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غــرت الحــرب الكثــر يف حيــاة
ّ
الســوريني ،ومــن بــن مــا طالتــه
يدهــا عاداتهــم وتقاليدهــم .ولــن
كان التغيــر س ـ ّنة مــن ســنن الكــون،
فإنــه غال ًبــا مــا يكــون بطيئًــا
وغــر ملحــوظ األثــر إال عــى املــدى
ٍ
عــادات ال
الطويــل ،إذ تــرث األجيــال
تعــرف ســبب ظهورهــا ،وتفتقــد يف
حياتهــا تقاليــد ال تعلــم متــى ،وملَ
اندثــرت.
مل ميــض أســبوعان عــى تفريــغ

مدينــة داريــا يف الغوطــة الغريبــة
مــن ســكانها ونقلهــم إىل إدلــب يف
شــال ســوريا ،عقــب االتفــاق بــن
مقاتليهــا والنظــام الســوري ،حتــى
عــاد مــروع "تنظيــم  ،"66خلــف
مشــفى الــرازي ،إىل الواجهــة ،وســط
ـام مــن وســائل اإلعــام
حش ـ ٍد واهتـ ٍ
املقربــة مــن النظــام ،تفيــد بــإرساع
تنفيــذه.
زيــارات مســؤويل النظــام األخــرة
وعــى رأســهم رئيــس.....
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"ننتظر اللقاء في مدينة تبكي أبناءها"

للمرة األولى ..داريا تستقبل العيد
خالية من سكانها
أطفال داريا في مخيمات ريف إدلب  -أيلول ( 2016عنب بلدي)

أبــو الخــر اعتــر أن األطفــال هــم
الرابــح الوحيــد ،إذ حــان الوقــت ليعيشــوا
جــز ًءا مــن طقــوس العيــد بعيــدًا عــن
صــوت ودمــار الرباميــل والقذائــف،
متمن ًيــا العــودة إىل مدينتــه قبــل موعــد
عيــد الفطــر يف العــام املقبــل.

العيد هو "األقسى"
على ناشطي المدينة

زين كنعان  -إدلب
تسـتقبل مدينـة داريـا االثنين  12أيلـول،
عيدهـا األول بـدون سـكانها ،وبينما مل
يبـق فيهـا سـوى رفـات مـن قتـل على
أرضهـا مـن أبنائهـا ،وأبنيتها املدمـرة التي
أشـعلتها أسـطوانات "النابـامل" عشرات
املـرات ،يشـعر أهلها يف الشمال السـوري
بإحسـاس جديـد مل يعهـدوه ،بعـد أن
ركبـوا قافلـة النـزوح التي ال تعـرف موعدًا
للعـودة.
بعـد اتفـاق اللجنـة املمثلـة عـن هيئـات
املدينـة وقـوات األسـد ،والـذي أفضى إىل
تفريـغ كامـل داريـا ،التقـى األخ بأخيـه

مجلس داريا المحلي:
ً
شهيدا و  2208معتقلين
2565
حصاد الثورة في المدينة
أصدر املجلس املحيل ملدينة داريا
تقري ًرا عن انتهاكات قوات األسد
يف املدينة لشهر ،آب املايض ،عقب
إخالء املدينة من سكانها بعد اتفاق
املقاتلني مع النظام السوري.
وجاء يف التقرير الصادر عن مكتب
التوثيق يف املكتب اإلعالمي للمجلس،
الخميس  8أيلول ،أن مدينة داريا
حورصت ملدة  1375يو ًما تلقت خاللها
ً
برميل متفج ًرا ،و1045
نحو 9017
صاروخ أرض أرض ،إضافة إىل قذائف
النابامل الحارقة املحرمة دول ًيا.
وبلغ عدد الضحايا الذي سقطوا
يف املدنية منذ بدء الثورة السورية
شخصا منهم  207أطفال،
2565
ً
شخصا تحت التعذيب يف
و71
ً
سجون األسد ،إضافة إىل  224جثة
مجهولة الهوية.
كام بلغ عدد املعتقلني ،بحسب التقرير،
يف سجون النظام السوري واألفرع
األمنية التابعة له  2208معتقلني،
ً
طفل وطفلة ،فيام بلغ عدد
منهم 36
املفقودين املوثقني منذ  2011وحتى
شخصا.
نهاية آب نحو 120
ً

والوالـد بابنـه وعائلتـه ،إال أنهـا فرحـة
"منقوصـة" ،كما يصفهـا الشـاب محمـد
أبـو عمـر ،الذي خـرج مـن داريـا الجمعة
 26آب إىل إدلـب ،وينتظـر مـع عائلتـه أن
يعيشـوا أيـام العيـد األول خـارج حـدود
مدينتهـم.
مل يكـن يتخيل أبنـاء داريـا أن ينتظروا عيد
األضحـى بعيـدًا عـن مدينتهـم ،ويف بقعة
تبعـد مئـات الكيلومترات عنهـا ،رغـم أن
أعيادهـم مـرت مختلفة عن غريهـا من املدن
السـورية ،يف ظـل قصـف يومـي مكثـف
على بقعـة صغيرة ضيقتهـا قوات األسـد
حتـى أخلتهـا مـن أهلها.
أبـو عمـر التقـى أخويـه اللذيـن خرجا من

داريـا للعالج مـع بداية الحملة على املدينة،
ويقـول إن عائلته مشـتتة ،فأخـوه محارص
يف مضايـا ووالدته وأخته بقيتا يف دمشـق،
بينما اجتمع مـع أخويـه يف إدلـب ،ويرى
يف حديثـه إىل عنـب بلـدي أن املئـات مـن
أهـايل مدينته "فرقتهـم الثـورة وينتظرون
اللقـاء يف مدينـة تبكي أبناءها".

ً
"معا في المخيم كما في داريا"

رفـض أهـايل داريا التفـرق والتـوزع عىل
قـرى وبلـدات ريف إدلـب ،وفق بشـار أبو
الخير ،الذي خـرج وعائلته تـاركًا ذكرياته
وأطفالـه يف العيـد خلفه ،ويـرى أبو الخري
يف حديثـه إىل عنـب بلـدي أن "الثورة يف

ريا عام عشـناه يف داريا"،
إدلـب تختلف كث ً
موض ًحـا "الوضـع جيـد هنـا إذا مـا قورن
بداريـا ،ولكننـا ال نفضلـه على مدينتنـا،
لذلـك عزمنا على البقاء مجتمعين بعيدين
عـن التفرقـة التـي يعيشـها النـاس خارج
املخيم".
"عندمـا قطعنـا املسـافة الطويلـة مـن
دمشـق إىل إدلـب ظننـا أن نظـام األسـد
لـن يسـقط ،تب ًعـا ملـا شـاهدناه مـن أعداد
جنـوده واملسـاحة الكبيرة التـي يسـيطر
عليهـا" ،إال أن الدخـول إىل إدلـب حيـث
الخـزان البرشي الكبير وهديـر الرصاص
حـا باسـتقبالهم غير من
الـذي انطلـق فر ً
وجهـة نظـره ،كما يقـول.

رغـم اختالف وجهـات نظر األهـايل ،إال أن
ناشـطي داريـا أجمعـوا على أن العيد هو
"األقسى" عليهم خلال حياتهـم ،ويصف
أبـرز ناشـطي املدينـة ،أيهـم أبـو محمـد،
مدينتـه بأنهـا "جنتـي الخاصـة وقلعة من
قلاع الثـورة النقيـة التي قـل مثيلها".
يعتقـد أبـو محمـد يف حديثـه إىل عنـب
بلـدي أن العيـد األول خـارج مدينتـه
"سـيمر قاسـ ًيا علينـا بعيـدًا عـن األرض
التـي بـذل أبناؤهـا أغلى مـا ميلكـون
دفا ًعـا عنهـا ،وعاشـوا ظروفًـا قـد ال
يصبره هـو
يصدقهـا أحـد" ،إال أن مـا
ّ
"أننـا خرجنـا ،يف رحلـة عنوانهـا إذالل
األسـد ،مـن عاصمـة األمويين دمشـق
بسلاحنا مكربيـن رافعـي الـرؤوس".
ويـرى الناشـط الـداراين أن لقـاءه برفاق
دربـه يف الشمال السـوري ،وطيـب
ضيافـة مـن يجلـس بينهـم ،أسـعده
وجميـع األهايل" ،إذ مسـحوا عـن وجنتنا
دمـوع فـراق الغاليـة وكأننـا املهاجـرون
وهـم األنصـار".
مشـاهدات عـدة رصدتهـا عنـب بلـدي
يف اليـوم األول ألهـايل داريـا يف إدلـب،
فالطفلـة جـودي ( 6سـنوات) قالـت إنهـا
سـتعود إىل مدينتهـا ،ولكـن بعـد توقـف
القصـف وتوفر البسـكويت ،بينام مل يتأقلم
الطفل سـامر جنـح ( 8سـنوات) ،ومايزال
يطلـب مـن والده العـودة إىل داريـا ،إال أن
األهـايل يؤكـدون أن العيد سـيكون الفرحة
األوىل ألطفالهـم منـذ سـنوات ،والغصـة
األكبر داخـل قلوبهـم يف الوقـت ذاته.

وجهتنا إدلب والنظام يماطل

محاصرون من داريا عالقون في المعضمية
عنب بلدي  -خاص
بــن صــ ّد ور ّد يــراوح االتفــاق بشــأن خــروج أهــايل
داريــا الباقــن يف معضميــة الشــام مكانــه ،وحتــى
الســبت  10أيلــول ،مل تتوصــل اللجنــة املكلفــة
بالتفــاوض إىل حــل مــع النظــام الســوري يقــي
بخــروج األهــايل.
وقــى االتفــاق األول بخــروج املحارصيــن مــن أبنــاء
داريــا يف معضميــة الشــام إىل إدلــب ،واعتبــار وضعهــم
كحــال مــن كانــوا محارصيــن يف داريــا.

لماذا لم يخرج أبناء داريا إلى إدلب؟

مصــدر مطلــع يف املعضميــة أوضــح لعنــب بلــدي
أن النظــام تراجــع عــن االتفــاق" ،مــع خــروج آخــر
شــخص مــن داريــا بعــد أن حقــق هدفــه بتفريغهــا"،
مؤكـدًا "هنــا بــدأت املامطلــة ومحاولــة إلــزام مــن يريــد
الخــروج إىل إدلــب بتســوية أوضاعهــم والخــروج إىل
حرجلــة".
وقــدّر املصــدر عــدد أهــايل داريــا الراغبــن بالخــروج
إىل إدلــب بـــ  1200شــخص ،وقــال إنهــم متخوفــون من
الخــروج إىل بلــدة حرجلــة يف ريــف دمشــق "ألن املصــر

مجهــول وليــس لديهــم ثقــة بالتعامــل مــع النظــام".
ومـا زاد شـكوك األهـايل تأخير خـروج الذيـن ذهبوا إىل
حرجلـة منهـم" ،رغـم املعاملة الحسـنة وتجهيـز أوراقهم
را أن النظـام
الثبوتيـة هنـاك" ،وفـق املصـدر ،معتب ً
"يتحـدث كالم منمقًـا ومطمئ ًنـا لكـن يف الواقـع ليـس
هنـاك ضامنـات".
دفعــة ثانيــة مــن أهــايل داريــا خرجــت الخميــس 8
أيلــول مــن معضميــة الشــام إىل مركــز اإليــواء يف
حرجلــة ،ضمــن االتفــاق ،وضمــت قرابــة  100مــدين،
ليصــل عــدد الخارجــن عــر دفعتــن إىل نحــو 400
شــخص.
ورغــم أن النظــام وعــد األهــايل الخارجــن إىل حرجلــة
بتســوية أوضاعهــم ،وضــان حاميتهــم مــن الحواجــز
العســكرية ،إال أنــه حتــى اآلن مل يســمح ألحــد بالخــروج
ســوى البعــض ممــن تتجــاوز أعامرهــم الخمســن عا ًمــا.

أين وصل اتفاق معضمية الشام؟

تـأيت هـذه املامطلة بالتزامـن مع تطـورات يف ملف اتفاق
التسـوية يف املعضميـة ،وكان النظـام السـوري تراجـع،
الثالثـاء املـايض ،عن بنـود االتفـاق املقرر ،الـذي تضمن
تنظيـم لوائح بأسماء مـن يريد املغـادرة إىل إدلـب ،ومن

اعتمـد تسـوية وضعه وتسـليم سلاحه.
ومــن ضمــن البنــود التــي يحــاول النظــام فرضهــا،
فتــح مكتــب لشــعبة التجنيــد يف الحــي الرشقــي
ملتابعــة أمــور املطلوبــن لخدمــة العلــم ،وتســوية
أوضــاع املتخلفــن وعــودة الطــاب منهــم إىل مدارســهم
وجامعاتهــم وتأجيلهــم دراســ ًيا ،وترسيــح كل شــخص
لديــه إعاقــة جســدية ،إضافــة إىل منــح جميــع املتخلفني
ـا ملــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر.
تأجيـ ً
وفيــا يخــص املنشــقني املتخلفــن ســينتقي النظــام
"أشــخاصا ذوي ســرة حســنة ومقبولــن داخل ًيــا"،
ً
بحســب تعبــر ضبــاط األســد ،حتــى يكونــوا ضمــن
الرشطــة املدنيــة ،بينــا يــوزع شــباب املعضميــة عــى
محيطهــا ومحيــط داريــا ،ويف حــال االكتفــاء يلتحــق
را ويف
باقــي شــباب املعضميــة بالفرقــة الرابعــة حــ ً
مناطــق ضمــن دمشــق ،وف ًقــا لترسيبــات عــن مجمــل
مفاوضــات الجمعــة املــايض.
وكان النظــام الســوري هــدد مقاتــي املعارضــة يف
معضميــة الشــام بـــ "حــرب شــاملة" ،يف املدينــة يف
حــال رفضــوا رشوط االتفــاق التــي اقرتحهــا ســابقًا،
بينــا يتخــوف أهــايل داريــا الباقــون مــن تطــورات
غــر محســوبة ومصــر مجهــول يالحقهــم.
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يد جون كيري
وزير الخارجية
األمريكية تصافح
يد نظيره سيرغي
الفروف في جنيف
 9أيلول 2016
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بعد ثالثة أساببع
من المباحثات
وعقد لقاءات
واتصاالت هاتفية
ومشاورات ،توصل
ً
أخيرا وزير الخارجية
الروسي ،سيرغي
الفروف ،مع
نظيره األمريكي،
جون كيري ،إلى
اتفاق حول الملف
السوري.
عنب بلدي -خاص
االجتماع األخري بني الوزيريـن بدأ ،صباح
الجمعـة  9أيلـول ،يف فنـدق "President
 "Wilsonالفاخـر يف جنيف ،انضم إليهام
الحقًـا مبعـوث األمـم املتحدة إىل سـوريا،
سـتيفان دي ميسـتورا ،واسـتمر ملـدة 14
سـاعة ،ما يوضـح أن نقاط الخلاف كانت
كبيرة بين البلدين حول سـوريا.

اتفاق أمريكي روسي بثالثة بنود

بالرغـم مـن أن الترصيحـات السياسـية
ح بقـرب
التـي سـبقت االجتماع مل تـو ِ
اتفـاق الطرفين ،خـرج الوزيـران ليعلنـا
عبر مؤمتر صحفـي توصلهما إىل اتفاق
مـن ثالثـة بنـود حـول امللـف السـوري.
وزيـر الخارجيـة الـرويس ،سيرغي
الفـروف ،أكـد أن اللقـاء تـ ّوج بتوقيـع
خمـس وثائـق ،تضمنـت وقفًـا عا ًمـا
إلطلاق النـار ابتـدا ًء مـن منتصـف ،ليـل
 12أيلـول الجـاري ،وتحسين إمكانيـة
وصول املسـاعدات ،إضافة إىل االسـتهداف
املشترك للجامعـات املصنفـة على أنهـا
"إرهابيـة" مـن الطرفين.
وأكـد الفـروف على إنشـاء موسـكو
وواشـنطن مركـ ًزا تنفيذيًـا مشتركًا،
يعمـل ضمنـه عسـكريون وممثلـو أجهزة
االسـتخبارات الروسـية واألمريكيـة
وسـتكون مهمتـه االتفاق على الجامعات
"اإلرهابيـة" واملتعاونـة معهـا.
مـن جهته قـال وزير الخارجيـة األمرييك،
جـون كيري ،إن "حجـر أسـاس" االتفاق
الجديـد هـو االتفـاق على أن الحكومـة
السـورية لـن تقـوم مبهـام جويـة قتالية
يف املنطقـة املتفـق عليها بذريعـة مالحقة
يرا
مقاتلين من جبهة "فتح الشـام" ،مش ً
إىل أن ذلـك سـيضع نهايـة للرباميـل
املتفجـرة ونهايـة للقصـف العشـوايئ
وميلـك القـدرة على تغيير طبيعـة
الصراع".
وأكـد الوزيـران أن "الجانبين املتحاربني
سينسـحبان مـن طريـق الكاسـتيلو
االستراتيجي يف حلـب إلقامـة منطقـة
منزوعـة السلاح بينما يتعين على
جامعـات املعارضـة والحكومـة توفير
طريق آمـن دون عوائق إىل جنـوب املدينة
عبر الراموسـة".
وقـال كيري إن "ذلك يتطلـب وقف جميع
الهجمات مبـا يف ذلـك القصـف الجـوي

وأي محـاوالت للسـيطرة على أراض
إضافيـة عىل حسـاب أطـراف وقف إطالق
توصيلا مسـتدا ًما
ً
النـار ،يتطلـب ذلـك
للمسـاعدات اإلنسـانية دون عوائـق لـكل
املناطـق املحارصة والتي يصعـب الوصول
إليهـا مبـا يف ذلـك حلب".

الخارجية األمريكية تطالب الرد من
الفصائل المقاتلة

الخارجيـة األمريكيـة أرسـلت وثيقـة إىل
فصائـل "املعارضـة السـورية املسـلحة"
تتضمـن أبـرز بنـود االتفـاق النهـايئ،
وطالبـت الحصـول على تأكيـد مـن
الفصائـل باسـتعدادهم لاللتـزام باالتفاق
املوقـع بين روسـيا وأمريـكا.
الوثيقـة تضمنـت طلـب الخارجيـة مـن
الفصائـل التزامهـم بالهدنـة يف جميـع
أنحـاء البلاد اعتبا ًرا من السـاعة السـابعة
مسـا ًء ،مـن يـوم االثنين املقبل.
وأكـدت الخارجيـة أن مضمـون الخطـة
املوضوعـة يف االتفـاق أن تسـتمر الهدنـة
ملـدة  48سـاعة ،ويف حـال صمودهـا ،مبا
يحقـق رضـا أمريـكا وروسـيا ،متـدد إىل
أجل غير محدد ،مشيرة إىل أنـه يجب أن
تصمـد الهدنـة لسـبعة أيـام متتاليـة قبل
أن تبـدأ روسـيا وأمريـكا بأي تنسـيق ضد
تنظيـم "الدولـة اإلسلامية" وجبهة "فتح
الشام".
وفيما يتعلق بنقـل املسـاعدات يف حلب،
أكـدت الوثيقـة أن املسـاعدات يفترض أن
تدخل بشـكل فوري من طريق الكاسـتيلو،
على أن تبـدأ القوات باالنسـحاب حاملا يتم
وضع آليـات املراقبة.
أمـا منطقـة جنـوب غـرب مدينـة حلـب
(الراموسـة) فتعبتر مجمـدة متا ًمـا مـن
االشـتباكات بني قـوات املعارضـة واملوالية
للنظـام السـوري ،اللذين يجـب أن يضمنا
وصـول املسـاعدات بصـورة آمنـة إىل
الجهتين الرشقيـة والغربيـة ،وتسـهيل
الحركـة اإلنسـانية والتجارية على طريق
خـان طومـان يف منطقـة الراموسـة.
وشـددت الوثيقـة على أال تقـوم قـوات
املعارضـة أو املواليـة للنظـام السـوري
بشـن هجمات داخـل الراموسـة ،وأال
يحـاول أي الطرفين كسـب أراض جديدة
مـن اآلخـر يف هـذه املنطقـة.
البنـد الرابـع يف الوثيقـة كان حـول
تصنيـف "الجامعـات اإلهابيـة" ،فقـد
أكـدت أن االتفـاق ال يسري على "تنظيم

القاعـدة" والـذي كانـت متثلـه "جبهـة
النصرة" قبـل أن تغير اسـمها إىل جبهة
"فتـح الشـام" ،أو تنظيـم "داعـش" يف
سـوريا عىل اعتبارهام منظمتان إرهابيتان
ميكـن اسـتهدافهام اذا اسـتمرت الهدنـة،
داعيـة الفصائـل إىل تجنـب التعـاون مع
جبهـة "فتـح الشـام" الـذي ميكـن أن
يكـون لـه عواقـب وخيمـة.
أمـا فيما يخص البنـد الخامـس فقد حثت
فيـه الخارجيـة الفصائـل على اإلبالغ عن
خروقـات الهدنـة ،إضافـة إىل االسـتمرار
يف الدفـاع عـن أنفسـها ضـد الهجامت.
وأكـدت الوثيقـة أن "أمريـكا تهـدف
عبر االتفـاق إىل وضـع حـد للعنـف
الـذي يعـاين منـه الشـعب السـوري منذ
فترة طويلـة وهـو القصـف املدفعـي
والجـوي مـن جانـب روسـيا والنظـام
على املدنيين والبنـى التحتيـة ،إضافـة
إىل أنهـا تهـدف إىل تهيئـة الظـروف
املالمئـة النطلاق عمليـة سياسـية تفيض
إىل االنتقـال السـيايس الحقيقـي الـذي
يريده السـوريون بشـدة والـذي يتمثل يف
سـوريا جديـدة دون بشـار األسـد".

المعارضة السياسية تؤكد عدم
تسلمها لنص االتفاق

الهيئـة العليـا للمفاوضات السـورية قالت،
عبر موقعهـا الرسـمي ،إنهـا "مل تسـتلم
أي نـص رسـمي عـن االتفـاق األمريكي
الـرويس ،وأكـدت أنـه يف حـال اسـتالمه
سـتجري دراسـة تفاصيله ومعرفـة آليات
وضامنـات تطبيقـه ،وقبـل إعطـاء أي رد
رسـمي سـتجتمع الهيئـة مـع املكونـات
السياسـية واملدنيـة وقيـادات الجيش الحر
والفصائـل الثوريـة للتشـاور يف هـذا
األمر".
لكـن عضو الهيئة ،بسـمة قضماين ،قالت
بحسـب وكالـة رويترز "إن املعارضـة
تشـيد باالتفـاق يف حـال تـم تطبيقـه".
وأضافـت "أن املسـؤولية تقـع على عاتق
روسـيا ألن نفوذهـا (هـو السـبيل الوحيد
المتثـال النظـام) ،وأن االتفـاق األمريكي
الـرويس املقرتح قـد يضع حـدًا يف نهاية
املطـاف ملحنـة املدنيني".
وأشـارت قضماين إىل أن "الفصائـل
املقاتلـة مضطـرة يف ظـل الحصـار إىل
التحالـف مـع القـوى املتشـددة ،أمـا يف
ظـل وقـف إطلاق النـار فتعـود القـوى
املعتدلـة إىل السـيطرة".

النظام السوري يوافق على القرار
وتركيا ترحب

النظــام الســوري وافــق عــى اتفــاق
الهدنــة بــن الطرفــن األمريــي
والــرويس ،حســبام نقلــت وكالــة
األنبــاء الســورية الرســمية (ســانا) عــن
"مصــادر مطلعــة" ،إذ أكــدت أن "أحــد
أهــداف االتفــاق الــرويس األمريــي هــو
التوصــل إىل حلــول سياســية لألزمــة
يف ســوريا" ،مضيفــة أن "الحكومــة
الســورية وافقــت عــى االتفــاق الــذي
تــم بعلمهــا ووافقــت عليــه".
مـن جهتهـا رحبـت الخارجيـة الرتكيـة
باالتفـاق الـذي يهـدف إىل تأسـيس وقف
شـامل إلطالق النـار يف سـوريا ،واعتربت
أن االتفـاق "يشـكل أهميـة بالغة بالنسـبة
لوقـف االشـتباكات يف عمـوم سـوريا،
وخاصـة يف مدينـة حلـب ،باإلضافـة إىل
إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية بـأرسع
وقت " .
مـن جانبـه أعـرب املبعـوث األممـي،
دي ميسـتورا ،عـن أملـه يف أن "يسـهم
االتفـاق بالبحـث عـن حل سـيايس لألزمة
السـورية".
يف حني دعـا وزير الخارجيـة الربيطاين،
بوريس جونسـون ،روسـيا إىل "استخدام
كل نفوذهـا لضمان التـزام الحكومـة
السـورية ببنـود االتفـاق الـذي توصلـت
إليـه مع واشـنطن ،مشـددًا على رضورة
"إيفـاء النظـام السـوري بالتزاماتـه".
رصـدت عنـب بلـدي تحليلات وآراء بعض
املواطنين يف إدلـب وحلب وحماة ،والتي
نرشهـا ناشـطون عبر مواقـع التواصـل
االجتامعـي ،حـول االتفـاق الـرويس
األمريكي.
البنـد األول :محاولـة أكثر حـدّة لكبـح
فصائـل املعارضة ومنعها من فـك الحصار
عـن مدينـة حلـب مـرة أخـرى ،وإبقـاء
نحـو  300ألـف مواطـن من أهـايل األحياء
الرشقيـة تحت رحمـة املتنفّذ املسـؤول عن
"الكاسـتيلو" ،وهنـا ال مـكان للثقة باألمم
املتحـدة ومبعوثهـا لتجارب سـابقة.
البنـد الثـاين :اسـتئصال ورضب فصائـل
املعارضـة املنضويـة يف "جيـش الفتـح"
بحجـة تعاونهـا مـع جبهة "فتح الشـام"
التـي باتـت فعل ًيـا ومـن اللحظـة تحـت
مرمـى نيران الـروس واألمريكيين على

"ال مفاجأة يف جنيف ،فاختزال
اتفاق كريي -الفروف عىل حلب
مع استهداف فتح الشام ،وإعالن
االتفاق والفصائل ما تزال نائية
عن االندماج كان متوق ًعا".

الرئيس السابق لالئتالف الوطني لقوى املعارضة
والثورة السورية ،خالد خوجة

"االلتفاف عىل االتفاق سهل
وعىل أي فصيل يشعر أنه سيكون
شامعة لألمريكان تقديم تنازالت
أكرب".
صالح الحموي قيادي سابق يف "جبهة النرصة"

"يجب اندماج الفصائل وتشكيل
حكومة إسالمية تقلب الطاولة
عىل رؤوس الخونة"
القيادي يف حركة "أحرار الشام اإلسالمية" ،عبد
الكريم الكردي

"بعد ساعات من اتفاق كريي
الفروف يف جنيف  ،بشار السفاح
يهدد أهايل املعضمية بالرحيل
فو ًرا"
عضو الهيئة العليا للمفاوضات ،أحمد رمضان

حـد سـواء ،وهو ما قـد يـؤدي إىل مجازر
بحـق املدنيين بحجـة وجـود الجبهـة،
ومجـزرة إدلـب اليـوم مثـال واضـح.
البنـد الثالـث :غـض النظـر عـن عمليـات
األسـد يف يف محيـط العاصمـة وحمص،
باعتبارهـا تدخـل ضمـن أرايض "سـوريا
املفيـدة" ،ووفقًـا لذلـك قد نشـهد عمليات
تهجري وتفريـغ عىل غرار داريـا ،واألمثلة
كثيرة هنـا نخترصهـا مبعضمية الشـام
غـرب دمشـق والوعـر يف مدينـة حمص.
ووفقًــا للبنــود الثالثــة ،فــإن األيــام
املقبلــة ســتكون أكــر دمويــة وعنفًــا،
بإعطــاء واشــنطن ضــو ًءا أخــر للروس
بالوصايــة عــى الشــال والجنــوب،
بينــا تتفــرغ هــي وحلفاؤهــا ملعركــة
الرقــة ،والتــي إن نجحــت ســتكون
مكســ ًبا سياســ ًيا لألمريكيــن ليــس إال.
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بعد "درع الفرات"..

"الجيش الحر" قد يتوجه إلى الرقة
ووالدة فصائل جديدة في الحسكة
تتسارع األحداث وتزداد التلميحات العسكرية بخصوص المنطقة الشرقية في سوريا ،بعدما نجحت
تركيا في خطة "تنظيف" الشريط الحدودي من أي وجود لتنظيم "الدولة اإلسالمية" ،بتنسيق ودعم
لفصائل "الجيش الحر" ،والتي قد ترسم مخططات جديدة في الرقة والجزيرة.
عنـب بلدي  -خاص
خلال أسـبوعني ،أعلـن عـن تأسـيس
فصيلين يتبعـان لـ "الجيش السـوري
الحـر" مـن أبنـاء الجزيـرة السـورية،
ويهدفـان إىل محاربـة حـزب "االتحاد
الدميقراطـي" الكـردي وتنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" والنظام السـوري
عىل حـد سـواء.
ويف أواخـر آب الفائـت ،أعلـن عـن
تأسـيس فصيـل "أجنـاد الحسـكة"،
املنضـوي وفقًـا لبيـان تأسيسـه تحت
رايـة "الجيـش الحر" ،والذي سـيرتكز
نشـاطه يف املحافظـة ،شمال رشق
سـوريا ،ويهـدف إىل إعـادة التـوازن
يف املحافظـة التـي باتـت حكـ ًرا على
معسـكري النظـام السـوري وحـزب
"االتحـاد الدميقراطـي" ،إىل جانـب
وجـود ضئيـل حال ًيـا لتنظيـم "الدولة
اإلسلامية".
وأوضـح الناطـق باسـم "أجنـاد
الحسـكة"" ،أبو حسـان الحسـكاوي"،
أن الغايـة والسـبب الجوهـري لـوالدة
الفصيـل ،هـو أن "أبنـاء الحسـكة
تعرضـوا ملوجـات عديـدة مـن الظلـم،
من ظلـم النظام إىل ظلـم (داعش) إىل
ظلم االنفصاليني الـ  ( PKKيف إشـارة
إىل حـزب االتحـاد الدميقراطـي)".
وأضـاف أبـو حسـان يف حديـث إىل
عنـب بلـدي أن "املنطقـة محتقنـة
عمو ًمـا ،سـوا ًء املجاهدين منهـم والعوام
املدنيني ،فكيف السـبيل لدفـع هذا الظلم
والخـروج مـن بوتقة االحتقان؟ السـبيل

هو إعـادة تنظيم الصف وإعـادة الهيكلة
ورص الشـباب وتكاتفهـم".
ويقــود الفصيــل الجديــد "أبــو حمــزة
الحســكاوي" ،وال يبــدو أن نشــاطه
قــد بــدأ فعل ًيــا ،إال أن الناطــق باســمه
أشــار إىل تواصلهــم مــع الحكومــة
املؤقتــة وفصائــل عاملــة مــن
"الجيــش الحــر" ،مؤكــدًا أن أجنــاد
الحســكة يؤمــن باألهــداف التــي
أعلنهــا "دفــع الظلــم ور ّد الحقــوق
املســلوبة ،وأن ينعــم بلدنــا بالحريــة
والســام" ،مشــددًا "ســنحارب كل
مــن يقــف بوجــه أهدافنــا ،مثلنــا
مثــل أي فصيــل ثــوري عــى األرض".
كــا أعلــن الجمعــة  9أيلــول ،يف
مدينــة جرابلــس شــايل ســوريا،
عــن تأســيس فصيــل عســكري
جديــد يتبــع لـــ "الجيــش الســوري
الحــر" ،تحــت اســم "ثــوار
الجزيــرة الســورية" ،وجــاء يف
البيــان الــذي بثّــه الفصيــل ،أنــه
يتبــع الثــورة الســورية ويســعى
لتحريــر ســوريا مــن "العصابــات
اإلرهابيــة" التــي حددهــا بحــزيب
"العــال الكردســتاين" ،و"االتحــاد
فضــا عــن تنظيــم
ً
الدميقراطــي"،
"الدولــة اإلســامية" ،وقــوات
األســد.
كامل
ً
وشـهد العامـان املاضيـان غيابًـا
لفصائـل "الجيـش الحـر" عـن منطقة
الجزيـرة السـورية ،بعد سـيطرة قوات
سـوريا الدميقراطيـة ،ذات الغالبيـة
الكرديـة ،بشـكل شـبه كامـل على

محافظـة الحسـكة ،مـع وجـود النظام
يف بعـض املناطـق ،ومتركـز التنظيـم
يف أجـزاء صغيرة منهـا.

