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حيــاة  يف  الكثــر  الحــرب  غــّرت 

ــه  ــا طالت ــن م ــن ب ــورين، وم الس

يدهــا عاداتهــم وتقاليدهــم. ولــن 

كان التغيــر ســّنة مــن ســنن الكــون، 

بطيًئــا  يكــون  مــا  غالًبــا  فإنــه 

ــدى  ــى امل ــر إال ع ــوظ األث ــر ملح وغ

ــاداٍت ال  ــال ع ــرث األجي ــل، إذ ت الطوي

ــد يف  ــا، وتفتق ــبب ظهوره ــرف س تع

حياتهــا تقاليــد ال تعلــم متــى، وملَ 

اندثــرت.

مل ميــض أســبوعان عــى تفريــغ 

ــة  ــة الغريب ــا يف الغوط ــة داري مدين

ــب يف  ــم إىل إدل ــكانها ونقله ــن س م

ــن  ــاق ب ــب االتف ــوريا، عق ــال س ش

ــى  ــوري، حت ــام الس ــا والنظ مقاتليه

ــف  ــم 66"، خل ــروع "تنظي ــاد م ع

مشــفى الــرازي، إىل الواجهــة، وســط 

حشــٍد واهتــاٍم مــن وســائل اإلعــام 

ــإرساع  ــد ب ــام، تفي ــن النظ ــة م املقرب

ــذه. تنفي

ــرة  ــام األخ ــؤويل النظ ــارات مس زي

ــس..... ــهم رئي ــى رأس وع

19رياضة
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زين كنعان - إدلب

تسـتقبل مدينـة داريـا االثنـن 12 أيلـول، 

مل  وبينـا  سـكانها،  بـدون  األول  عيدهـا 

يبـق فيهـا سـوى رفـات مـن قتـل عـى 

أرضهـا مـن أبنائهـا، وأبنيتها املدمـرة التي 

عـرات  "النابـامل"  أسـطوانات  أشـعلتها 

املـرات، يشـعر أهلها يف الشـال السـوري 

أن  بعـد  يعهـدوه،  مل  جديـد  بإحسـاس 

ركبـوا قافلـة النـزوح التي ال تعـرف موعًدا 

للعـودة.

هيئـات  عـن  املمثلـة  اللجنـة  اتفـاق  بعـد 

املدينـة وقـوات األسـد، والـذي أفـى إىل 

بأخيـه  األخ  التقـى  داريـا،  كامـل  تفريـغ 

فرحـة  أنهـا  إال  وعائلتـه،  بابنـه  والوالـد 

"منقوصـة"، كـا يصفهـا الشـاب محمـد 

أبـو عمـر، الذي خـرج مـن داريـا الجمعة 

26 آب إىل إدلـب، وينتظـر مـع عائلتـه أن 

يعيشـوا أيـام العيـد األول خـارج حـدود 

مدينتهـم.

مل يكـن يتخيل أبنـاء داريـا أن ينتظروا عيد 

األضحـى بعيـًدا عـن مدينتهـم، ويف بقعة 

تبعـد مئـات الكيلومـرات عنهـا، رغـم أن 

أعيادهـم مـرت مختلفة عن غريهـا من املدن 

السـورية، يف ظـل قصـف يومـي مكثـف 

عـى بقعـة صغـرية ضيقتهـا قوات األسـد 

حتـى أخلتهـا مـن أهلها.

أبـو عمـر التقـى أخويـه اللذيـن خرجا من 

داريـا للعالج مـع بداية الحملة عـى املدينة، 

ويقـول إن عائلته مشـتتة، فأخـوه محارص 

يف مضايـا ووالدته وأخته بقيتا يف دمشـق، 

بينـا اجتمع مـع أخويـه يف إدلـب، ويرى 

يف حديثـه إىل عنـب بلـدي أن املئـات مـن 

أهـايل مدينته "فرقتهـم الثـورة وينتظرون 

اللقـاء يف مدينـة تبـي أبناءها".

"مًعا في المخيم كما في داريا"
رفـض أهـايل داريا التفـرق والتـوزع عى 

قـرى وبلـدات ريف إدلـب، وفق بشـار أبو 

الخـري، الذي خـرج وعائلته تـاركًا ذكرياته 

وأطفالـه يف العيـد خلفه، ويـرى أبو الخري 

يف حديثـه إىل عنـب بلـدي أن "الثورة يف 

إدلـب تختلف كثريًا عا عشـناه يف داريا"، 

موضًحـا "الوضـع جيـد هنـا إذا مـا قورن 

بداريـا، ولكننـا ال نفضلـه عـى مدينتنـا، 

لذلـك عزمنا عـى البقاء مجتمعـن بعيدين 

عـن التفرقـة التـي يعيشـها النـاس خارج 

ملخيم". ا

مـن  الطويلـة  املسـافة  قطعنـا  "عندمـا 

دمشـق إىل إدلـب ظننـا أن نظـام األسـد 

لـن يسـقط، تبًعـا ملـا شـاهدناه مـن أعداد 

جنـوده واملسـاحة الكبـرية التـي يسـيطر 

إدلـب حيـث  إىل  الدخـول  أن  إال  عليهـا"، 

الخـزان البري الكبـري وهديـر الرصاص 

الـذي انطلـق فرًحـا باسـتقبالهم غـري من 

وجهـة نظـره، كـا يقـول.

أبــو الخــري اعتــر أن األطفــال هــم 

الرابــح الوحيــد، إذ حــان الوقــت ليعيشــوا 

ــن  ــًدا ع ــد بعي ــوس العي ــن طق ــزًءا م ج

الراميــل والقذائــف،  صــوت ودمــار 

ــد  ــل موع ــه قب ــودة إىل مدينت ــا الع متمنيً

ــل. ــام املقب ــر يف الع ــد الفط عي

العيد هو "األقسى"
على ناشطي المدينة

رغـم اختالف وجهـات نظر األهـايل، إال أن 

ناشـطي داريـا أجمعـوا عـى أن العيد هو 

"األقـى" عليهم خـالل حياتهـم، ويصف 

أبـرز ناشـطي املدينـة، أيهـم أبـو محمـد، 

مدينتـه بأنهـا "جنتـي الخاصـة وقلعة من 

قـالع الثـورة النقيـة التي قـل مثيلها".

يعتقـد أبـو محمـد يف حديثـه إىل عنـب 

مدينتـه  خـارج  األول  العيـد  أن  بلـدي 

"سـيمر قاسـيًا علينـا بعيـًدا عـن األرض 

ميلكـون  مـا  أغـى  أبناؤهـا  بـذل  التـي 

ال  قـد  ظروفًـا  وعاشـوا  عنهـا،  دفاًعـا 

هـو  يصـّره  مـا  أن  إال  أحـد"،  يصدقهـا 

إذالل  عنوانهـا  رحلـة  يف  خرجنـا،  "أننـا 

دمشـق  األمويـن  عاصمـة  مـن  األسـد، 

الـرؤوس". رافعـي  مكريـن  بسـالحنا 

ويـرى الناشـط الـداراين أن لقـاءه برفاق 

وطيـب  السـوري،  الشـال  يف  دربـه 

أسـعده  بينهـم،  يجلـس  مـن  ضيافـة 

وجميـع األهايل، "إذ مسـحوا عـن وجنتنا 

دمـوع فـراق الغاليـة وكأننـا املهاجـرون 

األنصـار". وهـم 

بلـدي  عنـب  رصدتهـا  عـدة  مشـاهدات 

يف اليـوم األول ألهـايل داريـا يف إدلـب، 

فالطفلـة جـودي )6 سـنوات( قالـت إنهـا 

سـتعود إىل مدينتهـا، ولكـن بعـد توقـف 

القصـف وتوفر البسـكويت، بينا مل يتأقلم 

الطفل سـامر جنـح )8 سـنوات(، ومايزال 

يطلـب مـن والده العـودة إىل داريـا، إال أن 

األهـايل يؤكـدون أن العيد سـيكون الفرحة 

والغصـة  منـذ سـنوات،  األوىل ألطفالهـم 

األكـر داخـل قلوبهـم يف الوقـت ذاته.

"ننتظر اللقاء في مدينة تبكي أبناءها"

للمرة األولى.. داريا تستقبل العيد
خالية من سكانها

وجهتنا إدلب والنظام يماطل 

محاصرون من داريا عالقون في المعضمية
عنب بلدي - خاص 

ــايل  ــروج أه ــأن خ ــاق بش ــراوح االتف ــّد ورّد ي ــن ص ب

ــى  ــه، وحت ــام مكان ــة الش ــن يف معضمي ــا الباق داري

املكلفــة  اللجنــة  تتوصــل  مل  أيلــول،   10 الســبت 

ــي  ــوري يق ــام الس ــع النظ ــل م ــاوض إىل ح بالتف

بخــروج األهــايل.

ــاء  ــن أبن ــن م ــروج املحارصي ــاق األول بخ ــى االتف وق

داريــا يف معضميــة الشــام إىل إدلــب، واعتبــار وضعهــم 

كحــال مــن كانــوا محارصيــن يف داريــا.

لماذا لم يخرج أبناء داريا إلى إدلب؟
ــدي  ــب بل ــح لعن ــة أوض ــع يف املعضمي ــدر مطل مص

ــر  ــروج آخ ــع خ ــاق، "م ــن االتف ــع ع ــام تراج أن النظ

ــا"،  ــه بتفريغه ــا بعــد أن حقــق هدف شــخص مــن داري

مؤكــًدا "هنــا بــدأت املاطلــة ومحاولــة إلــزام مــن يريــد 

ــروج إىل  ــم والخ ــوية أوضاعه ــب بتس ــروج إىل إدل الخ

ــة". حرجل

ــروج  ــن بالخ ــا الراغب ــايل داري ــدد أه ــدر ع ــّدر املص وق

إىل إدلــب بـــ 1200 شــخص، وقــال إنهــم متخوفــون من 

الخــروج إىل بلــدة حرجلــة يف ريــف دمشــق "ألن املصــري 

مجهــول وليــس لديهــم ثقــة بالتعامــل مــع النظــام".

ومـا زاد شـكوك األهـايل تأخـري خـروج الذيـن ذهبوا إىل 

حرجلـة منهـم، "رغـم املعاملة الحسـنة وتجهيـز أوراقهم 

النظـام  أن  معتـرًا  املصـدر،  وفـق  هنـاك"،  الثبوتيـة 

"يتحـدث كالم منمًقـا ومطمئًنـا لكـن يف الواقـع ليـس 

هنـاك ضانـات".

ــس 8  ــت الخمي ــا خرج ــايل داري ــن أه ــة م ــة ثاني دفع

ــواء يف  ــز اإلي ــام إىل مرك ــة الش ــن معضمي ــول م أيل

ــدين،  ــة 100 م ــت قراب ــاق، وضم ــن االتف ــة، ضم حرجل

ــو 400  ــن إىل نح ــر دفعت ــن ع ــدد الخارج ــل ع ليص

ــخص. ش

ــة  ورغــم أن النظــام وعــد األهــايل الخارجــن إىل حرجل

ــز  ــن الحواج ــم م ــان حايته ــم، وض ــوية أوضاعه بتس

العســكرية، إال أنــه حتــى اآلن مل يســمح ألحــد بالخــروج 

ســوى البعــض ممــن تتجــاوز أعارهــم الخمســن عاًمــا.

أين وصل اتفاق معضمية الشام؟
تـأيت هـذه املاطلة بالتزامـن مع تطـورات يف ملف اتفاق 

التسـوية يف املعضميـة، وكان النظـام السـوري تراجـع، 

الثالثـاء املـايض، عن بنـود االتفـاق املقرر، الـذي تضمن 

تنظيـم لوائح بأسـاء مـن يريد املغـادرة إىل إدلـب، ومن 

اعتمـد تسـوية وضعه وتسـليم سـالحه.

ــا،  ــام فرضه ــاول النظ ــي يح ــود الت ــن البن ــن ضم وم

فتــح مكتــب لشــعبة التجنيــد يف الحــي الرقــي 

ملتابعــة أمــور املطلوبــن لخدمــة العلــم، وتســوية 

أوضــاع املتخلفــن وعــودة الطــالب منهــم إىل مدارســهم 

ــخص  ــح كل ش ــيًا، وترسي ــم دراس ــم وتأجيله وجامعاته

لديــه إعاقــة جســدية، إضافــة إىل منــح جميــع املتخلفن 

ــهر. ــتة أش ــن س ــل ع ــدة ال تق ــاًل مل تأجي

ــام  ــينتقي النظ ــن س ــقن املتخلف ــص املنش ــا يخ وفي

ــا"،  ــن داخليً ــنة ومقبول ــرية حس ــخاًصا ذوي س "أش

ــن  ــوا ضم ــى يكون ــد، حت ــاط األس ــري ضب ــب تعب بحس

الرطــة املدنيــة، بينــا يــوزع شــباب املعضميــة عــى 

ــق  ــاء يلتح ــال االكتف ــا، ويف ح ــط داري ــا ومحي محيطه

ــًرا ويف  ــة ح ــة الرابع ــة بالفرق ــباب املعضمي ــي ش باق

ــات عــن مجمــل  ــا لترسيب مناطــق ضمــن دمشــق، وفًق

ــايض. ــة امل ــات الجمع مفاوض

ــة يف  ــدد مقاتــي املعارض ــوري ه ــام الس وكان النظ

ــة يف  ــاملة"، يف املدين ــرب ش ــام بـــ "ح ــة الش معضمي

ــابًقا،  ــا س ــي اقرحه ــاق الت ــوا رشوط االتف ــال رفض ح

ــورات  ــن تط ــون م ــا الباق ــايل داري ــوف أه ــا يتخ بين

ــم. ــول يالحقه ــري مجه ــوبة ومص ــري محس غ

أطفال داريا في مخيمات ريف إدلب - أيلول 2016 )عنب بلدي(

مجلس داريا المحلي:
2565 شهيًدا و 2208 معتقلين 

حصاد الثورة في المدينة

أصدر املجلس املحيل ملدينة داريا 

تقريًرا عن انتهاكات قوات األسد 

يف املدينة لشهر، آب املايض، عقب 

إخاء املدينة من سكانها بعد اتفاق 

املقاتلن مع النظام السوري.

وجاء يف التقرير الصادر عن مكتب 

التوثيق يف املكتب اإلعامي للمجلس، 

الخميس 8 أيلول، أن مدينة داريا 

حورصت ملدة 1375 يوًما تلقت خالها 

نحو 9017 برميًا متفجرًا، و1045 

صاروخ أرض أرض، إضافة إىل قذائف 

النابامل الحارقة املحرمة دولًيا.

وبلغ عدد الضحايا الذي سقطوا 

يف املدنية منذ بدء الثورة السورية 

2565 شخًصا منهم 207 أطفال، 

و71 شخًصا تحت التعذيب يف 

سجون األسد، إضافة إىل 224 جثة 

الهوية. مجهولة 

كا بلغ عدد املعتقلن، بحسب التقرير، 

يف سجون النظام السوري واألفرع 

األمنية التابعة له 2208 معتقلن، 

منهم 36 طفًا وطفلة، فيا بلغ عدد 

املفقودين املوثقن منذ 2011 وحتى 

نهاية آب نحو 120 شخًصا.

http://www.enabbaladi.net/archives/102959
http://www.enabbaladi.net/archives/102959
http://www.enabbaladi.net/archives/102629
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اتفاق أمريكي روسي..
ومرحلة جديدة في النزاع السوري 

عنب بلدي- خاص 

االجتـاع األخري بن الوزيريـن بدأ، صباح 

 President" الجمعـة 9 أيلـول، يف فنـدق

Wilson" الفاخـر يف جنيف، انضم إليها 

الحًقـا مبعـوث األمـم املتحدة إىل سـوريا، 

سـتيفان دي ميسـتورا، واسـتمر ملـدة 14 

سـاعة، ما يوضـح أن نقاط الخـالف كانت 

كبـرية بـن البلدين حول سـوريا.

اتفاق أمريكي روسي بثالثة بنود
السياسـية  التريحـات  أن  مـن  بالرغـم 

بقـرب  تـوِح  مل  االجتـاع  سـبقت  التـي 

اتفـاق الطرفـن، خـرج الوزيـران ليعلنـا 

عـر مؤمتر صحفـي توصلهـا إىل اتفاق 

مـن ثالثـة بنـود حـول امللـف السـوري.

سـريغي  الـرويس،  الخارجيـة  وزيـر 

بتوقيـع  تـّوج  اللقـاء  أن  أكـد  الفـروف، 

عاًمـا  وقًفـا  تضمنـت  وثائـق،  خمـس 

إلطـالق النـار ابتـداًء مـن منتصـف، ليـل 

إمكانيـة  وتحسـن  الجـاري،  أيلـول   12

وصول املسـاعدات، إضافة إىل االسـتهداف 

أنهـا  املشـرك للجاعـات املصنفـة عـى 

الطرفـن. مـن  "إرهابيـة" 

موسـكو  إنشـاء  عـى  الفـروف  وأكـد 

مشـركًا،  تنفيذيًـا  مركـزًا  وواشـنطن 

يعمـل ضمنـه عسـكريون وممثلـو أجهزة 

واألمريكيـة  الروسـية  االسـتخبارات 

وسـتكون مهمتـه االتفاق عـى الجاعات 

معهـا. واملتعاونـة  "اإلرهابيـة" 

مـن جهته قـال وزير الخارجيـة األمريي، 

جـون كـريي، إن "حجـر أسـاس" االتفاق 

الحكومـة  أن  االتفـاق عـى  الجديـد هـو 

السـورية لـن تقـوم مبهـام جويـة قتالية 

يف املنطقـة املتفـق عليها بذريعـة مالحقة 

مقاتلـن من جبهة "فتح الشـام"، مشـريًا 

للراميـل  نهايـة  سـيضع  ذلـك  أن  إىل 

العشـوايئ  للقصـف  ونهايـة  املتفجـرة 

طبيعـة  تغيـري  عـى  القـدرة  وميلـك 

الـراع".

وأكـد الوزيـران أن "الجانبـن املتحاربن 

الكاسـتيلو  طريـق  مـن  سينسـحبان 

منطقـة  إلقامـة  حلـب  يف  االسـراتيجي 

عـى  يتعـن  بينـا  السـالح  منزوعـة 

توفـري  والحكومـة  املعارضـة  جاعـات 

طريق آمـن دون عوائق إىل جنـوب املدينة 

الراموسـة". عـر 

وقـال كـريي إن "ذلك يتطلـب وقف جميع 

الهجـات مبـا يف ذلـك القصـف الجـوي 

أراض  عـى  للسـيطرة  محـاوالت  وأي 

إضافيـة عى حسـاب أطـراف وقف إطالق 

مسـتداًما  توصيـاًل  ذلـك  يتطلـب  النـار، 

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 

املسـلحة"  السـورية  "املعارضـة  فصائـل 

النهـايئ،  االتفـاق  بنـود  أبـرز  تتضمـن 

مـن  تأكيـد  عـى  الحصـول  وطالبـت 

الفصائـل باسـتعدادهم لاللتـزام باالتفاق 

وأمريـكا. روسـيا  بـن  املوقـع 

 الوثيقـة تضمنـت طلـب الخارجيـة مـن 

جميـع  يف  بالهدنـة  التزامهـم  الفصائـل 

أنحـاء البـالد اعتباًرا من السـاعة السـابعة 

مسـاًء، مـن يـوم االثنـن املقبل.

الخطـة   مضمـون  أن  الخارجيـة  وأكـدت 

املوضوعـة يف االتفـاق أن تسـتمر الهدنـة 

ملـدة 48 سـاعة، ويف حـال صمودهـا، مبا 

يحقـق رضـا أمريـكا وروسـيا، متـدد إىل 

أجل غـري محدد، مشـرية إىل أنـه يجب أن 

تصمـد الهدنـة لسـبعة أيـام متتاليـة قبل 

أن تبـدأ روسـيا وأمريـكا بأي تنسـيق ضد 

تنظيـم "الدولـة اإلسـالمية" وجبهة "فتح 

الشام".

