة أعضـاء بينهم رئيس النـادي، يف 23 

متـوز املـايض، بعـد أن توقـف أواخر عـام 2012، 

بسـبب املعـارك وسـوء الوضـع األمنـي يف املدينة.

نادي دوما الرياضي 
يعاود تفعيل 

حصصه التدريبية

http://www.enabbaladi.org/archives/60929
http://www.enabbaladi.org/archives/60934
http://www.enabbaladi.org/archives/60929
http://www.enabbaladi.org/archives/60929
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القـوة والنفوذ السـيايس واالقتصادي، 

تتحكـامن باللعبـة األكـر شـعبية يف 

العـامل، مـن يدفـع يربـح، ومـن ميلـك 

أن  ميكـن  األقـوى  والجيـش  السـالح 

يفـرض انتصاره مـن خارج املسـتطيل 

األخـرض ويسـجل األهداف مـن دون أن 

الكرة. يلمـس 

هتلر يعدم الخصوم
مل  القـدم،  كـرة  تاريـخ  مـر  عـى 

أو  غريًبـا  فيهـا شـيًئا  الكـوارث  تكـن 

املنتخـب  هتلـر  أجـر  إذ  نـادًرا،  أمـًرا 

عـى  قويًـا  كان  الـذي  النمسـاوي 

العـامل  كأس  بطولـة  مـن  االنسـحاب 

لصالـح أملانيـا يف عـام 1942، هـذا مل 

يكـن من أجـل أحقيـة املنتخـب األملاين 

أو مطلـب جامهـر الكـرة، ولكـن كان 

حكـم القـوي النـازي عـى الضعيـف.

عريـن  حامـي  أخـرى،  مـرة  هتلـر 

املنتخـب األملـاين، مـن قـره وليـس 

املنتخـب  هـدد  الخصـوم،  مرمـى  يف 

األوكـراين باإلعدام يف حـال فوزه عى 

املنتخـب األملاين، ونـزل األوكرانيون إىل 

أرضيـة امللعـب خائفـني، لكـن حامس 

تسـجيل  مـن  األوكـران  مكّـن  الكـرة 

األهـداف، وتحقيـق الفـوز الذي سـاق 

العبـي املنتخـب إىل املشـنقة، فأعدموا 

جميًعـا ألنهـم انتـروا عـى "منتخب 

هتلـر".

حرب الـعشرة آالف مدني
املبـاراة  إىل  الوسـطى،  أمريـكا  نحـو 

اسـتمرت  حـرب  رشارة  كانـت  التـي 

الجـران هنـدوراس  بـني  أيـام،  لعـدة 

والسـلفادور، والتـي جـرت بينهـام يف 

.1970 عـام  هنـدوراس 

فـاز حينهـا أصحـاب األرض وتأهلـوا 

إىل نهائيـات كأس العـامل، لكـن حربًـا 

طاحنـًة نشـبت إثر املبـاراة واسـتمرت 

ستة أيام وسـط انتشـار القوات الرية 

وبـدأ  الحـدود،  للجيشـني عـى طـول 

بينهـام  العشـوايئ  املدفعـي  القصـف 

وقتـل حينهـا عـرة آالف مـدين، ومل 

إقليميـة  إال بتدخـل دول  الحـرب  تنتـه 

فقـط  سـببها  وكان  املعـارك،  لوقـف 

مبـاراة كـرة قـدم.

إلغاء هدف يتسبب بمقتل 328 
شخًصا

مبـاراة  كانـت  الجنوبيـة،  أمريـكا  يف 

األرجنتـني والبـرو، ضمـن تصفيـات 

أمريـكا الجنوبيـة املؤهلـة إىل أوملبيـاد 

مشـجًعا   328 مبقتـل  سـبًبا  طوكيـو، 

يف العاصمـة البروفية عـام 1964، إذ 

بـدأت أعامل الشـغب من قبـل الجمهور 

البـرويف قبـل نهايـة املبـاراة عندمـا 

ألغـى الحكـم هـدف التعـادل ملنتخبهم 

تدخلـت  أن  إىل  األخـرة،  الدقائـق  يف 

عنـارص األمـن وألقـت القنابل املسـيلة 

للدمـوع عـى الجمهـور.

مجزرة بيع التذاكر
بيـع 45 ألـف تذكـرة لحضـور مبـاراة 

األسـتاذ  يف  وغواتيـامال  كوسـتاريكا 

الـذي يتسـع لــ 37 ألف شـخص، كان 

املبـاراة،  بـدء  قبـل  مجـزرة  يف  سـبًبا 

راح ضحيتهـا 83 شـخًصا وأصيب 140 

آخـرون.