تركيا توجه أنظارها إلى الرقة
على غرار جرابلس

ونقلـت صحيفـة "ديلي صبـاح"
الرتكيـة عـن مصـادر قولهـا إن تركيـا
سـتدعم فصائـل مـن "الجيـش الحر"
يف عمليـة بريـة على مدينـة الرقـة،
بالتعـاون مـع الواليـات املتحـدة
األمريكيـة ،ملحاربـة تنظيـم "الدولـة
اإلسلامية".
وذكـرت الصحيفـة ،الجمعـة  9أيلـول،
أن أنقـرة سـتزود الفصائـل باآلليـات
العسـكرية ،وسـتتوىل مـع حلـف
الناتـو التغطيـة الجويـة للقـوات ،يف
حين ستشـارك السـعودية وقطـر
ومـن يرغـب مـن الـدول العربيـة مـن
خلال أسـلحة ومعدات عسـكرية ،وفق
الصحيفـة.
وتـأيت العمليـة على الرقـة مـع قـرب
التوصـل التفاق بشـن عملية عسـكرية
واسـعة ضـد التنظيـم يف العـراق
وسـوريا ،وأشـارت الصحيفـة الرتكيـة
إىل أن اجتماع مجموعـة "أصدقـاء
سـوريا" ،الـذي جرى األربعـاء املايض
يف لنـدن ،متخض عـن حتميـة العملية
العسـكرية ،وأن الهجـوم سـيكون
متزام ًنـا على الرقـة واملوصـل.
وتوقعـت الصحيفـة بحـث تفاصيـل
العمليـة كاملـة يف الفترة بين 13-
 20أيلـول الجـاري ،على أن تتثبـت

نقاطهـا خالل قمـة األمم املتحـدة التي
سـتنعقد يف نيويـورك يف  19أيلـول،
ونوهـت "ديلي صبـاح" إىل أنـه مـن
غير املتوقـع أن تشـارك تركيـا يف
العمليـة بقـوة عسـكرية كبيرة.
وكان وزيـر الخارجيـة التريك ،مولود
جاويـش أوغلـو ،أكـد يف وقت سـابق
على أهميـة شـن عمليـة ضـد التنظيم
يف البلديـن "لضمان إمكانيـة القضاء
على التنظيـم اإلرهـايب ،نظـ ًرا إىل
انتفـاء مفهـوم الحـدود بين البلديـن،
وسـهولة تنقـل العنـارص والتنظيمات
بينهما" ،داع ًيـا إىل رضورة مشـاركة
دول عـدة بدعـم وإسـناد العمليـة،
يرا إىل أن "املسـؤولية ال تقع عىل
ومش ً
عاتـق تركيا وحدهـا وال ميكـن مطالبة
أنقـرة بذلك".
وكانـت معركـة الرقة طفت إىل السـطح
يف وقـت سـابق مـن العـام الحـايل،
وسـط توقعـات بـأن تقودهـا قـوات
"سـوريا الدميقراطيـة" التـي تغلـب
"وحـدات حامية الشـعب" الكردية عىل
تكوينهـا ،إال أنهـا توقفـت إثـر توجـه
القـوات نحـو منبـج بتنسـيق أمرييك.
وتبـدو أنقـرة مرتاحـة نسـب ًيا بعـد
نجـاح "درع الفـرات" يف اقتالع جذور
التنظيـم على حدودهـا الجنوبيـة،
وإيقـاف زحـف "األكـراد" مـن رشق
الفـرات وحتـى عفريـن ،لتبـدأ مرحلـة
جديـدة بالتوجـه إىل الرقـة ،ورمبـا
تدعـم أي تحـرك يف الحسـكة مـن
شـأنه إضعـاف القـوة املتناميـة ألكراد
"اإلدارة الذاتيـة".

ً
ً
سواء المجاهدين منهم والعوام المدنيين ،فكيف السبيل
عموما،
المنطقة محتقنة
لدفع هذا الظلم والخروج من بوتقة االحتقان؟ السبيل هو إعادة تنظيم الصف وإعادة
الهيكلة ورص الشباب وتكاتفهم
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قوات

وأحلــــ

شهدت بلدة إبطع
خالل األسبوع
ً
تصعيدا
الماضي
ً
متسارعا من قبل
قوات األسد،
التي تمكنت من
استعادة السيطرة
على كتيبة الدفاع
الجوي ،المعروفة
باسم "الكتيبة
المهجورة" بالقرب
من البلدة ،بعد أن
انسحبت منها قبل
ً
تقريبا.
ثالثة أعوام

كيان جديد خـــــــ

اندماج فصـــــ
طارق أبو زياد  -إدلب
كثر الحديـث يف اآلونة األخيرة عن توافـق الفصائل
املقاتلـة يف الشمال السـوري على االجتماع
ضمـن كيـان واحـد ،وأكـده ترصيـح مـريئ للناطق
العسـكري باسـم "حركـة أحرار الشـام اإلسلامية"
 21آب املـايض ،وتحـدّث عن بدء جلسـات تحضريية
ملشـاريع اندمـاج وصفهـا بـ"الكربى" عىل السـاحة
السورية.
وبينما يـرى بعـض قـادة الفصائـل أن االندمـاج
رضورة ال ميكـن االسـتغناء عنهـا ،ال يخفـي آخـرون
صعوبـات ومعوقـات تواجـه هـذه الخطوة،ومتنـع
إمتامهـا.

االندماج استجابة لطلبات األهالي

يعتبر القائـد العسـكري يف "أجنـاد الشـام" ،محمد
شـكري ،أن السـبب األول لدراسـة مشروع االندمـاج
على مسـتوى الفصائـل الكبرى ،هـو تلبيـة طلبات
األهـايل" ،الذيـن لطاملا طالبـوا يف املظاهـرات بوحدة
الصـف" ،وهـو مـا دفـع شـكري لدعـوة الفصائـل
الكبرى للتفكير فعل ًيـا يف االندمـاج "ألنها سـتفقد
الحاضنة الشـعبية التي ال ميكنها أن تسـتمر بدونها".
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األسد تتجهز القتحام إبطع

ـــى خيـــارات البلـدة مــرّ
محمد إبراهيم  -درعا
وأكملت قوات األسد التقدم قرب إبطع يف
ريف درعا ،بالسيطرة عىل عدد من املزارع
املحيطة بـ"الكتيبة املهجورة" ،ما جعلها
بعيدة عن البلدة مسافة كيلومرتين فقط،
وبالتايل حارصتها من ثالث جهات.
هذا التصعيد رافقه استهداف البلدة بغارات
الطريان الحريب ومئات قذائف املدفعية،
وعرشات الصواريخ الثقيلة ،ما تسبب مبوجة
نزوح كبرية لألهايل ،ودمار واسع يف املمتلكات.

المصالحة الهشة

تصعيـد النظـام األخير ،أعـاد إبطـع إىل
واجهـة األخبـار يف درعـا ،فقـد أسـهم
تقدمـه وسـيطرته على جارتهـا الشـيخ
مسـكني مطلع العـام الحايل بحالـة ارتباك
يف البلـدة ،وتخـوف مـن مصير مشـابه،
بعـد أن ه ّجـر النظـام أهلهـا بالكامـل ،مـا
دفـع فعاليات البلـدة إىل عقـد "مصالحة"
مـع قـوات النظـام ،كانـت يف تفاصيلهـا
التـي متـت أقـرب للهدنـة املؤقتـة.
ومل يلتـزم النظـام بوعـوده باإلفـراج عـن
املعتقلني وإدخـال املسـاعدات وفتح الطرق
إىل إبطـع ،بينما التـزم بإيقـاف املعـارك،
لتحمـي البلـدة نفسـها مـن التهجير عىل
وقـع التقـدم العسـكري للنظـام ،وهـو
فعلا واسـتمر طـوال األشـهر
ً
مـا جـرى
املاضيـة ،قبـل أن يسـتفيق األهـايل على
الهجـوم العسـكري املفاجـئ للنظـام معل ًنا
انهيـار "املصالحـة" بشـكل كامـل.

خيارات ّ
مرة

عــودة القصــف املكثــف للنظــام ،والحشــد
العســكري املرافــق لــه عــى أكــر مــن

محــور إلبطــع ،رســم عــدة ســيناريوهات
ملســتقبل البلــدة وأهلهــا ،ولعــل مالمــح
هــذا املســتقبل بــدأت بالظهــور مــع
موجــة نــزوح ألكــر مــن  1500عائلــة
نحــو الســهول والبلــدات القريبــة.
عنــب بلــدي التقــت محمــد النصــرات،
أحــد أهــايل إبطــع الــذي مــازال يقطــن
يف البلــدة حتــى اليــوم ،ووصــف النــزوح
عــن البلــدة بـ"الهــروب مــن املــوت إىل
املــوت" ،موض ًحــا أن محافظــة درعــا
تعــاين حال ًيــا مــن ضغــط ســكاين
كبــر بســبب النــزوح الداخــي ،ومثلهــا
املخيــات إن وجــد فيهــا مــكان ،إضافــة
إىل املســتوى املعيــي الصعــب.
واعتبر النصيرات أن "النـزوح مـن جحيم
حا نحو
الغـارات والقصـف لن يكـون إال نزو ً
املخيمات ومشـاكلها" ،ويـرى أن "البقـاء
والصمـود" يف البلـدة برفقـة عائلتـه هـو
خيـاره ،إىل أن يـرى مـا يحملـه املسـتقبل
القريـب ،غري مسـتبعد أن تتعـرض الجتياح
عسـكري وتهجري جامعي ،على حد وصفه.

ال مفاوضات حتى اليوم

مل يطــرح النظــام عــى البلــدة خيــا ًرا
مشــاب ًها ملــا حصــل يف داريــا أو مــا
يجــري التفــاوض عليــه يف معضميــة
الشــام ،ويــرى النصــرات أن البلــدة
ليســت محــارصة وبإمــكان أي شــخص
مغادرتهــا حــن يرغــب.
ونفــى الشــاب الدرعــاوي أي مفاوضــات
لتســليم البلــدة للنظــام يف ظــل وجــود
أهلهــا ،كــا حــدث ســابقًا ،موض ًحــا
"هــذا القــرار ليــس بيــد شــخص أو
مجموعــة ،بــل هــو قــرار أهــل البلــدة
بأكملهــا ،ولــن نســمح ألحــد أن يســلم
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رقــاب أهلهــا للنظــام".
خيــار آخــر طرحــه النصــرات قــال
إنــه متوفــر ألهــايل البلــدة ،وهــو الحــل
العســكري مــع النظــام ،يف حــال واصــل
األخــر إرصاره عــى التقــدم ،مضي ًفــا "إذا
حــاول النظــام جعــل إبطــع ســاحة حــرب
وتقــدم فيهــا ال قــدر اللــه ،لــن يكــون
أمامنــا إال الدفــاع عــن حــوران كلهــا
وليــس إبطــع فقــط".
حديـث النصريات يـأيت يف ظـل "خطورة"
تقـدم قـوات األسـد إىل إبطـع ،وبالتـايل
تطويقـه ملدينـة داعـل االستراتيجية مـن
ثلاث جهـات ،مـع احتامليـة إحـداث خرق
يف الجهـة الرابعة وحصار املدينـة بالكامل،
وهـو ما يضع أكرث من خمسين ألف نسـمة
يعيشـون يف داعـل تحـت خطـر الحصار.
كما يضـع هـذا الخيـار آخـر معاقـل
املعارضـة املطلة عىل أوتوستراد دمشـق–
درعـا القديم عىل قامئـة التقدم العسـكري
للنظـام ،ويف حـال سـيطرة النظـام على
إبطـع فهـذا يعنـي اقرتابـه من عمـق ريف
درعـا الغـريب ،وهو مـا يؤكد على األهمية
الكبيرة للبلـدة لـدى فصائـل املعارضة.

جهوزية دون المطلوب

تصعيــد النظــام وحشــده العســكري
قــرب إبطــع ينــذر مبعركــة قريبــة ،إال
أن األمــر مل يجــد الصــدى املطلــوب يف
الطــرف املقابــل ،فقــد انتــرت عــر
وســائل التواصــل االجتامعــي خــال
األســبوع املــايض ،مناشــدات عــدة
أطلقهــا ناشــطون وفعاليــات محليــة
مــن البلــدة ،طالبــت فصائــل املعارضــة
مبؤازرتهــا ،وســط حديــث عــن مشــاركة
عســكرية ضعيفــة.

هل يعيد
"تحرش" النظام
بإبطع فصائل
الجنوب لقيادة
معاركها؟
قرية إبطع في درعا ( -إنترنت)

كــا وجــه املجلــس املحــي يف بلــدة
إبطــع بيانًــا ناشــد فيــه الهيئــات
اإلغاثيــة واملجالــس املحليــة يف البلــدات
األخــرى برفــع جهوزيتهــا الســتقبال آالف
النازحــن مــن البلــدة ،يف الوقــت الــذي
قُــدر عــدد النازحــن مــن البلــدة حتــى
اليــوم بأكــر مــن ســتة آالف نســمة.
ومــع عــودة زمــام املبــادرة العســكرية
يف درعــا إىل قــوات األســد ،وبالتزامــن
مــع إطــاق فصائــل املعارضــة
معركــة "قادســية الجنــوب" بهــدف
"تحريــر املناطــق التــي يســيطر عليهــا
النظــام الســوري يف محافظتــي درعــا
والقنيطــرة" ،تبقــى املناشــدات مــن
معظــم املحافظــات الســورية لفصائــل
درعــا مســتمرة ،بينــا يتســاءل بعــض
األهــايل :هــل يكــون "تحــرش" النظــام
بإبطــع ،الرصخــة التــي تعيــد فصائــل
الجنــوب لقيــادة معاركهــا؟

تقع بلدة ابطع يف ريف
درعا األوسط ،متتاز
مبوقعها عىل أوتسرتاد
دمشق– درعا القديم،
وتعترب عقدة الربط بني
مدينتي الشيخ مسكني
وداعل.
استطاعت فصائل املعارضة
السيطرة عىل البلدة آواخر
عام  ،2013وتقدر الهيئات
املحلية عدد سكانها بثالثني
ألف نسمة ،بينام تجاوز
عدد أبنائها الذين قتلوا حتى
اليوم ،حاجز  200قتيل،
وفق إحصائيات حصلت
عليها عنب بلدي من "مكتب
توثيق الشهداء" يف درعا.

ّ
ــــــــفي المالمح

ـــــائل المعارضة شمال سوريا ..بين الواقع والخيال
وتحـدث القائـد العسـكري عـن أسـباب أخـرى "دعت
يرا
تلـك كل فصيـل للتنـازل بخصـوص التوحـد" ،مش ً
إىل أن "الفصائـل املقاتلـة هـي املدافع األول عـن الثورة
السـورية عىل األرض ،ومبـا أن أعداءها توحـدوا جمي ًعا
إلسـقاطها ،ينبغـي أن نتوحد وإال فسـوف يقضون علينا
واحـدًا تلـو اآلخر".
يظهـر الحديث عـن اندماج مزمـع مدى الضغـط الكبري
الـذي تعيشـه الفصائـل الكبرى ،وفـق شـكري ،وهـو
مـا اعتبر أنـه سيسـاهم يف تحقيـق االندمـاج "رغـم
التنـازالت املبذولـة يف هـذا السـبيل".

ما هي الفصائل المزمع اندماجها؟

يجهـل الكثيرون الفصائـل التـي تشـارك يف جلسـات
االندمـاج التحرضيـة ،ويتسـاءل آخـرون :هل سـيكون
االندمـاج جام ًعـا لكافـة الفصائـل املقاتلـة ،أم سـيكون
محصـو ًرا ضمـن فئـات معينة؟
ورغـم أن الحديـث يتمحـور حـول "أحـرار الشـام"
و"فتـح الشـام" وبعـض فصائـل "الجيـش الحـر"،
مل تطـرح إىل العلـن بشـكل رسـمي حتـى السـبت 10
أيلـول ،أسماء الفصائـل السـاعية لالندمـاج ،إال أن
الداعيـة السـعودي ،املقرب مـن "فتح الشـام" ،عبد الله
املحيسـني ،أوضـح يف سلسـلة تغريـدات عرب حسـابه

الشـخيص يف "تويتر" أن االندمـاج "سـيكون جام ًعا
لكافـة الفصائـل اإلسلامية وفصائـل الجيـش الحـر".
وترسبت عرب وسـائل التواصل االجتامعـي بعض النقاط
غير الرسـمية ،والتـي توافقـت عليهـا كل مـن "أحـرار
الشـام" و"فتـح الشـام" و"حركة نـور الديـن الزنيك"،
و"أجنـاد الشـام" ،وتحدثـت حسـابات "جهاديـة" عـن
تسـليم "األحرار" الجانب السـيايس يف التشكيل الجديد،
بينما تتسـلم "فتح الشـام" الجانب العسـكري.
ووفـق معلومـات حصلـت عليهـا عنـب بلـدي فـإن
الفصائـل املشـاركة ،شـكّلت مجلـس شـورى مهمتـه
اختيـار قائـد للتشـكيل الجديـد ،الـذي مل يعرف اسـمه
بعـد ،وأكـد مصـدر مطّلـع (رفـض كشـف اسـمه) ،أن
االندمـاج ميـر يف مرحلتـه األخيرة "وسيرى النـور
قري ًبـا".

معوقات االندماج

"رمبـا تالفينـا املعوقـات الداخليـة بين الفصائـل،
وحللناهـا برضـا الجميـع ،ولكنـي أعتقـد أنـه سـيكون
هنـاك مشـاكل كبيرة سـتقف عائقًـا يف والدة الفصيل
الجديـد" يقـول "أبـو قسـورة" ،املسـؤول اإلداري يف
"أحـرار الشـام" لعنـب بلـدي.
واعتبر املسـؤول اإلداري ،أن مـن أبـرز هذه املشـكالت

"هـي املخابـرات التابعة للـدول الخارجية التي سـتلعب
بدورهـا إلفشـال االندمـاج ،والتغلغـل يف صفـوف
الفصائـل" ،مردفًـا "ال يخفـى على أحـد أن أغلـب
الفصائـل املقاتلـة مخرتقـة بنسـب متفاوتـة".
فكر الفصيل وداعمه سـيعمل على "خلخلة الصفوف"،
وفـق "أبـو قسـورة" ،إال أنـه أكـد أن توجهـات الفصيل
الجديـد "سـتمثل أهـداف الثـورة ،بعـد أن متحـى كافة
األهـداف والتوجهـات القدمية" ،وفـق تعبريه.

االندماج في عيون الناشطين

تعليقًـا على االندمـاج الـذي يبـدو حتـى اليـوم غير
واضـح املعـامل ،قـال الناشـط معتـز أبـو عدنـان ،مـن
محافظـة حماة (املطّلـع على وضـع الفصائـل بحكم
مخالطتـه عنـارص قادتهـا منذ سـنوات) ،لعنـب بلدي،
إن "الشـباب املقاتل هـم أوعى الناس بضرورة التوحد،
ألنهـم يعلمـون أثـره على األرض".
ويـرى الناشـط أبـو عدنـان أن الفصيل الجديد سـيقف
يغير أهـداف الثـورة ويقـف ضدهـا
ضـد أي فصيـل
ّ
"كقـوات سـوريا الدميقراطيـة أو تنظيم الدولـة ..هذا ال
ريا يف
يختلـف عليه عاقـل" ،متمن ًيـا أن يكون أثـره "كب ً
قلـوب املقاتلين وحافـ ًزا لهم".
بينما اعتبر أبو عدنـان أن "بعض القادة الذيـن امتطوا

الثـورة ،وداعميهـم ،واملنظريـن واملحرضين الذيـن
ينشرون الفتنة بين الفصائـل" هم الخـارس األكرب من
االندمـاج املزمع.
أمـا الناشـط محمـد زكريـا ،من ريـف حامة الشمايل،
فتخـ ّوف مـن أن يكـون الحديـث عـن االندماج مشـاب ًها
طويلا ،يف إشـارة إىل "الجبهة
ً
لتجربـة سـابقة مل تدم
اإلسلامية" التـي تأسسـت يف ترشيـن الثـاين ،2013
وضمـت سـبع فصائل أبرزهـا "أحرار الشـام" و"جيش
اإلسلام" ،ويرى يف حديثـه إىل عنب بلـدي أنها "كانت
وحدة يف االسـم دون االندمـاج الفعيل بين الفصائل".
ومتنـى زكريـا أن تتـم عمليـة االندمـاج بشـكل كامـل
بين الفصائـل املقاتلة يف سـوريا عىل كافة املسـتويات
العسـكرية والسياسـية واملدنيـة ،وفـق تعبريه.
ليسـت فكـرة االندمـاج غريبـة عىل السـاحة السـورية،
فقـد شـهدت السـنوات املاضيـة اندماجات بين فصائل
عـدة ،كان آخرهـا اندمـاج أربعـة فصائـل مـن حركـة
"أحـرار الشـام" يف إدلـب ضمـن فصيـل واحـد أطلق
عليـه اسـم "لـواء التمكين" مطلـع أيلـول الجاري.
يرا بحـدوث االندمـاج
وبينما
ّ
يتوسـم البعـض خ ً
ويصفونـه بـ"الخطـوة املباركـة" ،يراه آخـرون صعب
التحقيـق ويحتـاج وقتًـا يرتـب فيـه املشـاركون بيتهم
الداخلي ،حتـى ال يفشـل بعـد أيـام قليلة مـن إطالقه.
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محطات متوقفة وحلول مؤقتة

شح المياه يرهق أهالي األحياء
المحاصرة في دير الزور
سيرين عبد النور  -عنب بلدي
الخبـز واملـاء وكثير مـن االحتياجـات األخرى
تؤ ّمنهـا سـاجدة ،كام تقـول لعنب بلـدي ،إال أن
املعانـاة األكرب تكمن يف تأمين كميات محدودة
مـن املـاء ،الـذي أصبـح نـاد ًرا داخـل األحيـاء
املحـارصة يف ديـر الـزور ،يف ظـل معـارك
مسـتمرة بين قـوات األسـد وتنظيـم "الدولـة
اإلسلامية" ،مـا فرض حصـا ًرا يصفـه األهايل
بـ"القـايس" منـذ أكثر من عـام ونصف.

محطتان أساسيتان توقفت إحداهما
عن العمل

طفلة تحمل عبوات مياه إلى منزلها في دير الزور ( -أرشيف  -عنب بلدي)

ً
يوميا
تمأل الطفلة ساجدة عبوتين من الماء
ٌ
وتنقلهما إلى منزلها .عمل شاق لطفلة لم
تتجاوز العاشرة من العمر ،إال أنه ضروري
الستمرار حياتها وأختيها وجدها المقعد،
فهي التي تشرف على إدارة أمور المنزل ،عقب
وفاة والديها.

يقـول محمد ،أحد سـكان حـي القصـور ،الذي
يخضع لسـيطرة النظام ،إن مشـكلة املياه بدأت
تتفاقـم بعـد انقطـاع التيـار الكهربـايئ عـن
األحياء املحـارصة نهاية آذار مـن العام املايض،
يرا إىل أن كمية الوقود املسـتخدمة لتشغيل
مش ً
محطـات امليـاه "قليلـة جـدًا" ،لـذا انخفضـت
الكميـات التـي تجـري تصفيتهـا وضخهـا
تدريج ًيـا حتـى غابت اليوم بشـكل شـبه كامل.
وتغـذي محطتـا الجـورة والبغيليـة بشـكل
أسـايس األحيـاء املحـارصة ،ويوضـح محمـد
لعنـب بلـدي أن "البغيليـة" توقفت عـن العمل
بعـد هجـوم تنظيـم "الدولـة اإلسلامية"
وسـيطرته على املنطقـة ،عقـب تضرر قسـم
منهـا وتعـذر الوصـول إليهـا إلصالحهـا.
ويشير الشـاب الثالثينـي إىل أن اثنين مـن
العمال قتال أثنـاء محاولتهما الوصول إلصالح
املحطـة ،الفتًـا "يرصـد التنظيـم موقعهـا
وشـاطئ نهـر الفـرات القريب منهـا ،من خالل
بعـض عنـارصه القناصين ،الذين يسـتهدفون
أي شـخص يحـاول االقتراب مـن املنطقـة".
باتـت اليـوم محطـة الجـورة الوحيـدة التـي
تغـذي األحيـاء املحـارصة ،والتي تسـحب املياه
مـن نقطـة فرعية تقع على ضفة نهـر ،وصفه

األهـايل يف دير الـزور بأنه "ميـاه راكدة مليئة
بالجراثيـم  ،ويجـري ضخهـا إىل األحيـاء بعد
إضافـة مـادة الكلـور ،وبعـض املـواد املنظفـة
واملعقمـة البسـيطة عليها".
لكـن ما تنقله املحطـة تبقى كمية محـدودة من
امليـاه ،وفـق محمـد ،إذ تصـل فقـط إىل أجزاء
من حـي الجـورة والشـارع العـام ،وقسـم من
الشـوارع الفرعيـة وبعـض الحـارات يف حـي
القصـور ،على حـد وصفـه ،وال تكفـي لسـد
حاجـة أكثر مـن  150ألـف شـخص مازالـوا
يقطنـون داخـل تلـك األحياء.
ويقتصر عمـل محطـة الجـورة على خمـس
سـاعات متقطعـة موزعـة على أيام األسـبوع،
وقـد تصـل فترة انقطاعهـا مـن ثالثـة إىل
خمسـة أيـام ،إال أن أحيـاء :الضاحيـة ،والطب،
وفيالت البلدية ،والـوادي ،واملوظفني ،وهرابش،
والجبيلـة ،وبعـض املناطـق األخـرى ،ال تصلها
ميـاه الضـخ عىل اإلطلاق ،مـا يجرب السـكان
على جلبهـا داخـل عبـوات بالسـتيكية على
حملا عىل األكتـاف ،أو عىل ظهور
ً
العربـات أو
الحيوانات.

حلول مؤقتة

مشـاهد مؤملة انتشرت داخل األحيـاء املحارصة
منذ العـام املايض ،كما يقول أحد ناشـطي دير
الـزور ،مردفًـا "مـن كان يظـن أن أهـل الفـرات
والكـرم سـيرشبون من ميـاه الحفـر يو ًما".
أوضـاع صعبـة دفعـت األهـايل الختراع حلول
لألزمـة ،وفـق مـازن ،أحـد العاملني يف شـعبة
ديـر الـزور التابعـة ملنظمـة "الهلال األحمر"،
والـذي انتهـى قبل أيـام من حفر برئ مـاء يعمل
على الطاقـة الشمسـية داخـل حـي املوظفني،
على أن يسـتفيد منه حـوايل  6500نسـمة.
وتقتصر ميـاه البرئ على أغراض أخـرى غري
الرشب ،إال أن فكرة اسـتخدام الطاقة الشمسـية
بـدل من
لتشـغيل محـرك الضـخ الخـاص بـه ً

الديـزل يف ظـل ندرتـه ،يراهـا مـازن فكـرة
جديـدة على املنطقة.

أمراض تتفشى وتقتل مدنيين

بعـض األهايل عمـدوا إىل حفر آبار السـتخراج
امليـاه الجوفية ،اثنـان منها يف حـي الجورة ،إال
أن ميـاه هـذه اآلبـار تبقـى بحاجـة للتنقية يك
تصبـح صالحـة للشرب ،إذ يصفهـا األهـايل
بأنهـا "مالحـة ومـرة" ،يف حين يعتمد بعض
السـكان عىل ميـاه النهـر ،ويسـتخدمونها يف
الشرب والطبخ والغسـيل.
اسـتخدام ميـاه النهـر أدى إىل ظهـور أوبئـة
وأمـراض جلديـة وداخليـة ،طالـت األطفـال
وكبـار السـن بالدرجـة األوىل ،وتـويف إثرهـا
قرابة سـتة أشـخاص خالل عامٍ مضى ،نتيجة
اإلصابـة بأمـراض معويـة.
لطفيـة ،امـرأة يف العقد السـادس مـن عمرها،
مازالـت تعيـش داخـل حـي القصـور ،تقـول
لعنـب بلـدي "هنا يرتصـد بنا املـوت من جميع
الجهـات فال طعـام وال ماء وال سـبيل للخروج،
والغلاء يضرب كل يشء".
ويصـل سـعر برميـل املـاء إىل خمسـة آالف
ليرة سـورية ،إال أن لطفيـة ورغـم كرب سـنها
تجلـب حاجتها مـن املاء يف عبوات بالسـتيكية،
مسـتخدمة عربـة صغيرة ،إال أنهـا تبـدي
خشـيتها مـع مـرور األيـام ’"فالجسـم أصبح
منهـكًا ومل يعـد يتحمـل الجهـد".
يُجمـع معظـم مـن يعيـش داخـل األحيـاء
املحـارصة أن تأثير الحصـار يطـال املدنيين
بعيـدًا عـن النظـام ،فهـم على نفـس الحـال
منـذ أكثر مـن عـام ونصـف ،ويـرون أنهـم
يعيشـون داخـل بقايـا مدينة يتشـبث من بقي
من سـكانها ببقايا حيـاة ،آملين الحصول عىل
غـد أفضل جـل أحالمهم فيه سلام يبعـد عنهم
املـوت ،وميـاه نظيفة ورغيـف خبز ،بعيـدًا عن
خـوف يسـيطر عليهـم منذ سـنوات.