وفيـا يتعلق بنقـل  املسـاعدات يف حلب، 

أكـدت الوثيقـة أن املسـاعدات يفـرض أن 

تدخل بشـكل فوري من طريق الكاسـتيلو، 

عـى أن تبـدأ القوات باالنسـحاب حاملا يتم 

املراقبة. آليـات  وضع 

أمـا منطقـة جنـوب غـرب مدينـة حلـب 

)الراموسـة( فتعبـر مجمـدة متاًمـا مـن 

االشـتباكات بن قـوات املعارضـة واملوالية 

للنظـام السـوري، اللذين يجـب أن يضمنا 

إىل  آمنـة  بصـورة  املسـاعدات  وصـول 

وتسـهيل  والغربيـة،  الرقيـة  الجهتـن 

الحركـة اإلنسـانية والتجارية عـى طريق 

خـان طومـان يف منطقـة الراموسـة. 

تقـوم قـوات  أال  الوثيقـة عـى  وشـددت 

السـوري  للنظـام  املواليـة  أو  املعارضـة 

وأال  الراموسـة،  داخـل  هجـات  بشـن 

يحـاول أي الطرفـن كسـب أراض جديدة 

مـن اآلخـر يف هـذه املنطقـة.

حـول  كان  الوثيقـة  يف   الرابـع  البنـد 

فقـد  اإلهابيـة"،  "الجاعـات  تصنيـف 

أكـدت أن االتفـاق ال يـرسي عـى "تنظيم 

"جبهـة  متثلـه  كانـت  والـذي  القاعـدة" 

النـرة" قبـل أن تغـري اسـمها إىل جبهة 

"فتـح الشـام"، أو تنظيـم "داعـش" يف 

سـوريا عى اعتبارها منظمتان إرهابيتان 

ميكـن اسـتهدافها اذا اسـتمرت الهدنـة، 

داعيـة الفصائـل إىل تجنـب التعـاون مع 

أن  ميكـن  الـذي  الشـام"  "فتـح  جبهـة 

يكـون لـه عواقـب وخيمـة.

أمـا فيـا يخص البنـد الخامـس فقد حثت 

فيـه الخارجيـة الفصائـل عـى اإلبالغ عن 

خروقـات الهدنـة، إضافـة إىل االسـتمرار 

يف الدفـاع عـن أنفسـها ضـد الهجات.

تهـدف  "أمريـكا  أن  الوثيقـة  وأكـدت 

للعنـف  حـد  وضـع  إىل  االتفـاق  عـر 

الـذي يعـاين منـه الشـعب السـوري منذ 

املدفعـي  القصـف  وهـو  طويلـة  فـرة 

والنظـام  روسـيا  جانـب  مـن  والجـوي 

إضافـة  التحتيـة،  والبنـى  املدنيـن  عـى 

الظـروف  تهيئـة  إىل  تهـدف  أنهـا  إىل 

املالمئـة النطـالق عمليـة سياسـية تفي 

الـذي  الحقيقـي  السـيايس  االنتقـال  إىل 

يريده السـوريون بشـدة والـذي يتمثل يف 

األسـد". بشـار  دون  جديـدة  سـوريا 

المعارضة السياسية تؤكد عدم 
تسلمها لنص االتفاق

الهيئـة العليـا للمفاوضات السـورية قالت، 

عـر موقعهـا الرسـمي، إنهـا "مل تسـتلم 

أي نـص رسـمي عـن االتفـاق األمريـي 

الـرويس، وأكـدت أنـه يف حـال اسـتالمه 

سـتجري دراسـة تفاصيله ومعرفـة آليات 

وضانـات تطبيقـه، وقبـل إعطـاء أي رد 

املكونـات  مـع  الهيئـة  سـتجتمع  رسـمي 

السياسـية واملدنيـة وقيـادات الجيش الحر 

هـذا  يف  للتشـاور  الثوريـة  والفصائـل 

ألمر". ا

لكـن عضو الهيئة، بسـمة قضـاين، قالت 

املعارضـة  "إن  رويـرز  وكالـة  بحسـب 

تشـيد باالتفـاق يف حـال تـم تطبيقـه".

وأضافـت "أن املسـؤولية تقـع عـى عاتق 

روسـيا ألن نفوذهـا )هـو السـبيل الوحيد 

المتثـال النظـام(، وأن االتفـاق األمريـي 

الـرويس املقرح قـد يضع حـًدا يف نهاية 

املطـاف ملحنـة املدنين".

"الفصائـل  أن  إىل  قضـاين  وأشـارت 

إىل  الحصـار  املقاتلـة مضطـرة يف ظـل 

التحالـف مـع القـوى املتشـددة، أمـا يف 

ظـل وقـف إطـالق النـار فتعـود القـوى 

السـيطرة". إىل  املعتدلـة 

النظام السوري يوافق على القرار 
وتركيا ترحب 

ــاق  ــى اتف ــق ع ــوري واف ــام الس النظ

األمريــي  الطرفــن  بــن  الهدنــة 

وكالــة  نقلــت  حســبا  والــرويس، 

ــاء الســورية الرســمية )ســانا( عــن  األنب

ــد  ــدت أن "أح ــة"، إذ أك ــادر مطلع "مص

أهــداف االتفــاق الــرويس األمريــي هــو 

ــة  ــية لألزم ــول سياس ــل إىل حل التوص

أن "الحكومــة  يف ســوريا"، مضيفــة 

ــذي  ــاق ال ــى االتف ــت ع ــورية وافق الس

ــه". ــت علي ــا ووافق ــم بعلمه ت

الركيـة  الخارجيـة  رحبـت  جهتهـا  مـن 

باالتفـاق الـذي يهـدف إىل تأسـيس وقف 

شـامل إلطالق النـار يف سـوريا، واعترت 

أن االتفـاق "يشـكل أهميـة بالغة بالنسـبة 

سـوريا،  عمـوم  يف  االشـتباكات  لوقـف 

وخاصـة يف مدينـة حلـب، باإلضافـة إىل 

بـأرسع  اإلنسـانية  املسـاعدات  إيصـال 

. " وقت

األممـي،  املبعـوث  أعـرب  جانبـه  مـن 

أن "يسـهم  أملـه يف  دي ميسـتورا، عـن 

االتفـاق بالبحـث عـن حل سـيايس لألزمة 

السـورية".

يف حن دعـا وزير الخارجيـة الريطاين، 

بوريس جونسـون، روسـيا إىل "استخدام 

الحكومـة  التـزام  لضـان  نفوذهـا  كل 

السـورية ببنـود االتفـاق الـذي توصلـت 

إليـه مع واشـنطن، مشـدًدا عـى رضورة 

"إيفـاء النظـام السـوري بالتزاماتـه".

بعد ثالثة أساببع 
المباحثات  من 
وعقد لقاءات 

واتصاالت هاتفية 
ومشاورات، توصل 
أخيًرا وزير الخارجية 

الروسي، سيرغي 
الفروف، مع 

نظيره األمريكي، 
جون كيري، إلى 

اتفاق حول الملف 
السوري.

يد جون كيري 
وزير الخارجية 
األمريكية تصافح 
يد نظيره سيرغي 
الفروف في جنيف
9 أيلول 2016 
)AFP(

رصـدت عنـب بلـدي تحليـات وآراء بعض 

املواطنـن يف إدلـب وحلب وحـاة، والتي 

نرهـا ناشـطون عـر مواقـع التواصـل 

الـرويس  االتفـاق  حـول  االجتاعـي، 

األمريـي.

لكبـح  حـّدة  أكـر  محاولـة  األول:  البنـد 

فصائـل املعارضة ومنعها من فـك الحصار 

وإبقـاء  أخـرى،  مـرة  حلـب  مدينـة  عـن 

نحـو 300 ألـف مواطـن من أهـايل األحياء 

الرقيـة تحت رحمـة املتنّفذ 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" 

اللحظـة تحـت  باتـت فعلًيـا ومـن  التـي 

مرمـى نـران الـروس واألمريكيـن عـى 

حـد سـواء، وهو ما قـد يـؤدي إىل مجازر 

الجبهـة،  وجـود  بحجـة  املدنيـن  بحـق 

ومجـزرة إدلـب اليـوم مثـال واضـح.

البنـد الثالـث: غـض النظـر عـن عمليـات 

األسـد يف يف محيـط العاصمـة وحمص، 

باعتبارهـا تدخـل ضمـن أرايض "سـوريا 

املفيـدة"، ووفًقـا لذلـك قد نشـهد عمليات 

تهجر وتفريـغ عى غرار داريـا، واألمثلة 

كثـرة هنـا نخترصهـا مبعضمية الشـام 

غـرب دمشـق والوعـر يف مدينـة حمص.

ووفًقــا للبنــود الثاثــة، فــإن األيــام 

ــا،  ــة وعنًف ــر دموي ــتكون أك ــة س املقبل

بإعطــاء واشــنطن ضــوًءا أخــر للروس 

بالوصايــة عــى الشــال والجنــوب، 

ــة  ــا ملعرك ــي وحلفاؤه ــرغ ه ــا تتف بين

ســتكون  نجحــت  إن  والتــي  الرقــة، 

ــس إال. ــن لي ــًيا لألمريكي ــًبا سياس مكس

"ال مفاجأة يف جنيف، فاختزال 

اتفاق كري- الفروف عى حلب 

مع استهداف فتح الشام، وإعان 

االتفاق والفصائل ما تزال نائية 

عن االندماج كان متوقًعا".

 الرئيس السابق لائتاف الوطني لقوى املعارضة 

والثورة السورية، خالد خوجة 

"االلتفاف عى االتفاق سهل 

وعى أي فصيل يشعر أنه سيكون 

شاعة لألمريكان تقديم تنازالت 

أكر".

صالح الحموي قيادي سابق يف "جبهة النرصة"

"يجب اندماج الفصائل وتشكيل 

حكومة إسامية تقلب الطاولة 

عى رؤوس الخونة"

القيادي يف حركة "أحرار الشام اإلسامية"، عبد 

الكريم الكردي

"بعد ساعات من اتفاق كري 

الفروف يف جنيف ، بشار السفاح 

يهدد أهايل املعضمية بالرحيل 

فوًرا"

عضو الهيئة العليا للمفاوضات، أحمد رمضان
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قوات    األسد تتجهز القتحام إبطع
وأحلــــــى خيـــارات البلـدة مــّر

كيان جديد خــــــــــــــفّي المالمح 

اندماج فصـــــــــائل المعارضة شمال سوريا.. بين الواقع والخيال
طارق أبو زياد - إدلب     

كـر الحديـث يف اآلونة األخـرية عن توافـق الفصائل 

االجتـاع  عـى  السـوري  الشـال  يف  املقاتلـة 

ضمـن كيـان واحـد، وأكـده تريـح مـريئ للناطق 

العسـكري باسـم "حركـة أحرار الشـام اإلسـالمية" 

21 آب املـايض، وتحـّدث عن بدء جلسـات تحضريية 

ملشـاريع اندمـاج وصفهـا بـ"الكرى" عى السـاحة 

لسورية. ا

االندمـاج  أن  الفصائـل  قـادة  بعـض  يـرى  وبينـا 

رضورة ال ميكـن االسـتغناء عنهـا، ال يخفـي آخـرون 

الخطوة،ومتنـع  تواجـه هـذه  صعوبـات ومعوقـات 

إمتامهـا.

االندماج استجابة لطلبات األهالي
يعتـر القائـد العسـكري يف "أجنـاد الشـام"، محمد 

شـكري، أن السـبب األول لدراسـة مـروع االندمـاج 

عـى مسـتوى الفصائـل الكـرى، هـو تلبيـة طلبات 

األهـايل، "الذيـن لطاملا طالبـوا يف املظاهـرات بوحدة 

الصـف"، وهـو مـا دفـع شـكري لدعـوة الفصائـل 

الكـرى للتفكـري فعليًـا يف االندمـاج "ألنها سـتفقد 

الحاضنة الشـعبية التي ال ميكنها أن تسـتمر بدونها".

بعد "درع الفرات".. 

"الجيش الحر" قد يتوجه إلى الرقة
ووالدة فصائل جديدة في الحسكة

عنـب بلدي - خاص 

خـالل أسـبوعن، أعلـن عـن تأسـيس 

فصيلـن يتبعـان لـ "الجيش السـوري 

الحـر" مـن أبنـاء الجزيـرة السـورية، 

ويهدفـان إىل محاربـة حـزب "االتحاد 

وتنظيـم  الكـردي  الدميقراطـي" 

"الدولـة اإلسـالمية" والنظام السـوري 

سـواء. حـد  عى 

عـن  أعلـن  الفائـت،  آب  أواخـر  ويف 

الحسـكة"،  "أجنـاد  فصيـل  تأسـيس 

املنضـوي وفًقـا لبيـان تأسيسـه تحت 

رايـة "الجيـش الحر"، والذي سـيركز 

رشق  شـال  املحافظـة،  يف  نشـاطه 

التـوازن  إعـادة  إىل  سـوريا، ويهـدف 

يف املحافظـة التـي باتـت حكـرًا عـى 

وحـزب  السـوري  النظـام  معسـكري 

جانـب  إىل  الدميقراطـي"،  "االتحـاد 

وجـود ضئيـل حاليًـا لتنظيـم "الدولة 

اإلسـالمية".

"أجنـاد  باسـم  الناطـق  وأوضـح 

الحسـكة"، "أبو حسـان الحسـكاوي"، 

أن الغايـة والسـبب الجوهـري لـوالدة 

الحسـكة  "أبنـاء  أن  هـو  الفصيـل، 

تعرضـوا ملوجـات عديـدة مـن الظلـم، 

من ظلـم النظام إىل ظلـم )داعش( إىل 

ظلم االنفصالين الـ PKK ) يف إشـارة 

الدميقراطـي(". االتحـاد  حـزب  إىل 

إىل  حديـث  يف  حسـان  أبـو  وأضـاف 

محتقنـة  "املنطقـة  أن  بلـدي  عنـب 

عموًمـا، سـواًء املجاهدين منهـم والعوام 

املدنين، 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 

ــا، إال أن الناطــق باســمه  قــد بــدأ فعليً

ــة  ــع الحكوم ــم م ــار إىل تواصله أش

مــن  عاملــة  وفصائــل  املؤقتــة 

ــاد  ــًدا أن أجن ــر"، مؤك ــش الح "الجي

التــي  باألهــداف  يؤمــن  الحســكة 

ــوق  ــم ورّد الحق ــع الظل ــا "دف أعلنه

ــة  ــا بالحري ــم بلدن ــلوبة، وأن ينع املس

والســالم"، مشــدًدا "ســنحارب كل 

ــا  ــا، مثلن ــه أهدافن ــف بوج ــن يق م

مثــل أي فصيــل ثــوري عــى األرض".

9 أيلــول، يف  كــا أعلــن الجمعــة 

ــوريا،  ــايل س ــس ش ــة جرابل مدين

عســكري  فصيــل  تأســيس  عــن 

جديــد يتبــع لـــ "الجيــش الســوري 

"ثــوار  اســم  تحــت  الحــر"، 

يف  وجــاء  الســورية"،  الجزيــرة 

ــه  ــل، أن ــه الفصي ــذي بثّ ــان ال البي

يتبــع الثــورة الســورية ويســعى 

ــات  ــن "العصاب ــوريا م ــر س لتحري

ــزيب  ــا بح ــي حدده ــة" الت اإلرهابي

ــاد  ــتاين"، و"االتح ــال الكردس "الع

ــم  ــن تنظي ــاًل ع ــي"، فض الدميقراط

وقــوات  اإلســالمية"،  "الدولــة 

ــد. األس

وشـهد العامـان املاضيـان غيابًـا كاماًل 

لفصائـل "الجيـش الحـر" عـن منطقة 

الجزيـرة السـورية، بعد سـيطرة قوات 

الغالبيـة  ذات  الدميقراطيـة،  سـوريا 

عـى  كامـل  شـبه  بشـكل  الكرديـة، 

محافظـة الحسـكة، مـع وجـود النظام 

يف بعـض املناطـق، ومتركـز التنظيـم 

يف أجـزاء صغـرية منهـا.

تركيا توجه أنظارها إلى الرقة 
على غرار جرابلس

صبـاح"  "ديـي  صحيفـة  ونقلـت 

الركيـة عـن مصـادر قولهـا إن تركيـا 

سـتدعم فصائـل مـن "الجيـش الحر" 

الرقـة،  مدينـة  بريـة عـى  عمليـة  يف 

املتحـدة  الواليـات  مـع  بالتعـاون 

"الدولـة  تنظيـم  ملحاربـة  األمريكيـة، 

اإلسـالمية".

وذكـرت الصحيفـة، الجمعـة 9 أيلـول، 

باآلليـات  الفصائـل  سـتزود  أنقـرة  أن 

حلـف  مـع  وسـتتوىل  العسـكرية، 

للقـوات، يف  الجويـة  التغطيـة  الناتـو 

وقطـر  السـعودية  ستشـارك  حـن 

ومـن يرغـب مـن الـدول العربيـة مـن 

خـالل أسـلحة ومعدات عسـكرية، وفق 

. لصحيفـة ا

وتـأيت العمليـة عـى الرقـة مـع قـرب 

التوصـل التفاق بشـن عملية عسـكرية 

العـراق  يف  التنظيـم  ضـد  واسـعة 

وسـوريا، وأشـارت الصحيفـة الركيـة 

"أصدقـاء  مجموعـة  اجتـاع  أن  إىل 

سـوريا"، الـذي جرى األربعـاء املايض 

يف لنـدن، متخض عـن حتميـة العملية 

سـيكون  الهجـوم  وأن  العسـكرية، 

متزامًنـا عـى الرقـة واملوصـل.

تفاصيـل  بحـث  الصحيفـة  وتوقعـت 

 13- بـن  الفـرة  يف  كاملـة  العمليـة 

تتثبـت  أن  عـى  الجـاري،  أيلـول   20

نقاطهـا خالل قمـة األمم املتحـدة التي 

19 أيلـول،  سـتنعقد يف نيويـورك يف 

ونوهـت "ديـي صبـاح" إىل أنـه مـن 

يف  تركيـا  تشـارك  أن  املتوقـع  غـري 

كبـرية. بقـوة عسـكرية  العمليـة 

وكان وزيـر الخارجيـة الـريك، مولود 

جاويـش أوغلـو، أكـد يف وقت سـابق 

عـى أهميـة شـن عمليـة ضـد التنظيم 

يف البلديـن "لضـان إمكانيـة القضاء 

إىل  نظـرًا  اإلرهـايب،  التنظيـم  عـى 

انتفـاء مفهـوم الحـدود بـن البلديـن، 

وسـهولة تنقـل العنـارص والتنظيـات 

داعيًـا إىل رضورة مشـاركة  بينهـا"، 

العمليـة،  وإسـناد  بدعـم  عـدة  دول 

ومشـريًا إىل أن "املسـؤولية ال تقع عى 

عاتـق تركيا وحدهـا وال ميكـن مطالبة 

بذلك". أنقـرة 

وكانـت معركـة الرقة طفت إىل السـطح 

الحـايل،  العـام  مـن  وقـت سـابق  يف 

قـوات  تقودهـا  بـأن  توقعـات  وسـط 

تغلـب  التـي  الدميقراطيـة"  "سـوريا 

"وحـدات حاية الشـعب" الكردية عى 

تكوينهـا، إال أنهـا توقفـت إثـر توجـه 

القـوات نحـو منبـج بتنسـيق أمريي.

بعـد  نسـبيًا  مرتاحـة  أنقـرة  وتبـدو 

نجـاح "درع الفـرات" يف اقتالع جذور 

الجنوبيـة،  حدودهـا  عـى  التنظيـم 

"األكـراد" مـن رشق  وإيقـاف زحـف 

الفـرات وحتـى عفريـن، لتبـدأ مرحلـة 

ورمبـا  الرقـة،  إىل  بالتوجـه  جديـدة 

مـن  الحسـكة  يف  تحـرك  أي  تدعـم 

شـأنه إضعـاف القـوة املتناميـة ألكراد 

الذاتيـة". "اإلدارة 

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.

شهدت بلدة إبطع 
خالل األسبوع 

الماضي تصعيًدا 
متسارًعا 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 
ثالثة أعوام تقريًبا.

دبابات تركية في ريف حلب الشمالي
4 أيلول 2016 )فرانس برس(

المنطقة محتقنة عموًما، سواًء المجاهدين منهم والعوام المدنيين، فكيف السبيل 
لدفع هذا الظلم والخروج من بوتقة االحتقان؟ السبيل هو إعادة تنظيم الصف وإعادة 

الهيكلة ورص الشباب وتكاتفهم
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قوات    األسد تتجهز القتحام إبطع
وأحلــــــى خيـــارات البلـدة مــّر

كيان جديد خــــــــــــــفّي المالمح 

اندماج فصـــــــــائل المعارضة شمال سوريا.. بين الواقع والخيال

محمد إبراهيم - درعا    

يف  إبطع  قرب  التقدم  األسد  قوات  وأكملت 

املزارع  من  عدد  عى  بالسيطرة  درعا،  ريف 

جعلها  ما  املهجورة"،  بـ"الكتيبة  املحيطة 

فقط،  كيلومرين  مسافة  البلدة  عن  بعيدة 

وبالتايل حارصتها من ثالث جهات.