وسـبب املجـزرة التدافـع عنـد الدخول 

إىل امللعـب وانهيـار جزء مـن املدرجات 

نتيجـة لذلـك. الكارثـة األسـوأ هنا هي 

إفـالت جميـع املسـؤولني واملتورطـني 

العقاب. مـن 

األهلي والبورسعيدي
إىل املالعـب العربيـة، واملرية بشـكل 

الكـرة  جامهـر  ينـس  فلـم  خـاص، 

العربيـة حادثـة نادي األهـي واملري 

راح  التـي   ،2012 يف  البورسـعيدي 

جامهـر  مـن  قتيـاًل   74 ضحيتهـا 

األهـي إثـر اعتـداء مشـجعي النـادي 

املبـاراة. بعـد  عليهـم  املـري 

ورغم فـوز صاحـب األرض والجمهور، 

أن  إال  البورسـعيدي،  املـري  الفريـق 

االضطرابات السياسـية يف مر خالل 

تلـك الفـرتة ألقـت بظاللهـا عـى كـرة 

القـدم، ورمبـا تصب مثل هـذه األعامل 

الـراع  أطـراف  أحـد  مصلحـة  يف 

السـيايس.

2004 في سوريا
يف  األشـهر  والحادثـة  سـوريا،  إىل 

 ،2004 عـام  السـورية  الكـرة  تاريـخ 

ناديـي  بـني  مبـاراة  تحولـت  عندمـا 

الجهـاد والفتـوة يف الـدوري السـوري 

مبدينـة القامشـي الكرديـة إىل حلبـة 

 40 ضحيتهـا  راح  حقيقيـة  مصارعـة 

قتيـاًل.

بـني  عنيفـة  اشـتباكات  واندلعـت 

األكـراد وعشـائر عربية من ديـر الزور 

اسـتمرت سـتة أيام، مل تنتـه إال بتدخل 

قـوى األمن السـوري، الحادثـة التي مل 

تخـل مـن خلفيـات سياسـية وقومية 

كان للنظـام السـوري يـد فيهـا.

هـذا مـا يسـمى العشـق املمنـوع يف 

كونهـا  تعـدو  ال  التـي  الكـرة  عـامل 

لالعـب  املتعـة  خلقـت  رياضـة، 

واملشـاهد، ولكن مامرسـات الجامهر 

نقمـة  يجعلهـا  مـا  كثـرًا  الكرويـة 

وأبعـد مـا يكـون عـن املتعة، بالنسـبة 

للنـادي والالعبـني واملشـجعني وصواًل 

إىل املشـاهد عـى الشاشـة الصغـرة. 

باملـآيس  مـيء  القـدم  كـرة  تاريـخ 

والكـوارث التـي بنيـت عليها أسـطورة 

وشـعبيتها  بذهبهـا  الحاليـة،  اللعبـة 

الكبـرة. وميزانياتهـا 

خمسة سوريين تميزوا في المالعب العربية خالل 2015
تُـّوج عـدٌد مـن الاعبـن واملدربـن السـورين 

كأفضـل املحرفـن عـى املاعـب العربية خال 

عـام 2015، مـا يؤكد علـّو كعبهم رغـم العرات 

التي متـّر بهـا الرياضة السـورية.