فتح "معبر المهندسين"
يعيد الحياة إلى حي الوعر في حمص
جودي عرش  -الوعر
عـادت الحيـاة إىل حـي الوعر يف حمص ،مـع فتح "معرب
املهندسين" جنوبه 6 ،أيلـول الجاري ،ما أتـاح للعديد من
العائلات داخـل الحي الخـروج وزيارة أقربائهـم خارجه،
بينما دخـل إىل الحـي قرابـة ثالثـة آالف عائلـة خلال
اليومين األولين من فتح املعبر ،وجميعها بهـدف اإلقامة
الدامئـة ،وفـق القامئني على "معرب املهندسين".
ورصـدت عنـب بلـدي حركة غير مسـبوقة قـرب املعرب،
وقابلـت العديـد مـن العائديـن إىل الحي ،وقالـت إحداهن
(رفضـت كشـف اسـمها) ،إنها لـن تخـرج وعائلتهـا مرة
أخـرى مـن الوعـر ،موضحـ ًة أنهـا اضطـرت ملغادرته مع
بدايـة الحملـة العسـكرية عليـه أواخر عـام .2014
"املـوت جو ًعـا أو قصفًـا أهـون مـن سـيل الشـتائم الذي
سـمعته وتسـمعه أخريـات يوم ًيـا ،عـدا االنفلات األمني
وتفشي الرسقـات والجرائـم هنـاك" ،تقـول املـرأة
األربعينيـة التـي عانت مما وصفتها "إهانـات" مصدرها
عنـارص الحواجـز األمنيـة املنتشرة يف مدينـة حمـص،
حيـث كانت تقطـن ،وأضافـت يف حديثهـا إىل عنب بلدي
أنهـا مل تسـتطع تح ّمـل وطـأة األجـور املرتفعـة ،مؤكـد ًة
أنهـا حاولـت العـودة أكثر مـن مـرة إىل الحـي عقـب

خروجهـا ،ولكـن دون جـدوى.
واعتبرت العائـدة الجديـدة أن فتـح املعبر سـيتيح ملئات
العوائـل العـودة إىل الحـي" ،وهذا مـا سيفشـل إفراغه"،
الفتـ ًة إىل أن النظـام عمـل مـرا ًرا لالتفـاق على إخـراج
املقاتلين والعوائـل كما فعـل يف مناطـق أخـرى مـن
سـوريا مؤخـ ًرا ،إال أنـه "ال يعلـم أن العـودة هـي متسـك
أكبر بالحريـة والكرامـة فالحـر ال يسـتطيع أن يعيـش
داخـل األقفـاص".
ومـع توافـد األهـايل دخلـت بعـض املـواد الغذائيـة مـن
املعبر ،ورصـدت عنـب بلـدي يف اليـوم األول ( 6أيلول)
دخـول سـيارتني محملتين بالبطاطـا ،وسـياريت بصـل
ومثلهـا بيـض ،وواحـدة محملـة بالربتقـال ،إضافـة إىل
ثالثـة آالف ربطة خبـز ،واعتربها األهـايل التكفي لتغطيه
احتياجـات القاطنين يف الحي" ،إال أنها تطـور إيجايب".

 48ساعة مصيرية

فتـح املعبر ودخـول األهـايل جـاء بعـد اتفاق على وقف
إطلاق النـار ،وبـدأ يف  29آب املـايض ،عقب اجتماع عقد
بني اللجنـة املفاوضة وممثلين عن النظـام ،وعرض خاللها
األخير اتفاقًـا جديـدًا حمـل عـدة بنـود ،أبرزهـا خـروج
املقاتلين من الحي ،فارضً ا  48سـاعة للتفكير بطرحه ،وفق

الناشـط اإلعالمـي يف حـي الوعـر ،رضـوان الهندي.
ووفق ما تحدث الناشـط لعنـب بلدي ،هدد النظـام بتنفيذ
مجازر واسـتخدام أسـلحة جديدة ،يف حـال رفض االتفاق
الذي نص عىل السماح بدخـول املواد الغذائيـة إىل الحي،
وفتـح املعابـر ،إضافـة إىل خـروج دفعـة مـن املقاتلين،
يقابلهـا خـروج  200معتقل مـن فرع أمـن الدولة.
ومبوجـب الطـرح يخـرج املقاتلـون على دفعـات مقابل
تبيـان وضـع باقـي املعتقلين مـن الحـي ،إضافـة إىل
انسـحاب املقاتلين مـن جبهـات الجزيرتين السـابعة
والثامنـة ،ودخـول عنـارص األمـن لتسـلم زمـام أمـور
املنطقتين برفقـة الرشطة ،واعتبر الهنـدي أن املهلة التي
منحهـا النظـام ،مـن أصعـب الفترات التـي مـرت على
الوعـر" ،فقـد كانـت مهلـة لتحديد مصير ما يقـارب 75
ألـف نسـمة".
فعاليـات الحـي عقـدت برفقة العسـكريني خلال اليومني
األولين مـن طـرح االتفـاق ،عـدة اجتامعـات قاربـوا فيها
سـهل وفـق تعبري
ً
وجهـات النظـر التخـاذ قـرا ٍر مل يكـن
الهنـدي ،إال أن املهلـة انتهـت دون االتفاق ،مـا أدى إىل لقاء
آخـر جمع الطرفين ،أقر بالعـودة إىل االتفـاق القديم الذي
توقف منتصـف آذار املـايض ،ليفتح النظـام بعدها "معرب
املهندسين" للمـرة األوىل منـذ كانـون األول املايض.

وتعليقًـا على فتـح املعبر قـال الناشـط جلال التالوي،
إن أهـايل الوعـر مـروا بأوقـات عصيبة يف ظـل الحصار
يرا إىل أن ناشـطي الحـي وثقـوا عرشات
والقصـف ،مش ً
حـاالت البتر يف ظـل حملـة مكثفـة اسـتخدم فيهـا
النظام السـوري قذائف الهـاون والصواريخ وأسـطوانات
"النابـامل" ،كان أعنفهـا  27آب املـايض ،مـا خلف ضحايا
و جرحى .
مـع بـدء الحملة بـدأت قوات األسـد ببـث الشـائعات ،من
خلال إبلاغ املوظفني الذيـن اعتـادوا الخـروج والدخول
مـن الحـي إىل وظائفهم ،أنهم لـن يسـتطيعوا الخروج إال
مـع عائالتهـم بشـكل نهـايئ ،وهذا مـا دعاهـم إىل طلب
إجـازات والبقـاء يف الحي ،وفـق ما نقل بعـض املوظفني
لعنـب بلدي.
وجـاء فتـح املعبر عقـب املفاوضـات بين لجنـة حـي
الوعـر ،ورئيـس شـعبة املخابـرات العامـة ،اللـواء محمد
ديـب زيتـون ،ويقضي االتفـاق الجـاري حتـى اليـوم
السـبت  10أيلـول ،بوقف القصف بشـكل كامـل والعودة
إىل حالـة التهدئـة غير املحـددة بوقـت ثابـت ،وعقـد
جلسـات مقبلـة مـع ممثلي الطرفين ،لبحـث مسـألة
إخـراج املعتقلين ،وهـو البنـد الـذي أوقف االتفـاق آذار
املـايض ،بسـبب رفـض النظـام تنفيـذه.

عنب بلدي  -السنة الخامسة  -العدد  - 238األحد  11أيلول/سبتمبر
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مدارس النظام ليست بأفضل ً
حال

طالب الحسكة إلى المدارس الخاصة
ً
بعيدا عن مناهج "اإلدارة الذاتية"
مع تقاسم السلطة في محافظة الحسكة ،وبينما يسعى كل طرف لفرض قوانينه الخاصة على المواطنين في مختلف المجاالت،
يرفض طالب المحافظة التسجيل في المدارس التي تديرها هيئة التربية التابعة لـ"اإلدارة الذاتية" بعد فرضها مناهج جديدة على
الطالب خالل العام الدراسي المقبل.
بهار ديرك  -الحسكة
فـرض املناهـج خلـق مشـكلة لـدى الكثري
مـن طلاب الحسـكة ،وفـق مـا رصـدت
عنـب بلـدي ،فبعضهم توجه نحـو املدارس
الخاصـة ،وآخـرون فضلـوا إبقـاء أبنائهـم
دون تعليـم ،بينما يصـف األهـايل العـام
الـدرايس الحـايل بأنه األسـوأ منذ سـنوات
يف املحافظـة.
مهنـد حسين ،رئيـس دائـرة التعليـم
األسـايس يف مديريـة تربيـة الحسـكة
التابعـة للنظـام ،أوضـح لعنـب بلـدي أن
نحـو  600مدرسـة للتعليـم األسـايس
منتشرة يف الحسـكة ،ستشـطب مـن
سـجالت املديرية بعـد خضوعها لسـيطرة
يرا إىل أنهـا تضـم
"اإلدارة الذاتيـة" ،مش ً
قرابـة  25ألـف طالـب ،وفـق اإلحصائيات
األخيرة للمديريـة.

عشرات الطلبات تستقبلها المدارس
ً
يوميا
الخاصة

عشرات الطلاب توافـدوا إىل املـدارس
الخاصـة التـي تـد ّرس منهـاج مديريـة
تربيـة النظـام السـوري ،هربًـا مـن منهاج
"اإلدارة" ،وبحسـب مـا قـال رامـي سـيها،
وهو مشرف مدرسـة "السلام" الرسيانية
الخاصـة يف القامشلي ،فإن إدارة املدرسـة

تلقـت ومازالـت تتلقـى عشرات الطلبـات
للدراسـة فيهـا.
مـدرس اللغـة اإلنكليزيـة ،جـوان حسين
رشـيد ،فضّ ـل تسـجيل ولديـه يف مدرسـة
خاصـة بالقامشلي ،عازيًـا يف حديثـه إىل
عنـب بلـدي السـبب "ألن املنهـاج التـي
فرضتـه هيئة الرتبيـة يف اإلدارة الذاتية غري
معترف بـه" ،وتسـاءل "لو نجـح الطالب
يف املـدارس الخاضعـة لسـيطرتها ونالـوا
درجات عاليـة ،أين سـيتوجهون بعدها ،هل
سـتقبل بهم املعاهـد والجامعـات؟".

"اإلدارة الذاتية" ّ
تدرب كوادر "دون
كفاءة"

رغـم شـح مـدارس "اإلدارة الذاتيـة"
رغـم شـح مـدارس "اإلدارة الذاتيـة"
مـن الطلاب ،إال أنهـا مسـتمرة بتدريـب
مدرسين لتدريـس املنهـاج الخـاص بهـا،
ووفـق مصـادر مقربة مـن "اإلدارة" فإنها
تعمـل حال ًيـا على تدريـب  600شـخص
للتدريـس يف مدارسـها.
أحـد املتدربين (رفـض كشـف اسـمه)،
أوضـح لعنـب بلـدي أنـه يتلقـى تدريبات
مـع زمالئـه يف مدينـة الرميلان على
يرا
املنهـاج الـذي طرحتـه "اإلدارة" ،مش ً
إىل أن كل متـدرب سـيحصل على شـهادة
تخولـه التدريـس يف كافـة املـدارس التي

تخضـع إلدارة هيئـة التعليـم التابعـة لها.
ومـا يثير مخـاوف األهـايل أن أغلـب
املتدربين ال ميلكـون شـهادات علميـة
تخولهـم حضـور الـدورات ،ويحمـل
معظمهم شـهادت ابتدائيـة وإعدادية ،وفق
مشـاهدات سـكان الحسـكة وريفهـا.
باسـم مشـكيني ،مواطـن مـن ريـف
الحسـكة ،قـال لعنـب بلـدي إن القريـة
التـي يسـكنها ،التحـق منهـا شـخصان
بالـدورة التدريبيـة يف الرميلان ،مؤكـدًا
"أعرف الشـخصني حق املعرفـة ومل يكمال
تعليمهما سـوى إىل الصـف السـادس
االبتـدايئ" ،وتسـاءل "ماذا سـيقدم هؤالء
تعليم ًيـا للطلاب؟" ،واصفًا مـا يجري بأنه
"إجحـاف بحـق الطالـب وذويـه".

حلول أخرى سعى وراءها أهالي
الحسكة

بينام قـرر بعض األهـايل تسـجيل أبنائهم
يف مـدارس خاصـة ،توجـه آخـرون إىل
تسـجيلهم يف املـدارس التـي تخضـع
لسـيطرة النظـام ،بينما فضّ ل آخـرون من
طلاب املرحلـة الثانويـة اللجـوء إىل إقليم
كردسـتان العـراق إلمتـام تعليمهـم.
سـامية عيـدان ،والـدة ألحـد الطلاب يف
مدينـة الحسـكة ،أشـارت يف حديثهـا إىل
عنـب بلـدي إىل أنهـا ستسـجل ولدهـا يف

مـدارس تخضـع إلدارة النظـام السـوري،
ألنها تـرى املنهـاج الرتبـوي التي تدرسـه
"األفضـل" ،الفتـ ًة إىل أنهـا ستسـاعد يف
تدريسـه مـع والده قـدر اإلمـكان.
بـدوره أكد حسين حميـدي ،مديـر إحدى
املـدارس يف ريـف الحسـكة ،أن مدرسـته
يرا
كانـت تضـم  200طالـب ثانـوي ،مش ً
إىل أن معظمهـم غادر إىل إقليم كردسـتان
العـراق" ،ألن األهـايل مل يجـدوا يف
مسـتقبلهم التعليمي داخل سـوريا أي خري
أو فائـدة".
فرهـاد خليـل ،طالـب ثالـث ثانـوي أديب،
قـال لعنـب بلـدي إنـه تـرك تعليمـه يف
الحسـكة وغـادر إىل اإلقليـم مبسـاعدة
بعـض املهربين" ،ألننـي لـن أمتكـن مـن
إمتـام تعليمـي حتـى لـو حصلـت على
الشـهادة ،كما أننـي سـأصبح يف عـداد
املطلوبين مـن قبـل اإلدارة الذاتيـة لخدمة
التجنيـد اإللزامـي وكذلـك النظـام".

النظام السوري يهمل مدارسه

ال يعتبر أهـايل الحسـكة أن املـدارس
الخاضعة لسـيطرة النظام وقـوات "الدفاع
حال من مـدارس "اإلدارة
الوطني" أفضـل ً
الذاتيـة" ،فهـي تعـاين فقـ ًرا يف الكـوادر
ووسـائل التعليم.
ويـرى جامل عمـر ،وهو مراقـب تربوي يف

مع ضيق الرقعة الجغرافية..

الدفاع المدني
يتابع أعماله في الساحل
أحمد حاج بكري  -ريف الالذقية
يسـتمر الدفـاع املدين بنشـاطاته يف ريـف الالذقية
واملناطـق املحيطـة ،رغـم املعـارك التي تجـري عىل
أشـدها يف محـاور عدة مـن تلك البقعـة ،ومع ضيق
املسـاحة التي تسـيطر عليها فصائل "الجيش الحر"
وتقدم قـوات األسـد يف املنطقة.
ويرتكـز عمل عنـارص الدفـاع املدين اليـوم يف جبل
الرتكمان ،ويقترص عىل إسـعاف الجرحـى وإخامد
الحرائـق وسـط القصـف اليومـي الذي تتعـرض له
مـدن وبلـدات املنطقـة ،يف ظـل صعوبـات أبرزهـا
رصـد الطريـق الواصـل بين قـرى ريـف إدلـب
الغـريب وجبـل الرتكامن.
محمــد حــاج أســعد ،مديــر الدفــاع املــدين يف
الســاحل ،أكــد لعنــب بلــدي أن عنــارص الدفــاع
املــدين تنقلــوا عـرات املـرات مــع النازحــن مــن
قــرى وبلــدات ريــف الالذقيــة" ،لتقديــم املســاعدة
لهــم وحاميتهــم" ،موض ًحــا أن مركــز قريــة عــن
الغ ـزال يف جبــل األك ـراد نقــل مؤخ ـ ًرا إىل قريــة
خربــة الجــوز" ،ملســاعدة املدنيــن يف بنــاء
املخيــات وتوفــر مــا يحتاجونــه".

بداية تطور المؤسسة في الساحل

بـدأ الدفـاع املـدين يف السـاحل بعمـلٍ تطوعـي
را مـع بدايـة عـام  ،2014واقترص
لعرشيـن عنص ً
عملـه حينها عىل إطفـاء الحرائق وحراسـة الغابات،
ولكـن مـا كان ينقصهم هـو التدريب عىل إسـعاف
الجرحـى ،وفـق أرشف تركماين ،املديـر السـابق
للمؤسسـة يف السـاحل ،وأمين عـام الدفـاع املدين
السـوري حال ًيا.
ووفـق تركامين نجح عنـارص الدفاع املـدين بإطفاء
أكثر من  100حريـق خالل عـام  2014وحده ،رغم
اسـتخدام "طفايات" قدمية ،ومعـدات يدوية خلفتها
قوات األسـد يف املنطقة.

ً
عنصرا يعملون في ريف الالذقية
سبعون

ماتـزال فـرق الدفاع املـدين فاعلة يف ريـف الالذقية
كما يرى سـكان املنطقـة ،وقـال تركماين إن إدارة
قسـمت عنارصهـا إىل ثالثة مراكـز ،أولها
املؤسسـة ّ
داخـل قريـة دغدغـان يف جبـل الرتكمان ،واآلخـر
يف خربـة الجوز ،إضافـة إىل مركـز اإلدارة يف قرية
اليمضيـة الحدودية مـع تركيا.
را مد ّربين عىل إسـعاف الجرحى
ويعمـل  70عنص ً

عناصر الدفاع المدني في
ً
حريقا داخل
الساحل يطفئون
قرية الصفيات
آب ( 2016عنب بلدي)

وانتشـالهم من تحت األنقاض باإلمكانيـات املتوفرة،
واعتبر تركماين يف حديثـه إىل عنـب بلـدي أن
دورهـم تزايد بشـكل كبير بعـد التدخـل الرويس،
حتـى وصـل إىل مخيمات النـزوح يف ريـف إدلب
الغـريب ،وأشـار إىل أنهـم يضعـون على عاتقهـم
اليـوم بناء املخيمات وتوفير املياه للنازحين فيها.
ويـرى بكري الشـيخ عمر ،أحـد النازحين عن قرى
جبـل األكـراد ،أن عنـارص املؤسسـة لعبـوا الـدور
األكرب خلال املجازر التـي نفذها الطيران الرويس،
يرا إىل أنـه اسـتفاد منهـم يف إخماد حريـق
مش ً
شـب داخـل أرضـه الزراعية يف جبـل األكـراد العام
ّ
املايض ،متمن ًيـا أن يتطور عمل الدفـاع املدين "الذي
يرا يف حاميـة املدنيني".
يلعـب دو ًرا كب ً
تشـغل قضيـة ترشـيح الدفـاع املـدين السـوري
لنيـل جائـزة نوبـل للسلام الـرأي العـام العاملي
حال ًيـا ،وبينما فقـدت املؤسسـة العشرات مـن
عنارصهـا خلال السـنوات املاضية عىل مسـتوى
را مـن
سـوريا ،فقـدت مؤسسـة السـاحل عنص ً
كادرهـا يف جبـل الرتكمان العـام املـايض،
را آخريـن يف مناطـق مختلفة
وأصيـب  11عنص ً
على مـدار السـنتني املاضيتين.

الحسـكة ،أن املـدارس الخاضعـة لسـيطرة
النظـام تفتقـر للمسـتلزمات والوسـائل
التعليميـة الكافيـة ،مؤكـدًا غياب املدرسين
املختصين "يف ظـل غيـاب الرقابـة ومنح
إجـازات طويلة للمدرسين مقابل رشـاوى
ملدراء املـدارس".
بينما يؤكـد مـدرس اللغـة العربيـة ،دحام
بشير ،لعنـب بلـدي أن بعض املـدارس يف
مناطق سـيطرة النظـام خالية مـن الطالب
بشـكل كامـل ،إال أن مدراءهـا يرفعـون
قوائـم وهمية بأسماء طلاب "يك ال تغلق
املدرسـة" ،على حـد وصفه.
ورغم أن هيئة الرتبية والتعليم يف "مقاطعة
الجزيـرة" أعلنـت يف متـوز املـايض ،نيتها
افتتـاح جامعـة "روج آفا" ،العـام الدرايس
الحـايل يف القامشلي على أن تضـم أربع
كليـات يف مقدمتهـا الطـب البشري ،إال أن
الطلاب ال يثقـون مبـا سـتقدمه يف ظـل
غيـاب االعرتاف بشـهاداتها.
يضيع طالب الحسـكة بني مـدارس "اإلدارة
وصـول
ً
الذاتيـة" ،و"النظـام السـوري"،
إىل املـدارس الخاصـة ،بينما يجمـع أهايل
املحافظـة على أن القطـاع التعليمـي فيها
تضرر كباقـي القطاعـات يف ظـل عوامل
عـدة أثـرت عليـه بشـكل سـلبي ،بينما ال
يبـدو أن تطـو ًرا تعليم ًيـا قري ًبـا ستشـهده
املنطقـة ،وفـق املعطيـات الراهنة.
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رأي وتحليل

في المسألة الكردية
أحمد الشامي
اتفاق "سايكس -بيكو" الذي رسم حدود
املنطقة كام نعرفها مل يكن اتفاقًا جيدً ا بالنسبة
للعرب ،لكن بالنسبة للكرد فقد كان هذا االتفاق
كارث ًيا ،إذ حرمهم من الحصول عىل دولة خاصة
بهم.
لسنا مسؤولني عام حل بالكرد ،فلم يكن لنا
كشعوب وكعرب أي رأي ،ومل يسترشنا أحد يف
شأن الحدود وشكلها والتوزيع الدميوغرايف
داخلها.
يف التقييم اﻷخري ،تبقى الحدود مسألة إدارية
غري حاسمة ،حني يتم احرتام حقوق اﻹنسان
اﻷساسية ،بداللة أن هناك ً
دول مصطنعة
كثرية ،يف آسيا وأفريقيا وأمريكا وحتى يف
أوروبا ذاتها .بلجيكا هي دولة مصطنعة تضم
فرنسيني وهولنديني .هنالك لغتان رسميتان يف
بلجيكا ،وأربع يف سويرسا .رغم ذلك ،ال أحد يف
هذين البلدين يحمل السالح ويطالب بالتنقية
العرقية.
يف أمريكا الجنوبية ،كل الحدود مصطنعة،
لدرجة أن السلفادور وهندوراس اشتبكتا يف
حرب بعد مباراة يف كرة القدم! املواجهة بني
منتخبي البلدين كانت الرشارة التي كشفت نزا ًعا
حدوديًا قدميًا سببه عدم تناسب حدود البلدين
مع دميوغرافية كل منهام.
مع ذلك ،متكنت شعوب أمريكا الالتينية،
مبا فيها األرجنتني والربازيل من تجاوز
عداواتها املزمنة ومن بناء اقتصادات مزدهرة
ودول مستقرة وصاعدة حني احرتمت النخب
السياسية القانون الدويل وحقوق اﻹنسان ،كل
إنسان ،مبن فيهم مواطنو الجوار.
هل هذا ماينتظر الكرد والعرب؟ هذا هو حلم كل
من يريد الخري للمنطقة.
إن كان السيد مسعود الربزاين يتمتع بالحكمة،
فهذا ليس حال حزب العامل الكردستاين
و"عصابات" صالح مسلم ،بداللة عمليات
التطهري العرقي يف مناطق سيطرة امليليشيات
الكردية املتعاونة مع نظام الرباميل.
لو كان الكرد تجاوبوا منذ البداية مع اليد
العربية املمدودة لهم وتعاونوا مع الثورة
السورية ،لرمبا كانت مآالت الثورة مختلفة
جذريًا .لو كان الشهيد مشعل متو عىل رأس
التنظيامت الكردية وليس صالح مسلم لكانت
الثورة يف حال أحسن بكثري.
رغم التطهري العرقي ورغم تعاون صالح
مسلم مع نظام العصابة ،فإننا ال نفهم
استامتة بعض الفصائل الثورية يف مواجهة
امليليشيات الكردية لدرجة ترك الجبهات مع
نظام الكياموي! صحيح أن املواجهة ستكون
حتمية يف املستقبل بني من يتعرضون للتطهري
العرقي من العرب ،ومن يتعاونون مع القاتل
اﻷسدي ،لكن هل تربر هذه املواجهة ،التي تبقى
ثانوية اليوم ،ترك جبهات حلب لتسقط مواقعها
الواحدة تلو اﻷخرى؟
من حق الكرد التحدث بلغتهم والتدريس بها ،من
حقهم االعتزاز برتاثهم الثقايف وإغناؤه بكل
السبل ،ومن حقهم التمتع بالحرية وبكل حقوق
املواطنة ،مثلهم مثل كل السوريني أيًا تكن
أصولهم العرقية أو الدينية .هكذا متكنت كل
دول العامل من االنتقال إىل الحداثة واالستقرار
وخرجت من النظريات العنرصية والقومية
والدينية التي فات أوانها.
املشكلة الكردية هي ً
أول مشكلة تركية ،ثم
إيرانية وعراقية .الكرد السوريون يف غالبيتهم
ملتزمون بالثورة وهم يعيشون بني ظهرانينا
منذ قرون وال يوجد سوري عاقل يؤمن
باالنفصال بني العرب والكرد.
ال يوجد أي مربر ليك ميوت الثوار السوريون
يف مواجهة مع الكرد ليست يف مصلحة
الكرد وال الثورة السورية وال املستقبل السوري
الواحد .الكرد ليسوا أعداءنا ال اليوم وال غدً ا.
حني يرغب اﻷتراك يف مواجهة الكرد فهذا شأن
تريك ال يخصنا رغم تعاطفنا مع الدولة الرتكية
ورغبتنا يف رؤية هذا الجار الكبري مستق ًرا
ومزده ًرا .ال داعي ليسيل الدم السوري ،مجانًا،
يف قضية ليست سورية ،فدم السوريني ليس
رخيصا علينا.
ً
إن كانت الفصائل قد تلقت "وعودًا" تركية
فلنتذكر أن وعود السيد "أردوغان" مثل "لن
تكون هناك حامة أخرى "...مل تكن بردًا وسال ًما
عىل السوريني.

عنب بلدي  -السنة الخامسة  -العدد  - 238األحد  11أيلول/سبتمبر

2016

سقطت حلب أم أسقطت؟
انسحب مقاتلو "جيش الفتح" من كلية التسليح والكلية الفنية ،بعد هجوم عنيف من قبل قوات
ً
مستخدمة أسلحة جديدة في المعركة ،ما
األسد ،التي تساندها المليشيات الطائفية وحزب اهلل،
يعني عودة الحصار إلى األحياء الشرقية لمدينة حلب ،لكن هل كان سقوط حلب مفاجئا؟
ً
يونس الكريم
املتابــع لألحــداث خــال الفــرة
الســابقة يجــد أن اإلعــام املقــرب
مــن الــروس ،تكلــم عــن اتفــاق بــن
الــروس واإليرانيــن مــن جهــة،
واألتــراك مــن جهــة أخــرى ،يتــم
فيــه مقايضــة إيقــاف دعــم قــوات
"ســوريا الدميقراطيــة" (الكرديــة)،
مقابــل إيقــاف دعــم تركيــا لـــ "جيش
الفتــح" ،مــع بقــاء حلــب منطقــة
خاضعــة مدن ًيــا لســلطة النظــام،
دون وجــود أي ميليشــيات للنظــام
أو املعارضــة ،وترجــم االتفــاق بــن
األطــراف كالتــايل:

النظام وحلفاؤه

بــدأت معــارك بــن النظــام وقــوات
"أســايش" يف مدينــة الحســكة،
كادت تفــي إىل طــرد قــوات
األســد مــن محافظــة الحســكة ،لــوال
تدخــل األمريكيــن لصالــح قــوات
"ســوريا الدميقراطيــة" ،والــروس
لصالــح التهدئــة يف حميميــم .وهــي
املــرة األوىل التــي يســتخدم فيهــا
النظــام طريانــه ضــد قــوات "ســوريا

الدميقراطيــة وأســايش".
ورغــم انتهــاء املعــارك بتنــازل جــزيئ
مــن قبــل النظــام عــن محافظــة
الحســكة ،إال أن قــوات "ســوريا
الدميقراطيــة" خــرت الحاضنــة
العربيــة ،التــي تشــكل أكــر مــن
 40%مــن قوتهــا امليدانيــة ،والتــي
بــدأت باالنشــقاق عــن القــوات .كــا
خــرت صورتهــا أمــام العــامل كإقليم
دميقراطــي يطمــح بــأن ينــأى بأبنائــه
عــن الحــرب املجنونــة يف ســوريا.
كــا أن النظــام عمــد إىل فصــل
املوظفــن والضغــط عــى اإلدارة
الذاتيــة ،التــي تتبــع لهــا قــوات
"ســوريا الدميقراطيــة" اقتصاديًــا،
بفصــل املوظفــن الرافضــن
لاللتحــاق بصفــوف االحتيــاط لديــه
يف "فــوج  ،154إضافــة اىل تقييــد
حركــة الطــران املــدين إىل مطــار
القامشــي ،مــا جعــل إقليــم اإلدراة
الذاتيــة يعيــش بعزلــة وشــح باملــواد
اليوميــة ،عــدا تســليح امليليشــيات
را لعمــل ضــد إدارة
املســيحية تحضــ ً
اإلقليــم الذاتيــة ،والتــي يشــاع أنهــا
تطالــب بــأن تكــون املناطق املســيحية
تحــت حاميتهــا ،مــا يعنــي طــرد إدارة

اإلقليــم إىل خــارج املراكــز التجاريــة
يف املــدن الكبــرة ،مــا يفقدهــا املعنــى
الحقيقــي لــإدارة والســيطر.