بغارات  البلدة  استهداف  رافقه  التصعيد  هذا 

املدفعية،  قذائف  ومئات  الحريب  الطريان 

الثقيلة، ما تسبب مبوجة  وعرات الصواريخ 

نزوح كبرية لألهايل، ودمار واسع يف املمتلكات.

المصالحة الهشة
تصعيـد النظـام األخـري، أعـاد إبطـع إىل 

أسـهم  فقـد  درعـا،  يف  األخبـار  واجهـة 

الشـيخ  جارتهـا  عـى  وسـيطرته  تقدمـه 

مسـكن مطلع العـام الحايل بحالـة ارتباك 

يف البلـدة، وتخـوف مـن مصـري مشـابه، 

بعـد أن هّجـر 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 

املعتقلن وإدخـال املسـاعدات وفتح الطرق 

إىل إبطـع، بينـا التـزم بإيقـاف املعـارك، 

لتحمـي البلـدة نفسـها مـن التهجـري عى 

وهـو  للنظـام،  العسـكري  التقـدم  وقـع 

مـا جـرى فعـاًل واسـتمر طـوال األشـهر 

املاضيـة، قبـل أن يسـتفيق األهـايل عـى 

الهجـوم العسـكري املفاجـئ للنظـام معلًنا 

انهيـار "املصالحـة" بشـكل كامـل.

خيارات مّرة
عــودة القصــف املكثــف للنظــام، والحشــد 

ــن  ــر م ــى أك ــه ع ــق ل ــكري املراف العس

محــور إلبطــع، رســم عــدة ســيناريوهات 

ــح  ــل مالم ــا، ولع ــدة وأهله ــتقبل البل ملس

هــذا املســتقبل بــدأت بالظهــور مــع 

ــة  ــن 1500 عائل ــر م ــزوح ألك ــة ن موج

ــة. ــدات القريب ــهول والبل ــو الس نح

ــريات،  ــد النص ــت محم ــدي التق ــب بل عن

ــن  ــازال يقط ــذي م ــع ال ــايل إبط ــد أه أح

يف البلــدة حتــى اليــوم، ووصــف النــزوح 

ــوت إىل  ــن امل ــروب م ــدة بـ"اله ــن البل ع

املــوت"، موضًحــا أن محافظــة درعــا 

تعــاين حاليًــا مــن ضغــط ســكاين 

ــا  ــي، ومثله ــزوح الداخ ــبب الن ــري بس كب

ــة  ــكان، إضاف ــا م ــد فيه ــات إن وج املخي

ــب. ــي الصع ــتوى املعي إىل املس

واعتـر النصـريات أن "النـزوح مـن جحيم 

الغـارات والقصـف لن يكـون إال نزوًحا نحو 

املخيـات 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 جاعي، عـى حد وصفه.

ال مفاوضات حتى اليوم
ــاًرا  ــدة خي ــى البل ــام ع ــرح النظ مل يط

مشــابًها ملــا حصــل يف داريــا أو مــا 

يجــري التفــاوض عليــه يف معضميــة 

البلــدة  أن  النصــريات  ويــرى  الشــام، 

ــخص  ــكان أي ش ــارصة وبإم ــت مح ليس

ــب. ــن يرغ ــا ح مغادرته

ــات  ــاوي أي مفاوض ــاب الدرع ــى الش ونف

ــود   ــل وج ــام يف ظ ــدة للنظ ــليم البل لتس

أهلهــا، كــا حــدث ســابًقا، موضًحــا 

"هــذا القــرار ليــس بيــد شــخص أو 

ــدة  ــل البل ــرار أه ــو ق ــل ه ــة، ب مجموع

ــلم  ــد أن يس ــمح ألح ــن نس ــا، ول بأكمله

ــام". ــا للنظ ــاب أهله رق

خيــار آخــر طرحــه النصــريات قــال 

ــل  ــو الح ــدة، وه ــايل البل ــر أله ــه متوف إن

العســكري مــع النظــام، يف حــال واصــل 

األخــري إرصاره عــى التقــدم، مضيًفــا "إذا 

حــاول النظــام جعــل إبطــع ســاحة حــرب 

ــون  ــن يك ــه، ل ــدر الل ــا ال ق ــدم فيه وتق

أمامنــا إال الدفــاع عــن حــوران كلهــا 

ــط". ــع فق ــس إبط ولي

حديـث النصريات يـأيت يف ظـل "خطورة" 

وبالتـايل  إبطـع،  إىل  األسـد  قـوات  تقـدم 

مـن  االسـراتيجية  داعـل  ملدينـة  تطويقـه 

ثـالث جهـات، مـع احتاليـة إحـداث خرق 

يف الجهـة الرابعة وحصار املدينـة بالكامل، 

وهـو ما يضع أكر من خمسـن ألف نسـمة 

يعيشـون يف داعـل تحـت خطـر الحصار.

معاقـل  آخـر  الخيـار  هـذا  يضـع   كـا   

املعارضـة املطلة عى أوتوسـراد دمشـق– 

درعـا القديم عى قامئـة التقدم العسـكري 

للنظـام، ويف حـال سـيطرة النظـام عـى 

إبطـع فهـذا يعنـي اقرابـه من عمـق ريف 

درعـا الغـريب، وهو مـا يؤكد عـى األهمية 

الكبـرية للبلـدة لـدى فصائـل املعارضة.

جهوزية دون المطلوب
تصعيــد النظــام وحشــده العســكري 

ــة، إال  ــة قريب ــذر مبعرك ــع ين ــرب إبط ق

ــوب يف  ــدى املطل ــد الص ــر مل يج أن األم

الطــرف املقابــل، فقــد انتــرت عــر 

التواصــل االجتاعــي خــالل  وســائل 

عــدة  مناشــدات  املــايض،  األســبوع 

أطلقهــا ناشــطون وفعاليــات محليــة 

ــة  ــل املعارض ــت فصائ ــدة، طالب ــن البل م

مبؤازرتهــا، وســط حديــث عــن مشــاركة 

عســكرية ضعيفــة.

كــا وجــه املجلــس املحــي يف بلــدة 

الهيئــات  فيــه  ناشــد  بيانًــا  إبطــع 

ــدات  ــة يف البل ــس املحلي ــة واملجال اإلغاثي

األخــرى برفــع جهوزيتهــا الســتقبال آالف 

ــذي  ــت ال ــدة، يف الوق ــن البل ــن م النازح

ــى  ــدة حت ــن البل ــن م ــدد النازح ــدر ع قُ

ــمة. ــتة آالف نس ــن س ــر م ــوم بأك الي

ــكرية  ــادرة العس ــام املب ــودة زم ــع ع وم

ــن  ــد، وبالتزام ــوات األس ــا إىل ق يف درع

املعارضــة  فصائــل  إطــالق  مــع 

بهــدف  الجنــوب"  "قادســية  معركــة 

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــر املناط "تحري

ــا  ــي درع ــوري يف محافظت ــام الس النظ

مــن  املناشــدات  تبقــى  والقنيطــرة"، 

ــل  ــورية لفصائ ــات الس ــم املحافظ معظ

ــض  ــاءل بع ــا يتس ــتمرة، بين ــا مس درع

األهــايل:  هــل يكــون "تحــرش" النظــام 

ــل  ــد فصائ ــي تعي ــة الت ــع، الرخ بإبط

الجنــوب لقيــادة معاركهــا؟ 

وتحـدث القائـد العسـكري عـن أسـباب أخـرى "دعت 

تلـك كل فصيـل للتنـازل بخصـوص التوحـد"، مشـريًا 

إىل أن "الفصائـل املقاتلـة هـي املدافع األول عـن الثورة 

السـورية عى األرض، ومبـا أن أعداءها توحـدوا جميًعا 

إلسـقاطها، ينبغـي أن نتوحد وإال فسـوف يقضون علينا 

واحـًدا تلـو اآلخر".

يظهـر الحديث عـن اندماج مزمـع مدى الضغـط الكبري 

الـذي تعيشـه الفصائـل الكـرى، وفـق شـكري، وهـو 

مـا اعتـر أنـه سيسـاهم يف تحقيـق االندمـاج "رغـم 

التنـازالت املبذولـة يف هـذا السـبيل". 

ما هي الفصائل المزمع اندماجها؟
يجهـل الكثـريون الفصائـل التـي تشـارك يف جلسـات 

االندمـاج التحرضيـة، ويتسـاءل آخـرون: هل سـيكون 

االندمـاج جامًعـا لكافـة الفصائـل املقاتلـة، أم سـيكون 

محصـوًرا ضمـن فئـات معينة؟

الشـام"  "أحـرار  حـول  يتمحـور  الحديـث  أن  ورغـم 

الحـر"،  "الجيـش  فصائـل  وبعـض  الشـام"  و"فتـح 

مل تطـرح إىل العلـن بشـكل رسـمي حتـى السـبت 10 

أن  إال  لالندمـاج،  السـاعية  الفصائـل  أسـاء  أيلـول، 

الداعيـة السـعودي، املقرب مـن "فتح الشـام"، عبد الله 

املحيسـني، أوضـح يف سلسـلة تغريـدات عر حسـابه 

الشـخيص يف "تويـر" أن االندمـاج "سـيكون جامًعا 

لكافـة الفصائـل اإلسـالمية وفصائـل الجيـش الحـر".

وترسبت عر وسـائل التواصل االجتاعـي بعض النقاط 

غـري الرسـمية، والتـي توافقـت عليهـا كل مـن "أحـرار 

الشـام" و"فتـح الشـام" و"حركة نـور الديـن الزني"، 

و"أجنـاد الشـام"، وتحدثـت حسـابات "جهاديـة" عـن  

تسـليم "األحرار" الجانب السـيايس يف التشكيل الجديد، 

بينـا تتسـلم "فتح الشـام" الجانب العسـكري.

فـإن  بلـدي  عنـب  عليهـا  حصلـت  معلومـات  ووفـق 

مهمتـه  شـورى  مجلـس  شـّكلت  املشـاركة،  الفصائـل 

اختيـار قائـد للتشـكيل الجديـد، الـذي مل يعرف اسـمه 

بعـد، وأكـد مصـدر مطّلـع )رفـض كشـف اسـمه(، أن 

االندمـاج ميـر يف مرحلتـه األخـرية "وسـريى النـور 

قريبًـا".

معوقات االندماج
الفصائـل،  بـن  الداخليـة  املعوقـات  تالفينـا  "رمبـا 

وحللناهـا برضـا الجميـع، ولكنـي أعتقـد أنـه سـيكون 

هنـاك مشـاكل كبـرية سـتقف عائًقـا يف والدة الفصيل 

الجديـد" يقـول "أبـو قسـورة"، املسـؤول اإلداري يف 

"أحـرار الشـام" لعنـب بلـدي.

واعتـر املسـؤول اإلداري، أن مـن أبـرز هذه املشـكالت 

"هـي املخابـرات التابعة للـدول الخارجية التي سـتلعب 

صفـوف  يف  والتغلغـل  االندمـاج،  إلفشـال  بدورهـا 

أغلـب  أن  أحـد  عـى  يخفـى  "ال  مردفًـا  الفصائـل"، 

الفصائـل املقاتلـة مخرقـة بنسـب متفاوتـة".

فكر الفصيل وداعمه سـيعمل عـى "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
تعليًقـا عـى االندمـاج الـذي يبـدو حتـى اليـوم غـري 

واضـح املعـامل، قـال الناشـط معتـز أبـو عدنـان، مـن 

محافظـة حـاة )املطّلـع عـى وضـع الفصائـل بحكم 

مخالطتـه عنـارص قادتهـا منذ سـنوات(، لعنـب بلدي، 

إن "الشـباب املقاتل هـم أوعى الناس بـرضورة التوحد، 

ألنهـم يعلمـون أثـره عـى األرض".

ويـرى الناشـط أبـو عدنـان أن الفصيل الجديد سـيقف 

ضـد أي فصيـل يغـرّي أهـداف الثـورة ويقـف ضدهـا 

"كقـوات سـوريا الدميقراطيـة أو تنظيم الدولـة.. هذا ال 

يختلـف عليه عاقـل"، متمنيًـا أن يكون أثـره "كبريًا يف 

قلـوب املقاتلـن وحافـزًا لهم".

بينـا اعتـر أبو عدنـان أن "بعض القادة الذيـن امتطوا 

الذيـن  واملحرضـن  واملنظريـن  وداعميهـم،  الثـورة، 

ينـرون الفتنة بـن الفصائـل" هم الخـارس األكر من 

املزمع. االندمـاج 

أمـا الناشـط محمـد زكريـا، من ريـف حاة الشـايل، 

فتخـّوف مـن أن يكـون الحديـث عـن االندماج مشـابًها 

لتجربـة سـابقة مل تدم طويـاًل، يف إشـارة إىل "الجبهة 

اإلسـالمية" التـي تأسسـت يف تريـن الثـاين 2013، 

وضمـت سـبع فصائل أبرزهـا "أحرار الشـام" و"جيش 

اإلسـالم"، ويرى يف حديثـه إىل عنب بلـدي أنها "كانت 

وحدة يف االسـم دون االندمـاج الفعي بـن الفصائل".

ومتنـى زكريـا أن تتـم عمليـة االندمـاج بشـكل كامـل 

بـن الفصائـل املقاتلة يف سـوريا عى كافة املسـتويات 

العسـكرية والسياسـية واملدنيـة، وفـق تعبريه.

ليسـت فكـرة االندمـاج غريبـة عى السـاحة السـورية، 

فقـد شـهدت السـنوات املاضيـة اندماجات بـن فصائل 

عـدة، كان آخرهـا اندمـاج أربعـة فصائـل مـن حركـة 

"أحـرار الشـام" يف إدلـب ضمـن فصيـل واحـد أطلق 

عليـه اسـم "لـواء التمكـن" مطلـع أيلـول الجاري.

االندمـاج  بحـدوث  خـريًا  البعـض  يتوّسـم  وبينـا 

ويصفونـه بـ"الخطـوة املباركـة"، يراه آخـرون صعب 

التحقيـق ويحتـاج وقتًـا يرتـب فيـه املشـاركون بيتهم 

الداخـي، حتـى ال يفشـل بعـد أيـام قليلة مـن إطالقه.

هل يعيد 
"تحرش" النظام 

بإبطع  فصائل 
الجنوب لقيادة 

معاركها؟

تقع بلدة ابطع يف ريف 

درعا األوسط، متتاز 

مبوقعها عى أوتسرتاد 

دمشق– درعا القديم، 

وتعتر عقدة الربط بن 

مدينتي الشيخ مسكن 

وداعل.

استطاعت فصائل املعارضة 

السيطرة عى البلدة آواخر 

عام 2013، وتقدر الهيئات 

املحلية عدد سكانها بثاثن 

ألف نسمة، بينا تجاوز 

عدد أبنائها الذين قتلوا حتى 

اليوم، حاجز 200 قتيل، 

وفق إحصائيات حصلت 

عليها عنب بلدي من "مكتب 

توثيق الشهداء" يف درعا.

قرية إبطع في درعا - )إنترنت(
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محطات متوقفة وحلول مؤقتة 

شح المياه يرهق أهالي األحياء 
المحاصرة في دير الزور

سيرين عبد النور - عنب بلدي  

الخبـز واملـاء وكثـري مـن االحتياجـات األخرى 

تؤّمنهـا سـاجدة، كا تقـول لعنب بلـدي، إال أن 

املعانـاة األكر تكمن يف تأمـن كميات محدودة 

مـن املـاء، الـذي أصبـح نـادرًا داخـل األحيـاء 

معـارك  الـزور، يف ظـل  ديـر  املحـارصة يف 

مسـتمرة بـن قـوات األسـد وتنظيـم "الدولـة 

اإلسـالمية"، مـا فرض حصـارًا يصفـه األهايل 

بـ"القـايس" منـذ أكـر من عـام ونصف.

محطتان أساسيتان توقفت إحداهما 
عن العمل

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، 

مشـريًا إىل أن كمية الوقود املسـتخدمة لتشغيل 

محطـات امليـاه "قليلـة جـًدا"، لـذا انخفضـت 

وضخهـا  تصفيتهـا  تجـري  التـي  الكميـات 

تدريجيًـا حتـى غابت اليوم بشـكل شـبه كامل.

بشـكل  والبغيليـة  الجـورة  محطتـا  وتغـذي 

أسـايس األحيـاء املحـارصة، ويوضـح محمـد 

لعنـب بلـدي أن "البغيليـة" توقفت عـن العمل 

اإلسـالمية"  "الدولـة  تنظيـم  هجـوم  بعـد 

وسـيطرته عـى املنطقـة، عقـب تـرضر قسـم 

منهـا وتعـذر الوصـول إليهـا إلصالحهـا.

الثالثينـي إىل أن اثنـن مـن  ويشـري الشـاب 

العـال قتال أثنـاء محاولتهـا الوصول إلصالح 

موقعهـا  التنظيـم  "يرصـد  الفتًـا  املحطـة، 

وشـاطئ نهـر الفـرات القريب منهـا، من خالل 

بعـض عنـارصه القناصـن، الذين يسـتهدفون 

أي شـخص يحـاول االقـراب مـن املنطقـة".

باتـت اليـوم محطـة الجـورة الوحيـدة التـي 

تغـذي األحيـاء املحـارصة، والتي تسـحب املياه 

مـن نقطـة فرعية تقع عـى 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، عـى حـد وصفـه، وال تكفـي لسـد 

حاجـة أكـر مـن 150 ألـف شـخص مازالـوا 

يقطنـون داخـل تلـك األحياء.

ويقتـر عمـل محطـة الجـورة عـى خمـس 

سـاعات متقطعـة موزعـة عـى أيام األسـبوع، 

إىل  ثالثـة  مـن  انقطاعهـا  فـرة  تصـل  وقـد 

خمسـة أيـام، إال أن أحيـاء: الضاحيـة، والطب، 

وفيالت البلدية، والـوادي، واملوظفن، وهرابش، 

والجبيلـة، وبعـض املناطـق األخـرى، ال تصلها 

ميـاه الضـخ عى اإلطـالق، مـا يجر السـكان 

عـى جلبهـا داخـل عبـوات بالسـتيكية عـى 

العربـات أو حمـاًل عى األكتـاف، أو عى ظهور 

الحيوانات.

حلول مؤقتة
مشـاهد مؤملة انتـرت داخل األحيـاء املحارصة 

منذ العـام املايض، كـا يقول أحد ناشـطي دير 

الـزور، مردفًـا "مـن كان يظـن أن أهـل الفـرات 

والكـرم سـيربون من ميـاه الحفـر يوًما".

أوضـاع صعبـة دفعـت األهـايل الخـراع حلول 

لألزمـة، وفـق مـازن، أحـد العاملن يف شـعبة 

ديـر الـزور التابعـة ملنظمـة "الهـالل األحمر"، 

والـذي انتهـى قبل أيـام من حفر برئ مـاء يعمل 

عـى الطاقـة الشمسـية داخـل حـي املوظفن، 

عـى أن يسـتفيد منه حـوايل 6500 نسـمة.

وتقتـر ميـاه البرئ عـى أغراض أخـرى غري 

الرب، إال أن فكرة اسـتخدام الطاقة الشمسـية 

لتشـغيل محـرك الضـخ الخـاص بـه بـداًل من 

الديـزل يف ظـل ندرتـه، يراهـا مـازن فكـرة 

جديـدة عـى 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 للـرب، إذ يصفهـا األهـايل 

بأنهـا "مالحـة ومـرة"، يف حـن يعتمد بعض 

السـكان عى ميـاه النهـر، ويسـتخدمونها يف 

الـرب والطبخ والغسـيل.

اسـتخدام ميـاه النهـر أدى إىل ظهـور أوبئـة 

األطفـال  طالـت  وداخليـة،  جلديـة  وأمـراض 

وكبـار السـن بالدرجـة األوىل، وتـويف إثرهـا 

قرابة سـتة أشـخاص خالل عاٍم مـى، نتيجة 

اإلصابـة بأمـراض معويـة.