وحـاز املـدرب السـوري ماهـر بحـري عـى 

لقـب أفضل مـدرب أجنبـي يف الـدوري األردين 

خـال مرحلـة الذهاب يف املوسـم الحـايل، بعد 

عمـل ملـدة أربـع سـنوات يف املاعـب األردنية، 

وقيادتـه أكـر من فريـق لتحقيـق نجاحات غري 

. قعة متو

وكان البحـري بـدأ مسـريته الكرويـة يف األردن 

مـع نـادي العـريب، الذي حقـق معـه الوصيف 

لينتقـل بعدهـا إىل تدريـب نادي شـباب األردن 

يف املوسـم الثـاين، ثـم إىل نـادي األهـي الذي 

يحقـق معـه يف املوسـم الحـايل نتائـج مميزة، 

وضعـت فريقـه يف املركـز الثـاين خلـف 

الفيصـي بفـارق ثـاث نقـاط فقـط، 

ويعترب فريقـه منافًسـا قويًا لكبريي 

والوحدات. الفيصـي  األردنية  الكرة 

واملـدرب  الاعـب  حصـل  بـدوره 

السـوري حسـام السـيد عـى 

جائـزة أفضل مـدرب محرف يف 

العـراق، خـال الحفـل السـنوي 

البغداديـة  قنـاة  أقامتـه  الـذي 

الاعبـن  أفضـل  عـن  العراقيـة 

.2015 عـام 

وجـاء فـوزه عقـب النتائـج الافتة التـي حققها 

السـيد مع فريق املينـاء العراقي، والـذي يتصدر 

مجموعتـه يف الدوري بعـد سلسـلة انتصارات، 

أيلـول  نهايـة  الجويـة،  فريـق  عـى  أبرزهـا 

. يض ملا ا

ودرّب حسـام املنتخب السـوري وأنديـة الوحدة 

بطولـة  وحقـق  الشـباب،  ومنتخـب  والرطـة 

غـرب آسـيا يف الكويـت مـع املنتخـب األول عام 

2012، وهـو اللقـب الوحيد يف خزينـة املنتخب 

السوري.

العـب الهجوم عـدي الجفال، حـاز أيًضا عى 

لقـب أفضل العـب محـرف يف العـراق، تكرميًا 

ملسـتواه الجيـد الذي يقدمـه مع فريقـه الزوراء، 

خـال نفـس الحفـل، الـذي تـوزع جوائـزه من 

قبـل لجنـة متخصصـة مـن كبـار الرياضيـن 

واإلعاميـن يف العراق، وتحظـى باهتامم كبري.

رقـم  الاعـب  بـات  السـومة،  عمـر  املتألـق 

الجامهـري  قلـوب  يف  املـايض،  العـام  واحـد، 

األهاويـة يف السـعودية، إذ أحـرز لقـب هداف 

املوسـم املـايض ويحتل املركز الثاين يف املوسـم 

الحـايل عـى الئحـة الهدافـن برصيـد عـرة 

أهـداف، كام صّنف ضمـن أفضـل مثانية العبن 

محرفـن يف الـدوري عـام 2015.

العـب  الخطيـب،  فـراس  النجـم  إىل  أخـريًا 

العـريب الكويتـي، الـذي رصح بأن وقـت رحيله 

عـن النـادي حـان، كـام أنـه مل يدخر جهـًدا يف 

خدمـة النـادي وتحقيـق الفـوز لـه يف جميـع 

املباريـات.

وجـاء قـرار الرحيـل بعـد هزميـة العـريب أمام 

الـدوري  مـن  العـارشة  الجولـة  يف  السـاملية 

الخطيـب  عقبهـا  تعـرض  والتـي  الكويتـي، 

النتقـادات كثـرية مـن جامهـري النـادي بسـبب 

إضاعتـه لربة جـزاء يف املباراة، رغم مشـواره 

املتميـز مـع "األخـر".

وقـال الخطيب، عرب حسـابه يف تويـر، "أفتخر 

خـال هـذه السـنوات بتحقيقـي ثاثـة ألقاب 

لـكأس األمري، ولقبـن كأس ويل العهد وكأس 

السـوبر وهداف الدوري مرتن وسـجلت 

168 هدفًا". لألخـر 

إىل  متوّجـه  الخطيـب  أن  ويبـدو 

خضـع  بعدمـا  تدريبـي،  مشـوار 

 ،C لـدورة تدريبيـة يف الكويـت فئـة

لتكـون داعمة لـه يف حال قـرر اعتزال 

املاعـب.

قتل..
ُ

إذا ربحت ت
هل سمعت عن كوارث كرة القدم؟

ليس المستطيل األخضر الذي نشاهده 
على الشاشة هو كل شيء في 

كرة القدم، كما ليست الهزيمة هي 
المصيبة الكبرى فيها، إذ ثمة عوامل 

أخرى تميز الرابح من الخاسر في اللعبة، 
وهي بالطبع أقوى من أقدام الالعبين 

ومهاراتهم، وتوجيهات المدربين 
وخططهم، وبعيدة عن شغف الجماهير 

بالمتعة الكروية.

احتجاجات في ذكرى حادثة  الشغب بين نادي األهلي والمصري البورسعيدي في 2012
)إنترنت(
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فنانون سوريون يدعون لفك

الحصار عن دير الزور
"عندمـا نعمـل إعالمًيا مًعا نسـتطيع أن نصنع 

فرًقا عى املسـتوى الـدويل"، بهـذه العبارة بدأ 

الفنـان السـوري، مصطفـى يعقـوب، الدعوة 

لحملـة دعـم ألهايل مدينـة دير الـزور، االثنني 

11 كانـون الثاين.