الجانب التركي

عمــل الجانــب الــريك عــى االتفــاق،
مــع اإلدارة الذاتيــة إلقليــم العــراق
بإغــاق معــر ســالكا ،و تشــجيع
األحــزاب التــي تنضــوي تحــت عبــاءة
اإلدارة الذاتيــة إلقليــم العــراق عــى
االحتجاجــات املدنيــة ضــد إدارة
اإلقليــم الــذايت الســوري ،وإظهــاره
إعالم ًيــا بأنــه عبــارة عــن ســلطة
ميليشــيات تســتخدم مــن األمريكيــن
مبحاربــة "داعــش" ،وأنهــم مرتزقــة
ال يختلفــون عــن "داعــش" ،ســوى
بنوعيــة الدعــم.
كــا أن الجانــب الــريك فتــح معركــة
درع الفــرات بجرابلــس ضــد قــوات
"ســوريا الدميقراطيــة" بشــكل
أســايس و"داعــش" ثانيــة ،املعركــة
التــي مــن شــأنها الضغــط عــى
"ســوريا الدميقراطيــة" وإضعافهــا،
بحيــث تكــون غــر قــادرة عــى وصل
مناطــق اإلقليــم ببعضهــا ،مــا ينهــي
حلــم إقامــة اإلقليــم بشــكل حقيقــي

بعــد إيقــاف الحــرب الســورية.
كــا أن افتتــاح معركــة جرابلــس
رصف نظــر العــامل ،إعالم ًيــا عــى
األقــل ،عــن حلــب ،وســحبت تركيــا
فصائــل "الجيــش الحــر" التــي
متولهــا ،للمشــاركة مبعركــة جرابلــس.
أضــف إىل ذلــك دفــع اإلخــوان
املســلمني (أحــرار الشــام بشــكل
أســايس) للدخــول مبعــارك الســاحل
ومعركــة تحريــر حــاة ،مــا أضعــف
الســيطرة يف حلــب ،وســمح لهــا بــأن
تكــون جاهــزة للســقوط.
رصح بــه إعــام النظــام
هــذا مــا ّ
الســوري ورئيــس الــوزراء الــريك،
بــن عــي يلــدرم بكلمتــه "إن شــاء
اللــه… ســنطبع العالقــات مــع الدولــة
الســورية".
إن معركــة حــاة والســاحل هــي
معــارك جانبيــة تفقــد القــوة ،يف
حــال خــرت املعارضــة حلــب،
بــل إن ادلــب نفســها ســتكون يف
عــن املــروع الــرويس لتحويلهــا،
إىل إمــارة الجحيــم التــي تضــم
التطــرف ،وعليهــا إمــا التســوية مــع
النظــام أو تكــون بدائــرة "الحــرب
عــى اإلرهــاب".

داراني على جسر بين ألمانيا وبولندا

محمد رشدي شربجي
يف األول من أيلول  1939هاجمت أملانيا النازية
بولندا لتكمل احتاللها خالل أيام قليلة .أملانيا
التي كانت قد خرست جز ًءا من أراضيها لصالح
بولندا وفرنسا يف الحرب العاملية األوىل ،مل تكن
لتقبل بأقل من رد الصاع صاعني خاصة مع
الرشوط املذلة التي فرضها الحلفاء عىل أملانيا
يف معاهدة فرساي.
بعدها بيومني أعلنت فرنسا وبريطانيا يف
الثالث من أيلول الحرب عىل أملانيا ،ثم انضم
لهم يف ذلك االتحاد السوفييتي ،الذي وجد يف
النازية عدوا مشرتكًا ،لتنطلق أكرب الحروب
املعروفة يف التاريخ البرشي وأكرثها وحشية
عىل اإلطالق.
عىل أرض بولندا أسست أملانيا النازية معسكر
"آوس شفيتز" ،أكرب معسكرات النازية
املخصصة إلبادة اليهود واملعاقني وكبار السن
واألرسى وغريهم من "الفائضني عن الحاجة"،
بحسب تعبري الفيلسوف نيتشه ،الذي نظّر مع
آخرين "لتحسني النسل البرشي" ،هناك كان
مئات اآلالف (التقديرات تشري إىل حوايل مليون
ونصف ضحية يف املعسكر) يساقون إىل أفران
أحالتهم رمادًا خالل دقائق.
النهاية معروفة للجميع ،خرست أملانيا الحرب
مرة أخرى ،وحوايل سبعة ماليني من مواطنيها،
وتقاسم الحلفاء املنترصون أراضيها فيام
بينهم ،كام خرست أجزاء مرة أخرى لصالح

بولندا كتعويض عن األرضار التي لحقت بها
جراء االحتالل النازي ،فيام بقي معسكر "آوس
شفيتز" ،الذي تحول ملتحف ،شاهدً ا حتى اليوم
عىل هولوكوست النازية.
ليس الهولوكوست حالة عادية النفالت دوافع
وحشية لدى اإلنسان كام حدث يف أحداث
تاريخية مشابهة ،الهولوكوست هو حالة
منوذجية لنمط من "الحداثة" استمر حتى بعد
الحرب العاملية الثانية ،منط نجد فيه "ترانسفري"
جامعي للمعتقلني بوسائل نقل حديثة
(قطارات) إىل داخل معسكرات خارج املدن ال
يراها الناس الذين يجب أن تتلوث حياتهم برؤية
مشاهد اإلعدام ،يرشف عليها رجال يرتدون
بدالت نظيفة ولديهم عوائل وأطفال وحياة
اجتامعية مميزة و"راقية" ،حتى طريقة اإلعدام
نفسها تعترب حديثة وتحقق أكرب قدر من اإلبادة
بأرسع الطرق و"أنظفها".
وضعت بريطانيا وأمريكا خططهام لنظام
ما بعد الحرب يف ميثاق أغسطس األطلنطي
يف العام  ،1941ومل تكن هناك إشارة خاصة
للمساواة العنرصية ،وشعر "ترشتشل" بأنه
ينبغي أن يعاد حق تقرير املصري للشعوب
األوروبية التي غزاها واستعمرها النازي ،لكنه
مل يرد أن يفرس ذلك عىل أنه مربر ملنح حق
تقرير املصري للشعوب غري األوروبية التي غزاها
واستعمرها الربيطانيون ،ولذلك أخرب مجلس
العموم الربطاين لتوضيح حيثيات االتفاق
أساسا،
"يف اجتامع األطليس كان يف ذهننا
ً
استعادة السيادة ،والحكم الذايت ،والحياة
القومية ألمم أوروبا التي تخضع اآلن لنري الحكم
النازي ،وهي مشكلة منفصلة متا ًما عن حقوق
سكان املستعمرات الذين يدينون بالوالء للتاج
الربيطاين".
وبحسب ويل كيمليكا ،فإن ترشتشل صدمته
بالفعل أيديولوجية التفوق اآلري للنازية ،لكن
ما صدمه أكرث (وصدم غريه) هو الطريقة التي
عامل بها النازي الشعوب األوروبية البيضاء
األخرى ،كام لو أنهم ليسوا أفضل من األفارقة

واآلسيويني ،وقد سبق أن قال هتلر إن "روسيا
هي إفريقيا بالنسبة لنا ،والروس هم زنوجنا"،
وعىل حد تعبري القديس كلري دريك "إبادة
البوشامن (شعب بدايئ يف جنوب إفريقيا)
وإبادة اإلخوة األوروبني (من عرق آخر) يشء
مختلف أتم االختالف".
حملت أملانيا إذن مسؤولية الحرب العاملية الثانية
ً
مقبول غري اتهام النازية
لوحدها ،ومل يكن
والفاشية بالتسبب بكوارث الحرب ،واعترب عىل
نطاق واسع أن املشكلة هي يف النازية والخطاب
القومي العنرصي فقط ،وليس يف حالة الحداثة
التي استمرت يف توليد املجازر ،عىل ما يوضحه
زيجمونت باومان يف كتابه املهم "الحداثة
والهولوكوست".
من أجل ذلك مل يجد الغرب من طريقة لالعتذار
من اليهود ،إال برعايته هولوكوست آخر يف
فلسطني ،حيث تعرض الشعب الفلسطيني ألكرب
عملية "ترانفسري" معروف بالتاريخ ،ومتاأل
الغرب عىل نفسه ليصدق أساطري وخرافات عن
إقليم
أرض بال شعب وشعب بال أرض ليحيل
ً
ً
كامل إىل خراب.
عىل جرس واقع عىل نهر نايسه يف مدينة
غورليتز التي تتقاسمها الحدود األملانية
البولندية ،الحدود التي كانت فاتحة حرب راح
ضحيتها سبعني مليونًا ،وقف داراين يراقب
تبق
تدفق الناس عىل الجرس يف االتجاهني ،مل َ
حدود "هنا" ،وال جيش وال رشطة بني الجانبني،
ال حروب وال دمار وال دماء ،كله انتقل إىل
"هناك".
"هناك" أطفال محارصون يبحثون يف القاممة
عام يسد الرمق" ،هناك" أمم متحدة ترعى
تهجريهم من أرضهم" ،هناك" مامنعون
ومقاومون يحتفلون يف حفلة انتشاء جامعي
بتطهري عرقي.
رسا يبنون "هنا" وال يبنون "هناك" إال
ج ً
الجدران" ،هناك" حيث الطهر األعظم" ،هناك"
حيث الشهداء" ،هناك" داريا.
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لحماية الثروة الحيوانية..

ّ
ً
" "IHRتوزع أبقارا على فالحي الغوطة
حفل توزيع سندات تمليك األبقار على فالحي مسرابا  6 -أيلول ( 2016عنب بلدي)

ال ُي ّ
فرق القصف بين إنسان وآخر وال حتى بينه وبين الحيوانات ،والتي خسرت الغوطة الشرقية ،وباقي المناطق
في سوريا اآلالف منها ،مع استمرار استهدافها وحصار بعضها من قبل النظام السوري ،إال أن هيئات ومؤسسات
حثت على تربيتها.
وضعت على عاتقها حماية الثروة الحيوانية من االنقراض من خالل مشاريع ّ
عنب بلدي  -خاص
يتن ّقــل الفــاح الخميســني ومــريب األبقار
محمــد عــي الخــويل ،بــن مــدن وبلــدات
الغوطــة الرشقيــة ،باحثًــا عــن أعــاف
لبقــرة تس ـلّم ســند متليكهــا مــن الهيئــة
اإلغاثــة اإلنســانية الدوليــة ( ،)IHRمــن
ضمــن مثــاين أبقــار بكاكــر (يف طــور
الــوالدة األوىل) ،وزعــت خــال حفــل
حــره مجلــس محافظــة ريــف دمشــق

والهيئــات اإلنســانية يف بلــدة مرسابــا
الثالثــاء  6أيلــول الجــاري.
ـر يف حديثــه إىل عنــب بلــدي
الخــويل عـ ّ
عــن ســعادته بتملّــك البقــرة ،ووجــد
را مــن التعويــض عــن
فيهــا جــز ًءا يســ ً
خســارته التــي وصفهــا بـ"القاســية"
عندمــا فقــد  30بقــرة وعــددًا مــن األغنــام
إثــر القصــف ،بينــا "أكل بعضهــا اآلخــر
بســبب نقــص األعــاف وغــاء أســعاره"
كــا يقــول.

مل يكــن الخــويل وحــده املســتفيد مــن
سلســلة مشــاريع "تربيــة البكاكــر"،
والتــي ترعاهــا الهيئــة اإلنســانية منــذ
عــام  ،2015إذ حصــل مثانيــة مــن أقرانــه
عــى البقــرة التــي ق ـدّر فالحــو الغوطــة
ســعرها يف ظــل الوضــع الحايل بـــ 550
ألــف لــرة ســورية.
بــدأ املــروع األول للرتبيــة مطلــع
العــام املــايض ،وفــق فــراس املرحــوم،
مديــر مكتــب الهيئــة يف الغوطــة ،ووزع

مركزهــا يف مرسابــا  31بقــرة حلــوب
عــى الفالحــن يف مدينــة دومــا ،مــع
علـ ٍ
ـف يكفيهــا لثالثــة أشــهر ،ثــم انطلقــت
املرحلــة الثانيــة بالتنســيق مــع رشكــة
"راف" القطريــة ،ووزعــت قبــل أيــام
عــى املســتفيدين.
شــهادة أرض "طابــو" ،وبــراءة ذمــة ،هام
أهــم مــا يجــب عــى املســتفيد تقدميــه
لالســتفادة مــن "املنــح البيطريــة" ،كــا
أســاها املرحــوم ،وجــاءت املشــاريع بعــد

أن اضطــر الفــاح لذبــح الحيوانــات التــي
كان يربيهــا لالســتفادة مــن لحمهــا يف
ظــل الحصــار.
ليســت " "IHRالوحيــدة التــي تحــاول
الحفــاظ عــى األبقــار التــي تناقصــت
بشــكل كبــر ،إال أن مديرهــا يف الغوطــة،
مهــا يف هــذا املجــال،
اعتربهــا جــز ًءا
ً
بعــد أن ســاهم الحصــار بتخفيــض عــدد
رؤوس األبقــار مــن  120ألــف رأس ،إىل
ثالثــة آالف فقــط ،عــى حــد وصفــه.
املــروع األخــر كلّــف  30ألــف دوالر
أمريــي ،بحســب تقديــرات املرحــوم،
مختصــا يديــره،
وقــال إن كاد ًرا بيطريًــا
ً
را أن املشــاريع أوجــدت فــرص
معتــ ً
عمــل ،وزادت الحركــة الرشائيــة لألعــاف.
وشــاركت الهيئــة بدعــم البحــث العمــي
مــن خــال مشــاريع أخــرى رعتهــا،
واطلعــت عنــب بلــدي عليهــا منــذ
البدايــة ،وأبرزهــا مــروع "محطــة
أمهــات األرانــب" الــذي بــدأ مطلــع
نيســان  ،2015ووزعــت املواليــد األرانــب
عــى قســم العلــوم يف املعاهــد املتوســطة
املنتــرة ضمــن الغوطــة.
قبــل ســبعة أشــهر وزعــت الهيئــة يف
قريتــي الريحــان والشــيفونية أغنا ًمــا
كل منهــن عــى
عــى  79أرملــة ،حصلــت ٌ
ثالثــة أغنــام مــع علــف يكفيهــا ســتة
أشــهر ،ويطمــح القامئــون عليهــا لتوزيــع
 50بقــرة ضمــن مشــاريع املنــح ،ضمــن
خمــس مناطــق داخــل الغوطــة الرشقيــة،
يف املســتقبل القريــب.
وبينــا تهــدف " ،"IHRإىل التوجــه مــن
النمــط التقليــدي للعمــل اإلغــايث ،إىل
العمــل التنمــوي الف ّعــال بتقديــم أمثــال
هــذه املشــاريع،ال يبتغــي الخــويل ،ســوى
تأمــن رزقــه وزوجتــه وأطفالــه الســبعة،
كــا أقرانــه مــن الفالحــن يف الغوطــة،
مــن خــال االســتفادة مــن حليــب البقــرة
التــي تســلمها ومــن املولــود الــذي
ســتنجبه بعــد ثالثــة أشــهر.

لماذا تفشل المجالس المحلية في سوريا
صهيب السالمات
"تح َّولـت املجالـس املحليـة يف امل ُـدن السـورية مـن
مراكـز للإدارة املحليـة إىل مراكـز لتوزيـع السـلل
الغذائيـة وعلـب الحليـب ،وف ّرغـت مـن مضمونهـا،
لريتبـط اسـم املجالـس املحليـة باملسـاعدات الغذائيـة
وعلـب الزيـت والربغـل والفـول املعلـب"
إ َّن وعينـا العميـق بأهميـة املجالـس املحليـة والحفاظ
عليهـا ودعمهـا لتكـون املمثـل الرشعـي للمجتمعـات
املحليـة ،يُحتِّـم علينـا طـرح هـذا املوضـوع للنقـاش
والبحـث ملعرفـة نقـاط الضعـف ومعالجتهـا ومعرفـة
نقـاط القـوة وتعزيزهـا.
فـإذا نظرنـا ألسـباب فشـل املجالـس املحليـة يف أغلب
املـدن السـورية ،سـنجد أ َّن أبرزهـا هـو عـدم وجـود
حكومـة فعليـة بديلـة عـن حكومـة النظـام تدعـم
املجالـس املحليـة ماديًـا وإداريًـا ،كرواتـب للموظفني
ومسـتلزمات واحتياجـات إقامـة واسـتمرارية املجلس
املحلي ،أل َّن العمـل التطوعـي أصبـح غير ممكـن يف
ظـل هذه الظـروف الصعبـة بعد ميض خمس سـنوات
ِّ
مـن عمـر الثـورة ،علاو ًة على ذلـك ،إ َّن اإلفـراط يف
العمـل التطوعـي دو ًمـا يكـون على حسـاب التنظيم
وااللتـزام بالقوانين وال ُّنظـم التي تحكم عمـل املجالس
ا ملحلية .
أسـباب تتعلـق بنـا نحـن املوجوديـن يف
وهنالـك
ٌ
الداخـل ،إذ إنَّنـا ال نقـدِّم الدَّعـ َم املعنـوي والبشري
للمجالـس املحليـة ،فجميع بـوادر التشـجيع والرتغيب

مفقـودةٌ .والنـاس ال تتعـاون معهم وال تُسـ ِّهل أعاملهم
وال ت ِ
ُحسـ ُن معاملتهـم ،بل تسـارع بالتخويـن والطَّعن
والشـتم واالسـتهزاء ،مام يجعـل التقدُّم ملثل هـذا العمل
ٌ
محفـوف باملكاره،
أمـ ًرا صع ًبـا ال يرغـب به أحـ ٌد ألنَّـه
وبالتايل سـيتج َّنب أهـل الخبرة والكفاءة التقـدم لهذا
املكان ،الذي نحن بأشـ ِّد الحاجة لتفعيله ،أل َّن االسـتهزاء
والسـخرية والتَّصغير مـن شـأن القامئين على هذا
العمـل يقلِّل من هيبـة املجالس املحلية ويجعلهـا ُمهان ًة
كفيـل يف إفشـال املجالـس
ٌ
يف أعين النـاس ،وهـذا
املحليـة أل َّن نجاحهـا ورشعيتهـا مسـتم َّد ٌة من شـعبية
أ هلها .
ومن األسـباب التي سـاهمت يف تقليـص دور املجالس
املحليـة أيضً ـا ،عـدم وجـود ضوابـط لعمـل املنظامت
يف الداخـل ،وتشـ ّعب األطـراف يف البلـدة الواحـدة،
كل يعمـل ملنظمتـه وجهته التـي تدعمـه دون مرجعية
ٌ
ٍ
ٍ
واحد
سـقف
تجمـع ممثلي املنظمات يف الداخل تحت
هـو املجلـس املحلي ،أل َّن كُثرة األيـادي التـي تتبـع
للخـارج دون ضوابـط ستفسـد البلد.
لقـد تحولـت املجالـس املحليـة يف ُمدننـا إىل مراكـز
لتوزيـع السـلل الغذائيـة وعلـب الحليـب ،وتف َّرغت من
مضمونهـا ،لريتبط اسـم املجالـس املحلية باملسـاعدات
الغذائيـة وعلـب الزيـت والربغـل والفـول املعلب.
وحتـى نعيـد تفعيـل دور املجالـس املحليـة يف إدارة
شـؤون البلدات بشـكل فعيل لتقـدم الخدمـات وتغطي
االحتياجات األساسـية للسـكان املحليني ،ال بُ َّد من إطالق
حملـة توعيـة تعيـد تعريـف النـاس مبهـام املجالـس

املحليـة ودورهـا يف إدارة وتسـيري شـؤون البلـدات
واملـدن ،إذ إن املفاهيـم قـد ضاعـت بعـد هـذا الكـم من
الفـوىض والتقصير واملعانـاة ،فـإذا أردنا الخـروج من
هـذه الفـوىض على املسـتوى املحلي يجـب أن نق ّوي
املجالـس املحليـة ونبحـث لهـا عن دعـم مـادي يغطي
احتياجاتهـا ،إ َّمـا مـن خلال مشـاريع إنتاجيـة يعـود
ريعهـا للمجلـس املحلي ،أو مـن خلال تفعيـل أنظمة
جبايـة أو بـدل خدمات تقـدم للمواطنين ،وذلك بفرض
مبالـغ زهيـدة جـدًا على املواطنين يتم جمعها بشـكل
مثل،
لطيـف ال يشـعرون به ،عـن طريـق ربطة الخبـز ً
لتعـود عىل املجلس املحلي مببالغ كبرية ينفقها حسـب
الحاجـة ،وباملقابل وبشـكل رضوري يجـب تقديم الدعم
اإلداري مـن خلال إقامـة دورات تدريبيـة مكثفـة تعلم
النـاس مبـادئ اإلدارة الرشـيدة ورضورتهـا لخلق جرس
مـن الثقة بين املجتمع واملجلـس املحيل ،فحينما يأخذ
املجلـس املحيل مـن املواطنين رضيب ًة وال يكون شـفافًا
حتم
معهـم يف كيفيـة رصف هذه املبالغ فذلك سـيؤدي ً
لخلـق حالة مـن التوتـر وعـدم الثقة.
ومـن جانـب آخـر إقامـة دورات تدريبيـة لكـوادر
املجالـس املحليـة يتعرفون من خاللها على كيفية إدارة
الكتل املاليـة وإعـادة تدويرها ،وتزويدهـم بآليات عمل
تعتمـد عىل إجـراءات سـليمة تحمي املوظـف واملواطن
وتبقـي املـال العـام تحت أنظـار املجتمـع املحيل.
أمـا بالنسـبة للمنظمات التـي تعمـل يف الداخـل
السـوري ،فيجب على املجالـس املحليـة أن تنفتح عىل
جميـع املنظمات مـن أجـل فتـح باب آخـر مـن أبواب

الدَّعـم املقدمـة من خلال هـذه املنظمات ،أل َّن الوضع
السـوري الراهـن بحاجـة للخدمـات التـي تقدمها هذه
املنظمات يف جميـع املجـاالت ،لكـن مـا يجـب أن يت َّم
التعامل معه بشـكل صـارم ووضع حد له هـو أن تقوم
هـذه املنظمات بالتغريد خـارج الرسب والعمل بشـكل
منعـزل عن املجلس املحلي وخارج مظلَّتـه لتخلق كيانًا
إداريًـا آخر يفـ ِّرق الناس ويشـتّ ُت وحدتهـم ،حيث يع ُّد
أي منظمة مـن الناحيـة اإلدارية،
املجلـس املحيل فـوق َّ
ويجـب التنسـيق معـه مـن قبـل املنظمات التـي تريد
العمـل يف الداخـل لتحقيـق عمـل إيجـايب يصـب يف
مصلحـة البلد.
أمـا إذا بقينـا نُرهـن أنفسـنا للمنظمات ،ونجعلها فوق
املجالـس املحليـة فلن نصـل يو ًما إىل حـل ،أل َّن الجميع
يخدمـك ملصالحـه ،واملجلـس املحلي هـو الجهـة التي
متثـل املجتمعـات املحليـة بشـكل رشعـي ،لذلـك يجب
نجعـل منـه سـقفًا نقـف جميعنـا تحتـه ،ويكـون
َ
أن
والؤنـا لبلدنـا ودعمنا ملجلسـنا حتـى لو كنـا نعمل مع
منظمات مختلفـة ،يجب أن تكـون لنا مرجعيـة محلية
تديـر شـؤوننا ،نلتقـي جميعنـا عربهـا لكي ال نصبح
ألعوبـ ًة بيـد اآلخرين.
النجـاح اإلداري على مسـتوى القرية الواحـدة يجعلنا
نتخطـى هذه األزمـات والتغريات الجوهريـة يف تاريخ
سـوريا بأقـل الخسـائر واألرضار ،فالفـوىض بيئـ ٌة
مالمئـ ٌة لجميـع األوبئة والفريوسـات التـي تتغلغل يف
هشـيم تـذروه الريـاح ،وبالتايل
لحمنـا وتجعـل منـا
ً
تعـود علينـا الثـورة بالخرسان.
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أبرز الفصائل المقاتلة والعمليات الكبرى ضد النظام

أسماء تاريخية وديـنية ..تغيــــــ

تكاد أسماء الصحابة والتابعين والعلماء والمجددين ،تنفد من كتب التاريخ اإلسالمي،
لكثرة ما استخدمت في سوريا واستهلكت في تسميات الفصائل والكتائب والمعارك
وحتى العمليات الصغيرة.
عنب بلدي  -خاص
فمن ينـوي اليوم تأسـيس كتيبـة أو لواء أو
فرقـة أو جيـش أو تجمع أو جبهـة أو حركة
يف سـوريا مل يبـق لديـه سـوى اللجوء إىل
أسماء قـادة وشـخصيات مـن العرصيـن
األمـوي والعبـايس ،وقـد يسـتعني ببعض
السلاطني العثامنيين ،أو أسماء ألعمال
فعل.
دراميـة تاريخيـة ،وهـذا مـا حـدث ً
ينـدرج ذات األمـر على أسماء املعـارك
والعمليـات والغـرف العسـكرية ،والتـي
لطاملـا اتّخذت طاب ًعـا دين ًيا واض ًحا ،وسـط
رضا
غيـاب للمفهـوم الوطني الـذي كان حا ً
مطلـع الثورة ضـد النظام السـوري ،فغابت
"سـوريا" عـن قامـوس الفصائـل املقاتلة،
لتحـل مكانهـا "الشـام" ،وهـو مصطلـح
تاريخـي ديني أوسـع ،يشـمل اليـوم أربعة
أقطـار عربية.

إقحام الدين ً
وفقا لمزاج الداعم

بعـد تشـكيل لواء الضبـاط األحـرار عىل يد
النقيـب املعتقل يف سـجون النظام ،حسين
هرمـوش ،بـرز تأسـيس أول كتيبـة مقاتلة

بهيكليـة تنظيميـة يف سـوريا ،حملت اسـم
"الفـاروق" بقيادة امللازم أول عبـد الرزاق
طلاس ،كان ذلـك منتصـف العـام ،2011
وتوسـع عمـل الفصيل الذي اسـتمد اسـمه
مـن الصحـايب عمـر بـن الخطاب ليشـمل
بقا ًعـا أخرى يف سـوريا.
الحقًـا ،ومـع اتسـاع الخارطـة العسـكرية،
وتحـ ّول الثـورة بشـكل تدريجـي نحـو
العسـكرة ،تأسسـت عشرات الفصائـل
الصغيرة التـي اتخـذت مبعظمهـا أسماء
شـخصيات أو عبارات دينيـة ،بعضها أكدت
انضواءهـا تحـت رايـة "الجيـش السـوري
الحـر" الفضفاضـة ،وأخـرى لبسـت
عبـاءة "اإلسلام" برايـات وأهـداف تصبـو
مبعظمهـا إىل إمـارة أو دولـة إسلامية يف
"الشـام" ،دون لفظ سـوريا ،واألمثلة كثرية
على ذلك.
روى قائـد عسـكري لفصيـل اندثـر الحقًـا
نظـ ًرا لتجفيـف الدعم العسـكري لـه ،كيف
رشا
أن مـزاج الداعم الخليجي كان سـب ًبا مبا ً
إلطلاق تسـميات دينيـة على الفصائـل
الصغيرة والكبيرة يف سـوريا ،مؤكـدًا
لعنـب بلـدي أن لقـاءات دوريـة حصلـت
يف العـام  2012وكان مرسحهـا الشمال

السـوري وتركيـا ،جمعـت قـادة الفصائـل
مـع "مشـايخ" مـن قطـر والسـعودية
والكويت ،وسـاهمت بتشـكيل "ألوية" ذات
صبغـة إسلامية.
وعـزا القائـد ،الـذي فضّ ـل عـدم كشـف
اسـمه ،ويقيـم حال ًيـا يف تركيـا ،االنصياع
لرغبـة "اإلخـوة الخليجيين" ،لسـببني
رئيسـيني :األول هـو تطابـق املـزاج بين
الداعمين و"الثـوار" ،وآمـال كال الطرفني
يف إعـادة أمجاد األمـة اإلسلامية بإطالق
قائلا "وتشـ ّبهوا
ً
األوصـاف التاريخيـة،
بالكـرام إن مل تكونـوا مثلهـم ،"..أمـا
السـبب الثـاين فيأيت على سـبيل املغازلة
لــ "املشـايخ" وتطمينهـم بـأن القتـال
يف "الشـام" سـيكون "جهـادًا يف سـبيل
اللـه" ضـد "النصرييـة" (الطائفـة
العلويـة التـي ينتمـي لهـا بشـار األسـد)
ومـن يواليهـم.
لكـن للداعمين الخليجيين رأيًـا مختلفًـا
مـع مطلـع الثـورة ،كما يؤكـد القيـادي،
باعتبارهـم ينتمـون إىل التيـار السـلفي
الدّاعـي إىل "الجهـاد" ،فكانـت أرض
"الشـام" املباركـة منفـذًا لتحقيـق رغباتهم
خـارج أوطانهـم املسـتقرة أمن ًيا ،فأنشـؤوا

الشام مفهوم أشمل من سوريا
الشـام هـو لفـظ لسـوريا الطبيعية التي تضـم اليوم أربعـة بلدان عربيـة (سـوريا ،األردن ،لبنان ،فلسـطني) ،لكنها اسـتخدمت
ضمـن اللهجـة املحليـة يف وصف العاصمة دمشـق ،فـ "الشـام" عند السـوريني هي دمشـق.
و"الشـام" ،باملفهوم األشـمل ،ذات قدسـية كبيرة عند املسـلمني ،إذ وردت يف عدة أحاديث نبويـة ،عدا عن كونها مهـدٌ لعدد من
الرسـاالت السماوية ،ما جعلها تدخل يف تسـمية عرشات الفصائـل املقاتلة ضد النظام السـوري.