لطفيـة، امـرأة يف العقد السـادس مـن عمرها، 

مازالـت تعيـش داخـل حـي القصـور، تقـول 

لعنـب بلـدي "هنا يرصـد بنا املـوت من جميع 

الجهـات فال طعـام وال ماء وال سـبيل للخروج، 

والغـالء يـرضب كل يشء".

آالف  إىل خمسـة  املـاء  برميـل  ويصـل سـعر 

لـرية سـورية، إال أن لطفيـة ورغـم كر سـنها 

تجلـب حاجتها مـن املاء يف عبوات بالسـتيكية، 

تبـدي  أنهـا  إال  صغـرية،  عربـة  مسـتخدمة 

خشـيتها مـع مـرور األيـام ’"فالجسـم أصبح 

منهـًكا ومل يعـد يتحمـل الجهـد".

األحيـاء  داخـل  يعيـش  مـن  معظـم  يُجمـع 

املحـارصة أن تأثـري الحصـار يطـال املدنيـن 

بعيـًدا عـن النظـام، فهـم عـى نفـس الحـال 

منـذ أكـر مـن عـام ونصـف، ويـرون أنهـم 

يعيشـون داخـل بقايـا مدينة يتشـبث من بقي 

من سـكانها ببقايا حيـاة، آملـن الحصول عى 

غـد أفضل جـل أحالمهم فيه سـالم يبعـد عنهم 

املـوت، وميـاه نظيفة ورغيـف خبز، بعيـًدا عن 

خـوف يسـيطر عليهـم منذ سـنوات.

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

جودي عرش - الوعر  

عـادت الحيـاة إىل حـي الوعر يف حمص، مـع فتح "معر 

املهندسـن" جنوبه، 6 أيلـول الجاري، ما أتـاح للعديد من 

العائـالت داخـل الحي الخـروج وزيارة أقربائهـم خارجه، 

بينـا دخـل إىل الحـي قرابـة ثالثـة آالف عائلـة خـالل 

اليومـن األولـن من فتح املعـر، وجميعها بهـدف اإلقامة 

الدامئـة، وفـق القامئن عـى "معر املهندسـن".

ورصـدت عنـب بلـدي حركة غـري مسـبوقة قـرب املعر، 

وقابلـت العديـد مـن العائديـن إىل الحي، وقالـت إحداهن 

)رفضـت كشـف اسـمها(، إنها لـن تخـرج وعائلتهـا مرة 

أخـرى مـن الوعـر، موضحـًة أنهـا اضطـرت ملغادرته مع 

بدايـة الحملـة العسـكرية عليـه أواخر عـام 2014.

"املـوت جوًعـا أو قصًفـا أهـون مـن سـيل الشـتائم الذي 

سـمعته وتسـمعه أخريـات يوميًـا، عـدا االنفـالت األمني 

املـرأة  تقـول  هنـاك"،  والجرائـم  الرسقـات  وتفـي 

األربعينيـة التـي عانت مـا وصفتها "إهانـات" مصدرها 

عنـارص الحواجـز األمنيـة املنتـرة يف مدينـة حمـص، 

حيـث كانت تقطـن، وأضافـت يف حديثهـا إىل عنب بلدي 

أنهـا مل تسـتطع تحّمـل وطـأة األجـور املرتفعـة، مؤكـدًة 

أنهـا حاولـت العـودة أكـر مـن مـرة إىل الحـي عقـب 

خروجهـا، ولكـن دون جـدوى. 

واعتـرت العائـدة الجديـدة أن فتـح املعـر سـيتيح ملئات 

العوائـل العـودة إىل الحـي، "وهذا مـا سيفشـل إفراغه"، 

الفتـًة إىل أن النظـام عمـل مـراًرا لالتفـاق عـى إخـراج 

املقاتلـن والعوائـل كـا فعـل يف مناطـق أخـرى مـن 

سـوريا مؤخـرًا، إال أنـه "ال يعلـم أن العـودة هـي متسـك 

أكـر بالحريـة والكرامـة فالحـر ال يسـتطيع أن يعيـش 

داخـل األقفـاص".

ومـع توافـد األهـايل دخلـت بعـض املـواد الغذائيـة مـن 

املعـر، ورصـدت عنـب بلـدي يف اليـوم األول )6 أيلول( 

دخـول سـيارتن محملتـن بالبطاطـا، وسـياريت بصـل 

ومثلهـا بيـض، وواحـدة محملـة بالرتقـال، إضافـة إىل 

ثالثـة آالف ربطة خبـز، واعترها األهـايل التكفي لتغطيه 

احتياجـات القاطنـن يف الحي، "إال أنها تطـور إيجايب".

48 ساعة مصيرية 
فتـح املعـر ودخـول األهـايل جـاء بعـد اتفاق عـى وقف 

إطـالق النـار، وبـدأ يف 29 آب املـايض، عقب اجتـاع عقد 

بن اللجنـة املفاوضة وممثلـن عن النظـام، وعرض خاللها 

األخـري اتفاقًـا جديـًدا حمـل عـدة بنـود، أبرزهـا خـروج 

املقاتلـن من الحي، فارًضا 48 سـاعة للتفكـري 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 عى السـاح بدخـول املواد الغذائيـة إىل الحي، 

وفتـح املعابـر، إضافـة إىل خـروج دفعـة مـن املقاتلـن، 

يقابلهـا خـروج 200 معتقل مـن فرع أمـن الدولة.

ومبوجـب الطـرح يخـرج املقاتلـون عـى دفعـات مقابل 

الحـي، إضافـة إىل  املعتقلـن مـن  تبيـان وضـع باقـي 

السـابعة  الجزيرتـن  جبهـات  مـن  املقاتلـن  انسـحاب 

أمـور  زمـام  لتسـلم  األمـن  عنـارص  ودخـول  والثامنـة، 

املنطقتـن برفقـة الرطة، واعتـر الهنـدي أن املهلة التي 

منحهـا النظـام، مـن أصعـب الفـرات التـي مـرت عـى 

الوعـر، "فقـد كانـت مهلـة لتحديد مصـري ما يقـارب 75 

ألـف نسـمة".

فعاليـات الحـي عقـدت برفقة العسـكرين خـالل اليومن 

األولـن مـن طـرح االتفـاق، عـدة اجتاعـات قاربـوا فيها 

وجهـات النظـر التخـاذ قـراٍر مل يكـن سـهاًل وفـق تعبري 

الهنـدي، إال أن املهلـة انتهـت دون االتفاق، مـا أدى إىل لقاء 

آخـر جمع الطرفـن، أقر بالعـودة إىل االتفـاق القديم الذي 

توقف منتصـف آذار املـايض، ليفتح النظـام بعدها "معر 

املهندسـن" للمـرة األوىل منـذ كانـون األول املايض.

وتعليًقـا عـى فتـح املعـر قـال الناشـط جـالل التالوي، 

إن أهـايل الوعـر مـروا بأوقـات عصيبة يف ظـل الحصار 

والقصـف، مشـريًا إىل أن ناشـطي الحـي وثقـوا عرات 

فيهـا  اسـتخدم  مكثفـة  حملـة  ظـل  يف  البـر  حـاالت 

النظام السـوري قذائف الهـاون والصواريخ وأسـطوانات 

"النابـامل"، كان أعنفهـا 27 آب املـايض، مـا خلف ضحايا 

. وجرحى

مـع بـدء الحملة بـدأت قوات األسـد ببـث الشـائعات، من 

خـالل إبـالغ املوظفن 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 املوظفن 

بلدي. لعنـب 

وجـاء فتـح املعـر عقـب املفاوضـات بـن لجنـة حـي 

الوعـر، ورئيـس شـعبة املخابـرات العامـة، اللـواء محمد 

ديـب زيتـون، ويقـي االتفـاق الجـاري حتـى اليـوم 

السـبت 10 أيلـول، بوقف القصف بشـكل كامـل والعودة 

إىل حالـة التهدئـة غـري املحـددة بوقـت ثابـت، وعقـد 

مسـألة  لبحـث  الطرفـن،  ممثـي  مـع  مقبلـة  جلسـات 

إخـراج املعتقلـن، وهـو البنـد الـذي أوقف االتفـاق آذار 

املـايض، بسـبب رفـض النظـام تنفيـذه.

فتح "معبر المهندسين"
يعيد الحياة إلى حي الوعر في حمص 

تمأل الطفلة ساجدة عبوتين من الماء يومًيا 
 لطفلة لم 

ٌ
وتنقلهما إلى منزلها. عمل شاق

تتجاوز العاشرة من العمر، إال أنه ضروري 
الستمرار حياتها وأختيها وجدها المقعد، 

فهي التي تشرف على إدارة أمور المنزل، عقب 
وفاة والديها.

http://www.enabbaladi.net/archives/102947
http://www.enabbaladi.net/archives/102947
http://www.enabbaladi.net/archives/102979
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مدارس النظام ليست بأفضل حااًل 

طالب الحسكة إلى المدارس الخاصة
بعيًدا عن مناهج "اإلدارة الذاتية"

بهار ديرك - الحسكة  

فـرض املناهـج خلـق مشـكلة لـدى الكثري 

مـن طـالب الحسـكة، وفـق مـا رصـدت 

عنـب بلـدي، فبعضهم توجه نحـو املدارس 

الخاصـة، وآخـرون فضلـوا إبقـاء أبنائهـم 

دون تعليـم، بينـا يصـف األهـايل العـام 

الـدرايس الحـايل بأنه األسـوأ منذ سـنوات 

يف املحافظـة.

التعليـم  دائـرة  رئيـس  حسـن،  مهنـد 

الحسـكة  تربيـة  مديريـة  يف  األسـايس 

التابعـة للنظـام، أوضـح لعنـب بلـدي أن 

األسـايس  للتعليـم  مدرسـة   600 نحـو 

مـن  ستشـطب  الحسـكة،  يف  منتـرة 

سـجالت املديرية بعـد خضوعها لسـيطرة 

"اإلدارة الذاتيـة"، مشـريًا إىل أنهـا تضـم 

قرابـة 25 ألـف طالـب، وفـق اإلحصائيات 

للمديريـة. األخـرية 

عشرات الطلبات تستقبلها المدارس 
الخاصة يومًيا

املـدارس  إىل  توافـدوا  الطـالب  عـرات 

مديريـة  منهـاج  تـدرّس  التـي  الخاصـة 

تربيـة النظـام السـوري، هربًـا مـن منهاج 

"اإلدارة"، وبحسـب مـا قـال رامـي سـيها، 

وهو مـرف مدرسـة "السـالم" الرسيانية 

الخاصـة يف القامشـي، فإن إدارة املدرسـة 

تلقـت ومازالـت تتلقـى عـرات الطلبـات 

للدراسـة فيهـا.

مـدرس اللغـة اإلنكليزيـة، جـوان حسـن 

رشـيد، فّضـل تسـجيل ولديـه يف مدرسـة 

خاصـة بالقامشـي، عازيًـا يف حديثـه إىل 

التـي  املنهـاج  "ألن  السـبب  بلـدي  عنـب 

فرضتـه هيئة الربيـة يف اإلدارة الذاتية غري 

معـرف بـه"، وتسـاءل "لو نجـح الطالب 

يف املـدارس الخاضعـة لسـيطرتها ونالـوا 

درجات عاليـة، أين سـيتوجهون بعدها، هل 

سـتقبل بهم املعاهـد والجامعـات؟".

"اإلدارة الذاتية" تدّرب كوادر "دون 
كفاءة" 

الذاتيـة"  "اإلدارة  مـدارس  شـح  رغـم 

الذاتيـة"  "اإلدارة  مـدارس  شـح  رغـم 

أنهـا مسـتمرة بتدريـب  إال  الطـالب،  مـن 

مدرسـن لتدريـس املنهـاج الخـاص بهـا، 

ووفـق مصـادر مقربة مـن "اإلدارة" فإنها 

تعمـل حاليًـا عـى تدريـب 600 شـخص 

مدارسـها. يف  للتدريـس 

اسـمه(،  كشـف  )رفـض  املتدربـن  أحـد 

أوضـح لعنـب بلـدي أنـه يتلقـى تدريبات 

عـى  الرميـالن  مدينـة  يف  زمالئـه  مـع 

"اإلدارة"، مشـريًا  الـذي طرحتـه  املنهـاج 

إىل أن كل متـدرب سـيحصل عـى شـهادة 

تخولـه التدريـس يف كافـة املـدارس التي 

تخضـع إلدارة هيئـة التعليـم التابعـة لها.

أغلـب  أن  األهـايل  مخـاوف  يثـري  ومـا 

علميـة  شـهادات  ميلكـون  ال  املتدربـن 

ويحمـل  الـدورات،  حضـور  تخولهـم 

معظمهم شـهادت ابتدائيـة وإعدادية، وفق 

وريفهـا. الحسـكة  سـكان  مشـاهدات 

ريـف  مـن  مواطـن  مشـكيني،  باسـم 

القريـة  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الحسـكة، 

شـخصان  منهـا  التحـق  يسـكنها،  التـي 

الرميـالن، مؤكـًدا  التدريبيـة يف  بالـدورة 

"أعرف الشـخصن حق املعرفـة ومل يكمال 

السـادس  الصـف  إىل  سـوى  تعليمهـا 

االبتـدايئ"، وتسـاءل "ماذا سـيقدم هؤالء 

تعليميًـا للطـالب؟"، واصًفا مـا يجري بأنه 

الطالـب وذويـه". "إجحـاف بحـق 

حلول أخرى سعى وراءها أهالي 
الحسكة

بينا قـرر بعض األهـايل تسـجيل أبنائهم 

إىل  آخـرون  توجـه  خاصـة،  مـدارس  يف 

تخضـع  التـي  املـدارس  يف  تسـجيلهم 

لسـيطرة النظـام، بينـا فّضل آخـرون من 

طـالب املرحلـة الثانويـة اللجـوء إىل إقليم 

كردسـتان العـراق إلمتـام تعليمهـم.

سـامية عيـدان، والـدة ألحـد الطـالب يف 

مدينـة الحسـكة، أشـارت يف حديثهـا إىل 

عنـب بلـدي إىل أنهـا ستسـجل ولدهـا يف 

مـدارس تخضـع إلدارة النظـام السـوري، 

ألنها تـرى املنهـاج الربـوي التي تدرسـه 

"األفضـل"، الفتـًة إىل أنهـا ستسـاعد يف 

تدريسـه مـع والده قـدر اإلمـكان.

بـدوره أكد حسـن حميـدي، مديـر إحدى 

املـدارس يف ريـف الحسـكة، أن مدرسـته 

كانـت تضـم 200 طالـب ثانـوي، مشـريًا 

إىل أن معظمهـم غادر إىل إقليم كردسـتان 

يف  يجـدوا  مل  األهـايل  "ألن  العـراق، 

مسـتقبلهم التعليمي داخل سـوريا أي خري 

أو فائـدة".

فرهـاد خليـل، طالـب ثالـث ثانـوي أديب، 

إنـه تـرك تعليمـه يف  قـال لعنـب بلـدي 

مبسـاعدة  اإلقليـم  إىل  وغـادر  الحسـكة 

بعـض املهربـن، "ألننـي لـن أمتكـن مـن 

لـو حصلـت عـى  تعليمـي حتـى  إمتـام 

أننـي سـأصبح يف عـداد  الشـهادة، كـا 

املطلوبـن مـن قبـل اإلدارة الذاتيـة لخدمة 

النظـام".  وكذلـك  اإللزامـي  التجنيـد 

النظام السوري يهمل مدارسه
املـدارس  أن  الحسـكة  أهـايل  يعتـر  ال 

الخاضعة لسـيطرة النظام وقـوات "الدفاع 

الوطني" أفضـل حااًل من مـدارس "اإلدارة 

الذاتيـة"، فهـي تعـاين فقـرًا يف الكـوادر 

التعليم. ووسـائل 

ويـرى جال عمـر، وهو مراقـب تربوي يف 

الحسـكة، أن املـدارس الخاضعـة لسـيطرة 

والوسـائل  للمسـتلزمات  تفتقـر  النظـام 

التعليميـة الكافيـة، مؤكـًدا غياب املدرسـن 

املختصـن "يف ظـل غيـاب الرقابـة ومنح 

إجـازات طويلة للمدرسـن مقابل رشـاوى 

املـدارس". ملدراء 

بينـا يؤكـد مـدرس اللغـة العربيـة، دحام 

بشـري، لعنـب بلـدي أن بعض املـدارس يف 

مناطق سـيطرة النظـام خالية مـن الطالب 

يرفعـون  مدراءهـا  أن  إال  كامـل،  بشـكل 

قوائـم وهمية بأسـاء طـالب "يك ال تغلق 

املدرسـة"، عـى حـد وصفه.

ورغم أن هيئة الربية والتعليم يف "مقاطعة 

الجزيـرة" أعلنـت يف متـوز املـايض، نيتها 

افتتـاح جامعـة "روج آفا"، العـام الدرايس 

الحـايل يف القامشـي عـى أن تضـم أربع 

كليـات يف مقدمتهـا الطـب البـري، إال أن 

الطـالب ال يثقـون مبـا سـتقدمه يف ظـل 

غيـاب االعراف بشـهاداتها.

يضيع طالب الحسـكة بن مـدارس "اإلدارة 

وصـواًل  السـوري"،  و"النظـام  الذاتيـة"، 

إىل املـدارس الخاصـة، بينـا  يجمـع أهايل 

املحافظـة عـى أن القطـاع التعليمـي فيها 

تـرضر كباقـي القطاعـات يف ظـل عوامل 

عـدة أثـرت عليـه بشـكل سـلبي، بينـا ال 

يبـدو أن تطـورًا تعليميًـا قريبًـا ستشـهده 

املنطقـة، وفـق املعطيـات الراهنة.

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.

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

أحمد حاج بكري - ريف الالذقية  

يسـتمر الدفـاع املدين بنشـاطاته يف ريـف الالذقية 

واملناطـق املحيطـة، رغـم املعـارك التي تجـري عى 

أشـدها يف محـاور عدة مـن تلك البقعـة، ومع ضيق 

املسـاحة التي تسـيطر عليها فصائل "الجيش الحر" 

وتقدم قـوات األسـد يف املنطقة.

ويركـز عمل عنـارص الدفـاع املدين اليـوم يف جبل 

الركـان، ويقتر عى إسـعاف الجرحـى وإخاد 

الحرائـق وسـط القصـف اليومـي الذي تتعـرض له 

مـدن وبلـدات املنطقـة، يف ظـل صعوبـات أبرزهـا 

رصـد الطريـق الواصـل بـن قـرى ريـف إدلـب 

الغـريب وجبـل الركان.

ــدين يف  ــاع امل ــر الدف ــعد، مدي ــاج أس ــد ح محم

ــاع  ــارص الدف ــدي أن عن ــب بل ــد لعن ــاحل، أك الس

املــدين تنقلــوا عــرات املــرات مــع النازحــن مــن 

قــرى وبلــدات ريــف الالذقيــة، "لتقديــم املســاعدة 

لهــم وحايتهــم"، موضًحــا أن مركــز قريــة عــن 

ــة  ــل األكــراد نقــل مؤخــرًا إىل قري الغــزال يف جب

خربــة الجــوز، "ملســاعدة املدنيــن يف بنــاء 

ــه". ــا يحتاجون ــري م ــات وتوف املخي

بداية تطور المؤسسة في الساحل
بعمـٍل تطوعـي  السـاحل  املـدين يف  الدفـاع  بـدأ 

لعريـن عنـرًا مـع بدايـة عـام 2014، واقتر 

عملـه حينها عى إطفـاء الحرائق وحراسـة الغابات، 

ولكـن مـا كان ينقصهم هـو التدريب عى إسـعاف 

السـابق  املديـر  تركـاين،  الجرحـى، وفـق أرشف 

للمؤسسـة يف السـاحل، وأمـن عـام الدفـاع املدين 

حاليًا.  السـوري 

ووفـق تركاين نجح عنـارص الدفاع املـدين بإطفاء 

أكـر من 100 حريـق خالل عـام 2014 وحده، رغم 

اسـتخدام "طفايات" قدمية، ومعـدات يدوية خلفتها 

قوات األسـد يف املنطقة.