التـي  الحملـة  الخطـوة،  هـذه  وتشـابه 

بدأها ناشـطون لدعـم بلـدة مضايـا املحارصة 

دمشـق. ريـف  يف 

لتسـليط  أسـايس  بشـكل  املبـادرة  وتهـدف 

ديـر  مدينـة  إىل  األنظـار  وتوجيـه  الضـوء 

الـزور املحـارصة منذ عـام، وبالتـايل تحريض 

املنظـامت اإلغاثيـة والدوليـة للبحـث وإيجـاد 

حلـول إلنهـاء الحصـار أو إدخـال مسـاعدات 

أدىن، وفـق يعقـوب. كحـد 

فريـق  الحملـة  لدعـم  املبادريـن  أول  وكان 

"ملهـم" التطوعـي، بينـام يبحـث املشـاركون 

إىل  املسـاعدات  آليـات وطرًقـا إلدخـال  فيهـا 

املدينـة، األمـر الـذي اعتـره يعقـوب "معقـًدا 

ًجـدا"، إذ يختلـف وضعهـا عـن بقيـة املناطق 

فيـه  الحصـار  أن  اعتبـار  عـى  املحـارصة، 

مصلحـة للنظـام السـوري وداعـش عـى حد 

سـواء، عـى حـد وصفـه.

الفنان السـوري، لفـت يف حديثـه لعنب بلدي، 

إىل أن كـر الحصارعـن ديـر الـزور، وإدخال 

مسـاعدات، "مـن أهـم التحديات أمام الشـعب 

السـوري وناشـطيه يف الوقـت الراهن".

وشـارك يعقـوب بالعديـد مـن التصاميـم التي 

تركز عـى فكرة الجـوع والحصـار يف املدينة، 

وشـاركه عـدد كبـر مـن الفنانني السـوريني، 

مـن بينهـم ابـن مدينـة ديـر الـزور، مصمـم 

العيى. أنـور  الغرافيـك، 

بسـيطة  بـدأت  الحملـة  إن  العيـى،  وقـال 

وشـعبية، لكنها القـت رواًجا وانترت بشـكل 

رسيـع، متمنًيا يف حديثه لعنـب بلدي أن تكون 

"فاتحـة خـر وتسـلط الضـوء عـى أهميـة 

إيصـال املسـاعدات إىل املدينـة املحـارصة".

وتعـاين مدينـة ديـر الـزور مـن حصـار مـن 

السـوري  والنظـام  "الدولـة"،  تنظيـم  قبـل 

الـذي يسـيطر عـى أحيـاء الجـورة والقصور 

وهرابـش، إضافة إىل شـوارع وأحيـاء فرعية، 

بينـام يخضع قرابـة %65 من املدينة لسـيطرة 

مـواد  أي  دخـول  الطرفـان  ومينـع  التنظيـم، 

 22 وفـاة  إىل  أدى  مـا  أو مسـاعدات،  إغاثيـة 

شـخًصا بحسـب توثيقـات ناشـطي املدينـة.

إىل  الوافديـن  الالجئـني  عـى  يتعـني 

سـويرا، تسـليم أي أصول تزيـد قيمتها 

عـى ألف فرنـك سـويري )995 دوالر( 

إىل الدولـة.

وبحسـب ما نقلـت وكالـة "رويرتز" عن 

تلفزيـون "SRF" السـويري، الجمعـة 

15 كانـون الثـاين، فـإن تسـليم األصول 

يـأيت "للمسـاهمة يف تغطيـة تكاليـف 

مـا  تشـبه  خطـوة  يف  اسـتضافتهم"، 

اتخذتـه الدمنارك وأثار انتقادات شـديدة، 

سـابق. وقت  يف 

برنامًجـا،  عـرض   "SRF" تلفزيـون 

الالجئـني  أحـد  مـع  والتقـى  الخميـس، 

تسـليم  وصـل  أظهـر  الـذي  السـوريني 

حصـل عليه من السـلطات، بعد أن سـلم 

تبقـت  التـي  النقـود  نصـف  مـن  أكـر 

معـه، وكان دفـع منهـا للمهربـني الذين 

سـويرا. إىل  أدخلـوه 

سـتيفان  مـع   "SRF" مراسـل  والتقـى 

فـراي، وهو عضـو يف إحـدى الجامعات 

املعنية مبسـاعدة الالجئني يف سـويرا، 

وقـال "هـذا أمـر غـر الئـق ويجـب أن 

. " يتغر

إال أن سـلطات الهجرة السـويرية بررت 

اتخاذهـا الخطـوة، وقالـت إن "القانـون 

يف  باملسـاهمة  اللجـوء  طالبـي  يلـزم 

تكلفة تنفيـذ طلباتهم وتقديم املسـاعدة 

االجتامعيـة لهم، كلـام كان ذلك ممكًنا"، 

وفًقـا للتلفزيون السـويري.