قنـوات متويـل تغاضـت عنهـا حكوماتهم،
إىل أن اعتمـدت الدول ذاتهـا بعض الفصائل
اإلسلامية بعـد تنامـي قدراتها العسـكرية.
عدنـان حيرب ،وهو شـيخ وعـامل دين من
مدينـة دومـا يف الغوطة الرشقية لدمشـق،
كتـب يف حسـابه على موقع "فيـس بوك"
منشـو ًرا قبـل نحو شـهر ،جاء فيه "تسـمية
الفصائـل العسـكرية بأسماء إسلامية ال
يجلـب النصر وال يُنهـي الحـرب ،وال ينرص
الديـن وال يكسر شـوكة املجرمين" ،وهـو
كالم استسـاغه ناشـطو املنطقـة ،ملـا رأوه
خلال األعـوام الخمسـة املاضية مـن ضياع
البوصلـة السـورية يف غياهـب الدعـم
املشروط أو املسـ ّيس.
وال يقتصر األمـر على املـال الخليجـي أو
دعـم "مشـايخ" السـلفية للمعارضـة يف
سـوريا ،فتبنت جامعة "اإلخوان املسـلمون"
عشرات الكتائب الصغرية ،ثـم ركزت دعمها
على فصال معـدودة ذات ثقل أكبر ،أبرزها
دعم
"فيلـق الشـام" ،كذلـك قدّمـت تركيـا ً
لفصائـل تركامنية شمال ووسـط سـوريا،
اتخـذت مسـميات عثامنيـة وسـلجوقية
كـ"لـواء السـلطان مـراد ،لـواء السـلطان
سـليم ،ولـواء ألب أرسلان."..
سـيلحظ املهتم الغـريب أو العـريب بالثورة
السـورية ومجرياتها ،خلال النصف األول
من العـام الجـاري ،اشـتباكات جـرت بني
أطـراف ادّعـت متثيل اإلسلام مبسـمياتها،
ونذكـر على سـبيل املثـال مواجهـات بني
"جيـش اإلسلام والدولة اإلسلامية ،جيش
الريمـوك وحركـة املثنـى اإلسلامية ،جنـد
األقصى وحركة أحرار الشـام اإلسلامية"،
مـا أضحـى تشـوي ًها واض ًحـا ملفهـوم
اإلسلام وإرثـه الحضـاري الكبير ،كما
يقـول ناشـطون.

ميليشيات موالية تنتهج
ذات األسلوب

على الضفـة املقابلـة مـن الحـرب ،لجـأت
إيـران كقـوة داعمـة رئيسـية للنظـام
السـوري ،إىل إيفـاد عشرات الفصائـل
وامليليشـيات من لبنان والعراق وأفغانسـتان
وباكسـتان ،مبسـميات وشـعارات تعكـس
حالـة االصطفـاف الطائفي ،فكانت سـوريا
قبلـة ملقاتلي الطائفـة الشـيعية االثنـي
عرشيـة ،مبسـوغات لعـل أبرزهـا حاميـة
املراقـد "املقدسـة" والدفـاع عنهـا.
بفتـوى مـن "آيـة اللـه الخامنئـي" و"آيـة
اللـه السيسـتاين" كأبـرز مرجعيتين
دينيتين يف إيـران والعـراق ،تأسـس نحو
فصيلا شـيع ًيا بين العامين 2003-
ً
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أبرز المسميات اإلسالمية في الساحة السورية
ونـورد هنـا أبـرز عشرة تشـكيالت عسـكرية ،اتخذت
طاب ًعـا إسلام ًيا يف مسـمياتها ،رغم اختلاف انتامءاتها
التنظيميـة والعقائدية:

"الدولة اإلسالمية"

دخـل تنظيـم "الدولـة" األرايض السـورية يف األشـهر
األوىل مـن العـام  ،2013واسـتطاع مـع مطلـع العـام
التـايل فرض سـيطرته عىل مناطق واسـعة من سـوريا،
أبرزهـا محافظـة الرقة وأجـزاء من دير الزور والحسـكة
وحلـب وحمـص وحماة وريـف دمشـق ،وأعلـن يف
كانـون الثـاين " 2014الخالفة اإلسلامية" يف سـوريا
والعـراق ،وتنصيـب أبـو بكـر البغـدادي "خليفـة
للمسـلمني".
ينتمــي التنظيــم إىل التيــار الســلفي الجهــادي ،وبــدأت
انطالقتــه مــن العــراق كفــرع لتنظيــم "القاعــدة"،
لكنــه مــا لبــث أن اســتقل تنظيم ًيــا ،وأعلــن حربــه
عــى معظــم الفصائــل األخــرى يف ســوريا ،بتهــم
"الــردّة" و"الصحــوات" ،وأعلنــت عــدة دول غربيــة
وعربيــة تشــكيل تحالــف عســكري ملحاربتــه.

حركة "أحرار الشام اإلسالمية"

تأسسـت الحركـة أواخـر العـام  ،2011مبجموعـة
كتائـب متحالفـة يف محافظـات حماة وإدلـب وحلب،
وأصبحـت يف غضون عـام أحد أبـرز الفصائـل املقاتلة
عىل السـاحة السـورية ،وتضـم تيارين رئيسـيني :األول
سـلفي جهـادي ،والثـاين وسـطي معتـدل مقـرب مـن
"اإلخـوان املسـلمون".
قتـل معظـم قـادة الصـف األول مـن الحركـة يف أيلول
 ،2014يف عمليـة اغتيـال ال زالـت غامضة حتـى اليوم،
لكنهـا حافظـت على قوتهـا يف السـاحة السـورية
دعم
على املسـتويات العسـكرية والسياسـية ،وتتلقـى ً
عسـكريًا ومال ًيـا مـن دولـة قطر.

"جيش اإلسالم"

كذلـك يعتبر "جيـش اإلسلام" مـن أبـرز الفصائـل
املقاتلـة يف سـوريا ،تأسـس على يـد زهـران علـوش
كفصيـل صغير يف الغوطـة الرشقيـة أواخـر العـام
 ،2011ومـا لبـث أن توسـع نشـاطه يف ريـف دمشـق
ومحافظـات أخرى يف سـوريا ،ويحسـب الفصيل أيضً ا
على التيـار السـلفي املعتـدل.

اغتيـل زهران علـوش يف كانـون األول  ،2015بصاروخ
موجـه مـن طائـرة يعتقـد أنها روسـية ،ليخلفـه عصام
بويضـاين يف قيـادة "جيش اإلسلام" ،ويتلقى الفصيل
دعما من اململكـة العربية السـعودية.
ً

جبهة "فتح الشام"

تأسسـت جبهـة "فتح الشـام" (جبهـة النرصة سـابقًا)
مطلـع العـام  ،2012على يد "أبـو محمد الجـوالين"،
وتبعـت منـذ ذلـك الوقـت فكريًـا وتنظيم ًيـا لتنظيـم
"القاعـدة" ،وتطـور أداؤهـا ونشـاطها على السـاحة
السـورية لتصبـح اليوم أحد أبـرز الفصائـل املقاتلة يف
سـوريا ،وتحسـب على التيـار السـلفي الجهادي.
قتـل عـدد مـن قيـادات الصـف األول للجبهـة بغـارات
جـح أنها أمريكيـة ،كان آخرها قبـل يومني،
لطائـرات ير ّ
حيـث اغتيـل قائدهـا العسـكري أسـامة منـورة (أبـو
عمـر رساقـب) أثناء وجـوده يف ريـف حلـب الجنويب،
ويعتمـد الفصيـل عىل مكتسـباته يف املعـارك كمصادر
متويل بحسـب مـا رصح سـابقًا ،إال أن مصـادر إعالمية
أكـدت سـابقًا حصـول الجبهـة على متويـل مـن
شـخصيات ودول عربيـة.

"فيلق الشام"

أعلــن عــن تأســيس "فيلــق الشــام" يف آذار  ،2014مــن
اندمــاج عــدة ألويــة وكتائــب شــال ووســط ســوريا،
ويعــرف عــن الفصيــل كفاءتــه العاليــة وضمــه عــددًا
مــن الضبــاط املنشــقني عــن النظــام الســوري ،وينتمي
تنظيم ًيــا لـــ "الجيــش الســوري الحــر" ،لكنــه يعتــر
الــذراع العســكرية لجامعــة "اإلخــوان املســلمون" يف
ســوريا.

"الحزب اإلسالمي التركستاني"

دخـل "الحـزب اإلسلامي الرتكسـتاين" إىل سـوريا
أواخـر العـام  ،2014ويضـم مقاتلين مـن أقليـة
"اإليغـور" الرتكامنيـة يف الصين ،وشـارك يف
معـارك إدلـب إىل جانـب تحالـف "جيـش الفتـح"،
وكان لـه دور كبير يف إحـكام السـيطرة على مـدن
وبلـدات ريـف إدلـب الغـريب وسـهل الغـاب يف
محافظـة حماة ،ومطـار "أبـو الظهور" العسـكري،
كما يشـارك حال ًيـا يف معـارك حلـب.
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ــــــب "سوريا" عن معظمها
توجه عناصر من جيش اإلسالم إلى نقاط االشتباك ضمن عملية ذات الرقاع  8 -آب ( - 2016جيش اإلسالم)

ظاهـرة تسـمية الكتائـب واملعارك بأسماء دينية وتاريخية تط ّورت لتشـمل معظـم الكيانات
واألطيـاف والقوميـات يف سـوريا ،مـا يعكس مـزاج الداعـم العـريب واألجنبـي ،للمعارضة
واألسـد على حد سـواء ،فمعظم املسـميات التـي قرأنـا عنها أو شـاهدناها يف املسلسلات
التاريخيـة باتـت واق ًعـا يف العقـد الثاين مـن األلفيـة الثانية ،وعىل سـبيل املثـال ال الحرص
"فاطميـون وزينبيـون ،حـزب اللـه وأحفاد الرسـول ،جيـش اإلسلام وأبو الفضـل العباس،
األنفـال وذات الرقـاع ،الريموك والقادسـية."..

معارك محلية
بتسميات تاريخية وقرآنية
شهدت سوريا على مدار األعوام الخمسة عشرات المعارك ضد
ً
أسماء ذات دالالت دينية
النظام السوري ،اتخذت بمعظمها
ً
ومستوحاة من التاريخ اإلسالمي ،ونورد بعضا منها:
 2013يف العـراق وحدها ،تنضـوي جميعها
ضمـن تحالـف "الحشـد الشـعبي" لقتـال
تنظيـم "الدولـة" ،كما تقاتـل نحـو عشر
ميليشـيات منهـا اليـوم يف سـوريا ،وأبرزها
"حركـة حـزب الله النجبـاء ،لواء أبـو الفضل
العبـاس ،عصائـب أهـل الحـق ،كتائب حزب
اللـه العـراق ،منظمة بـدر"..
وكان "حـزب اللـه" اللبنـاين بزعامـة رجـل
الديـن الشـيعي حسـن نصر اللـه ،أول
ميليشـيا أجنبية تقاتل يف سـوريا إىل جانب
قـوات األسـد ،بفتوى مـن املرجعيـة اإليرانية
يف قـم ،كما عكفت إيـران على زج مقاتلني
من باكسـتان وأفغانسـتان ضمن ميليشـيات
"زينبيـون" و"فاطميـون" للقتـال يف
سـوريا ،عدا عـن مقاتيل "الحـرس الثوري"

وقـوات التعبئـة (باسـيج) التابعين مبارشة
إىل "الخامنئـي".
ورغـم االختلاف الجوهـري بين املقاتلين
الشـيعة الوافديـن إىل سـوريا لدعـم قـوات
األسـد ،وبين مقاتلي الفصائـل املناهضـة
لحكمـه ،إال أن عبـارة الفيلسـوف الـرويس
كارل ماركـس "الديـن أفيـون الشـعوب"
تبـدو واضحـة خلال الحـرب الحاليـة ،فال
جهم
ميكـن إليـران تجنيـد آالف املرتزقـة وز ّ
يف حـرب ال ناقـة لهـم فيهـا وال جمـل إال
بتجييشـهم طائف ًيـا ضـد "اليزيديين"
(وصـف شـيعي ألهـل السـنة) ،كذلـك مـا
كان لتنظيـم "الدولـة اإلسلامية" أن يـأيت
مبقاتلين من أصقـاع األرض لـوال املظلومية
السـنية وحلـم "الخالفـة اإلسلامية".

"ذات الرقاع"

وهــي تســمية ملعــارك أطلقهــا "جيــش اإلســام"
يف الغوطــة الرشقيــة والقلمــون الرشقــي بريــف
دمشــق ،خــال شــهري آب وأيلــول  ،2016وهدفــت
املعركــة يف مراحلهــا األربــع إىل رضب قــوات األســد
يف مناطــق مختلفــة ،ونجحــت باالســتحواذ عــى
مناطــق يف الغوطــة الرشقيــة واالســتيالء عــى عــدد
مــن اآلليــات واألســلحة املتنوعــة.
يعــود أصــل التســمية إىل "غــزوة ذات الرقــاع"
التــي كانــت يف الســنة الرابعــة للهجــرة ،وشــن
بهــا الرســول (ص) وأصحابــه هجو ًمــا عــى بنــي
ثعلبــة وبنــي محــارب مــن غطفــان ،وســميت ألحــد
الســببني :إمــا لرتقيــع الرايــات قبــل الغــزوة ،أو
لشــجرة بــذات املوقــع تحمــل اســم ذات الرقــاع،
بحســب املصــادر التاريخيــة.

"األنفال"

"جند األقصى"

تأسس فصيل "جند األقىص" يف أيلول  2013عىل يد "أبو
عبد العزيز القطري" (فلسطيني الجنسية) ،عقب انشقاقه
عن "جبهة النرصة" (فتح الشام) ،والذي كان أحد أبرز
مؤسسيها ،واقترصت أعامل الفصيل عىل محافظتي إدلب
وحامة ،وينتمي إىل التيار السلفي الجهادي ،إذ يقف عىل
مسافة واحدة بني "القاعدة" وتنظيم "الدولة اإلسالمية".
وقتـل أبـو عبـد العزيـز على يـد قائـد "جبهـة ثوار
سـوريا" ،جمال معـروف ،مطلـع العـام ،2014
ووجـدت جثتـه يف مدينـة ديـر سـنبل بجبـل الزاوية
أواخـر العـام ذاته ،ويخـوض الفصيـل حال ًيـا معارك
ضـد النظـام السـوري يف ريـف حماة الشمايل.

حركة "نور الدين زنكي"

تأسسـت الحركـة أواخـر العـام  2011يف ريـف حلب
الغـريب ،على يـد توفيـق شـهاب الديـن ،وتوسـعت
نشـاطاتها العسـكرية لتشـمل محافظة حلب بالكامل،
وتعتبر أحـد أبـرز الفصائـل فيهـا .ينضـوي الفصيل
دعما ترك ًيا،
ضمن "الجيش السـوري الحـر" ،ويتلقى
ً
ويوصـف باإلسلامي املعتدل.

جيش "خالد بن الوليد"

تأســس جيــش "خالــد بــن الوليــد" يف منطقــة
حــوض الريمــوك مبحافظــة درعــا ،أيــار ،2016
ويضــم فصيلــن رئيســيني هــا لــواء "شــهداء
الريمــوك" وحركــة "املثنــى اإلســامية" ،ويتهــم
الفصيــل مببايعتــه تنظيــم "الدولــة اإلســامية"،
ويخــوض بشــكل متقطــع مواجهــات ضــد فصائــل
املعارضــة يف درعــا ،وينتمــي إىل التيــار الســلفي
الجهــادي.

أعلنــت معركــة "األنفــال" يف أيــار  ،2014وتعتــر
أحــد أبــرز املعــارك يف الســاحل الســوري ،وحققــت
فيهــا قــوات املعارضــة تقد ًمــا غــر مســبوق
بســيطرته عــى مدينــة كســب واملناطــق الجبليــة
والســاحلية القريبــة منهــا ،واملعــر الحــدودي مــع
تركيــا ،لكــن رسعــان مــا اســتعادت قــوات األســد مــا
خرستــه بعــد نحــو شــهر.
و"األنفــال" هــي ســورة مكيــة مدنيــة يف القــرآن
الكريــم ،ونزلــت إثــر اختــاف املســلمني عــى
غنائــم معركــة "بــدر" ،وأكــدت الســورة أن األنفــال
(الغنائــم) هــي للــه ورســوله ،بحســب تفســرات
متطابقــة.

"بدر الشام الكبرى"

تعتــر "بــدر الشــام الكــرى" أحــد أبــرز املعــارك
يف ريــف حــاة الشــايل ،ووصلــت فيهــا املعارضــة
إىل مشــارف املدينــة ،خــال حزيــران وآب  ،2014إال
أنهــا مــا لبثــت أن تراجعــت وخــرت مكتســباتها يف

أيلــول الــذي يليــه.
ويعــود أصــل التســمية إىل غــزوة "بــدر الكــرى"
التــي وقعــت بالقــرب مــن بــر بــدر بــن مدينتــي
مكــة واملدينــة ،بــن املســلمني بقيــادة الرســول
محمــد (ص) مــن جهــة ،وقبيلــة قريــش ومــن
تحالــف معهــا مــن جهــة أخــرى ،وانتهــت بانتصــار
املســلمني ،واعتــرت مــن املعــارك الفاصلــة يف
اإلســام.

"فضرب الرقاب"

أعلــن عــن معركــة "فــرب الرقــاب" يف ترشيــن
الثــاين  ،2014وهدفــت املعارضــة مــن خاللهــا إىل
توســيع ســيطرتها عــى منطقــة الشــيخ مســكني يف
محافظــة درعــا ،وكادت أن تنجــح يف فتــح طريــق
إىل ريــف دمشــق الغــريب.
ويعــود أصــل التســمية إىل آيــة وردت يف ســورة
محمــد يف القـرآن الكريــم" :فــإذا لقيتم الذيــن كفروا
فــرب الرقــاب حتــى إذا أثخنتموهــم فشــدوا الوثــاق
فإمــا منــا بعــد وإمــا فــداء حتــى تضــع الحــرب
أوزارهــا ذلــك ولــو يشــاء اللــه النتــر منهــم ولكــن
ليبلــو بعضكــم ببعــض والذيــن قتلــوا يف ســبيل
اللــه فلــن يضــل أعاملهــم".

"العاديات ً
ضبحا"

أطلقــت فصائــل املعارضــة معركــة "العاديــات
ضب ًحــا" يف أيلــول  ،2013ونجحــت مــن خاللهــا
بالســيطرة عــى مناطــق واســعة يف ريــف حلــب
الجنــويب ،أبرزهــا خــان طومــان وخــان العســل
وصــول إىل البحــوث العلميــة
ً
وريــف املهندســن،
وحــي الراشــدين يف مدينــة حلــب.
يعــود أصــل التســمية إىل ســورة "العاديــات" يف
القــرآن الكريــم ،وكانــت أوىل آياتهــا "والعاديــات
ضب ًحــا" وتعنــي يف تفســر ابــن كثــر "قســ ٌم
بالخيــل الــذي يغــر يف ســبيل اللــه".

قوات "شباب السنة"

تعتــر قــوات "شــباب الســنة" آخــر التشــكيالت
العســكرية يف ســوريا ،وأعلــن عــن تأسيســها
فصيــا يف منطقــة
ً
يف آب الفائــت ،باندمــاج 21
بــرى الشــام مبحافظــة درعــا ،ويقودهــا
أحمــد العــودة ،وينضــوي الفصيــل تحــت مظلــة
"الجبهــة الجنوبيــة" يف "الجيــش الســوري
دعــا مــن غرفــة تنســيق
الحــر" ،ويتلقــى
ً
الدعــم التابعــة لـــ "مجموعــة أصدقــاء ســوريا"،
واملعروفــة اختصــا ًرا بـــ "مــوك".

تغيب كلمة "سوريا" بشكل واضح عن الفصائل والمعارك في معظم
المحافظات السورية ،ما يشير إلى حالة الركون السياسي والعسكري ،للداعمين
ً
مؤخرا
اإلقليميين واإليديولوجيات الدخيلة على المجتمع ،إال أن "سوريا" ز ِرعت
ُ
ضمن فصيل ذي توليفة قومية متنوعة (قوات سوريا الديمقراطية) تدعمه
الواليات المتحدة األمريكية ،وقد يكون ّ
عر ًابا لمرحلة فدرلة أو تقسيم متناسب
مع الواقع السوري المتشظي ،حسبما يحلل ناشطون سوريون.
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بعد تفريغ داريا..
مشروع تنظيم المزة إلى الواجهة
ّ
سنة من سنن الكون،
التغيير
كان
ولئن
وتقاليدهم.
عاداتهم
يدها
طالته
ما
بين
ومن
السوريين،
حياة
في
الكثير
الحرب
رت
غي
ّ
فإنه ً
عادات ال تعرف سبب ظهورها ،وتفتقد في
غالبا ما يكون بطيئا وغير ملحوظ األثر إال على المدى الطويل ،إذ ترث األجيال
ٍ
ً
متىَ ،
ولم اندثرت.
حياتها تقاليد ال تعلم
مراد عبد الله  -عنب بلدي
مل ميــض أســبوعان عــى تفريــغ
مدينــة داريــا يف الغوطــة الغريبــة مــن
ســكانها ونقلهــم إىل إدلــب يف شــال
ســوريا ،عقــب االتفــاق بــن مقاتليهــا
والنظــام الســوري ،حتــى عــاد مــروع
"تنظيــم  ،"66خلــف مشــفى الــرازي،
إىل الواجهــة ،وســط حشـ ٍ
ـد واهتــامٍ مــن
وســائل اإلعــام املقربــة مــن النظــام،
تفيــد بــإرساع تنفيــذه.
زيــارات مســؤويل النظــام األخــرة
وعــى رأســهم رئيــس الحكومــة ،عــاد
خميــس ،ملقــر املــروع وتوجيههــم
بترسيــع التنفيــذ يف الفــرة املحــددة
لــه ،يكشــف عــن اهتــام غــر مســبوق،
بعدمــا ذكــره رئيــس النظــام الســوري،
بشــار األســد ،مرتــن يف خطاباتــه،
وأنشــأت محافظــة دمشــق صفحــات
خاصــة للمــروع عــى مواقــع التواصــل
االجتامعــي باســم "تنظيــم رشق املــزة".

بدايات المشروع واهتمام النظام

املــروع بــدأ الحديــث فيــه فعل ًيــا يف
 ،2006وتــم وضــع مخطــط يبــدأ باملــزة
الرشقيــة باتجــاه مــزارع الصبــار خلــف
انتقــال
ً
الــرازي ،والليــوان والحبــال،
إىل أول منطقــة مــن داريــا ليتــم ضــم
أجــزاء مــن املدينــة بعــد ذلــك عــى
مراحــل.
املــروع خطــط لــه مــن قبــل جهــات
عــدة كان عــى رأســها جهــة إيرانيــة،
إضافــة إىل مخطــط املــروع الفعــي
وهــو رئيــس هيئــة التخطيــط ســابقًا،
عبــد اللــه الــدردري ،الــذي كان ميلــك
تصــو ًرا بتحويــل ســوريا إىل ســوق

عقــاري كبــر ،بالتحــول نحــو االســتثامر
وجلــب رؤوس األمــوال ،مــا يؤ ّمــن فائــد ًة
للشــخصيات االقتصاديــة والنافــذة يف
النظــام الســوري.
إال أن العمــل الجــدي يف املــروع بــدأ يف
عامــي  2008و ،2009عندمــا تحــول مــن
مجســم كبــر للمنطقــة،
مخططــات إىل
ّ
كان موجــودًا لــدى ســامر قلعــي،
مديــر مكتــب رجــل األعــال رامــي
مخلــوف ،ابــن خــال بشــار األســد ،وكان
فلــا وفنــادق ،إضافــة
ً
املجســم يضــم
ّ
إىل أكــر مشــفى يف الــرق األوســط،
وســوق تجــاري ،وبرجــن كبرييــن
يقــارب شــكلهام الربجــن املوجوديــن
يف ماليزيــا ،بحســب مــا نقلــه الباحــث
االقتصــادي ،يونــس الكريــم ،املطّلــع
عــى تفاصيــل املــروع.
وبالرغــم مــن توقــف املــروع يف 2010
وانطــاق الثــورة الســورية ،أصــدر
األســد ،يف  ،2012املرســوم رقــم 66
الــذي ينــص عــى إحــداث منطقتــن
تنظيميتــن يف نطــاق محافظــة دمشــق
ضمــن املصــور العــام ملدينــة دمشــق،
وتشــمل املنطقــة األوىل تنظيــم منطقــة
جنــوب رشق املــزة ،والثانيــة تشــمل
تنظيــم جنــويب املتحلــق الجنــويب مــن
املناطــق العقاريــة "مــزة  -كفرسوســة -
قنــوات بســاتني  -داريــا  -قــدم".
كــا خــرج األســد ،يف آذار ،2016
برفقــة مســؤوليه ليضــع حجــر
را أنــه أحــد
األســاس للمــروع معتــ ً
الروافــد االقتصاديــة وأوىل محطــات
إعــادة اإلعــار ،قبــل أن يخــرج رئيــس
الحكومــة ،عــاد خميــس ،األســبوع
املــايض ،ويعلــن عــن تقديــم قــرض
بعرشيــن مليــار لــرة ســورية مقدمــة

مــن املــرف التجــاري الســوري ،بهــدف
ترسيــع تنفيــذ املــروع.

عقبة إخراج السكان ..والثورة "هي
الحل"

بدايــة اإلعــان عــن املــروع واجــه
النظــام الســوري عقَبــة إخــراج الســكان
مــن منازلهــم ،وقضيــة رشاء األمــاك مــن
أصحابهــا خاصــة بعــد احتجــاج األهــايل
قبــل الثــورة الســورية.
فأصــدر النظــام ،أواخــر  ،2011قــرار
االســتمالك وطلبــت محافظــة دمشــق
مــن ســكان املنطقــة تثبيــت ملكيتهــم
للعقــارات ،كــون املنطقــة هــي زراعيــة،
فبــدأ أهــايل املنطقــة بتثبيــت ملكيتهــم،
مــع تقديــم وعــود لهــم مــن قبــل
النظــام مبنحهــم شــققًا يف التنظيــم
الجديــد ،لكــن هــذه اإلجــراءات شــهدت
مامطلــة وغابــت الضامنــات مبنــح
هاجســا
الشــقق الجديــدة ،مــا شــكّل
ً
لــدى الســكان مــن أنهــم ســيحرمون
التعويضــات أو املنــازل البديلــة.
الثــورة الســورية كانــت فرصــ ًة للنظــام
الســوري ،بحســب الباحــث يونــس
ـا ملشــكلة
الكريــم ،عندمــا وجــد فيهــا حـ ً
إخــراج الســكان دون حســيب أو رقيــب،
عــن طريــق مداهــات املنــازل واعتقــال
كثــر مــن شــباب املنطقــة وقتلهــم
داخــل الســجون ،بالرغــم مــن عــدم
وجــود مظاهــر مســلحة يف املنطقــة أو
خــروج مظاهــرات ســوى بشــكل بســيط
ال يســتدعي هــذا العنــف ،لكــن هــدف
النظــام كان تخويــف الســكان ودفعهــم
إىل إخــاء منازلهــم ورحيلهــم عــن
املنطقــة ،وبالتــايل الســيطرة عليهــا.
أمــا مــن بقــي منهــم فقــد تلقــى يف

 2015إنــذا ًرا مــن فــرع األمــن العســكري
 ،215بإخــاء منازلهــم الواقعــة يف
بســاتني حــي املــزة ،خلــف الســفارة
اإليرانيــة ،ومشــفى الــرازي ،خــال مــدة
أقصاهــا شــهران ،تحــت تهديــد فــرع
األمــن بهدمهــا بعــد انتهــاء الفــرة
املحــددة لإلخــاء ،ليبــدأ بعدهــا تجريــف
األرايض عــى مســاحات واســعة.

أهداف تجارية وسياسية

أهــداف عديــدة أرادهــا النظــام مــن
مــروع "تنظيــم املــزة" ،أولهــا تجاريــة،
ضخــا ،إذ
فاملــروع يعتــر اســتثام ًرا
ً
يحصــد النظــام الســوري عائــدات ماليــة
كبــرة بعــد بيــع األرايض أو اســتثامرها
مــن قبــل رؤوس األمــوال العربيــة
واإليرانيــة باملليــارات ،بعدمــا ســلبها مــن
أصحابهــا أو اشــراها بثمــن قليــل.
أمــا الهــدف الثــاين للمــروع فهــو
التغيــر الدميوغــرايف الــذي يســعى إليــه
النظــام يف املنطقــة عــن طريــق تهجــر
ســكانها األصليــن ،واســتبدالهم بعائــات
مــن أطيــاف أخــرى ،تحــت حجــة إعــادة
اإلعــار ،بحســب الكريــم.
وهــذا مــا بــدا جل ًيــا بتفريــغ مدينــة داريــا
مــن ســكانها األصليــن ،وترصيحــات
وزيــر اإلدارة املحليــة والبيئــة يف حكومــة
النظــام الســوري ،حســن مخلــوف ،الــذي
أكّــد أن جــز ًءا مــن املدينــة ســيدمج ضمــن
مــروع األبــراج خلــف مشــفى الــرازي.
وجــاءت ترصيحــات مخلــوف بعــد
زيــارة قائــد لــواء "اإلمــام الحســن"
العراقــي يف دمشــق ،أمجــد البهــاديل،
لداريــا وصالتــه أمــام مقــام "الســيدة
ســكينة" ،يف رســالة عــن بــدء اتخــاذ
املقــام مقصــدًا لإليرانــن والعراقيــن

مــن الطائفــة الشــيعية ،وهــذا مــا كشــفته
صحيفــة "الــرق األوســط" حــن
تحدثــت عــن نقــل  300عائلــة عراقيــة
إىل داريــا.
وعــن عالقــة مــروع "تنظيــم املــزة"
مبدينــة داريــا ،أكــد الكريــم ،أن إيــران
عملــت عــى اخــراع كذبــة وجــود مقــام
"الســيدة ســكينة" ،مــن أجــل جــذب
املواطنــن والتجــار اإليرانــن ،ومتلكهــم
لعقــارات يف داريــا ومــا حولهــا،
ومشــاركتهم يف مــروع التنظيــم الــذي
يقــع مالص ًقــا للســفارة اإليرانيــة بشــكل
مبــارش.
املقــام الــذي بــدأ إنشــاؤه عــام  2003مل
يكــن معروفًــا قبــل ســنة  ،1999ويعتــر
دخيــا عــى داريــا ،ويقــول أهــايل
ً
املدينــة إنــه يعــود لقــر امــرأة تســكن
يف املنطقــة ،التــي كانــت نائيــ ًة عــن
وســط املدينــة ،بينــا يذهــب آخــرون إىل
أنــه قــر "كلــب" لرجــلٍ يدعــى "أبــو
صــادق".
وهــو مــا يكســب التنظيــم الجديــد بع ـدًا
سياس ـ ًيا ودين ًيا لرجــال األعــال اإليرانيني
ويحفزهــم عــى الدخــول فيــه ،كــا فعلوا
يف الســيدة زينــب عندمــا قامــوا ب ـراء
العديــد مــن البيــوت املحيطــة باملقــام،
ذات الطابــع األثــري ،كــا متلكــوا العديــد
مــن األبنيــة املحيطــة بــه باإلضافــة لعــدد
مــن الفنــادق ،ومــن بينهــا فنــدق "ســفري
الســيدة زينــب".
ويف منطقــة العــارة الدمشــقية "ســيدة
رقيــة" أغدقــوا مئــات املليــارات عليهــا
وأصبحــت مقصــدًا للحجــاج اإليرانــن،
وهــو مــا تقــول املعارضــة الســورية إنــه
يهــدف لتغيــر الرتكيبــة الســكانية يف
تلــك املناطــق ،وصبغهــا مبذاهــب دخيلــة.