سبعون عنصًرا يعملون في ريف الالذقية
ماتـزال فـرق الدفاع املـدين فاعلة يف ريـف الالذقية 

كـا يرى سـكان املنطقـة، وقـال تركـاين إن إدارة 

املؤسسـة قّسـمت عنارصهـا إىل ثالثة مراكـز، أولها 

داخـل قريـة دغدغـان يف جبـل الركـان، واآلخـر 

يف خربـة الجوز، إضافـة إىل مركـز اإلدارة يف قرية 

اليمضيـة الحدودية مـع تركيا.

ويعمـل 70 عنـرًا مدّربـن عى إسـعاف الجرحى 

وانتشـالهم من تحت األنقاض باإلمكانيـات املتوفرة، 

واعتـر تركـاين يف حديثـه إىل عنـب بلـدي أن 

دورهـم تزايد بشـكل كبـري بعـد التدخـل الرويس، 

حتـى وصـل إىل مخيـات النـزوح يف ريـف إدلب 

الغـريب، وأشـار إىل أنهـم يضعـون عـى عاتقهـم 

اليـوم بناء املخيـات وتوفـري املياه للنازحـن فيها.

ويـرى بكري الشـيخ عمر، أحـد النازحـن عن قرى 

جبـل األكـراد، أن عنـارص املؤسسـة لعبـوا الـدور 

األكر خـالل املجازر التـي نفذها الطـريان الرويس، 

مشـريًا إىل أنـه اسـتفاد منهـم يف إخـاد حريـق 

شـّب داخـل أرضـه الزراعية يف جبـل األكـراد العام 

املايض، متمنيًـا أن يتطور عمل الدفـاع املدين "الذي 

يلعـب دورًا كبـريًا يف حايـة املدنين".

تشـغل قضيـة ترشـيح الدفـاع املـدين السـوري 

لنيـل جائـزة نوبـل للسـالم الـرأي العـام العاملي 

العـرات مـن  حاليًـا، وبينـا فقـدت املؤسسـة 

عنارصهـا خـالل السـنوات املاضية عى مسـتوى 

سـوريا، فقـدت مؤسسـة السـاحل عنـًرا مـن 

املـايض،  العـام  الركـان  جبـل  يف  كادرهـا 

وأصيـب 11 عنـًرا آخريـن يف مناطـق مختلفة 

عـى مـدار السـنتن املاضيتـن.

مع ضيق الرقعة الجغرافية..

الدفاع المدني
يتابع أعماله في الساحل

http://www.enabbaladi.net/archives/102945
http://www.enabbaladi.net/archives/102951
http://www.enabbaladi.net/archives/102951
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داراني على جسر بين ألمانيا وبولندا

1939 هاجمت أملانيا النازية  يف األول من أيلول 

أملانيا  قليلة.  أيام  احتالها خال  لتكمل  بولندا 

التي كانت قد خرست جزًءا من أراضيها لصالح 

بولندا وفرنسا يف الحرب العاملية األوىل، مل تكن 

لتقبل بأقل من رد الصاع صاعن خاصة مع 

أملانيا  الحلفاء عى  التي فرضها  املذلة  الروط 

يف معاهدة فرساي.

أعلنت فرنسا وبريطانيا يف  بيومن  بعدها 

الثالث من أيلول الحرب عى أملانيا، ثم انضم 

لهم يف ذلك االتحاد السوفييتي، الذي وجد يف 

الحروب  أكر  لتنطلق  النازية عدوا مشرتكًا، 

التاريخ البري وأكرها وحشية  املعروفة يف 

عى اإلطاق.

النازية معسكر  أملانيا  عى أرض بولندا أسست 

النازية  "آوس شفيتز"، أكر معسكرات 

السن  اليهود واملعاقن وكبار  املخصصة إلبادة 

واألرسى وغرهم من "الفائضن عن الحاجة"، 

الذي نظّر مع  نيتشه،  الفيلسوف  بحسب تعبر 

البري"، هناك كان  النسل  آخرين "لتحسن 

مئات اآلالف )التقديرات تشر إىل حوايل مليون 

ونصف ضحية يف املعسكر( يساقون إىل أفران 

أحالتهم رماًدا خال دقائق. 

الحرب  أملانيا  للجميع، خرست  النهاية معروفة 

مرة أخرى، وحوايل سبعة ماين من مواطنيها، 

فيا  أراضيها  املنترصون  الحلفاء  وتقاسم 

بينهم، كا خرست أجزاء مرة أخرى لصالح 

التي لحقت بها  بولندا كتعويض عن األرضار 

جراء االحتال النازي، فيا بقي معسكر "آوس 

اليوم  الذي تحول ملتحف، شاهًدا حتى  شفيتز"، 

النازية. هولوكوست  عى 

الهولوكوست حالة عادية النفات دوافع  ليس 

وحشية لدى اإلنسان كا حدث يف أحداث 

حالة  هو  الهولوكوست  مشابهة،  تاريخية 

منوذجية لنمط من "الحداثة" استمر حتى بعد 

الثانية، منط نجد فيه "ترانسفر"  العاملية  الحرب 

حديثة  نقل  بوسائل  للمعتقلن  جاعي 

)قطارات( إىل داخل معسكرات خارج املدن ال 

الذين يجب أن تتلوث حياتهم برؤية  الناس  يراها 

مشاهد اإلعدام، يرف عليها رجال يرتدون 

بدالت نظيفة ولديهم عوائل وأطفال وحياة 

اإلعدام  اجتاعية مميزة و"راقية"، حتى طريقة 

نفسها تعتر حديثة وتحقق أكر قدر من اإلبادة 

الطرق و"أنظفها".  بأرسع 

لنظام  خططها  وأمريكا  بريطانيا  وضعت 

ما بعد الحرب يف ميثاق أغسطس األطلنطي 

1941، ومل تكن هناك إشارة خاصة  يف العام 

بأنه  العنرصية، وشعر "ترتشل"  للمساواة 

ينبغي أن يعاد حق تقرير املصر للشعوب 

لكنه  النازي،  التي غزاها واستعمرها  األوروبية 

مل يرد أن يفرس ذلك عى أنه مرر ملنح حق 

التي غزاها  تقرير املصر للشعوب غر األوروبية 

مجلس  أخر  ولذلك  الريطانيون،  واستعمرها 

االتفاق  لتوضيح حيثيات  الرطاين  العموم 

"يف اجتاع األطليس كان يف ذهننا أساًسا، 

الذايت، والحياة  السيادة، والحكم  استعادة 

القومية ألمم أوروبا التي تخضع اآلن لنر الحكم 

النازي، وهي مشكلة منفصلة متاًما عن حقوق 

للتاج  بالوالء  يدينون  الذين  املستعمرات  سكان 

الريطاين".

وبحسب ويل كيمليكا، فإن ترتشل صدمته 

لكن  للنازية،  اآلري  التفوق  أيديولوجية  بالفعل 

ما صدمه أكر )وصدم غره( هو الطريقة التي 

البيضاء  األوروبية  الشعوب  النازي  عامل بها 

األخرى، كا لو أنهم ليسوا أفضل من األفارقة 

واآلسيوين، وقد سبق أن قال هتلر إن "روسيا 

لنا، والروس هم زنوجنا"،  بالنسبة  إفريقيا  هي 

وعى حد تعبر القديس كلر دريك "إبادة 

البوشان )شعب بدايئ يف جنوب إفريقيا( 

وإبادة اإلخوة األوروبن )من عرق آخر( يشء 

االختاف". أتم  مختلف 

الثانية  العاملية  الحرب  إذن مسؤولية  أملانيا  حملت 

النازية  لوحدها، ومل يكن مقبواًل غر اتهام 

الحرب، واعتر عى  بالتسبب بكوارث  والفاشية 

نطاق واسع أن املشكلة هي يف النازية والخطاب 

القومي العنرصي فقط، وليس يف حالة الحداثة 

التي استمرت يف توليد املجازر، عى ما يوضحه 

املهم "الحداثة  زيجمونت باومان يف كتابه 

والهولوكوست". 

من أجل ذلك مل يجد الغرب من طريقة لاعتذار 

من اليهود، إال برعايته هولوكوست آخر يف 

الفلسطيني ألكر  الشعب  تعرض  فلسطن، حيث 

بالتاريخ، ومتاأل  "ترانفسر" معروف  عملية 

الغرب عى نفسه ليصدق أساطر وخرافات عن 

أرض با شعب وشعب با أرض ليحيل إقليًا 

كامًا إىل خراب. 

عى جرس واقع عى نهر نايسه يف مدينة 

األملانية  الحدود  تتقاسمها  التي  غورليتز 

التي كانت فاتحة حرب راح  البولندية، الحدود 

ضحيتها سبعن مليونًا، وقف داراين يراقب 

تدفق الناس عى الجرس يف االتجاهن، مل تبَق 

حدود "هنا"، وال جيش وال رشطة بن الجانبن، 

ال حروب وال دمار وال دماء، كله انتقل إىل 

"هناك".

"هناك" أطفال محارصون يبحثون يف القامة 

عا يسد الرمق، "هناك" أمم متحدة ترعى 

تهجرهم من أرضهم، "هناك" مانعون 

انتشاء جاعي  ومقاومون يحتفلون يف حفلة 

عرقي. بتطهر 

جرًسا يبنون "هنا" وال يبنون "هناك" إال 

الجدران، "هناك" حيث الطهر األعظم، "هناك" 

حيث الشهداء، "هناك" داريا.

يونس الكريم 

الفــرة  خــالل  لألحــداث  املتابــع 

الســابقة يجــد أن اإلعــالم املقــرب 

ــم عــن اتفــاق بــن  ــروس، تكل مــن ال

جهــة،  مــن  واإليرانيــن  الــروس 

واألتــراك مــن جهــة أخــرى، يتــم 

ــوات  ــم ق ــاف دع ــة إيق ــه مقايض في

"ســوريا الدميقراطيــة" )الكرديــة(، 

مقابــل إيقــاف دعــم تركيــا لـــ "جيش 

ــة  ــب منطق ــاء حل ــع بق ــح"، م الفت

النظــام،  لســلطة  مدنيًــا  خاضعــة 

دون وجــود أي ميليشــيات للنظــام 

ــن  ــاق ب ــم االتف ــة، وترج أو املعارض

األطــراف كالتــايل:

النظام وحلفاؤه
ــوات  ــام وق ــن النظ ــارك ب ــدأت مع ب

الحســكة،  مدينــة  يف  "أســايش" 

قــوات  طــرد  إىل  تفــي  كادت 

ــوال  ــكة، ل ــة الحس ــن محافظ ــد م األس

تدخــل األمريكيــن لصالــح قــوات 

والــروس  الدميقراطيــة"،  "ســوريا 

ــي  ــم. وه ــة يف حميمي ــح التهدئ لصال

املــرة األوىل التــي يســتخدم فيهــا 

النظــام طريانــه ضــد قــوات "ســوريا 

وأســايش". الدميقراطيــة 

ورغــم انتهــاء املعــارك بتنــازل جــزيئ 

مــن قبــل النظــام عــن محافظــة 

"ســوريا  قــوات  أن  إال  الحســكة، 

الحاضنــة  خــرست  الدميقراطيــة" 

ــن  ــر م ــكل أك ــي تش ــة، الت العربي

ــي  ــة، والت ــا امليداني ــن قوته %40 م

ــا  ــوات. ك ــن الق ــقاق ع ــدأت باالنش ب

خــرست صورتهــا أمــام العــامل كإقليم 

دميقراطــي يطمــح بــأن ينــأى بأبنائــه 

ــوريا. ــة يف س ــرب املجنون ــن الح ع

إىل فصــل  عمــد  النظــام  أن  كــا 

اإلدارة  عــى  والضغــط  املوظفــن 

الذاتيــة، التــي تتبــع لهــا قــوات 

"ســوريا الدميقراطيــة" اقتصاديًــا، 

الرافضــن  املوظفــن  بفصــل 

ــه  ــاط لدي ــوف االحتي ــاق بصف لاللتح

يف "فــوج 154، إضافــة اىل تقييــد 

ــار  ــدين إىل مط ــريان امل ــة الط حرك

ــم اإلدراة  ــل إقلي ــا جع ــي، م القامش

ــة وشــح باملــواد  ــة يعيــش بعزل الذاتي

اليوميــة، عــدا تســليح امليليشــيات 

ــد إدارة  ــل ض ــريًا لعم ــيحية تحض املس

ــا  ــاع أنه ــي يش ــة، والت ــم الذاتي اإلقلي

تطالــب بــأن تكــون املناطق املســيحية 

تحــت حايتهــا، مــا يعنــي طــرد إدارة 

ــة  ــز التجاري ــارج املراك ــم إىل خ اإلقلي

يف املــدن الكبــرية، مــا يفقدهــا املعنــى 

ــيطر. ــإدارة والس ــي ل الحقيق

الجانب التركي
عمــل الجانــب الــريك عــى االتفــاق، 

ــراق  ــم الع ــة إلقلي ــع اإلدارة الذاتي م

ــجيع  ــالكا، و تش ــر س ــالق مع بإغ

األحــزاب التــي تنضــوي تحــت عبــاءة 

ــى  ــراق ع ــم الع ــة إلقلي اإلدارة الذاتي

إدارة  ضــد  املدنيــة  االحتجاجــات 

ــاره  ــوري، وإظه ــذايت الس ــم ال اإلقلي

إعالميًــا بأنــه عبــارة عــن ســلطة 

ميليشــيات تســتخدم مــن األمريكيــن 

ــة  ــم مرتزق ــش"، وأنه ــة "داع مبحارب

ــوى  ــش"، س ــن "داع ــون ع ال يختلف

ــم. ــة الدع بنوعي

كــا أن الجانــب الــريك فتــح معركــة 

ــوات  ــد ق ــس ض ــرات بجرابل درع الف

بشــكل  الدميقراطيــة"  "ســوريا 

ــة  ــة، املعرك ــش" ثاني ــايس و"داع أس

التــي مــن شــأنها الضغــط عــى 

ــا،  ــة" وإضعافه ــوريا الدميقراطي "س

بحيــث تكــون غــري قــادرة عــى وصل 

ــي  ــا ينه ــا، م ــم ببعضه ــق اإلقلي مناط

ــي  ــكل حقيق ــم بش ــة اإلقلي ــم إقام حل

ــورية. ــرب الس ــاف الح ــد إيق بع

افتتــاح معركــة جرابلــس  أن  كــا 

رصف نظــر العــامل، إعالميًــا عــى 

ــا  ــحبت تركي ــب، وس ــن حل ــل، ع األق

التــي  الحــر"  "الجيــش  فصائــل 

متولهــا، للمشــاركة مبعركــة جرابلــس.

اإلخــوان  دفــع  ذلــك  إىل  أضــف 

بشــكل  الشــام  )أحــرار  املســلمن 

ــاحل  ــارك الس ــول مبع ــايس( للدخ أس

ــف  ــا أضع ــاة، م ــر ح ــة تحري ومعرك

الســيطرة يف حلــب، وســمح لهــا بــأن 

ــقوط. ــزة للس ــون جاه تك

هــذا مــا رّصح بــه إعــالم النظــام 

ــريك،  ــوزراء ال ــس ال ــوري ورئي الس

ــاء  ــه "إن ش ــدرم بكلمت ــي يل ــن ع ب

اللــه… ســنطبع العالقــات مــع الدولــة 

ــورية". الس

إن معركــة حــاة والســاحل هــي 

معــارك جانبيــة تفقــد القــوة، يف 

حلــب،  املعارضــة  خــرست  حــال 

ــتكون يف  ــها س ــب نفس ــل إن ادل ب

ــا،  ــرويس لتحويله ــروع ال ــن امل ع

تضــم  التــي  الجحيــم  إمــارة  إىل 

التطــرف، وعليهــا إمــا التســوية مــع 

ــرب  ــرة "الح ــون بدائ ــام أو تك النظ

ــاب". ــى اإلره ع

أحمد الشامي 

اتفاق "سايكس- بيكو" الذي رسم حدود 

املنطقة كا نعرفها مل يكن اتفاًقا جيًدا بالنسبة 

للعرب، لكن بالنسبة للكرد فقد كان هذا االتفاق 

كارثًيا، إذ حرمهم من الحصول عى دولة خاصة 

بهم.

لسنا مسؤولن عا حل بالكرد، فلم يكن لنا 

كشعوب وكعرب أي رأي، ومل يسترنا أحد يف 

شأن الحدود وشكلها والتوزيع الدميوغرايف 

داخلها.

يف التقييم األخر، تبقى الحدود مسألة إدارية 

غر حاسمة، حن يتم احرتام حقوق اإلنسان 

األساسية، بداللة أن هناك دواًل مصطنعة 

كثرة، يف آسيا وأفريقيا وأمريكا وحتى يف 

أوروبا ذاتها. بلجيكا هي دولة مصطنعة تضم 

فرنسين وهولندين. هنالك لغتان رسميتان يف 

بلجيكا، وأربع يف سويرسا. رغم ذلك، ال أحد يف 

هذين البلدين يحمل الساح ويطالب بالتنقية 

العرقية.

يف أمريكا الجنوبية، كل الحدود مصطنعة، 

لدرجة أن السلفادور وهندوراس اشتبكتا يف 

حرب بعد مباراة يف كرة القدم! املواجهة بن 

منتخبي البلدين كانت الرارة التي كشفت نزاًعا 

حدوديًا قدميًا سببه عدم تناسب حدود البلدين 

مع دميوغرافية كل منها.

مع ذلك، متكنت شعوب أمريكا الاتينية، 

مبا فيها األرجنتن والرازيل من تجاوز 

عداواتها املزمنة ومن بناء اقتصادات مزدهرة 

ودول مستقرة وصاعدة حن احرتمت النخب 

السياسية القانون الدويل وحقوق اإلنسان، كل 

إنسان، مبن فيهم مواطنو الجوار.

هل هذا ماينتظر الكرد والعرب؟ هذا هو حلم كل 

من يريد الخر للمنطقة.

إن كان السيد مسعود الرزاين يتمتع بالحكمة، 

فهذا ليس حال حزب العال الكردستاين 

و"عصابات" صالح مسلم، بداللة عمليات 

التطهر العرقي يف مناطق سيطرة امليليشيات 

الكردية املتعاونة مع نظام الراميل.

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 عى رأس 

التنظيات الكردية وليس صالح مسلم لكانت 

الثورة يف حال أحسن بكثر.

رغم التطهر العرقي ورغم تعاون صالح 

مسلم مع نظام العصابة، فإننا ال نفهم 

استاتة بعض الفصائل الثورية يف مواجهة 

امليليشيات الكردية لدرجة ترك الجبهات مع 

نظام الكياوي! صحيح أن املواجهة ستكون 

حتمية يف املستقبل بن من يتعرضون للتطهر 

العرقي من العرب، ومن يتعاونون مع القاتل 

األسدي، لكن هل ترر هذه املواجهة، التي تبقى 

ثانوية اليوم، ترك جبهات حلب لتسقط مواقعها 

الواحدة تلو األخرى؟

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 السورين 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 أواًل مشكلة تركية، ثم 

إيرانية وعراقية. الكرد السوريون يف غالبيتهم 

ملتزمون بالثورة وهم يعيشون بن ظهرانينا 

منذ قرون وال يوجد سوري عاقل يؤمن 

باالنفصال بن العرب والكرد.

ال يوجد أي مرر لي ميوت الثوار السوريون 

يف مواجهة مع الكرد ليست يف مصلحة 

الكرد وال الثورة السورية وال املستقبل السوري 

الواحد. الكرد ليسوا أعداءنا ال اليوم وال غًدا.

حن يرغب األتراك يف مواجهة الكرد فهذا شأن 

تريك ال يخصنا رغم تعاطفنا مع الدولة الرتكية 

ورغبتنا يف رؤية هذا الجار الكبر مستقًرا 

ومزدهًرا. ال داعي ليسيل الدم السوري، مجانًا، 

يف قضية ليست سورية، فدم السورين ليس 

رخيًصا علينا.

إن كانت الفصائل قد تلقت "وعوًدا" تركية 

فلنتذكر أن وعود السيد "أردوغان" مثل "لن 

تكون هناك حاة أخرى..." مل تكن برًدا وساًما 

عى السورين.