بدورهـا قالـت متحدثـة باسـم سـلطات 

إنـه  للتلفزيـون،  السـويرية،  الهجـرة 

يف  طواعيـة،  البـالد  شـخص  غـادر  إذا 

غضـون 7 أشـهر، فيمكـن لـه اسـتعادة 

أموالـه.

حـق  عـى  يحصلـون  الذيـن  الالجئـون 

يتعـني  سـويرا،  يف  والعمـل  اإلقامـة 

عليهـم تسـليم %10 مـن أجورهـم ملـدة 

يسـددوا  حتـى  سـنوات،   10 إىل  تصـل 

ألـف   15 وقدرهـا  إقامتهـم  تكاليـف 

فرنـك   1.0055 يقابـل  )الـدوالر  فرنـك 

سـويري(.

إىل  السـوريني  مـن  كبـر  عـدد  ولجـأ 

سـويرا وغرها مـن الـدول األوروبية، 

وتعتـر الخطـوة التـي اتخذتهـا الهجرة 

بعـد  الثانيـة مـن نوعهـا،  السـويرية 

النتقـادات  تعرضـت  التـي  الدمنـارك 

العليـا لشـؤون  شـديدة مـن املفوضيـة 

املتحـدة. لألمـم  التابعـة  الالجئـني، 

سويسرا تصادر أموال 
الالجئين لتغطية تكاليف 

إقامتهم

الثـورة  “شـبكة  صفحـة  أطلقـت 

السورية” وسـم ” #ال_تكن_مثل_بشار” 

عرب موقع فيسـبوك، وتهـدف من خاله 

إىل “تعرية” مامرسـات رئيـس النظام، 

بشـار األسـد، بطريقة سـاخرة.

الوسـم، الذي بدأ تداوله مسـاء الخميس 

برسـوٍم  يرفـق  الثـاين،  كانـون   15

ويحـايك حملـة  لألسـد،  كاريكاترييـة 

“كن مثـل بـال”، التي انترت بشـكل 

واسـع عرب مواقـع التواصـل االجتامعي 

يف اآلونـة األخـرية.

وحصـدت صفحـة “كـن مثـل بـال” 

عرب موقـع “فيسـبوك” نحـو 200 ألف 

معجـب، وتناقـل مرتـادو املوقـع صورًا 

ميتنـع  مثاليًـا  شـابًا  باعتبـاره  لبـال، 

عـن مامرسـة السـلوكيات الشـائعة عرب 

اإلنرنـت، ويعتربهـا سـلبية.

وسـم “ال تكن مثل بشـار“، خصصت له 

الشـبكة صفحة خاصة يف “فيسـبوك”، 

ووصـل عدد معجبيهـا إىل نحو 27 ألف 

متابـع يف غضون يومن.

هاجمـت  عبـارات  الرسـوم  وتتنـاول 

سـمع  “بشـار  مثـل  األسـد،  وانتقـدت 

واجـه  بشـار  السـلمية..  باملظاهـرات 

النارية..  بالقمـع واألسـلحة  املظاهـرات 

بشـار قاتـل.. ال تكـن مثـل بشـار”.

تسـليط  حاولـت  السـاخرة،  العبـارات 

الضـوء عى مامرسـات النظام السـوري 

بــ  وصفتـه  مـا  خـال  مـن  داخليًـا، 

“القمـع املفـرط” للمظاهـرات وقصـف 

واسـتهداف املدنيـن اآلمنـن، وخارجيًا 

مـع  وتعاطيـه  “املقاومـة”  بادعائـه 

سـوريا. يف  األجنبـي  التدخـل 

وحملـت إحـدى الرسـوم عبـارة “هـذا 

املقاومـة، بشـار  بشـار! بشـار يدعـي 

سـمع صوت الطائـرات اإلرسائيلية فوق 

القـر، بشـار اختبـأ تحـت الرسيـر، 

بشـار جبـان، ال تكـن مثـل بشـار”.

تأسسـت  السـورية”  الثـورة  “شـبكة 

بعـد انطـاق االحتجاجات ضـد النظام 

السـوري يف آذار 2011، وحصدت نحو 

مليون و300 ألـف معجٍب حتى اللحظة، 

وتعمـل عـى نقـل األخبـار امليدانية يف 

سـوريا وحشـد الرأي العام ضـد النظام 

السـوري منـذ انطاقها.

ناشطون سوريون يطلقون حملة
"ال تكن مثل بشار"
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