مخطط المشروع:

تبلــغ مســاحة املنطقــة األوىل مــن املــروع حــوايل
 214هكتــا ًرا وتشــمل كفرسوســة واملــزة ،وتم تســميتها
حال ًيــا "جنــوب رشق املــزة" للتعريــف بهــا ولســهولة
جــا ســكن ًيا
التعامــل الفنــي ،وتضــم املنطقــة  186بر ً
بارتفاعــات تبــدأ مــن  11طابقًــا ،وتصــل حتــى 22
را اســتثامريًا بارتفاعــات تصــل إىل
طاب ًقــا ،و 33محـ ً
 50طاب ًقــا.
كام يضــم  17منشــأة تربويــة تشــمل املراحــل الرتبوية
كافــة ،و 12مركز خدمــة إداري لالســتخدامات الحكومية
والبلديــة الخاصــة مبنطقــة التنظيــم ،وخمــس دور
للعبــادة ( كنيســة واحــدة وأربعــة مســاجد) ،وأربعــة
محــارض كمراكــز للجهــات العامــة والحكوميــة ،وأربــع
محطــات وقــود ،ومركزيــن صحيــن.
ويضــم املــروع أكــر مــول تجــاري يف ســورية
مبســاحة  97,000مــر مربــع وبارتفــاع أربعــة طوابق،
وأول ســوق تجــاري مركــزي متكامــل وتجــاري ،إضافة
إىل أكــر مــدرج بالهــواء الطلــق للعــرض املرسحــي أو
الســيناميئ بالعاصمــة دمشــق ،وثالثــة أب ـراج تتصــل
مــع بعضهــا بالطوابــق العليــا ويبلــغ ارتفــاع أعالهــا
 50طابقًــا ،والبقيــة  40طابقًــا وهــي لالســتخدامات
الفندقيــة والتجاريــة.
األسد يضع حجر األساس لمشروع تنظيم_ 66خلف الرازي في آذار ( 2016انترنت)

دوالر أمريكي  مبيع  523شراء 520

يورو  مبيع  585شراء 583

ليرة تركية  مبيع  176شراء 174
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سوريا تفقد طبقتها الوسطى
ّ
محل للمأكوالت الشعبية في حي القابون بدمشق  -آذار ( - 2016رويترز)
طفلة تتناول الخبز عند

من يمشي في طرقات وحارات دمشق يالحظ الفارق الكبير الذي أنتجته الحرب بين الطبقات االجتماعية.
ففي الشعالن يتمشى "األكابر" في الطرقات ،منهم من ّ
يجر "جروه" ومنهم من يدور في سيارته ً
مرارا
ً
وتكرارا غير آبه بصرفه للبنزين الذي وصل سعر الليتر منه إلى  225ليرة ،في حين ينام بعض النازحين إلى
األحياء الدمشقية "الشعبية" جائعين في الشوارع.
إيلين عثمان  -عنب بلدي
مصطفـى ،موظـف يف إحـدى الدوائـر
الحكوميـة يف دمشـق ،يقـول "البعـض
يقبلـون إىل محـال املـاركات ليشتروا
باألسـعار الخياليـة مـا يحلـو لهـم ،فقـد
تجـد بنطـالً يصـل سـعره إىل  80ألـف
ليرة سـورية ،أي ما يعادل راتب شـهرين
ملوظـف حكومـي ،أمـا بالنسـبة يل فـإن
اضطـررت لشراء بنطـال فأذهـب إىل
أرخـص املحلات ذات الصناعـة املحليـة،
ومـع ذلك يكلفني سـعره حـوايل  15ألف
ليرة سـورية".
مركـز "فرييـل" يف أملانيـا ،أورد أرقا ًمـا
يف تقريـر لـه ،يف متـوز املـايض ،مؤكدًا
أن العـام  2016هـو العـام األخطـر عىل
املواطـن السـوري مـن جميـع النواحـي،
وبخاصـة االقتصاديـة واالجتامعيـة.
وبحسـب التقرير ،فإنه قبـل العام 2011

شـكلت الطبقة الوسـطى أكثر من 60%
مـن املجتمـع السـوري ،وبرغـم أنهـا مل
تكـن متجانسـة مـن حيـث التشـكيل
واملنبـت االجتامعـي والدينـي ،إال أنهـا
كانـت تقود املجتمـع ،خاصة أنهـا تتكون
مـن املوظفين واألطبـاء واملهندسين
واملثقفين واملعلمين واألدبـاء والحرفيني
وصغـار التجـار والصناعيين .غير أن
الطبقة الوسـطى يف العـام  2016مل تعد
تشـكل إال مـا نسـبته  9.4%فقـط مـن
الشـعب السـوري ،فقـد خسرت سـوريا
مئـات اآلالف مـن أبنـاء الطبقة الوسـطى
بسـبب الهجـرة أو القتـل أو البطالـة.
وشـهدت األوضـاع االقتصاديـة يف
سـوريا تدهـو ًرا تدريج ًيـا بلـغ ذروتـه
خلال العامين املاضيين ،حيـث قفـز
سـعر رصف الـدوالر مقارنـة بالليرة
السـورية قفـزات كبيرة ،ليتجـاوز يف
بعـض األحيـان حاجـز  600ليرة ،بعدما

كانـت قيمتـه نحـو  50لرية قبـل ،2011
باإلضافـة إىل توقـف الحيـاة يف معظـم
القطاعـات االقتصاديـة ،بسـبب فقـدان
املواد األوليـة أو ارتفاع أسـعارها ،والدمار
الكبير يف القطـاع الصناعـي ،وانقطـاع
نسـبة كبيرة مـن طـرق النقـل.
ويصـف أحمـد ،العامـل يف أحـد محـال
"أبـو رمانـة" ،ما يـراه قرب مـكان عمله،
بالقـول "يف حـال ذهابـك إىل أبـو رمانة
أو املالكي أو حتـى املـزة سـتجد أفخـم
املطاعـم وأشـهى أنـواع الطعـام على
الطـاوالت واألراكيـل والحلويـات".
وإىل جانـب هـذه األماكـن مجموعـة من
األطفـال املتسـولني الذيـن يحاولـون
اسـتجداء قلوبهـم ليعطفـوا عليهم ببعض
مـن املـال ،أو امـرأة تجلـس على قارعـة
الطريـق تحمـل ابنهـا الرضيـع الـذي
يبيك مـن شـدة جوعه ومـن برد الشـتاء
أو حـر الصيـف ،وهـي تحـاول الحصول

على املال ،وقـد تبقـى من الصبـاح حتى
منتصـف الليـل ،بحسـب أحمـد ،الـذي
يؤكد أنـه هـذه املظاهر تتلاىش بتجوالك
باتجـاه الشـعالن وأبـو رمانـة ،أو األحياء
التـي تصنـف على أنهـا "راقية".
ويقـدر تقرير "فرييل" نسـبة السـوريني
الذيـن أصبحـوا تحت خـط الفقـر العاملي
بنحـو  ،86.7%موض ًحـا أن تكاليـف
املعيشـة ارتفعـت خلال سـنوات الحرب
بشـكل تدريجـي لتقفـز يف العـام األخري
قفـزات كبيرة إىل أن وصلـت إىل نسـبة
قياسـا مبـا كانـت عليـه قبـل
،1155%
ً
العـام  ،2011بالتـوازي مـع انخفـاض
القـوة الرشائيـة للعملـة السـورية ،إذ
خسرت الليرة مـا يفـوق  90%مـن
قيمتهـا.
ويقدر البنك الدويل خط الفقر العاملي بـ 1.9
دوالر ،مبعنى أن كل فرد مدخوله الشهري أقل
من  60دوال ًرا ،يكون تحت خط الفقر.

النظام السوري يرفع ضرائب مغادرة سوريا
ً
وبرا ً
جو ا ً
وبحرا
رفــع النظــام الســوري مبالــغ الرضائــب عــى
خــروج املواطنــن مــن األرايض الســورية ،كل
حســب املنفــذ والوســيلة التــي خــرج بهــا ،وفــق
مرســوم نرشتــه الصحــف الرســمية ،الخميــس 8
أيلــول.
وبحســب املرســوم الجديــد ،رقــم  ،24للعــام
الحــايل ،عــدّ ل النظــام الفقرتــن األوىل والثالثــة
مــن املــادة األوىل يف املرســوم املقــرر عــام ،2009
وبالتــايل تســتوىف "رضيبــة مطــار" مقدارهــا
خمســة آالف لــرة ســورية عــن كل شــخص يغــادر
القطــر عــر أحــد املطــارات املدنيــة يف ســوريا.
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ويتوجــب عــى كل شــخص يغــادر ســوريا عــن
طريــق أحــد املنافــذ الربيــة أو البحريــة مبلــغ ألفي
لــرة ســورية ،بينــا يدفــع كل شــخص يخــرج
بســيارته الســورية الخاصــة مــن املنافــذ الرســمية
عــرة آالف لــرة ســورية.
ويبــدأ العمــل باملرســوم الجديــد اعتبــا ًرا مــن
بدايــة ترشيــن األول املقبــل ،وفــق مــا نــرت
الصحــف الرســمية للنظــام الســوري اليــوم.
وليــس قــرار رفــع الرضائــب األول مــن نوعــه،
إذ عــدّ ل النظــام الســوري أســعارها عــى مــدار
الســنوات الخمــس الســابقة ،بدايــة مــن  1500إىل

الذهب  16.715  18المازوت

180

 2500ثــم إىل خمســة آالف بالنســبة للخــروج مــن
املطــارات.
وتدرجــت رضائــب الخــروج مــن املنافــذ الربيــة
والبحريــة مــن  500إىل ألــف ثــم إىل ألفــن ،بينــا
ارتفــع ســعر املغــادرة بالســيارة الســورية مــن
 2220إىل  5520ليصبــح كــا هــو عليــه اليــوم.
وانخفضــت حركــة الدخــول والخــروج مــن وإىل
ســوريا عــر املطــارات خــال الثــورة ،بعــد فــرض
عقوبــات اقتصاديــة عــى النظــام الســوري ،بينام
نشــطت املعابــر الحدوديــة بشــكل كبــر وخاصــة
مــع لبنــان (معــر املصنــع).

البنزين

225

الغاز

( 2500للجرة)
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مصطلحات اقتصادية

التفاوت الطبقي
ينقسـم املجتمـع إىل ثلاث طبقـات
اجتامعيـة رئيسـية ،تـأيت على رأسـها
الطبقـة العليـا "الغنيـة" ،والتـي متثـل
أرقـى طبقـات املجتمـع وتتمثـل بالرثاء
ومسـتوى ممتـاز مـن التعليـم والصحة
والثقافـة ،يف حين تقبـع أسـفل الهرم
االجتامعـي الطبقـة الدنيـا "العاملـة"
والتـي متثـل أفقـر طبقـات املجتمـع
وتعيـش مبسـتويات متدنيـة للغاية من
التعليـم والصحـة.
أمـا الطبقة الوسـطى أو املتوسـطة تقع
اجتامع ًيـا واقتصاديًـا يف وسـط الهـرم
ااالجتامعـي ،ومتتلك قـد ًرا محـدودًا من
األمـوال ميك ّنهـا مـن الحصـول على
مسـتويات معتدلة مـن التعليم والصحة،
ً
فعـال يف تحقيـق
مهما
وتلعـب دو ًرا
ً
اسـتقرار املجتمـع بعالقاتـه االجتامعية
واالقتصاديـة القامئـة ،إذ إن وجودهـا
وانتعاشـها واتسـاعها يعـد رشطًـا
رضوريًـا إلنعـاش االقتصـاد ومنـوه
باعتبارهـا مصـد ًرا أساسـ ًيا السـتمرار
اإلنتـاج واالسـتهالك واالسـتثامر.
غيـاب الطبقـة الوسـطى خطير مـن
الناحيـة االقتصاديـة واالجتامعيـة،
فمـن الناحيـة االقتصاديـة يعنـي غياب
املجموعـة املسـتعدة للعمـل بلا كلـل
لتحقيـق طموحهـا ،كونها تتألـف غال ًبا
مـن أصحاب املهـن الحرة ،وهـم معنيون
مبامرسـة عملهم وفـق قواعـد أخالقية
متضي باملجتمـع إىل األمـام ،كما أن
هـذه الرشيحـة هي التـي تشـكل الجزء
األهـم مـن اإلنفـاق أو الطلـب الـكيل
وبتآكلهـا تتأثـر الحيـاة االقتصاديـة.
الطبقــة الوســطى يف ســوريا ال
تشــكّل كتلــة متجانســة مــن حيــث
التكويــن واملنبــت االجتامعــي ،وهــي
أشــبه بخليــط مــن املوظفــن واألطبــاء
واملهندســن واملثقفــن واملعلمــن
والحرفيــن ،الذيــن تجمعهــم صفــات
مشــركة ،كالقــدرة عــى تحصيــل
دخــل ميكّنهــم مــن العيــش باكتفــاء
وتغطيــة كلفــة االســتهالك األساســية،
وكونهــم أكــر فئــات املجتمــع تقبـ ً
ـا
للتغيــر والتجديــد وتطلّ ًعــا إىل
املشــاركة يف الشــأن العــام ،وأقلّهــم
متســكًا بالعــادات والتقاليــد ،وإهـ ً
ـال
لقيــم التعليــم والعمــل ،لكــن تصاعــد
العنــف املفــرط طيلــة ســنوات تــرك
آثــا ًرا بالغــة يف واقــع هــذه الطبقــة
ودورهــا املفــرض موضوع ًيــا.
ويف ظـل الصراع السـوري عـادت
الطبقـة الوسـطى يف سـوريا إىل
مكانهـا األصلي ،الـذي نشـأت منـه
(الطبقـة الدنيـا) ،وخسرت كثيرًا مـن
أبنائهـا الذيـن سـارعوا إىل الفـرار ،يف
موجـة صاخبـة مـن الهجـرة واللجـوء
إىل بلـدان عربيـة وغربيـة ،وغالبيتهـم
مـن املثقفين وأصحـاب االختصاصـات
العلمية ومـن املسـتثمرين الصغار الذين
آثروا توظيـف رؤوس أموالهـم بعيدً ا عن
حالـة التدهور األمنـي ،لتنتـزع مكانهم
ولألسـف ،كتلـة مـن األثريـاء الجـدد
كأمـراء الحـرب وقـادة امليليشـيات ومن
يـدور يف فلكهـم ،والذيـن ال ينتمـون
إىل أخالقيـات وقيـم املجتمـع ،جمعـوا
أموالهـم بسـطوة السلاح والنهـب
والسـلب واالبتـزاز.
وبحسـب دراسـة أصدرها مركز "فرييل"
الـذي ينشـط من مدينـة برلين األملانية،
فإنـه قبـل عـام  2011شـكلت الطبقـة
الوسـطى أكثر مـن  60%مـن املجتمع
السـوري ،أمـا يف  2016فلم تعد تشـكل
إال مـا نسـبته  9.4%فقـط من الشـعب
السـوري ،بعد خسـارة مئـات اآلالف من
أبنـاء الطبقـة الوسـطى بسـبب الهجرة
أو القتـل أو البطالة.

السكر (ك)

 400األرز (ك)

480
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السكبة والعزيمة والعيدية..

ّ
ّ
عادات مهددة باالندثار في المجتمعات السورية
ّ
سنة من سنن الكون،
غيرت الحرب الكثير في حياة السوريين ،ومن بين ما طالته يدها عاداتهم وتقاليدهم .ولئن كان التغيير ّ
فإنه ً
عادات ال تعرف سبب ظهورها ،وتفتقد في
غالبا ما يكون بطيئا وغير ملحوظ األثر إال على المدى الطويل ،إذ ترث األجيال
ٍ
ً
حياتها تقاليد ال تعلم متى َ
ولم اندثرت.
حنيـن النقـري  -عنب بلدي
لكـن هـذا الحـال مختلـف اليـوم ،إذ يفتقـد
ٍ
عـادات كانـت موجـود ًة يف
السـوريون
ماضيهـم القريـب جـدًا ،صـار الكثير منها
تغي األوضاع
نـاد ًرا أو مهـددًا باالندثار مـع ّ
االقتصاديـة واالجتامعيـة يف البلاد.

العزيمة

ينتشر مصطلـح العزميـة (أو العزومـة
يف بعـض األقطـار العربيـة) يف مختلـف
املحافظـات السـورية ،وتعنـي دعـوة
أحدهـم إىل وجبـة طعـام تتكلف أنـت عناء
تحضريهـا أو دفـع مثنهـا.
السـوري مل تكـن العزميـة
يف املجتمـع
ّ
مرادفًـا لبـذل املـال والكـرم فحسـب ،بـل
هـي فرصـة للتالقـي والتجمـع يف العائالت
الكبيرة أيضً ا ،ومناسـبة إلصلاح ذات البني
أحيانًـا ،أو قـد تقـام "عىل رشف" مناسـبة
سـعيدة ما.
ولعـل العزميـة من أكثر العـادات "املهدّدة
ّ
باالندثـار" بين السـوريني ،إذ ينـدر مـن
يسـتطيع تح ّمـل تكاليفهـا اليـوم ،ومـن
بينهـم السـ ّيد رامـي ،وهـو معلّـم مـن
قائلا "يف فترة
ً
قصتـه
دمشـق ،يشـاركنا ّ
ريا مـن تكاليـف عزمية
خطبتـي ته ّربـت كث ً
أهـل العـروس إىل بيتنـا ،يكفينـي تكاليـف
الخطبـة وتأمين متطلبـات الزفـاف ،لكـن
ي أن أدعـو أهل
بعـد العـرس كان لزا ًمـا عل ّ
زوجتـي إىل منـزيل ،وال بـد أن أب ّيـض
وجههـا بعزميـة محرتمـة تقـدّم فيهـا
الفواكـه والحلويـات والغـداء لـ  15سـ ّيدة،
تكلفـت قرابـة  70ألـف ليرة سـوريّة يف
ُ
علما أن الغـداء مـن إعـداد
نهـار واحـد،
ً
والـديت وليـس مـن املطاعـم".
ويشير رامـي إىل أن التكلفـة معقولـة لـو
قسـناها عىل سـعر رصف الـدوالر ،موض ًحا
"مبلغ  150دوال ًرا كان يسـاوي قيم ًة 7500
لرية سـورية بسـعر رصف  50لرية للدوالر،

وقـد كان هذا الثمـن تكلفة منطقيـة لعزمية
لهـذا العـدد ،لكـن املشـكلة أننـا نتقـاىض
رواتبنـا بقيمـة الليرة املنخفضـة ،وندفـع
مثـن املـواد بقيمتها بالـدوالر".
جعلـت هـذه التكاليـف الباهظـة العزائـم
"بخبر كان" عنـد السـوريني ،حسـب رامي
"بـل صارت حتـى مجـرد الزيـارة وتكاليف
الضيافـة أمـ ًرا مرهقًـا ،مـا يجعـل البعـض
يتفقـون يف ال َجمعـات بـأن يدفـع كل منهم
جـز ًءا لئلا يُثقلـوا على صاحـب البيت".

السكبة

تعني السـكبة إرسـال جـزء من غـداء اليوم
للجيران ،بصحن يسـمى "صحن السـكبة"،
ويعترب رمضان املوسـم األسـايس للسـكبة،
بغـرض مشـاركة الطعام مع الجيران الذين
وصلتهـم رائحتـه والبدّ.
ترى السـ ّيدة أم بلال 46 ،عا ًما مـن الغوطة
الرشقيـة ،أن توقّـف تبـادل السـكبة أمـر
طبيعـي أمـام الغلاء والفقـر املنترشين ،إذ
أُجبرت معظـم العائلات على تقليـل كمية
الطعـام ،وخفـض نوع ّيتـه ،لذا سـيكون من
بـاب أوىل عـدم وجـود وفـرة منـه تسـمح
بالتخلي عـن طبـق ،أو أطبـاق ،للجريان.
ّ
السـيدة أم بلال يف ريـف دمشـق
ت ُقيـم ّ
مبنـزل ُمسـتأجر ،بعـد أن أجربهـا قصـف
منزلهـا يف الغوطـة الرشقيـة على تركـه
منـذ أربعـة أعـوام ،وتحـاول أن تسـاعد
زوجهـا باملصاريـف مبامرسـة الخياطـة،
تقـول "كنـت فيام سـبق مشـهورة يف البناء
أحـب أن
ب َنفَسي على الطبـخ ،ومل أكـن
ّ
يشـتهي جيراين رائحـة الطعـام مـن بيتنا،
وهكـذا ورغـم أننـا مل نكـن مـن األغنيـاء
ي ألُرسـل لـكل
ر عل ّ
إال أن زوجـي كان يُص ّ
يرا عندمـا أعـد طبخات
عائلـة صح ًنـا صغ ً
دسـمة وقليلة التكـرار يف العام ،مثـل الكبة
بأنواعهـا والفطائـر وسـواها".
تغيت
بعـد النـزوح ،وفقـد زوجهـا لعملـهّ ،
أحـوال العائلـة بالكامـل ومن بينهـا صحن

ولى زمن صنع
المعمول مع
غالء مستلزماته،
وإن تمكنت
عائلة ما من
صنع المعمول
فلن يكون
سوى معمول
العجوة ،حتى
هذا ُيعتبر رفاهية
ويكتفي معظم
من أعرفهم
بصنع بيتيفور
ً
أو قراص منزليا،
ويقدمونها مع
كأس شاي للزوار
في العيد ،هذا
ما نقدر عليه،
عسى أن نتمكن
من رسم البسمة
على وجوه أبنائنا
ولو بإمكانياتنا
البسيطة

"لسـت وحدي من
السـكبة ،تقـول أم بلال
ُ
ألغيـت صحن السـكبة ،كل مـن حويل كذلك،
ُ
يل يتيح له
مـا
فائـض
لديه
مـن
هناك
ليـس
ّ
طبـخ كميـات أكبر من الطعـام ،اللـه يعني
العامل".
وتضيـف أم بلال أنهـا تحـاول جهدهـا أال
تفـوح روائـح طبخهـا بشـكل يثير شـهية
اآلخريـن "مـع أننـا نسـينا دخـول األطباق
الفاخـرة إىل منزلنـا كما الجميـع ،إال أننـا
عندمـا نقـرر أن نطبـخ هكـذا نـوع مـن
األطبـاق أحـاول جهـدي أال تصـل رائحتـه
لآلخريـن".

"ضيافة" العيد

تتحسر السـيدة فاتـن ( 33عا ًمـا) بسرد
ذكرياتهـا عـن العيـد ،وتتفنـن يف وصـف
مشـهد وكأنـه حـارض أمامهـا" :ال ميكـن
أن أنسى منظـر غرفـة الضيـوف يف بيـت
أهلي ،معمـول ،موالـح ،حلويـات بالسـمن
العـريب ،فواكـه املوسـم ،تصطـف كلهـا
جن ًبـا إىل جنـب على طاولـة من ّمقـة مـع
رائحـة قهوة مـ ّرة تعبـق باألجـواء" ،وليس
منـزل أهـل فاتن اسـتثناء ،فقـد كان هذا هو
سـوري
أي بيت
ّ
املشـهد الذي يسـتقبلك بـه ّ
يف العيـد ،ليكـون الـوداع مـع الشـوكوال
التـي تنتظـرك عنـد البـاب.
تز ّوجـت فاتـن قبـل بدايـة الثـورة بعامني،
وهـو مـا جعلهـا تنشـئ أرس ًة يف ظـروف
مختلفـة متا ًمـا عام كانـت تتمناه "لألسـف
ال نسـتطيع أنـا وزوجـي اليـوم أن نترك
نفس الذكريات عنـد طفلينا ،بيتنا امل ُسـتأجر
صغير وال غرفـة ضيـوف فيـه ،وضيافـة
العيـد صـارت باهظـة الثمـن ،وضيـوف
العيـد أصبحـوا قلّـة قليلـة مع نـزوح معظم
أقـاريب ،حتـى غرفـة ضيـوف أهلي مل تعد
بهـذه الحفـاوة يف العيـد".
بصنـع "القـراص"
اليـوم ،تكتفـي فاتـن ُ
يف العيـد ،وهـي أقـراص دائريـة مخبـوزة
حلـوة املـذاق تشـتهر بهـا مدينـة حمـص،

"ول زمـن صنـع املعمـول مع غالء
ّ
وتقـول
مسـتلزماته ،وإن متكّنـت عائلـة مـا مـن
صنـع املعمـول فلـن يكـون سـوى "معمول
العجـوة" ،حتى هـذا يُعترب رفاهيـة ويكتفي
معظـم مـن أعرفهـم بصنـع "بيتيفـور" أو
"قـراص" منـزيل ،ويقدمونهـا مـع كأس
شـاي للـزوار يف العيـد" ،هـذا مـا نقـدر
عليـه ،عسى أن نتمكـن مـن رسـم البسـمة
على وجـوه أبنائنـا ولـو بإمكانياتنـا
البسـيطة".
وارتفعـت أسـعار الحلويـات والشـوكوال
بشـكل كبير يف سـوريا ،إذ يترواح سـعر
كيلـو الشـوكوال بين  2500إىل  5000لرية
للجـودة املتوسـطة ،أمـا أسـعار الحلويـات
فيترواح سـعر الكيلـو بين  2500و8000
ليرة لبعـض األصنـاف مثـل املربومـة
(تجـاوز سـعر كيلـو املربومـة  10آالف
ليرة يف بعـض املحلات) ،والسـبب هـو
ارتفـاع مثـن السـمن العـريب (الكيلـو بــ
 3500ليرة) وارتفـاع مثن الفسـتق الحلبي
(يتجـاوز  9آالف ليرة سـورية للكيلـو
الواحـد).

األضحية

ليسـت الحلويـات وحدهـا مـا اختلـف
شـكله وعـدده يف العيـد ،إذ تشير السـيدة
أم بلال إىل نُـدرة األضاحـي فيـه "مل نعـد
نسـمع بأحـد يُض ّحـي يف العيـد إال نـاد ًرا،
كان بـاب منزلنـا يف عيـد األضحـى ال يهـدأ
لكثرة مـن يقدمـون لنا هدايـا قطـع اللحم
مـن األقـارب والجيران ،ونحن نكـرر :تق ّبل
اللـه ،أمـا اليـوم فلا أعـرف أحـدًا يُضحـي
ـرب
رغـم أننـي أقطـن مبنطقـة زراعيـة يُ ّ
أهلهـا املـوايش".
تسـتدرك قائلـة "يف السـنة املاضيـة ض ّحى
رجـل يف الضيعـة ببقرتـه ألنهـا كانـت
مريضـة وخشي أن متـوت".
وكان مديـر العالقـات العامـة يف جمع ّيـة
رصح لوكالة
حفـظ النعمة ،مأمـون قويـدرّ ،
األنبـاء الرسـمية (سـانا) أن الجمعية وزّعت
مـن لحـوم األضاحـي لسـتة آالف عائلة يف
عـام  ،2015مقابـل عشرة آالف عائلـة
يف عـام  ،2014وحـدّدت الجمعيـة سـعر
األضحيـة التقريبـي لعـام  2016بــ 85
ألـف ليرة سـورية" ،لخروف يـزن نحو 58
كـغ على أسـاس سـعر  1450ليرة للكـغ
الواحـد".

العيدية

امرأة تقدم "السكاكر" ألطفال في مخيم لالجئين السوريين شمال العراق ( -رويترز)

وهـي مبلـغ مـن املـال يُعطيـه الكبـار
لألطفـال يف األعيـاد ،تختلف قيمـة العيديّة
حسـب درجة قرابـة ُمعطيها ومح ّبـة الطفل
امل ُعطـى ،ومتانـة العالقـات العائليـة بين
الطرفين.
تقـول السـيدة فاتـن "كُنـا يف نهايـة
العيـد نُحصي مـا جمعنـاه من "عيـادي"،
ونقارنهـا مـع أصدقائنـا ،ليفتخـر صاحـب
املبلـغ األكبر مبـا جنـاه ومبح ّبـة أقاربـه
وكرمهـم ،اليـوم ال يـكاد أحـد يُعطـي
أبنـايئ العيديـة سـوى والـديت ووالـدي،
يف الحقيقـة نحـن أيضً ـا ال نـوزّع العيديـة
لألطفـال حولنـا.
يقـول السـ ّيد رامـي إن التوقـف عـن توزيع
"العيـادي" أمـر طبيعـي مع كثرة األطفال
وقلّـة الدخـل ،ويضيـف "يتسـبب األمـر
طفلا
ً
بحـروب عائليـة حقيقيـة إن أعطيـت
ونسـيت إعطـاء آخـر ،ومـع وجـود عائالت
طفلا يُصبح
ً
كبيرة فيهـا مـا يزيد عـن 15
األمـر عبئًا ماديًـا حقيق ًيا" .يضيـف ضاحكًا
"مبلـغ  100ليرة كان ثـروة حقيقيـة
أي
بالنسـبة لنـا ،أمـا اليـوم فهـي ال تُعجب ّ
طفـل ألنهـا ببسـاطة ال تشتري له شـيئًا".

عنب بلدي  -السنة الخامسة  -العدد  - 238األحد  11أيلول/سبتمبر
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بين حصاري غزة والوعر..
من يجرم أكثر؟

15

امرأتان تمشيان في حي الوعر المحاصر بحمص
تشرين الثاني ( - 2015عنب بلدي)

مدن وأحياء سورية تعيش وطأة حصار ،في مشهد أعاد إلى األذهان التجربة اإلسرائيلية في مناطق فلسطينية كثيرة كان آخرها حصار غزة
المستمر إلى اآلن .بدأ حصار غزة في  2006بعد فوز حماس بالعملية االنتخابية ما جعل القطاع منطقة مستباحة لالحتالل اإلسرائيلي ،فأغلقت بذلك
معابرها الخمسة المشتركة معها وأجبرت مصر على إغالق معبرها الوحيد (رفح) ،لتمنع بذلك دخول البضائع ،ودخول وخروج األفراد ً
أيضا.
عفاف جقمور  -إدلب
هـذا الواقـع تكـ ّرر مـرا ًرا ،إن نظرنـا لألمر
تقن ًيـا ،يف سـوريا ،لكنـه يختلـف مـن
ناحيـة اإلجـراءات ومـدى الضرر الـذي
لحـق بالسـكان ،وعليه ،رصـدت عنب بلدي
الفـارق بين منوذجين للحصـار يف حـي
الوعـر الحمصي ،وقطـاع غـزة ،بنـا ًء عىل
شـهادات لسـكان وناشطني يعيشـون واقع
الحصـار.