محمد رشدي شربجي 

سقطت حلب أم أسقطت؟في المسألة الكردية
انسحب مقاتلو "جيش الفتح" من كلية التسليح والكلية الفنية، بعد هجوم عنيف من قبل قوات 

األسد، التي تساندها المليشيات الطائفية وحزب اهلل، مستخدمًة أسلحة جديدة في المعركة، ما 
يعني عودة الحصار إلى األحياء الشرقية لمدينة حلب، لكن هل كان سقوط حلب مفاجًئا؟

http://www.enabbaladi.net/archives/102943
http://www.enabbaladi.net/archives/102935
http://www.enabbaladi.net/archives/102164
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عنب بلدي - خاص 

يتنّقــل الفــالح الخميســني ومــريب األبقار 

محمــد عــي الخــويل، بــن مــدن وبلــدات 

ــالف  ــن أع ــا ع ــة، باحثً ــة الرقي الغوط

ــة  ــا مــن الهيئ لبقــرة تســلّم ســند متليكه

ــن  ــة  )IHR(، م ــانية الدولي ــة اإلنس اإلغاث

ــور  ــري )يف ط ــار بكاك ــاين أبق ــن مث ضم

الــوالدة األوىل(، وزعــت خــالل حفــل 

ــق  ــف دمش ــة ري ــس محافظ ــرضه مجل ح

والهيئــات اإلنســانية يف بلــدة مرسابــا 

ــاري. ــول الج ــاء 6 أيل الثالث

الخــويل عــّر يف حديثــه إىل عنــب بلــدي 

عــن ســعادته بتملّــك البقــرة، ووجــد 

ــن  ــض ع ــن التعوي ــريًا م ــزًءا يس ــا ج فيه

ــية"  ــا بـ"القاس ــي وصفه ــارته الت خس

عندمــا فقــد 30 بقــرة وعــدًدا مــن األغنــام 

إثــر القصــف، بينــا "أكل بعضهــا اآلخــر 

بســبب نقــص األعــالف وغــالء أســعاره" 

ــول. ــا يق ك

ــن  ــتفيد م ــده املس ــويل وح ــن الخ مل يك

سلســلة مشــاريع "تربيــة البكاكــري"، 

ــذ  ــانية من ــة اإلنس ــا الهيئ ــي ترعاه والت

عــام 2015، إذ حصــل مثانيــة مــن أقرانــه 

عــى البقــرة التــي قــّدر فالحــو الغوطــة 

ســعرها يف ظــل الوضــع الحايل بـــ 550 

ــورية. ــرية س ــف ل أل

مطلــع  للربيــة  األول  املــروع  بــدأ 

ــوم،  ــراس املرح ــق ف ــايض، وف ــام امل الع

ــة، ووزع  ــة يف الغوط ــب الهيئ ــر مكت مدي

مركزهــا يف مرسابــا 31 بقــرة حلــوب 

ــع  ــا، م ــة دوم ــن يف مدين ــى الفالح ع

علــٍف يكفيهــا لثالثــة أشــهر، ثــم انطلقــت 

ــة  ــع رشك ــيق م ــة بالتنس ــة الثاني املرحل

"راف" القطريــة، ووزعــت قبــل أيــام 

ــتفيدين. ــى املس ع

شــهادة أرض "طابــو"، وبــراءة ذمــة، ها 

ــه  ــتفيد تقدمي ــى املس ــب ع ــا يج ــم م أه

ــة"، كــا  ــح البيطري لالســتفادة مــن "املن

أســاها املرحــوم، وجــاءت املشــاريع بعــد 

أن اضطــر الفــالح لذبــح الحيوانــات التــي 

ــا يف  ــن لحمه ــتفادة م ــا لالس كان يربيه

ظــل الحصــار.

ــاول  ــي تح ــدة الت ــت "IHR" الوحي ليس

ــت  ــي تناقص ــار الت ــى األبق ــاظ ع الحف

بشــكل كبــري، إال أن مديرهــا يف الغوطــة، 

ــال،  ــذا املج ــًا يف ه ــزًءا مه ــا ج اعتره

بعــد أن ســاهم الحصــار بتخفيــض عــدد 

ــف رأس، إىل  ــن 120 أل ــار م رؤوس األبق

ــه. ــد وصف ــى ح ــط، ع ــة آالف فق ثالث

ــف دوالر  ــف 30 أل ــري كلّ ــروع األخ امل

أمريــي، بحســب تقديــرات املرحــوم، 

ــره،  ــا يدي ــا مختًص ــال إن كادًرا بيطريً وق

معتــرًا أن املشــاريع أوجــدت فــرص 

عمــل، وزادت الحركــة الرائيــة لألعــالف.

ــي  ــث العم ــم البح ــة بدع ــاركت الهيئ وش

مــن خــالل مشــاريع أخــرى رعتهــا، 

منــذ  عليهــا  بلــدي  عنــب  واطلعــت 

"محطــة  مــروع  وأبرزهــا  البدايــة، 

أمهــات األرانــب" الــذي بــدأ مطلــع 

ــب  ــد األران نيســان 2015، ووزعــت املوالي

عــى قســم العلــوم يف املعاهــد املتوســطة 

ــة. ــرة ضمــن الغوط املنت

ــة يف  ــت الهيئ ــهر وزع ــبعة أش ــل س قب

قريتــي الريحــان والشــيفونية  أغناًمــا 

عــى 79 أرملــة، حصلــت كٌل منهــن عــى 

ــتة  ــا س ــف يكفيه ــع عل ــام م ــة أغن ثالث

أشــهر، ويطمــح القامئــون عليهــا لتوزيــع  

ــن  ــح، ضم ــاريع املن ــن مش ــرة ضم 50 بق

خمــس مناطــق داخــل الغوطــة الرقيــة، 

ــب. ــتقبل القري يف املس

وبينــا تهــدف "IHR"، إىل التوجــه مــن 

النمــط التقليــدي للعمــل اإلغــايث، إىل 

ــال  ــم أمث ــال بتقدي ــوي  الفّع ــل التنم العم

هــذه املشــاريع،ال يبتغــي الخــويل، ســوى 

تأمــن رزقــه وزوجتــه وأطفالــه الســبعة، 

ــة،  ــن يف الغوط ــن الفالح ــه م ــا أقران ك

مــن خــالل االســتفادة مــن حليــب البقــرة 

الــذي  املولــود  ومــن  تســلمها  التــي 

ــهر. ــة أش ــد ثالث ــتنجبه بع س

صهيب السالمات  

السـورية مـن  املُـدن  املحليـة يف  املجالـس  "تحوَّلـت 

السـلل  لتوزيـع  مراكـز  إىل  املحليـة  لـإدارة  مراكـز 

مضمونهـا،  مـن  وفّرغـت  الحليـب،  وعلـب  الغذائيـة 

لريتبـط اسـم املجالـس املحليـة باملسـاعدات الغذائيـة 

املعلـب" والفـول  والرغـل  الزيـت  وعلـب 

إنَّ وعينـا العميـق بأهميـة املجالـس املحليـة والحفاظ 

عليهـا ودعمهـا لتكـون املمثـل الرعـي للمجتمعـات 

م علينـا طـرح هـذا املوضـوع للنقـاش  املحليـة، يُحتِـّ

والبحـث ملعرفـة نقـاط الضعـف ومعالجتهـا ومعرفـة 

نقـاط القـوة وتعزيزهـا.

فـإذا نظرنـا ألسـباب فشـل املجالـس املحليـة يف أغلب 

املـدن السـورية، سـنجد أنَّ أبرزهـا هـو عـدم وجـود 

تدعـم  النظـام  حكومـة  عـن  بديلـة  فعليـة  حكومـة 

املجالـس املحليـة ماديًـا وإداريًـا، كرواتـب للموظفن 

ومسـتلزمات واحتياجـات إقامـة واسـتمرارية املجلس 

املحـي، ألنَّ العمـل التطوعـي أصبـح غـري ممكـن يف 

ظـلِّ هذه الظـروف الصعبـة بعد مي خمس سـنوات 

مـن عمـر الثـورة، عـالوًة عـى ذلـك، إنَّ اإلفـراط يف 

العمـل التطوعـي دوًمـا يكـون عـى حسـاب التنظيم 

وااللتـزام بالقوانـن والنُّظـم التي تحكم عمـل املجالس 

. ملحلية ا

يف  املوجوديـن  نحـن  بنـا  تتعلـق  أسـباٌب  وهنالـك 

والبـري  املعنـوي  عـَم  الدَّ م  نقـدِّ ال  إنَّنـا  إذ  الداخـل، 

للمجالـس املحليـة، فجميع بـوادر التشـجيع والرغيب 

مفقـودٌة. والنـاس ال تتعـاون معهم وال تُسـهِّل أعالهم 

وال تُحِسـُن معاملتهـم، بل تسـارع بالتخويـن والطَّعن 

م ملثل هـذا العمل  والشـتم واالسـتهزاء، ما يجعـل التقدُّ

ه محفـوٌف باملكاره،  أمـرًا صعبًـا ال يرغـب به أحـٌد ألنَـّ

وبالتايل سـيتجنَّب أهـل الخـرة والكفاءة التقـدم لهذا 

املكان، الذي نحن بأشـدِّ الحاجة لتفعيله، ألنَّ االسـتهزاء 

والسـخرية والتَّصغـري مـن شـأن القامئـن عـى هذا 

العمـل يقلِّل من هيبـة املجالس املحلية ويجعلهـا ُمهانًة 

النـاس، وهـذا كفيـٌل يف إفشـال املجالـس  يف أعـن 

ٌة من شـعبية  املحليـة ألنَّ نجاحهـا ورشعيتهـا مسـتمدَّ

. هلها أ

ومن األسـباب التي سـاهمت يف تقليـص دور املجالس 

املحليـة أيًضـا، عـدم وجـود ضوابـط لعمـل املنظات 

الواحـدة،  البلـدة  الداخـل، وتشـّعب األطـراف يف  يف 

كٌل يعمـل ملنظمتـه وجهته التـي تدعمـه دون مرجعية 

تجمـع ممثـي املنظـات يف الداخل تحت سـقٍف واحٍد 

هـو املجلـس املحـي، ألنَّ كُـرة األيـادي التـي تتبـع 

للخـارج دون ضوابـط ستفسـد البلد.

لقـد تحولـت املجالـس املحليـة يف ُمدننـا إىل مراكـز 

لتوزيـع السـلل الغذائيـة وعلـب الحليـب، وتفرَّغت من 

مضمونهـا، لريتبط اسـم املجالـس املحلية باملسـاعدات 

الغذائيـة وعلـب الزيـت والرغـل والفـول املعلب.

إدارة  وحتـى نعيـد تفعيـل دور املجالـس املحليـة يف 

شـؤون البلدات بشـكل فعي لتقـدم الخدمـات وتغطي 

االحتياجات األساسـية للسـكان املحلين، ال بُدَّ من إطالق 

حملـة توعيـة تعيـد تعريـف النـاس مبهـام املجالـس 

البلـدات  شـؤون  وتسـيري  إدارة  يف  ودورهـا  املحليـة 

واملـدن، إذ إن املفاهيـم قـد ضاعـت بعـد هـذا الكـم من 

الفـوىض والتقصـري واملعانـاة، فـإذا أردنا الخـروج من 

هـذه الفـوىض عـى املسـتوى املحـي يجـب أن نقّوي 

املجالـس املحليـة ونبحـث لهـا عن دعـم مـادي يغطي 

ـا مـن خـالل مشـاريع إنتاجيـة يعـود  احتياجاتهـا، إمَّ

ريعهـا للمجلـس املحـي، أو مـن خـالل تفعيـل أنظمة 

جبايـة أو بـدل خدمات تقـدم للمواطنـن، وذلك بفرض 

مبالـغ زهيـدة جـًدا عـى املواطنـن يتم جمعها بشـكل 

لطيـف ال يشـعرون به، عـن طريـق ربطة الخبـز مثاًل، 

لتعـود عى املجلس املحـي مببالغ كبرية ينفقها حسـب 

الحاجـة، وباملقابل وبشـكل رضوري يجـب تقديم الدعم 

اإلداري مـن خـالل إقامـة دورات تدريبيـة مكثفـة تعلم 

النـاس مبـادئ اإلدارة الرشـيدة ورضورتهـا لخلق جرس 

مـن الثقة بـن املجتمع واملجلـس املحي، فحينـا يأخذ 

املجلـس املحي مـن املواطنـن رضيبًة وال يكون شـفافًا 

معهـم يف كيفيـة رصف هذه املبالغ فذلك سـيؤدي حتًا 

لخلـق حالة مـن التوتـر وعـدم الثقة.

لكـوادر  تدريبيـة  دورات  إقامـة  آخـر  جانـب  ومـن 

املجالـس املحليـة يتعرفون من خاللها عـى كيفية إدارة 

الكتل املاليـة وإعـادة تدويرها، وتزويدهـم بآليات عمل 

تعتمـد عى إجـراءات سـليمة تحمي املوظـف واملواطن 

وتبقـي املـال العـام تحت أنظـار املجتمـع املحي. 

الداخـل  يف  تعمـل  التـي  للمنظـات  بالنسـبة  أمـا 

السـوري، فيجب عـى املجالـس املحليـة أن تنفتح عى 

جميـع املنظـات مـن أجـل فتـح باب آخـر مـن أبواب 

عـم املقدمـة من خـالل هـذه املنظـات، ألنَّ الوضع  الدَّ

السـوري الراهـن بحاجـة للخدمـات التـي تقدمها هذه 

املنظـات يف جميـع املجـاالت، لكـن مـا يجـب أن يتمَّ 

التعامل معه بشـكل صـارم ووضع حد له هـو أن تقوم 

هـذه املنظـات بالتغريد خـارج الرسب والعمل بشـكل 

منعـزل عن املجلس املحـي وخارج مظلَّتـه لتخلق كيانًا 

إداريًـا آخر يفـرِّق الناس ويشـتُّت وحدتهـم، حيث يعدُّ 

املجلـس املحي فـوق أيَّ منظمة مـن الناحيـة اإلدارية، 

ويجـب التنسـيق معـه مـن قبـل املنظـات التـي تريد 

العمـل يف الداخـل لتحقيـق عمـل إيجـايب يصـب يف 

البلد.  مصلحـة 

أمـا إذا بقينـا نُرهـن أنفسـنا للمنظـات، ونجعلها فوق 

املجالـس املحليـة فلن نصـل يوًما إىل حـل، ألنَّ الجميع 

يخدمـك ملصالحـه، واملجلـس املحـي هـو الجهـة التي 

متثـل املجتمعـات املحليـة بشـكل رشعـي، لذلـك يجب 

أن نجعـَل منـه سـقًفا نقـف جميعنـا تحتـه، ويكـون 

والؤنـا لبلدنـا ودعمنا ملجلسـنا حتـى لو كنـا نعمل مع 

منظـات مختلفـة، يجب أن تكـون لنا مرجعيـة محلية 

تديـر شـؤوننا، نلتقـي جميعنـا عرهـا لـي ال نصبح 

ألعوبـًة بيـد اآلخرين. 

النجـاح اإلداري عـى مسـتوى القرية الواحـدة يجعلنا 

نتخطـى هذه األزمـات والتغريات الجوهريـة يف تاريخ 

بيئـٌة  فالفـوىض  واألرضار،  الخسـائر  بأقـل  سـوريا 

مالمئـٌة لجميـع األوبئة والفريوسـات التـي تتغلغل يف 

لحمنـا وتجعـل منـا هشـيًا تـذروه الريـاح، وبالتايل 

تعـود علينـا الثـورة بالخرسان.

لحماية الثروة الحيوانية..

ع أبقاًرا على فالحي الغوطة
ّ

"IHR" توز

لماذا تفشل المجالس المحلية في سوريا

ال ُيفّرق 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 

وضعت على عاتقها حماية الثروة الحيوانية من االنقراض من خالل مشاريع حّثت على تربيتها.

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

http://www.enabbaladi.net/archives/102939
http://www.enabbaladi.net/archives/102936
http://www.enabbaladi.net/archives/102939
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أبرز الفصائل المقاتلة والعمليات الكبرى ضد النظام 

أسماء تاريخية وديـنية.. تغيـــــــــــب "سوريا" عن معظمها
التاريخ اإلسالمي،  تنفد من كتب  والعلماء والمجددين،  والتابعين   الصحابة  أسماء  تكاد 

والمعارك  والكتائب  الفصائل  تسميات  في  واستهلكت  سوريا  في  استخدمت  ما  لكثرة 
الصغيرة. العمليات  وحتى 

أبرز المسميات اإلسالمية في الساحة السورية 
ونـورد هنـا أبـرز عـرة تشـكيالت عسـكرية، اتخذت 

طابًعـا إسـالميًا يف مسـمياتها، رغم اختـالف انتاءاتها 

والعقائدية: التنظيميـة 

"الدولة اإلسالمية"
دخـل تنظيـم "الدولـة" األرايض السـورية يف األشـهر 

األوىل مـن العـام 2013، واسـتطاع مـع مطلـع العـام 

التـايل فرض سـيطرته عى مناطق واسـعة من سـوريا، 

أبرزهـا محافظـة الرقة وأجـزاء من دير الزور والحسـكة 

وأعلـن يف  دمشـق،  وريـف  وحلـب وحمـص وحـاة 

كانـون الثـاين 2014 "الخالفة اإلسـالمية" يف سـوريا 

"خليفـة  البغـدادي  بكـر  أبـو  وتنصيـب  والعـراق، 

للمسـلمن".

ينتمــي التنظيــم إىل التيــار الســلفي الجهــادي، وبــدأت 

ــدة"،  ــم "القاع ــرع لتنظي ــراق كف ــن الع ــه م انطالقت

ــه  ــن حرب ــا، وأعل ــتقل تنظيميً ــث أن اس ــا لب ــه م لكن

ــم  ــوريا، بته ــرى يف س ــل األخ ــم الفصائ ــى معظ ع

ــة  ــدة دول غربي ــت ع ــوات"، وأعلن ــرّدة" و"الصح "ال

ــه. ــكري ملحاربت ــف عس ــكيل تحال ــة تش وعربي

حركة "أحرار الشام اإلسالمية" 
مبجموعـة   ،2011 العـام  أواخـر  الحركـة  تأسسـت 

كتائـب متحالفـة يف محافظـات حـاة وإدلـب وحلب، 

وأصبحـت يف غضون عـام أحد أبـرز الفصائـل املقاتلة 

عى السـاحة السـورية، وتضـم تيارين رئيسـين: األول 

سـلفي جهـادي، والثـاين وسـطي معتـدل مقـرب مـن 

"اإلخـوان املسـلمون".

قتـل معظـم قـادة الصـف األول مـن الحركـة يف أيلول 

2014، يف عمليـة اغتيـال ال زالـت غامضة حتـى اليوم، 

السـورية  السـاحة  يف  قوتهـا  عـى  حافظـت  لكنهـا 

عـى املسـتويات العسـكرية والسياسـية، وتتلقـى دعًا 

عسـكريًا وماليًـا مـن دولـة قطر.

"جيش اإلسالم" 
الفصائـل  أبـرز  كذلـك يعتـر "جيـش اإلسـالم" مـن 

املقاتلـة يف سـوريا، تأسـس عـى يـد زهـران علـوش 

العـام  أواخـر  الرقيـة  الغوطـة  كفصيـل صغـري يف 

2011، ومـا لبـث أن توسـع نشـاطه يف ريـف دمشـق 

ومحافظـات أخرى يف سـوريا، ويحسـب الفصيل أيًضا 

عـى التيـار السـلفي املعتـدل.

اغتيـل زهران علـوش يف كانـون األول 2015، بصاروخ 

موجـه مـن طائـرة يعتقـد أنها روسـية، ليخلفـه عصام 

بويضـاين يف قيـادة "جيش اإلسـالم"، ويتلقى الفصيل 

دعـًا من اململكـة العربية السـعودية. 

جبهة "فتح الشام" 
تأسسـت جبهـة "فتح الشـام" )جبهـة النرة سـابًقا( 

مطلـع العـام 2012، عـى يد "أبـو محمد الجـوالين"، 

لتنظيـم  الوقـت فكريًـا وتنظيميًـا  وتبعـت منـذ ذلـك 

"القاعـدة"، وتطـور أداؤهـا ونشـاطها عـى السـاحة 

السـورية لتصبـح اليوم أحد أبـرز الفصائـل املقاتلة يف 

سـوريا، وتحسـب عـى التيـار السـلفي الجهادي.

قتـل عـدد مـن قيـادات الصـف األول للجبهـة بغـارات 

لطائـرات يرّجـح أنها أمريكيـة، كان آخرها قبـل يومن، 

حيـث اغتيـل قائدهـا العسـكري أسـامة منـورة )أبـو 

عمـر رساقـب( أثناء وجـوده يف ريـف حلـب الجنويب، 

ويعتمـد الفصيـل عى مكتسـباته يف املعـارك كمصادر 

متويل بحسـب مـا رصح سـابًقا، إال أن مصـادر إعالمية 

مـن  متويـل  عـى  الجبهـة  حصـول  سـابًقا  أكـدت 

شـخصيات ودول عربيـة.