ُ
يحاصر؟
حاصر ومن
ِ
من ي َ

حـي الوعر الواقـع غرب مدينـة حمص ،بدأ
حصاره منذ سـبعة أشـهر ،وتبلغ مسـاحته
ثالثـة كيلومترات مربعـة ويسـكن فيـه
أكرث مـن  75ألـف محـارص ،واملعابر حوله
مغلقـة بالكامـل عـدا جهـة واحـدة تفتـح
كل شـهر تقري ًبـا مـن أجل عبـور املوظفني
والطالب.
را مرب ًعـا
كيلومت
365
غـزة
قطـاع
يغطـي
ً

ويسـكن فيـه نحـو مليـوين شـخص،
ويعتبر بهـذا مـن أكثر املناطـق كثافـة
عامل ًيـا ،ومايـزال يعيـش واقع الحصـار منذ
عرش سـنوات تزيد شـدته وترتاجع حسـب
مجريات األحـداث .وقد تراجعـت يف اآلونة
األخيرة بعدمـا فُتـح معبر "إيـرز" فقط،
املطل على الجانـب اإلرسائيلي ،يك تدخل
عبره املـواد الغذائيـة والطبيـة األساسـية.
لكـن حـي الوعـر يعيـش واق ًعـا مختلفًـا
إذ مينـع إدخـال املـواد الغذائيـة بالكامـل،
ويكتفـي األهـايل مبـا لديهـم مـن مـواد
وأغذيـة ،وتصـل املسـاعدات اإلنسـانية
بخجـل تحـت رعايـة الصليـب والهلال
األحمـر ،ويقـول أبناء الحي إن تلـك املواد ال
تكفـي ألكرث مـن  20يو ًما ،ويعيشـون بقية
أشـهرهم على مـا تبقـى لديهـم مـن مواد
توشـك على النفـاد.

الكهرباء واالتصاالت

تعيـش غـزة واق ًعـا صع ًبـا مـن ناحيـة

"يونيسيف":
 50مليون طفل
"اقتلعوا من
جذورهم"

الكهربـاء ،فمحطـة التوليـد الوحيـدة يف
املدينـة قصفـت منـذ  2006ومل تتمكـن
الفـرق املتخصصـة مـن إصالحهـا بشـكل
كامـل ،مـا يجعـل الكهرباء تصـل بالتناوب
بين سـت ومثـاين سـاعات فقـط يوم ًيـا.
أمـا الوعـر فيعيـش واق ًعـا أكثر صعوبـة،
ويتراوح وصـول التيـار الكهربـايئ ،الـذي
تولّده املحطات يف مناطـق النظام ،من نصف
سـاعة إىل أربـع سـاعات فقـط يف اليـوم.
كما تنعـدم كافـة وسـائل االتصـاالت
األرضيـة والالسـلكية ،إال نـاد ًرا ،بسـبب
قصـف األبـراج فيهـا ،ويعتمـد األهايل عىل
عمـل اإلنرتنـت الفضـايئ غال ًبـا.
وتجـري االتصـاالت يف غـزة حال ًيا بشـكل
شـبه طبيعـي ،عـدا خدمـات اإلنرتنـت ،إذ
تقتصر على خدمـة " "2Gالتـي تسـمح
باملكاملـات والرسـائل النصيـة فقـط ،بينام
تعتمـد أغلب الـدول عىل" "3Gالتي تسـمح
بإجـراء مكاملـات فيديـو ،وقـد تصـل يف
بعـض الـدول إىل " "4Gأو"."5G

عفاف جقمور  -إدلب
أعربـت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة
(يونيسـيف) ،عـن قلقهـا لوجـود  50مليـون
طفـل حـول العـامل يعانـون النـزوح واللجـوء
"اقتلعـوا مـن جذورهـم" ،بعـد أن أجبروا عىل
تـرك منازلهـم جـراء األزمـات والحـروب التـي
تـدور يف كافـة أنحـاء العـامل ،ويف مقدمتهـا
سـوريا.
ّ
وحـث تقريـر لــ "يونيسـيف" ،األربعـاء 7
أيلـول ،على النظـر إىل الالجئين واملهاجريـن
القص كــ "أطفـال ً
أول وقبـل كل يشء عرضة
ّ
للعنـف واالسـتغالل" ،محـذ ًرا مـن أن األطفـال
الذيـن يعيشـون الجئني يواجهـون أيضً ـا زيادة
كراهيـة األجانـب ،وهـم أكثر عرضـة للخروج

ماذا عن الحلول؟

الوضـع تحسـن يف غـزة مقارنـة مبـا
واجهـه املحـارصون يف  ،2008عندمـا
اشـتد القصـف والحصـار عليهم ،مـا جعل
الكثرييـن يلجـؤون لحفـر أنفـاق مع مرص
وصلـت إىل ألـف نفق قتـل أكرث مـن 200
شـخص أثنـاء حفرهـا.
ثـم أصبحت هـذه األنفـاق معتمدة رسـم ًيا
مـن قبل حكومـة "حامس" ،حتى اسـتغنت
الحكومـة متا ًمـا عـن املعابـر اإلرسائيليـة،
لكـن تلـك األنفـاق دمـ ّرت كل ًيا عـام 2013
مـن الجانـب املرصي.
يف املقابـل ،ال وسـيلة لردم هـوة الحصار
يف حـي الوعـر ،واملقايضـة هـي البديـل
الوحيـد عـن الشراء ،نتيجـة انخفـاض
القـدرة الرشائيـة بشـكل كبير مقارنـة
مـع ارتفـاع أسـعار املـواد ،ليصـل كيلـو
األرز إىل أكثر مـن ثالثـة دوالرات ،بينام
وصلـت أسـعار املعلبـات إن وجـدت إىل
سـبعة دوالرات.

من املدرسـة خمس مـرات من أقرانهـم من غري
ا لال جئني.
وقال املديـر التنفيذي ليونيسـيف ،أنتـوين ليك،
صدم العامل بصـور لن متحى
يف بيـان له "لقـد ُ
مـن الذاكرة ألطفال بعينهم ،جسـم إيالن الكردي
الصغري الـذي ألقتـه األمواج عىل الشـاطئ بعد
غرقـه يف البحر ،أو وجه عمـران دقنيش الدامي
يعلـوه الذهـول وهو جالس يف سـيارة إسـعاف
بعد تدمير منزله".
وأضـاف "مـا الثمن الـذي سـندفعه جمي ًعـا إذا
فشـلنا يف إمداد هـؤالء الصغار بفـرص التعليم
ً
متسـائل "كيـف
وطفولـة أكثر طبيعيـة"،
سـيتمكنون مـن املسـاهمة بشـكل إيجايب يف
مجتمعاتهم ،لن يفسـد مسـتقبلهم فقط ،ولكن
سـوف تضمحـل مجتمعاتهـم أيضً ا".

دخـول األفـراد وخروجهـم مـن قطـاع غزة
يتوقـف على عالقتهـم بالكيـان اإلرسائييل
واالعتراف بثبوتياتهـم مـن قبلـه ،كام متنع
دخـول مـواد البناء خشـية اسـتخدامها يف
بنـاء األنفـاق مـن جديـد ،مـا جعـل البيوت
املتضررة يف الحـرب األخيرة ركا ًمـا ،أمـا
طب ًيـا فمعظم األدويـة ميكن لهـا الدخول ما
عـدا أدويـة الرسطـان الكياموية.
يف حي الوعر املحارص مينع دخول جميع
املواد الطبية ،ويقول أحد املمرضني يف املشفى
الوحيد يف الحي إنهم يستعيضون عن بعض
مثل بأقمشة معقمة ،كام أن
املواد كالشاش ً
الحقن العضلية تستخدم ألكرث من مرة.
محمود شحادة ،وهو إعالمي من غزة،
يقول لعنب بلدي إن "معاملة إرسائيل لنا
ليست إنسانية لكنها دولة قانون وتفضّ ل
أن تظهر أمام املجتمع الدويل مبظهر
الضحية" ،بينام يعترب ناشطون من حي
الوعر أن "دولة األسد تعيد جرائم إرسائيل
بفظاظة أكرب ،وال تأبه ألي قانون".

ويشـكل األطفـال نحـو نصـف الالجئين
الباحثني عـن مأوى يف عـام  ،2015وق ِدم 45%
منهـم تحـت رعايـة األمـم املتحـدة من سـوريا
وأفغانسـتان.
قالت املنظمة منتصـف آذار  ،2016إن  3.7مليون
طفـل ولدوا منذ بدايـة الرصاع يف سـوريا ،نحو
 306آالف منهـم ولـدوا كالجئين ،مـا يعنـي أن
كل طفـل مـن بين ثالثـة ال يعرفون شـيئًا عن
سـوريا سـوى الخراب والدمـار والعنف.
وقتـل  400طفـل خلال  2015يف سـوريا،
بحسـب "يونيسـيف" ،بينما سـجلت املنظمة
قرابـة  1500حالـة انتهـاك متعـددة بحـق
األطفـال يف العـام ذاتـه ،شـملت القتـل
والتشـويه نتيجة اسـتخدام األسـلحة املتفجرة
يف املناطـق املأهولـة بالسـكان.
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بين اإليجابيات والسلبيات

السجائر اإللكترونية
معظمنا سمع بوجود ما يسمى "السيجارة اإللكترونية" ،فقد كثر الحديث عنها في السنوات األخيرة ،وحدث الكثير من اللغط حول
مدى أمانها ،فأشارت بعض الدراسات إلى أنها بديل آمن للسيجارة العاديةً ،
نظرا ألنها تحتوي على نسبة قليلة من النيكوتين مقارنة
بالسيجارة العادية ،باإلضافة إلى خلوها من المواد السامة والمسرطنة الموجودة في السيجارة العادية ،بينما أكدت دراسات أخرى أنها
ً
بديل ً
آمنا للسيجارة العادية.
ذات تأثير ضار على الرئتين ،وال تشكل
د .كريم مأمون
ما هي السيجارة اإللكترونية؟

هي عبارة عن أنبوب يشـبه شـكل السيجارة
العاديـة ،بداخلهـا جهـاز إلكتروين يعمـل
ببطاريـة كهربائيـة لتسـخني فتيلـة تقـوم
بتبخير سـائل مؤلـف مـن الربوبيلين
غليكـول أو الغليرسيـن ،لينتج بخـا ًرا كثيفًا
يتـم استنشـاقه وإخراجـه عن طريـق الفم،
وميكـن مقارنـة هـذا البخـار بالدخـان
الناتـج عـن حـرق التبغ مـن حيـث الكثافة،
إال أنـه ذو رائحـة زكيـة بنكهـات متعـددة
منهـا التبـغ والنعنـاع والفواكه والشـوكوال
وغريهـا ،وال يحتـوي على ثـاين أكسـيد
الكربـون ،وعـادة مـا يحتوي السـائل عىل
نسـبة مـن النيكوتين ،إال أنـه متوفـر أيضً ا
بـدون نيكوتني ،ليتناسـب مع اختيـار الذين
يريـدون اإلقلاع عـن التدخني.
اخرتعـت السـيجارة اإللكرتونيـة يف

الصين على يـد الصيـديل الصينـي هون
ليـك  Hon Likعـام  ،2003ثـم بـدأت
بالظهـور يف السـوق الصينية عـام 2004
كبديـل ومسـاعد لإلقلاع عـن التدخني ،ثم
بـدأت الرشكـة التـي يعمـل بهـا هـون ليك
بتصديـر منتجاتهـا إىل العـامل يف 2006
ثـم حصلت على بـراءة اختراع عاملية يف
عـام .2007
وعلى الرغـم مـن أن شـعبية السـجائر
اإللكرتونيـة يف أوروبـا والواليـات املتحـدة
تشـهد ارتفا ًعـا ملحوظًـا ،إال أن منظمـة
الغـذاء والـدواء مازالت متنع اسـتريادها من
الصين ،كما أن منظمات الصحـة مازالت
حـذرة يف تأييدهـا كبديـل آمـن عـن التبغ.
وهـي ماتـزال غير موجـودة يف سـوريا،
رغـم أنهـا متوفـرة يف دول الجـوار (لبنان
وتركيـا) إضافـة إىل العديد من الـدول منها
الربازيـل وكنـدا وفنلنـدا وهولندا والسـويد
واململكـة املتحدة.

ما اإليجابيات التي تميز السجائر
اإللكترونية عن العادية؟

ال تنتـج ثاين أكسـيد الكربـون ،فهي تصدر
بدل مـن الدخـان ،وبالتايل فهي
بخار املـاء ً
أقـل رض ًرا على البيئة املحيطة ،كام تسـاعد
عىل الحـد من التدخين السـلبي للمحيطني
بالشـخص املدخن.
تحتـوي على نسـبة قليلـة مـن النيكوتني
مقارنـة بالسـيجارة العاديـة ،إضافـة إىل
أن السـائل املسـتخدم خـال مما يقـرب من
 4000مادة سـامة ومرسطنـة موجودة يف
السـيجارة العاديـة ،فهـو يتكون مـن مواد
مرصحة لالسـتخدام يف املنتجـات العالجية
والغذائية.
ال ترتك رائحة يف الفم أو عىل املالبس.
ال تنتـج رمـادًا وال بقايـا ،وبالتـايل ال تؤدي
إىل اتسـاخ األماكن.
تقلل الرغبـة بالسـجائر التقليدية ،وتسـهل
عمليـة اإلقالع عـن التبغ.

بعـض الفوائـد الصحيـة التـي تنتـج مـن
اإلقلاع عـن التبـغ ،مثـل تحسين حاسـة
التـذوق والشـم.
تقلـل خطـر الحرائـق ألن السـجائر
اإللكرتونيـة ال تسـتخدم الوالعـات.
ال تسبب السعال وال ضيق التنفس.
السـائل املسـتخدم أرخـص  80٪مـن
السـجائر التقليديـة.

ما سلبياتها؟

جديـدة وال توجـد دراسـات طبيـة مؤكـدة
عـن نتائجهـا ،لذلـك قـد يكـون لهـا أرضار
صحيـة على املـدى البعيـد ،وهـي ليسـت
خاليـة مـن املخاطـر متا ًمـا ،لكـن عنـد
مقارنتهـا بالتدخين العـادي فـإن الدالئـل
توضـح أن رضرهـا ضئيـل.
أظهـرت بعـض الدراسـات أن البخـار
املتصاعـد مـن السـيجارة اإللكرتونيـة قـد
يـؤدي إىل تشـكل املخـاط يف الرئتين

وحـدوث االلتهابـات ،كذلك فهـو يعمل عىل
خاليـا الرئة كعمـل دخان السـجائر العادية
متا ًمـا مام يـؤدي إىل زيادة خطـر التعرض
لإلصابـة برسطـان الرئـة.
تحتـوي على كميـة مـن النيكوتين مما
يـؤدي مع الزمـن إىل زيادة نسـبة النيكوتني
يف الـدم واألوعية الدمويـة وبالتايل خطورة
التعـرض ألمـراض القلـب ،خاصـة أن
مسـتويات النيكوتين الفعلي ال تتفق مع ما
يُعرض على عبـوات السـجائر اإللكرتون ّية.
قد تصبح السـيجارة اإللكرتون ّيـة أخطر من
العاديـة ،إذ إن األخيرة تنـذر املدخـن حني
تنتهـي ،أمـا يف حالة السـيجارة اإللكرتونية
فيمكـن تدخينها مـن دون توقـف ،ما يعني
عـدم القـدرة عىل التحكـم يف مقـدار كمية
النيكوتين التي تصـل إىل دم املدخن.
بعضهـا يحتـوي على الكحـول اإليثيلي
الـذي يحـرم تعاطيه ألسـباب غير عالجية
يف الشرع اإلسلامي.

العنف ضد األطفال
هل يحل مشكلة؟

البند الثاني من اتفاقية حقوق الطفل :حماية الطفل من العنف
تهانيمهدي
ينـدرج العنـف تحـت عنـوان سـوء املعاملـة
ويتشـابه معـه ،إال أن العنـف يتحـدد باألذى
الجسـدي ومـا يتبعـه مـن أذى نفسي.
وتختلـف آثـار العنـف على الطفـل بحسـب
شـدته ،فمنهـا مـا يسـبب كدمـات بسـيطة
تـزول مـع مـرور الوقـت ،ومنهـا ما يسـبب
عاهات مسـتدمية كالحروق وفقدان السمع،
وفقـدان البصر ،ومنهـا مـا يسـبب الوفاة.
وأذى
وتعترب اآلثار النفسية للعنف أشد رض ًرا
ً
عىل الطفل من األرضار الجسدية عىل املدى
البعيد ،إذ تظهر عىل سلوكه وشخصيته،
فقد يصبح عدوان ًيا يف حياته
مع الجميع ،وقد يدمن التدخني
واملخدرات ،وقد يصاب باالكتئاب
وينعزل عن املجتمع.

أسباب ومبررات استخدام العنف مع
األطفال

ال يوجـد أي مبرر السـتخدام العنـف مـع
ً
حلا ملشـكلة،
األطفـال ،فالعنـف ال ميثـل
ومبـا أن الطفـل يعيش يف وسـط اجتامعي
ال ميكـن أن تكـون األسـباب من طـرف واحد
أو جهـة واحـدة ،فمنها مـا يتعلـق بالوالدين
ومنهـا مـا يتعلـق بالطفـل ومنها مـا يتعلق
با ملجتمع .

األسبابالمرتبطةبالطفل

قد يكون الطفل مسـتف ًزا للوالدين بترصفاته،
حـا ،أو كثير البـكاء ،أو كثري
كأن يكـون لحو ً
ً
ً
مدللا يترصف كام
طفل
الحركـة ،أو يكون
ً
طفل لديـه ضعـف بالقدرات
يحلـو لـه ،أو
العقليـة فيتصرف دون وعـي ويحطـم
األشياء.

األسباب التي تتعلق بالوالدين

مرغـوب به من
• قـد يكـون الطفـل غير
ٍ
قبـل والديـه أو أحدهما ،فقـد يكون

جاء دون تخطيط مسبق ،أو أن جنسه مخالف
ملا كانا يريدانه.
• جهـل الوالديـن بخصائـص مراحـل النمـو
عنـد األطفـال .مثـال :عنـاد طفـل مـا قبـل
املدرسـة طبيعـي ألن الطفل يحـاول أن يثبت
ذاته.
• إميـان بعـض اآلبـاء واألمهات بـأن الرضب
هو أفضـل وسـائل الرتبية.
• عـدم قـدرة األب على تأمين احتياجـات
أرستـه يدفعـه إليذائهم كرد فعل عن شـعوره
با لعجز .
• عـدم قـدرة بعض اآلباء عىل السـيطرة عىل
غضبهـم فينهالـون بالضرب على أوالدهـم
دون وعي.
• صغـر سـن الوالديـن وعـدم قدرتهـم على
تحمـل املسـؤولية.

عوامل ترتبط باألسرة

• شـيوع العنـف بني الكبـار الذين يشـكلون
جـا يقلـده الصغـار ،مـا يجعله سـلوكًا
منوذ ً
مألو فًا.
• كثرة عـدد األفـراد يف األرسة ،يـؤدي إىل
كثرة املشـكالت ،واسـتخدام العنـف.
• سـيطرة مفاهيـم رجعيـة نتيجـة الجهـل،
كمفهـوم "الرجولـة" ،وأن الرجـل هـو مـن
يضرب زوجته ،األخ يضرب أختـه ...وهكذا.
• األلعاب اإللكرتونية العنيفة ورؤية املشـاهد
العنيفـة عىل التلفاز تـؤدي إىل الشـعور بأن
العنف سـلوك عادي ومقبول.
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ال تضمـن اإلقلاع عـن النيكوتين أو التبغ ،بل
على العكـس ،فهي تجـذب بعض األشـخاص
لتجريبهـا بسـبب نكهاتهـا الشـهية وبدعوى
أنهـا غير ضـارة ،وقـد أثبتـت الدراسـات أن
نسـبة املراهقين الذيـن جربـوا السـجائر
اإللكرتونيـة ،ثـم تحولـوا إىل التدخين
التقليـدي كانـت أكثر مـن ضعفـي أولئـك
الذين مل يجربوا السـجائر اإللكرتونية سـابقًا.
ال تترك رائحة ويصعـب اكتشـافها ،وبالتايل
قد يتـم اسـتخدامها يف األماكن غري املناسـبة،
مثل.
كاملـدارس ً
بعضهـا ليسـت مصنوعـة بشـكل جيـد وتقوم
بترسيب السـائل إىل الفم وبلعـه بكميات كبرية،
وقـد يتسـبب ذلك بخطـر كبري على الصحة.
رغـم أن السـجائر اإللكرتونيـة أكثر أم ًنـا من
تدخين التبـغ إال أن لهـا العديد مـن األرضار،
ولذلـك نؤكـد أن اسـتخدامها غير مناسـب
لغير املدخنين ،وهـي تسـاعد يف اإلقلاع
عـن السـجائر العادية بشـكل سـهل ،لكنها ال
تضمـن اإلقالع عـن النيكوتني بشـكل تـام ،إذ
إن املدخـن يتحـول إىل السـجائر اإللكرتونية،
ولذلـك تسـمى ببديـل للتدخين.
ولهـذا فقـد أصـدرت منظمـة الصحـة العاملية
تقريـ ًرا عـام  ،2014يطالـب بتنظيـم صـارم
للسـجائر اإللكرتونيـة ،وفـرض حظـر على
اسـتخدامها داخـل األماكـن املغلقـة ،وحظـر
للقص.
على بيعهـا
ّ

عواملتتعلقبالبيئةالمحيطة

• إن الوضع املادي املرتدي ،وارتفاع نسبة
البطالة ،قد يدفع الفرد الستخدام العنف
كوسيلة للتعبري عن مشاعر اإلحباط والعجز.
• انتشار املخدرات والكحول يف املجتمع
وسهولة تداولها يدفع البعض لتناوله للتخفيف
من معاناتهم وعدم القدرة عىل التكيف ،ما
يزيد األمر سو ًءا ويزيد من انتشار العنف.
• تقبل أفراد املجتمع للعنف البدين ،وعدم
مواجهته كمشكلة ،يؤدي إىل قبوله كأسلوب
لحل املشكالت ،مام يزيد من انتشاره • .تدين
املستوى التعليمي واالجتامعي والثقايف يلعب
دو ًرا كبريًا يف كرثة استخدام العنف.

العنف مع األطفال ذوي الحاجات الخاصة

يلجـأ الكثري مـن املربني إىل اسـتخدام العنف
يف تدريب وتعليـم ذوي االحتياجات الخاصة،
فقـد يكـون الطفل لديـه إعاقة عقليـة وغري
قادر عىل أن يسـتوعب الكالم أو يفهم سـبب
الرضب فيعـود ويكرر ذلك السـلوك.
مـن هنـا يجـب أن تستشير األرسة
اختصاصيين يف طـرق التعامل مـع هؤالء
األطفـال دون اسـتعامل العنـف.

عوامل وقائية لمنع استخدام العنف

هنـاك عوامـل تزيـد مـن اسـتخدام العنـف،
وعوامـل تخفـف منـه كـ:
• الرتابـط األرسي ،وشـيوع الحـب والعطـف
بين أفراد األرسة ،وعـدم التمييز بني األطفال،
وتأكيـد وجود كل عضـو فيها.
• عـدم السماح لألبنـاء مبخالطـة األطفـال
ا لعنيفني .
• عـدم السماح لألبنـاء مبشـاهدة أفلام
العنـف ،واللعـب باأللعـاب العنيفـة.
• قيام الوالدين مبسؤوليتهام وتوفري الحب
واالحرتام والرعاية ألبنائهم حتى يف أوقات
خصوصا يف السنوات األوىل من
العقاب،
ً
حياتهم • .اتباع الوالدين أسلوب تربية بعيدًا
عن العنف يعتمد عىل رشح ما فعله الطفل من
خطأ سلويك وتوجيهه للسلوك الصحيح.

العواصف
لـ جبران خليل جبران

ألعـاب

للكمبيوتر

إن كان لديك متسع للترويح عن النفس ،أو التسلية،
فألعاب الكمبيوتر قد تكون ً
خيارا ،وإليك الزبدة بأفضل
خمس ألعاب ،بحسب تصنيف موقع ""PC Gamer
الذي أحصى أفضل  100لعبة خالل السنوات األخيرة.
تميم عبيد  -عنب بلدي
The Witcher 3 .1

لعبــة فيديــو مــن نــوع أكشــن تقــع
أحداثهــا يف بيئــة ذات عــامل مفتــوح،
وهــي مســتندة عــى روايــة املؤلــف
البولنــدي أندريــه سابكوســي بنفس
االســم ،يلعــب الالعــب بشــخصية
بطــل الروايــة ،وهــو صيــاد وحــوش
معــروف باســم "ويتــر" ،وينطلــق
يف رحلــة طويلــة عــر املاملــك
الشــالية يف اللعبــة ،ويســتطيع
مــن خــال الســيوف والســحر قتــال
الوحــوش واألعــداء ،يف حــن ميكــن
لالعــب التفاعــل مــع شــخصيات
اللعبــة لتنفيــذ املهــام للتقــدم بالقصة.
اللعبة متوفـرة عىل أجهزة ""Wındows
و" "iOSو" "PS4و"."Xbox One
وهـي الثالثة يف السلسـلة ،إذ سـبقتها
لعبـة " "The Witcherولعبـة "The
."Witcher 2: Assisans of kings
صـدرت اللعبـة يف أيـار  2015بعـدة
لغـات منها اللغـة العربيـة ،وتم تعريب
واجهـة وقوائـم اللعبـة باإلضافـة إىل
ترجمـة املحادثات.
تلقـت اللعبـة ردود فعـل إيجابيـة مـن
النقـاد ،فقـد بيعـت أكثر مـن سـتة
ماليني نسـخة يف أول سـتة أسابيع من
إصدارهـا ،كام فازت بكثري مـن الجوائز
العاملية.

Dark Souls III .2

لعبـة فيديو "أكشـن" ،صـدرت يف 12
نيسـان  ،2016ألجهـزة ""Windows
و" "PS4و"."Xbox One

تـدور أحـداث اللعبـة حـول مملكـة
" ،"Lothricحيـث تلعـب بشـخصية
البطـل الـذي يطلـق عليـه "Ashen
 ،"Oneوتكلـف مبهمـة خطيرة ىف
عـامل الظلام ملنـع األرواح املظلمـة من
الوصـول إىل عـامل األحيـاء.
هـذه الحـرب مسـتمرة منـذ زمـن بني
الضـوء والظلام ،وحتـى مينـع البطل
هـذه الكارثـة وينقـذ العـامل عليـه أن
يقاتـل " ،"Lords of Cinderكما فعل
األبطـال السـابقون.

Half-Life 2 .3

لعبـة إطلاق نـار وتحـدّ ،تعتمـد عىل
الـذكاء ألنهـا مملـوءة باأللغـاز املعقدة،
تحمـل عدة مراحـل يف قصص متتابعة
على شـكل فصـول ،وكلما تقدمـت
فيهـا زادت اإلثـارة والتشـويق بظهـور
صعوبـات ووحـوش جديـدة يصعـب
التغلـب عليها.
اللعبـة من إنتـاج رشكـة " "Valveالتي
اشـتهرت بإنتاجهـا للعبـة "Counter
 "strikeالشـهرية.

Mass Effect 2 .4

لعبة أكشـن وإثارة ،صـدرت يف 2010
ألجهـزة " "Windowsو""Xbox 360
و" ،"PS3وتسـترشف اللعبة املسـتقبل
يف عـام  2183بعـد انتهـاء أحـداث
الجـزء األول مـن اللعبـة بفترة وجيزة.
تشـاهد يف بدايـة اللعبـة فيديـو
سـيناميئ لسـفينة فضائيـة تسـمى
" ،"Normandyتحلـق يف الفضـاء
وتـؤدي مهمـة روتينية ،وهـي القضاء
على أي قـوات مـن " ،"Gethوذلـك

بقيـادة القائـد "."shibard
ولكـن فجـأة تصطـدم يف مواجهـة
سـفينة غريبـة أقـوى منهـا بكثير
جديـد اسـمه
وبقيـادة عـدو
" ،"Collectorsالـذي يسـتطيع هزمية
" "shibardالـذي أمـر طاقمـه بإخالء
السـفينة على الفـور ،ليحلـق جسـده
بالفضـاء وهـو يرى سـفينته تنفجر ثم
يختنـق بسـبب نفـاد األوكسـجني مـن
رئتيـه ،ويدخـل جسـده نطـاق الغالف
الجوي ألحـد الكواكـب القريبة وميوت.
لكـن هـذه ليسـت النهايـة ،فقـد قامت
منظمـة " "Cerberusبانتشـال جثـة
" "shibardمـن الكوكـب ،وعالجتـه
ليعـود للحيـاة مـن جديـد عـن طريق
برنامـج " ،"Lazarusوسـتطول أحداث
اللعبـة الشـيقة كلما تقدمـت فيها.

Dishonored .5

هـي لعبـة تسـلل وأكشـن ومغامـرات،
صـدرت يف ترشيـن الثـاين عـام
 2012ألجهـزة " "Windowsو""PS3
و"."Xbox 360
تقـع أحداث اللعبة يف مدينـة "دانوول"
الصناعيـة وبطلهـا هـو "كورفـو"،
الحـارس الشـخيص لإلمرباطـورة،
والـذي تـم اتهامـه بقتلهـا ،وأجرب عىل
قاتل لكي ينتقم مـن أولئك
أن يصبـح ً
الذيـن تآمروا ضـده ،و تختلـف النهاية
حسـب مسـتوى الفوىض والقتـل الذي
يتسـبب بـه الالعب.
تلقـت اللعبـة تقييمات جيـدة للغايـة
مـن النقـاد ،فقـد أعطاها موقـع "غيم
سـبوت" تقييـم  10\9ومنحهـا موقع
"ميتاكريتيـك" تقييـم .100\91

"فيس بوك" تختبر ميزة جديدة
لتشجيع األصدقاء على النقاش
تخترب رشكة "فيس بوك" العاملية ميزة جديدة لتضيفها إىل
تطبيقها وموقعها الرسمي ،وهدفها تشجيع األصدقاء عىل
النقاش ،بعد اعتامدها من قبل بعض املواقع التقنية.
ووفق ما رصد موقع " "Mashableالتقني ،عىل نسخة
من تطبيق "فيس بوك" عىل هواتف "أندرويد" ،فإن امليزة
التجريبية تحمل اسم "عن ماذا يتحدث األصدقاء What
."friends are talking about
وتهدف امليزة إىل عرض منشورات املستخدم مع أصدقائه،
لتشجيعه عىل االنخراط ومناقشة املنشورات ،وتوقّع املوقع
عرضها أعىل صفحة "آخر األخبار ."New Feeds
ويظهر يف القسم الجديد ثالثة منشورات لألصدقاء مع
بعض التعليقات عىل كل منشور دون إظهار عدد اإلعجابات

أو ردود الفعل.
وليس بالرضورة أن تطرح امليزة لجميع املستخدمني ،إذ
اعتادت "فيس بوك" عىل تجريب املزايا عىل عدد قليل من
املستخدمني ،لرتى فائدتها قبل اعتامدها.
وغدا "فيس بوك" يف السنوات القليلة املاضية منصة
تفاعلية ،وساحة للنقاش حول مواضيع متعددة منها
السياسية والفنية والعسكرية.
ويبلـغ عـدد مسـتخدمي "فيـس بـوك"  1.59مليـار
مسـتخدم نشـط شـهريًا ،وفـق إحصـاءات الرشكـة،
يشـاركون كل يوم أكثر من ملياري صورة عبر تطبيقاته
عىل أجهـزة الهاتـف وهي" :فيس بـوك" و"إنسـتغرام"،
و"مسـنجر" ،و"واتسـاب".

كتـب جبران خليـل جبران كتابـه
"العواصـف" باللغـة العربيـة ،ونُرش
للمـرة األوىل عـام  ،1920مو ّز ًعـا
ً
مقال تقـع يف  170صفحة
على 31
(طبعـة مؤسسـة الهنـداوي).
والكتـاب عبـارة عـن أعمال أدبيـة
متنوعـة مـا بين القصـة واملقـال
والخاطـرة ،بكلمات بليغـة وتراكيب
مبدعـة ،مـع الكثير مـن الرمـوز
ذات الـدالالت العميقـة .تختلـف
هـذه األعمال يف أسـلوب طرحهـا
وموضوعاتهـا ،إمنـا تتفـق جميعها
يف ترجمـة "العواصـف" التـي مـ ّر
بها جبران خالل فترة كتابته ،األمر
الـذي يتضّ ـح بلهجتـه الهجوم ّيـة
القاسـية حي ًنـا ،وكآبـة ألفاظـه
ويأسـه يف مواضـع كثيرة.
ولعل من قـرأ كتاب "النبـي" لجربان
ّ
يُصاب بالحيرة ،فأين تفـاؤل جربان
وأمله وتسـامحه يف كتـاب "النبي"،
وهـل ميكـن أن يكونـا لنفـس
الكاتـب؟ وهـو أمـر ميكن تفسيره
إن عدنـا لرتتيـب مؤلّفـات جبران،
"النبـي"
إذ كتـب "العواصـف" قبـل
ّ
بسـنوات ثلاث.
ينتقـد جبران مجتمعـه بلهجـة
قاسـية يف عدد من مقـاالت الكتاب،
مثـل "يـا بنـي أمـي"" ،أبنـاء اآللهة
وأحفـاد القـرود" ،و"نحـن وأنتـم"،
يف حني نجـد بعض املقـاالت الذاتية
األقـرب للقصائـد النرثيّـة ،مـن قبيل
"أيهـا الليـل" ،و"بني ليـلٍ وصباح".
يحتـوي الكتـاب عىل قصـص رمزيّة
قصـة مسـاء العيـد،
حواريـة ،مثـل ّ
وكذا القصة األوىل "حفّـارو القبور"
وفيهـا يجـري حـوا ًرا مليئًـا بالحكم
والفلسـفة بين جبران وبين حفّار
قبـور .ومما ورد عىل لسـان األخري:
"إن بليـة األبنـاء يف هبـات اآلبـاء،
ومـن ال يحـرم نفسـه مـن عطايـا
آبائـه ،وأجـداده يظـل عبـد األمـوات
حتـى يصير مـن األمـوات".
كذلـك يُك ّرس جبران بعـض املقاالت
جهـة
للـرد على االنتقـادات املو ّ
لكتاباتـه وأفـكاره مثـل "املخـدرات
واملباضـع" ،وفيهـا يقـول:
"ولكـن أليسـت الوقاحة بخشـونتها
أفضـل مـن الخيانـة بنعومتهـا؟ إن
الوقاحـة تُظهـر نفسـها بنفسـها،
فتتـدى مبالبس فصلت
أمـا الخيانة ُ
لغريها .
يطلـب الرشقيـون مـن الكاتـب أن
يكـون كالنحلـة التـي تطـوف..
أقراصـا مـن العسـل ،إن
لتصنـع
ً
الرشقيين يحبـون العسـل وال
ً
مـأكل".
يسـتطيعون سـواه
"ليـس مـن يكتـب بالحبر كمـن
يكتب بـدم القلـب ،و ليس السـكوت
الـذي يحدثـه امللـل كالسـكوت الذي
يوجـده األمل".
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1.1عضو مجلس الشعب هدد السوريني
بالسالح

2.2نزيف ِ -
امش (معكوسة)
3.3نجمع (معكوسة)  -مأوى (بالجمع)
صخري شاهق  -نصف وبال
4.4منحدر
ّ
5.5من أسامء األسد  -يكمل

6.6امليت واملشيعني (بالجمع)  -اعتنى
7.7إيرادات ِ -
أقصد

َ 8.8عظُم  -أحرف متشابهة
9.9مرا ِقب

1010استالف
عمودي
1.1رئيس حزب "القوات اللبنانية"
2.2ذو خرطوم طويل  -يحصل
3.3ميليشيا شيعية عراقية تقاتل يف سوريا
 آله الشمس عند املرصيني القدماء4.4تجدها يف مراد  -متفوقة
5.5يف الفم  -خامات املعادن
6.6تكملة
7.7تهليلة عربية تعني اذكروا اسم الله
8.8جلسات الدعاء والترضع إىل الله

9.9بناء عا ٍل  -ظهر

1010يستفرس  -حكم وعرب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
عبر البريد اإللكتروني إلى enabbaladi@gmail.com
اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

2016

عرب آسيا..
السعودية بالعالمة الكاملة
وقطر صفر
شهدت الجولة الثانية من التصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل كأس العامل
لكرة القدم  2018يف روسيا ،سقوطاً لجميع املنتخبات العربية،
باستثناء املنتخب السوري بتعادل مع كوريا والسعودي الذي حقق
انتصاره الثاين عىل التوايل.
ففي املجموعة األوىل ،سقط املنتخب القطري عىل ملعبه ووسط
جمهوره أمام نظريه األوزبيك بهدف دون رد ،ليتذوق مرارة الهزمية
الثانية عىل التوايل يف مشواره بالتصفيات النهائية بعد هزميته يف
الجولة األوىل بالدقائق األخرية أمام إيران بهدفني دون رد.
ويف املجموعة الثانية ،تلقى املنتخب اإلمارايت هزميته األوىل يف
التصفيات بعدما خرس أمام ضيفه األسرتايل بهدف دون رد ،وذلك
بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز يف الجولة األوىل عىل
اليابان يف عقر دارها بالعاصمة طوكيو بهدفني لهدف.
بينام نجا املنتخب السعودي من السقوط العريب ،بعدما حقق
انتصاره الثاين عىل التوايل بفوزه عىل العراق بهدفني لهدف ،عقب
انتصاره األول عىل تايالند بهدف نظيف.
وامللفت أن األهداف الثالثة التي سجلها املنتخب السعودي خالل
مبارياته ،كانتجميعها من رضباتجزاء ،سجلها نواف العابد.
وحصل املنتخبان اإليراين والصيني عىل نقطة من التعادل سلب ًيا
يف ثاين جوالت املسابقة للمجموعة األوىل ،لتفشل إيران يف تحقيق
انتصارها الثاين بالتصفيات ،يف الوقت الذي فشلت فيه الصني
بتحقيق فوزها األول بعد هزميتها أمام كوريا الجنوبية بهدفني لثالثة.
أما املنتخب الياباين فقد استعاد عافيته بتغلبه عىل تايالند بهدفني
دون رد ،بعد هزميته أمام اإلمارات.
وبعد انتهاء الجولة الثانية ،تتصدر أوزبكستان ترتيب املجموعة
األوىل برصيد ست نقاط ،تليها إيران بأربع نقاط بفارق األهداف عن
كوريا الجنوبية ،ثم الصني بنقطة واحدة بفارق األهداف عن سوريا،
ريا قطر بال رصيد من النقاط.
وأخ ً
أما املجموعة الثانية فقد احتلت أسرتاليا صدارتها برصيد ست نقاط
بفارق األهداف عن السعودية ،ثم اليابان برصيد ثالث نقاط بفارق
األهداف عن اإلمارات ،ثم العراق بال رصيد وبفارق األهداف عن
تايالند.
ويتأهل صاحبا املركزين األول والثاين عن كل مجموعة مبارشة إىل
كأس العامل ،فيام يلتقي صاحبا املركزين الثالث يف مباراة امللحق
اآلسيوي ،عىل أن يلعب الفائز مع خامس قارة أمريكا الجنوبية أو
أمريكا الشاملية أو أوقيانوسيا ،وهو ما سيحدده الفيفا يف وقت
الحق ،عىل مقعد وحيد يف املونديال.

عنب بلدي  -السنة الخامسة  -العدد  - 238األحد  11أيلول/سبتمبر
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وتتفوق على قطر في الترتيب
متكـن املنتخـب السـوري مـن إسـقاط نظيره
الكـوري بفـخ التعـادل يف الجولـة الثانيـة مـن
التصفيـات النهائيـة لـكأس العـامل .2018
وجمعـت املبـاراة املنتخبين ،الثالثـاء  6أيلـول
الجـاري ،يف ملعـب توانكـو عبـد الرحمـن يف
ماليزيـا ،الـذي يسـتضيف مباريـات املنتخـب
السـوري.
واستطاع املدرب أمين الحكيم تعويض الصورة
الهزيلة التي ظهر عليها املنتخب يف أوىل مبارياته
يف التصفيات النهائية أمام أوزبكستان ،والتي
انتهت بخسارة السوري بهدف وحيد ،محققًا نقطة
مثينة بطعم الفوز أمام الكوريني ،وبأداء دفاعي
وصف بأنه جيد للتعادل.
وانتقد محللون رياضيون أداء املنتخب السوري
الدفاعي البحت أمام الشمشوم الكوري ،ولكن أثنوا
باملقابل عىل النقطة التي قلبت التوقعات وغريت
الحسابات عىل جدول ترتيب املجموعة األوىل.
وقـد متكـن املنتخـب السـوري مـن مجـاراة واحد
مـن كبـار آسـيا ،بيـد أن الجانـب الهجومـي
للمنتخـب ال يـكاد يذكـر طيلـة املبـاراة ،يف ظـل
ظـروف غير عاديـة على اإلطلاق ،أهمهـا فارق
التحضيرات الكبير واإلمكانيـات بين املنتخبين،
إضافـة إىل الرتشـيحات القويـة التـي رجحـت
كفـة املنتخـب الكـوري الجنـويب ،وكذلـك ظروف
املنتخـب السـوري االسـتثنائية التـي زاد مـن
صعوبتهـا غربـة األرض يف ماليزيـا التـي اضطـر
املنتخـب للعـب مبارياتـه فيهـا.

عالمات استفهام

اعتـذر مهاجـم املنتخب السـوري عمـر خريبني عن
املشـاركة يف تشـكيلة املنتخـب أمام كوريـا ،بحجة
الحالـة الصحيـة لالعـب ،بيـد أنـه ظهر مـع نادي
الظفـرة اإلمـارايت بحالة ممتـازة يف مبـاراة كأس
الخليـج ،الخميس املـايض ،أمام الوحـدة اإلمارايت،
أي بعـد يومين فقط مـن مباراة كوريـا ،كام متكن
من تسـجيل الهـدف األول للظفرة.
وشـكل اعتـذار الالعب عن املشـاركة صدمـة عند
العبـي املنتخـب ،وطالبـت الكثير مـن الجامهري
السـورية على مواقـع التواصـل االجتامعـي
بفـرض عقوبـة عليـه ،خاصـة وأن املنتخـب
بحاجـة لخربتـه يف خـط الهجـوم أمـام كوريـا،
كما طالبـت إدارة املنتخـب خريبين بتقرير طبي
عـن تجـدد إصابتـه.
وأرسل الالعب تقري ًرا عن حالته الصحية التحاد الكرة،
الذي مل يقرر بعد اإلجراء الذي سيتخذه بحقه.
ومل يكـن خريبين الغائـب الوحيـد عـن تشـكيلة
املنتخـب ،فقـد قـام املـدرب باسـتبعاد عـدي جفـال
مـن دون سـبب واضـح ،األمـر الـذي يثري الشـكوك
حـول اسـتبعاد إدارة املنتخب لخريبني أيضً ا ألسـباب
مجهولـة مل يفصـح عنهـا اتحـاد الكـرة.
ومل يجـ ِر املنتخـب أي مبـاراة ودية قبل بدايـة املرحلة
النهائيـة مـن التصفيـات ،وتطلـب الجامهير مـن
القامئين على املنتخـب البحث عـن مباريـات ودية
مهمـة قبل املباراتين املقبلتني مع الصين وقطر يف
ترشيـن األول املقبل.

مليون ونصف "فقط" راتب رئيس "فيفا"..
وقرارات مصيرية في تاريخ اللعبة
شــهد االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم (فيفــا) مجموعــة
قــرارات ،تعتــر تح ـ ّو ًل يف السياســة الحاكمــة للعبــة،
بعــد رحيــل رئيســه الســابق جوزيــف بالتــر ،والــذي
يتّهــم بضلوعــه بقضايــا فســاد كبــرة.
وأعلن االتحاد نهاية آب املايض ،أنه حدد الراتب السنوي
لرئيسه السويرسي ،جياين إنفانتينو مبليون
ونصف مليون فرنك سويرسي (1.52
مليون دوالر) ،أي أقل بـ  25%من
راتب سلفه جوزيف بالتر.

وتواصلــت اللجنــة الفرعيــة للتعويضــات مــع رئيــس
الفيفــا الجديــد التفــاق حــول الراتــب باإلضافــة إىل
امتيــازات عينيــة.
وأوضــح االتحــاد ،يف بيــان لــه ،أن هــذه االمتيــازات
العينيــة تشــمل ســيارة ومســك ًنا وظيف ًيــا وتعويضــات
بقيمــة ألفــي فرنــك ســويرسي يف الشــهر ،مؤك ـدًا أن
هــذا العقــد دخل حيــز التنفيــذ منــذ  27شــباط .2016
ولتفــادي الفلتــان املــايل الســابق ،أضــاف البيــان أن
الفيفــا لــن تدفــع أي مكافــآت للرئيــس يف عــام ،2016
موض ًحــا أن سياســة التعويضــات الحاليــة للفيفــا غــر
كافيــة وتفتــح البــاب أمــام اختالالت وســوء اســتخدام،
وســيكون اعتبــا ًرا مــن العــام املقبــل بإمــكان إنفانتينــو
االســتفادة مــن املكافــآت.
وأكــد جيــاين إنفانتينــو أن راتبــه الســنوي لــن يتجــاوز
حاجــز  2مليــون دوالر ،مقارنــة مبــا كان يتقاضــاه
الرئيــس الســابق الســويرسي جوزيــف بالتــر والــذي
تجــاوز ثالثــة ماليــن دوالر.
وأشــار أنــه مل يوقــع أي عقــود مــع االتحــاد الــدويل
لكــرة القــدم حتــى اآلن منــذ تســلمه رئاســة الفيفــا يف
 26شــباط العــام الجــاري.
وكان بالتــر أوقــف ملــدة مثــاين ســنوات مــن قبــل
لجنــة األخــاق املســتقلة التابعــة للفيفــا وخفضت
إىل ســت ســنوات مــن قبــل غرفــة االســتئناف.
ويجــري رئيــس الفيفــا الجديــد العديــد مــن
التعديــات عــى مســابقات كــرة القــدم،
يخــص قوانــن اللعبــة.
وفيــا
ّ

تكنولوجيا مساعدة الحكم

ومتكنــت الفيفــا مــن اختبــار تكنولوجيــا

مســاعدة الحكــم ،عــر إعــادة تشــغيل مقطــع الفيديــو
يف مبــاراة فرنســا وإيطاليــا مســاء الخميــس املــايض.
ورصح إنفانتينــو أن املبــاراة الوديــة التــي انتهــت بفــوز
فرنســا شــهدت حدث ًــا تاريخ ًيــا يحســب إلدارة الفيفــا
الجديــدة ،موض ًحــا أن الحكــم الهولنــدي بيــون كيــرز
أشــار إىل مســاعديه مبراجعــة التســجيالت املصــورة
التخــاذ قــرار إزاء ادعــاءات وجــود ملســة يــد داخــل
منطقــة الجــزاء مــن الالعــب الفرنــي كــورزاوا ،عندما
حــاول التصــدي لرأســية دانييــي دي رويس ،وظهــرت
اللقطــة عندمــا أوقــف الحكــم اللعــب لثــوان ،تأكــد
خاللهــا مــن الحكمــن املســاعدين مــن عــدم وجــود
مخالفــة.
وتعتــر التجربــة التــي أجريــت يف هــذه املبــاراة
أول اختبــار دويل لتكنولوجيــا مســاعدة الحكــم عــر
الفيديــو ،والتــي تتضمــن إمكانيــة تلقــي حكم الســاحة
رســائل مــن املســاعدين.
ويســعى إيفانتينــو لتطبيــق هــذه التكنولوجيــا يف
نهائيــات كأس العــامل  2018يف روســيا ،وســتجري
الفيفــا املزيــد مــن االختبــارات قبــل اتخــاذ القــرار
النهــايئ.
واعتــر العديــد مــن املحللــن الرياضيــن أن هــذه
التقنيــة ســتدفع يف املســتقبل االتحــاد الــدويل للتخــي
عــن الحــكام املســاعدين وتقليــص العنــر البــري،
ولكــن هــذا لــن يكــون بحســب مــا رصح رئيــس الفيفــا
بقولــه إن اســتبعاد الحــكام املســاعدين ســيعترب هد ًمــا
للعبــة وهــذا لــن يكــون.
وأضــاف أن "التكنولوجيــا ســيكون لهــا دورهــا يف
مســاعدة الحــكام عــى اتخــاذ القــرار الصحيــح،
وستســاهم الفيفــا بهــذه التقنيــات ببنــاء جســور الثقــة

را أن "هــذه املرحلــة
بينهــا وبــن املشــجعني" ،معتــ ً
صفحــة جديــدة بتاريــخ الفيفــا وكــرة القــدم".

زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم

كــا جـدّد رئيــس االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم رغبتــه
يف زيــادة عــدد املنتخبــات التــي ستشــارك يف كأس
ـدل
العــامل لكــرة القــدم لتصــل إىل أربعني منتخ ًبــا ،بـ ً
مــن اثنــن وثالثــن يف الوقــت الحــايل.
وقــال يف ترصيحــات لصحيفــة بيلــد األملانيــة ،إن زيادة
عــدد املنتخبــات املشــاركة يف املونديال سيكســب
البطولــة أهميــة أكــر ،ويزيــد مــن شــعبية اللعبــة
وأعــداد املشــجعني يف كل أنحــاء العــامل.
وأضــاف أن كأس العــامل أكــر مــن مجــرد مســابقة،
وأنــه حــدث اجتامعــي يدعمــه الجميــع يف أي بلــد.
ويحســم الفيفا املوقــف النهــايئ فيــا يتعلــق بزيــادة
عــدد املنتخبــات املشــاركة يف املونديــال بدايــة مــن
نســخة  2026يف االجتــاع املقــرر يف ترشيــن األول
املقبــل.
وشــهدت النســخة املاضيــة مــن بطولــة كأس أمــم
أوروبــا (يــورو  2016يف فرنســا) موجــة مــن
االعرتاضــات واالنتقــادات عــر وســائل اإلعــام ،بعدمــا
ـدل مــن  16كــا جــرت
شــهدت مشــاركة  24منتخ ًبــا بـ ً
العــادة يف النســخ املاضيــة.
كــا كشــفت تقاريــر صحفيــة إســبانية أن االتحــاد
الــدويل يفكــر يف زيــادة عــدد الفريــق املشــاركة يف
كأس العــامل لألنديــة يف الســنوات املقبلــة ،إذ قالــت
صحيفــة "آس" اإلســبانية إن االقرتاحــات الحاليــة هــي
زيــادة عــدد الفــرق املشــاركة يف كأس العــامل لألنديــة
مــن ســبع فــرق إىل  16أو  32فريقًــا.

عضـــو الشبكــة السوريـــة
لإلعالم المطبوع

سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

11-28
2012

محمد قريطم

01-16
2013

محمد شحادة

"اإلنسان في سوريا"..

قصص ّ
تتجول داخل أروقة الكونغرس األمريكي

عنب بلدي  -خاص
"أن يصـل الصـوت قبـل الجسـد ،وتجـوب
رسـالتك العـامل وأنـت محـارص ،وأن تحيـا يف
قلـوب النـاس ومتـوت يف بلـدك  ،تعلـم حينها
أنك إنسـان ،وليس أي إنسـان بل يف سـوريا"،
يقـول الفنـان الدومـاين صاحب "الرسـم عىل

املـوت" ،أكـرم سـويدان ،واصفًا مشـاركته يف
معرض "اإلنسـان يف سـوريا" الـذي احتضنت
صالـة "الروتنـدا" داخـل مبنـى الكونغـرس
األمريكي يف واشـنطن ،فعالياتـه بين  6و 9
أيلـول الجاري.
سـويدان مثّـل مدينتـه دومـا ببسـاطتها ،إىل
جانـب سـوريني آخريـن حملـوا قصصهـم
وإبداعاتهـم ،بعيـدًا عـن الحـرب وهمجيـة
القصـف ،إىل أهـم القاعـات يف أمريـكا،
بحضـور أعضـاء مـن الكونغـرس األمريكي،
وأبرزهـم السـيناتور الجمهـوري ورئيس لجنة
العالقـات الخارجيـة يف مجلس الشـيوخ ،بوب
كوركـر ،والسـيناتور الدميقراطي بـن كاردين،
ومنظمات ومؤسسـات إعالميـة عـدة.
قصـة سـويدان ،أو أبـو الفـوز كام يلقبـه أهل
مدينتـه ،كانـت ضمـن معـرض جامعـي روى
قصصـا عـن الحصـار يف سـوريا ،مـن ضمن
ً
العشرات التـي تتحـدث عـن األمـل ومتابعـة
العمـل رغـم الصعوبـات.
"أقيـم مـع عائلتـي يف منطقـة محـارصة مـن
أكثر مـن عامين ،إنها مدينـة دومـا يف غوطة
دمشـق الرشقية" ،كلامت مسـجلة صوت ًيا مألت
أرجـاء قاعـة الكونغـرس بصوت "أبـو الفوز"،
رشحـت قصـة الثـورة السـورية مـع غريها من
القصـص وفـق رؤيتـه ،بينما تحدّثـت قصته
باختصـار عـن األعمال والصعوبـات التـي
يعـاين منهـا داخـل الغوطـة ،وزيّنـت جدران
جسـدت بيئـة
القاعـة صـورة كبيرة الحجـمّ ،

عمـل الفنـان داخـل منزله.
ويـرى أبـو الفـوز ( 37عا ًمـا) يف حديثـه إىل
عنـب بلـدي ،أن تكـرار املعـارض التـي تعتبر
مبثابـة كـروت تعريفيـة عـن الثورة السـورية،
ومتثيلـه ملدينـة دوما بشـكل خـاص ،رضوري
لتسـليط الضـوء على مـا يجـري يف سـوريا،
"فالجميع يطلب مشـاهدة الرسـوم واإلبداعات،
إال أن القليـل منهـم يعلمون تفاصيل ما نعيشـه
يوم ًيا".
قصـص وصـو ٌر أخـرى مـن داخـل سـوريا
ٌ
ُعرضـت ضمن "اإلنسـان يف سـوريا" ،وض ّمت
أعمال للدفاع املـدين والفرق الطبية ورسـومات
ً
األطفال والشـباب والشـابات ،وجميعهم حققوا
إنجـازات عىل املسـتويني الفـردي واالجتامعي.
وركّـز مسـؤولو املعرض على الجهـود املبذولة
لجميـع املشـاركني ،وصعوبـة العمـل بهـا مع
نقص املـواد الحـاد ،إضافـة إىل قضية ترشـح
الدفـاع املـدين لجائـزة نوبـل للسلام العـام
الحـايل ،وأهميـة إحيـاء العمـل التطوعـي يف
سـوريا ،يف ظـل تعـدد املنظمات ،ضمـن
مشروع تطوعـي يتحـدث عـن اإلنسـان يف
قصصا
ويجسـد
سـوريا خلف خطوط املعارك،
ً
ّ
عـن الحيـاة واألمل.
عشرات القنـوات العربيـة والغربيـة واكبـت
املعـرض بجميـع فعالياتـه ،بينما مل تتوقـف
اإلبداعـات وقصص النجاح الجديد داخل سـوريا،
ويـرى أبـو الفوز أنهـا لن تنتهـي رغم اسـتمرار
آلـة القتـل ،إال بانتهـاء حيـاة السـوريني جمي ًعا.
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توأم ثالثي سوري

ً
دروسا للعرب في
يقدم
اللغة التركية

بدأ التوأم الثاليث السـوري سـارة ،وسـدرة ،وسلام ،تقديـم مقاطع
فيديـو قصيرة عبر صفحتهـم يف "فيـس بـوك" التي تحمل اسـم
"تحـدث الرتكيـة" بهـدف مسـاعدة الناس على تعلم اللغـة الرتكية.
ّ
تعثر محـاوالت التعلم عـن طريـق الكتب وحفـظ املفردات
وبسـبب
عنـد كثير مـن النـاس ،القـت الصفحـة انتشـا ًرا واسـ ًعا ،إذ تعتمـد
اسـتخدام عدة جمـل باللغـة الرتكية وتكرارها ،ليسـهل اسـتخدامها
وليتمكـن املتعلـم مـن التحـدث بهـا تلقائ ًيا فيما بعد.
ونقـل موقـع "تركيا بوسـت" عـن والـدة األطفال ،التـي ترشف عىل
عمـل الفيديوهـات وإدارة صفحـات مواقـع التواصـل االجتامعـي،
قولهـا "كان هناك تردد يف البداية ،بسـبب املسـؤولية التي سـترتتب
على ذلك من حيـث الوقـت واملتابعة ،ولكـن بعد رؤية متكُّـن األوالد
مـن اللغة الرتكيـة ،ومديح املدرسين األتراك لهم ،وتشـجيع األقارب،
وحـب األطفال أنفسـهم لتعليـم غريهم ،بدأنـا هذه الفكـرة بطريقة
مختلفـة عن طريق جمل تسـتخدم مبارشة وليسـت كلمات فقط".
وأضافـت أن "أوقـات العمـل تأخـذ وقتًـا أكثر مـن املتوقـع ،تراودنـا
الكثير مـن األفكار ثم نقرر اختيـار فكرة معينة والتفكري يف املشـاهد
والكلمات التـي ستسـتخدم يف الفيديو ،ثـم تأيت مرحلة حفـظ الدور
املنـاط بكل شـخصية والبـدء يف التصويـر ،وهنا نعيد تكـرار التصوير
أحيانًـا لعشرات املـرات ،ألن األطفـال ينسـون أحيانًـا التحـدث باللغة
العربيـة بعـد الرتكية ،أمـا املونتـاج فيتم عبر تلفوين بشـكل كامل".
صفحـة فيـس بـوك الخاصـة باألطفـال أُنشـئت يف  16آب املايض،
وفيهـا حال ًيـا مـا يقـارب  17ألـف متابـع" ،املتابعـون دامئًـا مـا
يشـجعوننا على االسـتمرار ،فهنـاك متابعـون مـن غري السـوريني
ومبختلـف املسـتويات العمريـة والعلميـة مـن أطفـال وشـباب
وجامعيين وغريهـم".

عنب بلدي  -خاص
حـاز الشـاب السـوري عبـد اللـه وليـد
الخطيـب على املركـز األول يف كليـة
اإلعلام قسـم "اإلذاعـة والتلفزيون" يف
جامعة الريمـوك الحكوميـة مبدينة إربد
جل قصـة نجاح سـورية
األردنيـة ،ليسـ ّ
جديـدة يف بلاد اللجـوء.
وتخـ ّرج الخطيـب مـن كليـة اإلعلام
يف جامعـة الريمـوك األردنيـة العريقـة،
مبعـدل  ،91.4%متوفقًـا بذلـك على
جميـع أقرانـه ،يف حفـل أقامتـه
الجامعـة ،الثالثـاء  6أيلـول ،حضره
املئـات مـن الطلاب واألهـايل.
عنـب بلـدي تحدثـت إىل عبـد اللـه
الخطيـب ،وأطلعهـا عن بعـض تفاصيل
حياتـه ،فقـد شـارك يف الحـراك الثوري
السـلمي ضـد النظـام السـوري يف
مدينتـه بنـش بريـف إدلـب منـذ مطلـع
الثـورة يف آذار  ،2011وخرج من سـوريا
يف العـام  ،2013ليـدرس اإلعلام يف
جامعـة الريمـوك.
وعـن نيتـه يف متابعـة تعليمـه أو
اسـتثامر تفوقه يف حياتـه العملية ،قال
الخطيـب "يف الحقيقـة لـو اسـتطعت
التوفيـق بني االثنين هو الحـل األفضل،
ولكـن إىل اآلن أحـاول إيجـاد الفـرص
سـواء كانـت دراسـية أو مهنيـة".
وأهـدى عبـد اللـه تفوقـه لشـقيقه
"الشـهيد" حذيفة وليد الخطيـب ،والذي
اغتالتـه "يـد الغـدر" مـن بلـدة مواليـة
مجـاورة ملدينـة بنـش ،يف آب ،2011
قبـل أيـام معدودة مـن تخرجه مـن كلية
الهندسـة املعامريـة بجامعـة حلـب.
كما أهـدى تفوقـه "إىل كل مـن اغتاله
رصـاص الغـدر وبينـه وبين شـهادته
ذراع ،وإىل كل مـن مل يسـتطع إكمال
دراسـته لتلطـخ أوراقـه الثبوتيـة بدماء
أهلـه أو حطـام بيتـه".
اسـتثمر عبـد الله الخطيـب حفل تخرجه
بهتافـات ثوريـة أكـد من خاللهـا امليض
يف الثـورة ضـد النظام السـوري "ما يف
لألبـد ..مـا يف لألبـد ..عاشـت سـوريا
ويسـقط األسد".

سوري ينال المركز األول

في كلية اإلعالم على مستوى األردن