"فيلق الشام" 
أعلــن عــن تأســيس "فيلــق الشــام" يف آذار 2014، مــن 

اندمــاج عــدة ألويــة وكتائــب شــال ووســط ســوريا، 

ويعــرف عــن الفصيــل كفاءتــه العاليــة وضمــه عــدًدا 

مــن الضبــاط املنشــقن عــن النظــام الســوري، وينتمي 

ــا لـــ "الجيــش الســوري الحــر"، لكنــه يعتــر  تنظيميً

ــلمون" يف  ــوان املس ــة "اإلخ ــكرية لجاع ــذراع العس ال

ســوريا.

"الحزب اإلسالمي التركستاني"
دخـل "الحـزب اإلسـالمي الركسـتاين" إىل سـوريا 

أقليـة  مـن  مقاتلـن  ويضـم   ،2014 العـام  أواخـر 

يف  وشـارك  الصـن،  يف  الركانيـة  "اإليغـور" 

معـارك إدلـب إىل جانـب تحالـف "جيـش الفتـح"، 

وكان لـه دور كبـري يف إحـكام السـيطرة عـى مـدن 

يف  الغـاب  وسـهل  الغـريب  إدلـب  ريـف  وبلـدات 

محافظـة حـاة، ومطـار "أبـو الظهور" العسـكري، 

كـا يشـارك حاليًـا يف معـارك حلـب.

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 

أسـاء قـادة وشـخصيات مـن العريـن 

األمـوي والعبـايس، وقـد يسـتعن ببعض 

ألعـال  أسـاء  أو  العثانيـن،  السـالطن 

دراميـة تاريخيـة، وهـذا مـا حـدث فعاًل.

املعـارك  أسـاء  عـى  األمـر  ذات  ينـدرج 

والتـي  العسـكرية،  والغـرف  والعمليـات 

لطاملـا اتّخذت طابًعـا دينيًا واضًحا، وسـط 

غيـاب للمفهـوم الوطني الـذي كان حارًضا 

مطلـع الثورة ضـد النظام السـوري، فغابت 

"سـوريا" عـن قامـوس الفصائـل املقاتلة، 

"الشـام"، وهـو مصطلـح  مكانهـا  لتحـل 

تاريخـي ديني أوسـع، يشـمل اليـوم أربعة 

عربية. أقطـار 

إقحام الدين وفًقا لمزاج الداعم
بعـد تشـكيل لواء الضبـاط األحـرار عى يد 

النقيـب املعتقل يف سـجون النظام، حسـن 

هرمـوش، بـرز تأسـيس أول كتيبـة مقاتلة 

بهيكليـة تنظيميـة يف سـوريا، حملت اسـم 

"الفـاروق" بقيادة املـالزم أول عبـد الرزاق 

طـالس، كان ذلـك منتصـف العـام 2011، 

وتوسـع عمـل الفصيل الذي اسـتمد اسـمه 

مـن الصحـايب عمـر بـن الخطاب ليشـمل 

بقاًعـا أخرى يف سـوريا.

الحًقـا، ومـع اتسـاع الخارطـة العسـكرية، 

نحـو  تدريجـي  بشـكل  الثـورة  وتحـّول 

الفصائـل  عـرات  تأسسـت  العسـكرة، 

الصغـرية التـي اتخـذت مبعظمهـا أسـاء 

شـخصيات أو عبارات دينيـة، بعضها أكدت 

انضواءهـا تحـت رايـة "الجيـش السـوري 

لبسـت  وأخـرى  الفضفاضـة،  الحـر" 

عبـاءة "اإلسـالم" برايـات وأهـداف تصبـو 

مبعظمهـا إىل إمـارة أو دولـة إسـالمية يف 

"الشـام"، دون لفظ سـوريا، واألمثلة كثرية 

ذلك. عـى 

روى قائـد عسـكري لفصيـل اندثـر الحًقـا 

نظـرًا لتجفيـف الدعم العسـكري لـه، كيف 

أن مـزاج الداعم الخليجي كان سـببًا مبارًشا 

الفصائـل  عـى  دينيـة  تسـميات  إلطـالق 

مؤكـًدا  سـوريا،  يف  والكبـرية  الصغـرية 

دوريـة حصلـت  لقـاءات  أن  بلـدي  لعنـب 

الشـال  مرسحهـا  وكان   2012 العـام  يف 

السـوري وتركيـا، جمعـت قـادة الفصائـل 

والسـعودية  قطـر  مـن  "مشـايخ"  مـع 

والكويت، وسـاهمت بتشـكيل "ألوية" ذات 

صبغـة إسـالمية.

الـذي فّضـل عـدم كشـف  القائـد،  وعـزا 

اسـمه، ويقيـم حاليًـا يف تركيـا، االنصياع 

لسـببن  الخليجيـن"،  "اإلخـوة  لرغبـة 

رئيسـين: األول هـو تطابـق املـزاج بـن 

الداعمـن و"الثـوار"، وآمـال كال الطرفن 

يف إعـادة أمجاد األمـة اإلسـالمية بإطالق 

"وتشـبّهوا  قائـاًل  التاريخيـة،  األوصـاف 

أمـا  مثلهـم.."،  تكونـوا  مل  إن  بالكـرام 

السـبب الثـاين فيأيت عـى سـبيل املغازلة 

القتـال  بـأن  وتطمينهـم  "املشـايخ"  لــ 

يف "الشـام" سـيكون "جهـاًدا يف سـبيل 

)الطائفـة  "النصرييـة"  ضـد  اللـه" 

العلويـة التـي ينتمـي لهـا بشـار األسـد( 

يواليهـم. ومـن 

مختلًفـا  رأيًـا  الخليجيـن  للداعمـن  لكـن 

القيـادي،  الثـورة، كـا يؤكـد  مـع مطلـع 

السـلفي  التيـار  إىل  ينتمـون  باعتبارهـم 

أرض  فكانـت  "الجهـاد"،  إىل  الّداعـي 

"الشـام" املباركـة منفـًذا لتحقيـق رغباتهم 

خـارج أوطانهـم املسـتقرة أمنيًا، فأنشـؤوا 

قنـوات متويـل تغاضـت عنهـا حكوماتهم، 

إىل أن اعتمـدت الدول ذاتهـا بعض الفصائل 

اإلسـالمية بعـد تنامـي قدراتها العسـكرية.

عدنـان حـريب، وهو شـيخ وعـامل دين من 

مدينـة دومـا يف الغوطة الرقية لدمشـق، 

كتـب يف حسـابه عـى موقع "فيـس بوك" 

منشـوًرا قبـل نحو شـهر، جاء فيه "تسـمية 

ال  إسـالمية  بأسـاء  العسـكرية  الفصائـل 

يجلـب النـر وال يُنهـي الحـرب، وال ينر 

الديـن وال يكـرس شـوكة املجرمـن"، وهـو 

كالم استسـاغه ناشـطو املنطقـة، ملـا رأوه 

خـالل األعـوام الخمسـة املاضية مـن ضياع 

الدعـم  غياهـب  يف  السـورية  البوصلـة 

املـروط أو املسـيّس.

وال يقتـر األمـر عـى املـال الخليجـي أو 

يف  للمعارضـة  السـلفية  "مشـايخ"  دعـم 

سـوريا، فتبنت جاعة "اإلخوان املسـلمون" 

عـرات الكتائب الصغرية، ثـم ركزت دعمها 

عـى فصال معـدودة ذات ثقل أكـر، أبرزها 

"فيلـق الشـام"، كذلـك قّدمـت تركيـا دعًا 

لفصائـل تركانية شـال ووسـط سـوريا، 

وسـلجوقية  عثانيـة  مسـميات  اتخـذت 

كـ"لـواء السـلطان مـراد، لـواء السـلطان 

سـليم، ولـواء ألب أرسـالن..".

سـيلحظ املهتم الغـريب أو العـريب بالثورة 

السـورية ومجرياتها، خـالل النصف األول 

من العـام الجـاري، اشـتباكات جـرت بن 

أطـراف اّدعـت متثيل اإلسـالم مبسـمياتها، 

ونذكـر عـى سـبيل املثـال مواجهـات بن 

"جيـش اإلسـالم والدولة اإلسـالمية، جيش 

الريمـوك وحركـة املثنـى اإلسـالمية، جنـد 

األقـى وحركة أحرار الشـام اإلسـالمية"، 

ملفهـوم  واضًحـا  تشـويًها  أضحـى  مـا 

كـا  الكبـري،  الحضـاري  وإرثـه  اإلسـالم 

يقـول ناشـطون.

ميليشيات موالية تنتهج
 ذات األسلوب  

عـى الضفـة املقابلـة مـن الحـرب، لجـأت 

للنظـام  رئيسـية  داعمـة  كقـوة  إيـران 

الفصائـل  عـرات  إيفـاد  إىل  السـوري، 

وامليليشـيات من لبنان والعراق وأفغانسـتان 

وباكسـتان، مبسـميات وشـعارات تعكـس 

حالـة االصطفـاف الطائفي، فكانت سـوريا 

االثنـي  الشـيعية  الطائفـة  ملقاتـي  قبلـة 

أبرزهـا حايـة  لعـل  عريـة، مبسـوغات 

عنهـا. والدفـاع  "املقدسـة"  املراقـد 

بفتـوى مـن "آيـة اللـه الخامنئـي" و"آيـة 

مرجعيتـن  كأبـرز  السيسـتاين"  اللـه 

دينيتـن يف إيـران والعـراق، تأسـس نحو 

40 فصيـاًل شـيعيًا بـن العامـن -2003 

الشام مفهوم أشمل من سوريا 
الشـام هـو لفـظ لسـوريا الطبيعية التي تضـم اليوم أربعـة بلدان عربيـة )سـوريا، األردن، لبنان، فلسـطن(، لكنها اسـتخدمت 

ضمـن اللهجـة املحليـة يف وصف العاصمة دمشـق، فـ "الشـام" عند السـورين هي دمشـق.

و"الشـام"، باملفهوم األشـمل، ذات قدسـية كبـرة عند املسـلمن، إذ وردت يف عدة أحاديث نبويـة، عدا عن كونها مهـٌد لعدد من 

الرسـاالت السـاوية، ما جعلها تدخل يف تسـمية عرات الفصائـل املقاتلة ضد النظام السـوري.

http://www.enabbaladi.net/archives/102960
http://www.enabbaladi.net/archives/102960
http://www.enabbaladi.net/archives/102960
http://www.enabbaladi.net/archives/102960
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أبرز الفصائل المقاتلة والعمليات الكبرى ضد النظام 

أسماء تاريخية وديـنية.. تغيـــــــــــب "سوريا" عن معظمها

شهدت سوريا على مدار األعوام الخمسة عشرات المعارك ضد 
النظام السوري، اتخذت بمعظمها أسماًء ذات دالالت دينية 

ومستوحاة من التاريخ اإلسالمي، ونورد بعًضا منها:

"ذات الرقاع"
ــالم"  ــش اإلس ــا "جي ــارك أطلقه ــمية ملع ــي تس وه

ــف  ــي بري ــون الرق ــة والقلم ــة الرقي يف الغوط

ــت  ــول 2016، وهدف ــهري آب وأيل ــالل ش ــق، خ دمش

املعركــة يف مراحلهــا األربــع إىل رضب قــوات األســد 

ــى  ــتحواذ ع ــت باالس ــة، ونجح ــق مختلف يف مناط

مناطــق يف الغوطــة الرقيــة واالســتيالء عــى عــدد 

ــة. ــلحة املتنوع ــات واألس ــن اآللي م

يعــود أصــل التســمية إىل "غــزوة ذات الرقــاع" 

ــن  ــرة، وش ــة للهج ــنة الرابع ــت يف الس ــي كان الت

ــي  ــى بن ــا ع ــه هجوًم ــول )ص( وأصحاب ــا الرس به

ثعلبــة وبنــي محــارب مــن غطفــان، وســميت ألحــد 

ــزوة، أو  ــل الغ ــات قب ــع الراي ــا لرقي ــببن: إم الس

ــاع،  ــم ذات الرق ــل اس ــع تحم ــذات املوق ــجرة ب لش

ــة. ــادر التاريخي ــب املص بحس

"األنفال"
ــر  ــار 2014، وتعت ــال" يف أي ــة "األنف ــت معرك أعلن

أحــد أبــرز املعــارك يف الســاحل الســوري، وحققــت 

تقدًمــا غــري مســبوق  املعارضــة  فيهــا قــوات 

ــة  ــق الجبلي ــب واملناط ــة كس ــى مدين ــيطرته ع بس

ــع  ــدودي م ــر الح ــا، واملع ــة منه ــاحلية القريب والس

تركيــا، لكــن رسعــان مــا اســتعادت قــوات األســد مــا 

ــهر. ــو ش ــد نح ــه بع خرست

ــرآن  ــة يف الق ــة مدني ــورة مكي ــي س ــال" ه و"األنف

الكريــم، ونزلــت إثــر اختــالف املســلمن عــى 

ــال  ــدر"، وأكــدت الســورة أن األنف ــم معركــة "ب غنائ

ــريات  ــب تفس ــوله، بحس ــه ورس ــي لل ــم( ه )الغنائ

ــة.  متطابق

"بدر الشام الكبرى"
ــارك  ــرز املع ــد أب ــرى" أح ــام الك ــدر الش ــر "ب تعت

يف ريــف حــاة الشــايل، ووصلــت فيهــا املعارضــة 

ــة، خــالل حزيــران وآب 2014، إال  إىل مشــارف املدين

أنهــا مــا لبثــت أن تراجعــت وخــرست مكتســباتها يف 

أيلــول الــذي يليــه.

ــرى"  ــدر الك ــزوة "ب ــمية إىل غ ــل التس ــود أص ويع

التــي وقعــت بالقــرب مــن بــرئ بــدر بــن مدينتــي 

ــول  ــادة الرس ــلمن بقي ــن املس ــة، ب ــة واملدين مك

محمــد )ص( مــن جهــة، وقبيلــة قريــش ومــن 

تحالــف معهــا مــن جهــة أخــرى، وانتهــت بانتصــار 

املســلمن، واعتــرت مــن املعــارك الفاصلــة يف 

ــالم. اإلس

"فضرب الرقاب" 
ــن  ــاب" يف تري ــرضب الرق ــة "ف ــن معرك ــن ع أعل

ــا إىل  ــن خالله ــة م ــت املعارض ــاين 2014، وهدف الث

توســيع ســيطرتها عــى منطقــة الشــيخ مســكن يف 

ــق  ــح طري ــح يف فت ــا، وكادت أن تنج ــة درع محافظ

ــريب. ــق الغ ــف دمش إىل ري

ــورة  ــة  وردت يف س ــمية إىل آي ــل التس ــود أص ويع

محمــد يف القــرآن الكريــم: "فــإذا لقيتم الذيــن كفروا 

فــرضب الرقــاب حتــى إذا أثخنتموهــم فشــدوا الوثــاق 

ــرب  ــع الح ــى تض ــداء حت ــا ف ــد وإم ــا بع ــا من فإم

أوزارهــا ذلــك ولــو يشــاء اللــه النتــر منهــم ولكــن 

ــبيل  ــوا يف س ــن قتل ــض والذي ــم ببع ــو بعضك ليبل

ــن يضــل أعالهــم".  ــه فل الل

"العاديات ضبًحا"
أطلقــت فصائــل املعارضــة معركــة "العاديــات 

ــا  ــن خالله ــت م ــول 2013، ونجح ــا" يف أيل ضبًح

ــب  ــف حل ــعة يف ري ــق واس ــى مناط ــيطرة ع بالس

ــل  ــان العس ــان وخ ــان طوم ــا خ ــويب، أبرزه الجن

ــة  ــوث العلمي ــواًل إىل البح ــن، وص ــف املهندس وري

ــب. ــة حل ــدين يف مدين ــي الراش وح

ــات" يف  ــورة "العادي ــمية إىل س ــل التس ــود أص يع

ــات  ــا "والعادي ــت أوىل آياته ــم، وكان ــرآن الكري الق

ــٌم  ــري "قس ــن كث ــري اب ــي يف تفس ــا" وتعن ضبًح

ــه". ــبيل الل ــري يف س ــذي يغ ــل ال بالخي

معارك محلية
بتسميات تاريخية وقرآنية

"جند األقصى" 
تأسس فصيل "جند األقى" يف أيلول 2013 عى يد "أبو 

عبد العزيز القطري" )فلسطيني الجنسية(، عقب انشقاقه 

أبرز  أحد  كان  والذي  الشام(،  )فتح  النرة"  عن "جبهة 

مؤسسيها، واقترت أعال الفصيل عى محافظتي إدلب 

وحاة، وينتمي إىل التيار السلفي الجهادي، إذ يقف عى 

مسافة واحدة بن "القاعدة" وتنظيم "الدولة اإلسالمية".

وقتـل أبـو عبـد العزيـز عـى يـد قائـد "جبهـة ثوار 

 ،2014 العـام  مطلـع  معـروف،  جـال  سـوريا"، 

ووجـدت جثتـه يف مدينـة ديـر سـنبل بجبـل الزاوية 

أواخـر العـام ذاته، ويخـوض الفصيـل حاليًـا معارك 

ضـد النظـام السـوري يف ريـف حـاة الشـايل.

حركة "نور الدين زنكي"
تأسسـت الحركـة أواخـر العـام 2011 يف ريـف حلب 

الغـريب، عـى يـد توفيـق شـهاب الديـن، وتوسـعت 

نشـاطاتها العسـكرية لتشـمل محافظة حلب بالكامل، 

وتعتـر أحـد أبـرز الفصائـل فيهـا. ينضـوي الفصيل 

ضمن "الجيش السـوري الحـر"، ويتلقى دعـًا تركيًا، 

ويوصـف باإلسـالمي املعتدل.

جيش "خالد بن الوليد" 
ــة  ــد" يف منطق ــن الولي ــد ب ــش "خال ــس جي تأس

ــار 2016،  ــا، أي ــة درع ــوك مبحافظ ــوض الريم ح

ــهداء  ــواء "ش ــا ل ــين ه ــن رئيس ــم فصيل ويض

الريمــوك" وحركــة "املثنــى اإلســالمية"، ويتهــم 

ــالمية"،  ــة اإلس ــم "الدول ــه تنظي ــل مببايعت الفصي

ويخــوض بشــكل متقطــع مواجهــات ضــد فصائــل 

ــلفي  ــار الس ــي إىل التي ــا، وينتم ــة يف درع املعارض

ــادي. الجه

قوات "شباب السنة"
ــكيالت  ــر التش ــنة" آخ ــباب الس ــوات "ش ــر ق تعت

العســكرية يف ســوريا، وأعلــن عــن تأسيســها 

ــة  ــاًل يف منطق ــاج 21 فصي ــت، باندم يف آب الفائ

ويقودهــا  درعــا،  مبحافظــة  الشــام  بــرى 

ــة  ــت مظل ــل تح ــوي الفصي ــودة، وينض ــد الع أحم

الســوري  "الجيــش  يف  الجنوبيــة"  "الجبهــة 

تنســيق  غرفــة  مــن  دعــًا  ويتلقــى  الحــر"، 

ــاء ســوريا"،  الدعــم التابعــة لـــ "مجموعــة أصدق

ــوك". بـــ "م ــاًرا  اختص ــة  واملعروف

2013 يف العـراق وحدها، تنضـوي جميعها 

لقتـال  الشـعبي"  ضمـن تحالـف "الحشـد 

تنظيـم "الدولـة"، كـا تقاتـل نحـو عـر 

ميليشـيات منهـا اليـوم يف سـوريا، وأبرزها 

"حركـة حـزب الله النجبـاء، لواء أبـو الفضل 

العبـاس، عصائـب أهـل الحـق، كتائب حزب 

العـراق، منظمة بـدر.." اللـه 

وكان "حـزب اللـه" اللبنـاين بزعامـة رجـل 

أول  اللـه،  نـر  حسـن  الشـيعي  الديـن 

ميليشـيا أجنبية تقاتل يف سـوريا إىل جانب 

قـوات األسـد، بفتوى مـن املرجعيـة اإليرانية 

يف قـم، كـا عكفت إيـران عـى زج مقاتلن 

من باكسـتان وأفغانسـتان ضمن ميليشـيات 

يف  للقتـال  و"فاطميـون"  "زينبيـون" 

سـوريا، عدا عـن مقاتي "الحـرس الثوري" 

وقـوات التعبئـة )باسـيج( التابعـن مبارشة 

"الخامنئـي". إىل 

ورغـم االختـالف الجوهـري بـن املقاتلـن 

الشـيعة الوافديـن إىل سـوريا لدعـم قـوات 

األسـد، وبـن مقاتـي الفصائـل املناهضـة 

الـرويس  الفيلسـوف  أن عبـارة  إال  لحكمـه، 

الشـعوب"  أفيـون  "الديـن  ماركـس  كارل 

تبـدو واضحـة خـالل الحـرب الحاليـة، فال 

ميكـن إليـران تجنيـد آالف املرتزقـة وزّجهم 

إال  ناقـة لهـم فيهـا وال جمـل  يف حـرب ال 

"اليزيديـن"  ضـد  طائفيًـا  بتجييشـهم 

)وصـف شـيعي ألهـل السـنة(، كذلـك مـا 

كان لتنظيـم "الدولـة اإلسـالمية" أن يـأيت 

مبقاتلـن من أصقـاع األرض لـوال املظلومية 

اإلسـالمية". "الخالفـة  وحلـم  السـنية 

ظاهـرة تسـمية الكتائـب واملعارك بأسـاء دينية وتاريخية تطّورت لتشـمل معظـم الكيانات 

واألطيـاف والقوميـات يف سـوريا، مـا يعكس مـزاج الداعـم العـريب واألجنبـي، للمعارضة 

واألسـد عـى حد سـواء، فمعظم املسـميات التـي قرأنـا عنها أو شـاهدناها يف املسلسـات 

التاريخيـة باتـت واقًعـا يف العقـد الثاين مـن األلفيـة الثانية، وعى سـبيل املثـال ال الحرص 

"فاطميـون وزينبيـون، حـزب اللـه وأحفاد الرسـول، جيـش اإلسـام وأبو الفضـل العباس، 

األنفـال وذات الرقـاع، الرموك والقادسـية..".

تغيب كلمة "سوريا" بشكل واضح عن الفصائل والمعارك في معظم 
المحافظات السورية، ما يشير إلى حالة الركون السياسي والعسكري، للداعمين 

ِرعت مؤخًرا 
ُ
اإلقليميين واإليديولوجيات الدخيلة على المجتمع، إال أن "سوريا" ز

ضمن فصيل ذي توليفة قومية متنوعة )قوات سوريا الديمقراطية( تدعمه 
الواليات المتحدة األمريكية، وقد يكون عّراًبا لمرحلة فدرلة أو تقسيم متناسب 

مع الواقع السوري المتشظي، حسبما يحلل ناشطون سوريون.

توجه عناصر من جيش اإلسالم إلى نقاط االشتباك ضمن عملية ذات الرقاع - 8 آب 2016 - )جيش اإلسالم(

http://www.enabbaladi.net/archives/102960
http://www.enabbaladi.net/archives/102960
http://www.enabbaladi.net/archives/102960
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مراد عبد الله - عنب بلدي

تفريــغ  عــى  أســبوعان  ميــض  مل 

ــة مــن  ــا يف الغوطــة الغريب ــة داري مدين

ــال  ــب يف ش ــم إىل إدل ــكانها ونقله س

ــا  ــن مقاتليه ــاق ب ــب االتف ــوريا، عق س

والنظــام الســوري، حتــى عــاد مــروع 

ــرازي،  ــفى ال ــف مش ــم 66"، خل "تنظي

إىل الواجهــة، وســط حشــٍد واهتــاٍم مــن 

ــام،  ــن النظ ــة م ــالم املقرب ــائل اإلع وس

ــذه. ــإرساع تنفي ــد ب تفي

األخــرية  النظــام  مســؤويل  زيــارات 

ــاد  ــة، ع ــس الحكوم ــهم رئي ــى رأس وع

خميــس، ملقــر املــروع وتوجيههــم 

بترسيــع التنفيــذ يف الفــرة املحــددة 

لــه، يكشــف عــن اهتــام غــري مســبوق، 

ــوري،  ــام الس ــس النظ ــره رئي ــا ذك بعدم

بشــار األســد، مرتــن يف خطاباتــه، 

وأنشــأت محافظــة دمشــق صفحــات 

خاصــة للمــروع عــى مواقــع التواصــل 

االجتاعــي باســم "تنظيــم رشق املــزة". 

بدايات المشروع واهتمام النظام
ــا يف  ــه فعليً ــث في ــدأ الحدي ــروع ب امل

2006، وتــم وضــع مخطــط يبــدأ باملــزة 

الرقيــة باتجــاه مــزارع الصبــار خلــف 

الــرازي، والليــوان والحبــال، انتقــااًل 

ــم  ــم ض ــا ليت ــن داري ــة م إىل أول منطق

ــى  ــك ع ــد ذل ــة بع ــن املدين ــزاء م أج

ــل. مراح

ــات  ــل جه ــن قب ــه م ــط ل ــروع خط امل

ــة،  ــة إيراني ــها جه ــى رأس ــدة كان ع ع

ــي  ــروع الفع ــط امل ــة إىل مخط إضاف

ــابًقا،  ــط س ــة التخطي ــس هيئ ــو رئي وه

ــك  ــذي كان ميل ــدردري، ال ــه ال ــد الل عب

تصــوًرا بتحويــل ســوريا إىل ســوق 

عقــاري كبــري، بالتحــول نحــو االســتثار 

وجلــب رؤوس األمــوال، مــا يؤّمــن فائــدًة 

للشــخصيات االقتصاديــة والنافــذة يف 

ــوري. ــام الس النظ

 إال أن العمــل الجــدي يف املــروع بــدأ يف 

عامــي 2008 و2009، عندمــا تحــول مــن 

ــة،  ــري للمنطق ــم كب ــات إىل مجّس مخطط

قلعــي،  ســامر  لــدى  موجــوًدا  كان 

مديــر مكتــب رجــل األعــال رامــي 

مخلــوف، ابــن خــال بشــار األســد، وكان 

ــة  ــادق، إضاف ــاًل وفن ــم فل ــم يض املجّس

ــط،  ــرق األوس ــفى يف ال ــر مش إىل أك

كبرييــن  وبرجــن  تجــاري،  وســوق 

ــن  ــن املوجودي ــكلها الرج ــارب ش يق

ــث  ــه الباح ــا نقل ــب م ــا، بحس يف ماليزي

االقتصــادي، يونــس الكريــم، املطّلــع 

ــروع. ــل امل ــى تفاصي ع

وبالرغــم مــن توقــف املــروع يف 2010 

أصــدر  الســورية،  الثــورة  وانطــالق 

 66 رقــم  املرســوم   ،2012 األســد، يف 

ــن  ــداث منطقت ــى إح ــص ع ــذي ين ال

ــق  ــة دمش ــاق محافظ ــن يف نط تنظيميت

ــق،  ــة دمش ــام ملدين ــور الع ــن املص ضم

ــة  ــم منطق ــة األوىل تنظي ــمل املنطق وتش

جنــوب رشق املــزة، والثانيــة تشــمل 

ــن  ــويب م ــق الجن ــويب املتحل ــم جن تنظي

املناطــق العقاريــة "مــزة - كفرسوســة - 

ــدم". ــا - ق ــاتن - داري ــوات بس قن

 ،2016 آذار  يف  األســد،  خــرج  كــا 

حجــر  ليضــع  مســؤوليه  برفقــة 

ــد  ــه أح ــرًا أن ــروع معت ــاس للم األس

محطــات  وأوىل  االقتصاديــة  الروافــد 

ــس  ــرج رئي ــل أن يخ ــار، قب ــادة اإلع إع

األســبوع  خميــس،  عــاد  الحكومــة، 

ــرض  ــم ق ــن تقدي ــن ع ــايض، ويعل امل

ــة  ــورية مقدم ــرية س ــار ل ــن ملي بعري

مــن املــرف التجــاري الســوري، بهــدف 

ترسيــع تنفيــذ املــروع.

عقبة إخراج السكان.. والثورة "هي 
الحل"

بدايــة اإلعــالن عــن املــروع واجــه 

ــة إخــراج الســكان  النظــام الســوري عَقب

مــن منازلهــم، وقضيــة رشاء األمــالك مــن 

أصحابهــا خاصــة بعــد احتجــاج األهــايل 

ــورية. ــورة الس ــل الث قب

ــرار  ــر 2011، ق ــام، أواخ ــدر النظ فأص

االســتمالك وطلبــت محافظــة دمشــق 

ــم  ــت ملكيته ــة تثبي ــكان املنطق ــن س م

ــة،  ــي زراعي ــة ه ــون املنطق ــارات، ك للعق

ــم،  ــت ملكيته ــة بتثبي ــايل املنطق ــدأ أه فب

مــع تقديــم وعــود لهــم مــن قبــل 

النظــام مبنحهــم شــقًقا يف التنظيــم 

ــهدت  ــراءات ش ــذه اإلج ــن ه ــد، لك الجدي

مبنــح  الضانــات  وغابــت  ماطلــة 

ــا  ــّكل هاجًس ــا ش ــدة، م ــقق الجدي الش

ــيحرمون  ــم س ــن أنه ــكان م ــدى الس ل

التعويضــات أو املنــازل البديلــة.

ــام  ــًة للنظ ــت فرص ــورية كان ــورة الس الث

يونــس  الباحــث  بحســب  الســوري، 

الكريــم، عندمــا وجــد فيهــا حــاًل ملشــكلة 

ــب،  ــيب أو رقي ــكان دون حس ــراج الس إخ

ــال  ــازل واعتق ــات املن ــق مداه ــن طري ع

كثــري مــن شــباب املنطقــة وقتلهــم 

داخــل الســجون، بالرغــم مــن عــدم 

ــة أو  ــلحة يف املنطق ــر مس ــود مظاه وج

خــروج مظاهــرات ســوى بشــكل بســيط 

ــدف  ــن ه ــف، لك ــذا العن ــتدعي ه ال يس

ــم  ــكان ودفعه ــف الس ــام كان تخوي النظ

عــن  ورحيلهــم  منازلهــم  إخــالء  إىل 

ــا. ــيطرة عليه ــايل الس ــة، وبالت املنطق

ــى يف  ــد تلق ــم فق ــي منه ــن بق ــا م أم

2015 إنــذاًرا مــن فــرع األمــن العســكري 

يف  الواقعــة  منازلهــم  بإخــالء   ،215

ــفارة  ــف الس ــزة، خل ــي امل ــاتن ح بس

اإليرانيــة، ومشــفى الــرازي، خــالل مــدة 

ــرع  ــد ف ــت تهدي ــهران، تح ــا ش أقصاه

األمــن بهدمهــا بعــد انتهــاء الفــرة 

املحــددة لإخــالء، ليبــدأ بعدهــا تجريــف 

األرايض عــى مســاحات واســعة.

أهداف تجارية وسياسية
أهــداف عديــدة أرادهــا النظــام مــن 

مــروع "تنظيــم املــزة"، أولهــا تجاريــة، 

ــًا، إذ  ــتثاًرا ضخ ــر اس ــروع يعت فامل

يحصــد النظــام الســوري عائــدات ماليــة 

ــتثارها  ــع األرايض أو اس ــد بي ــرية بع كب

العربيــة  األمــوال  رؤوس  قبــل  مــن 

واإليرانيــة باملليــارات، بعدمــا ســلبها مــن 

ــل. ــن قلي ــراها بثم ــا أو اش أصحابه

أمــا الهــدف الثــاين للمــروع فهــو 

التغيــري الدميوغــرايف الــذي يســعى إليــه 

النظــام يف املنطقــة عــن طريــق تهجــري 

ســكانها األصليــن، واســتبدالهم بعائــالت 

مــن أطيــاف أخــرى، تحــت حجــة إعــادة 

ــم. ــب الكري ــار، بحس اإلع

وهــذا مــا بــدا جليًــا بتفريــغ مدينــة داريــا 

مــن ســكانها األصليــن، وتريحــات 

وزيــر اإلدارة املحليــة والبيئــة يف حكومــة 

النظــام الســوري، حســن مخلــوف، الــذي 

أكـّـد أن جــزًءا مــن املدينــة ســيدمج ضمــن 

مــروع األبــراج خلــف مشــفى الــرازي.

بعــد  مخلــوف  تريحــات  وجــاءت 

ــن"  ــام الحس ــواء "اإلم ــد ل ــارة قائ زي

ــاديل،  ــد البه ــق، أمج ــي يف دمش العراق

ــيدة  ــام "الس ــام مق ــه أم ــا وصالت لداري

ــاذ  ــدء اتخ ــن ب ــالة ع ــكينة"، يف رس س

املقــام مقصــًدا لإيرانــن والعراقيــن 

مــن الطائفــة الشــيعية، وهــذا مــا كشــفته 

حــن  األوســط"  "الــرق  صحيفــة 

ــة  ــة عراقي ــل 300 عائل ــن نق ــت ع تحدث

إىل داريــا.

ــزة"  ــم امل ــروع "تنظي ــة م ــن عالق وع

ــران  ــم، أن إي ــد الكري ــا، أك ــة داري مبدين

عملــت عــى اخــراع كذبــة وجــود مقــام 

ــذب  ــل ج ــن أج ــكينة"، م ــيدة س "الس

ــم  ــن، ومتلكه ــار اإليران ــن والتج املواطن

حولهــا،  ومــا  داريــا  يف  لعقــارات 

ومشــاركتهم يف مــروع التنظيــم الــذي 

يقــع مالصًقــا للســفارة اإليرانيــة بشــكل 

ــارش. مب

املقــام الــذي بــدأ إنشــاؤه عــام 2003 مل 

يكــن معروفـًـا قبــل ســنة 1999، ويعتــر 

دخيــاًل عــى داريــا، ويقــول أهــايل 

ــكن  ــرأة تس ــر ام ــود لق ــه يع ــة إن املدين

ــن  ــًة ع ــت نائي ــي كان ــة، الت يف املنطق

وســط املدينــة، بينــا يذهــب آخــرون إىل 

ــو  ــى "أب ــٍل يدع ــب" لرج ــر "كل ــه ق أن

ــادق". ص

وهــو مــا يكســب التنظيــم الجديــد بعــًدا 

سياســيًا ودينيًا لرجــال األعــال اإليرانين 

ويحفزهــم عــى الدخــول فيــه، كــا فعلوا 

ــراء  ــوا ب ــا قام ــب عندم ــيدة زين يف الس

ــام،  ــة باملق ــوت املحيط ــن البي ــد م العدي

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 

ــا  ــارات عليه ــات امللي ــوا مئ ــة" أغدق رقي

ــن،  ــاج اإليران ــًدا للحج ــت مقص وأصبح

وهــو مــا تقــول املعارضــة الســورية إنــه 

ــكانية يف  ــة الس ــري الركيب ــدف لتغي يه

تلــك املناطــق، وصبغهــا مبذاهــب دخيلــة.

بعد تفريغ داريا..
مشروع تنظيم المزة إلى الواجهة

غّيرت الحرب الكثير في حياة السوريين، ومن بين ما طالته يدها عاداتهم وتقاليدهم. ولئن كان التغيير سّنة من سنن الكون، 
فإنه غالًبا ما يكون بطيًئا وغير ملحوظ األثر إال على المدى الطويل، إذ ترث األجيال عاداٍت ال تعرف سبب ظهورها، وتفتقد في 

حياتها تقاليد ال تعلم متى، ولَم اندثرت.

مخطط المشروع:
ــوايل  ــروع ح ــن امل ــة األوىل م ــاحة املنطق ــغ مس تبل

214 هكتــارًا وتشــمل كفرسوســة واملــزة، وتم تســميتها 

ــا "جنــوب رشق املــزة" للتعريــف بهــا ولســهولة  حاليً

ــكنيًا  ــا س ــة 186 برًج ــم املنطق ــي، وتض ــل الفن التعام

ــى 22  ــل حت ــا، وتص ــن 11 طابًق ــدأ م ــات تب بارتفاع

طابًقــا، و33 محــرضًا اســتثاريًا بارتفاعــات تصــل إىل 

ــا. 50 طابًق

كا يضــم 17 منشــأة تربويــة تشــمل املراحــل الربوية 

كافــة، و12 مركز خدمــة إداري لالســتخدامات الحكومية 

ــس دور  ــم، وخم ــة التنظي ــة مبنطق ــة الخاص والبلدي

ــادة ) كنيســة واحــدة وأربعــة مســاجد(، وأربعــة  للعب

محــارض كمراكــز للجهــات العامــة والحكوميــة، وأربــع 

محطــات وقــود، ومركزيــن صحيــن.

ــورية  ــاري يف س ــول تج ــر م ــروع أك ــم امل ويض

مبســاحة 97,000 مــر مربــع وبارتفــاع أربعــة طوابق، 

وأول ســوق تجــاري مركــزي متكامــل وتجــاري، إضافة 

إىل أكــر مــدرج بالهــواء الطلــق للعــرض املرسحــي أو 

الســينايئ بالعاصمــة دمشــق، وثالثــة أبــراج تتصــل 

مــع بعضهــا بالطوابــق العليــا ويبلــغ ارتفــاع أعالهــا 

ــتخدامات  ــي لالس ــا وه ــة 40 طابًق ــا، والبقي 50 طابًق

الفندقيــة والتجاريــة.

األسد يضع حجر األساس لمشروع تنظيم_66 خلف الرازي في آذار 2016 )انترنت(

http://www.enabbaladi.net/archives/101405
http://www.enabbaladi.net/archives/102964
http://www.enabbaladi.net/archives/102964
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مصطلحات اقتصادية

طبقـات  ثـاث  إىل  املجتمـع  ينقسـم 

اجتاعيـة رئيسـية، تـأيت عـى رأسـها 

الطبقـة العليـا "الغنيـة"، والتـي متثـل 

أرقـى طبقـات املجتمـع وتتمثـل بالراء 

ومسـتوى ممتـاز مـن التعليـم والصحة 

والثقافـة، يف حـن تقبـع أسـفل الهرم 

"العاملـة"  الدنيـا  الطبقـة  االجتاعـي 

املجتمـع  طبقـات  أفقـر  متثـل  والتـي 

وتعيـش مبسـتويات متدنيـة للغاية من 

والصحـة. التعليـم 

أمـا الطبقة الوسـطى أو املتوسـطة تقع 

اجتاعًيـا واقتصاديًـا يف وسـط الهـرم 

ااالجتاعـي، ومتتلك قـدًرا محـدوًدا من 

عـى  الحصـول  مـن  ميكّنهـا  األمـوال 

مسـتويات معتدلة مـن التعليم والصحة، 

تحقيـق  يف  فعـااًل  مهـًا  دوًرا  وتلعـب 

اسـتقرار املجتمـع بعاقاتـه االجتاعية 

وجودهـا  إن  إذ  القامئـة،  واالقتصاديـة 

رشطًـا  يعـد  واتسـاعها  وانتعاشـها 

ومنـوه  االقتصـاد  إلنعـاش  رضوريًـا 

السـتمرار  أساسـًيا  مصـدًرا  باعتبارهـا 

واالسـتثار.  واالسـتهاك  اإلنتـاج 

مـن  خطـر  الوسـطى  الطبقـة  غيـاب 

واالجتاعيـة،  االقتصاديـة  الناحيـة 

فمـن الناحيـة االقتصاديـة يعنـي غياب 

كلـل  بـا  للعمـل  املسـتعدة  املجموعـة 

لتحقيـق طموحهـا، كونها تتألـف غالًبا 

مـن أصحاب املهـن الحرة، وهـم معنيون 

مبارسـة عملهم وفـق قواعـد أخاقية 

أن  األمـام، كـا  إىل  باملجتمـع  متـي 

هـذه الريحـة هي التـي تشـكل الجزء 

الـكيل  الطلـب  أو  اإلنفـاق  مـن  األهـم 

وبتآكلهـا تتأثـر الحيـاة االقتصاديـة.

ال  ســوريا  يف  الوســطى  الطبقــة 

ــث  ــن حي ــة م ــة متجانس ــكّل كتل تش

ــي  ــي، وه ــت االجتاع ــن واملنب التكوي

أشــبه بخليــط مــن املوظفــن واألطبــاء 

واملعلمــن  واملثقفــن  واملهندســن 

ــات  ــم صف ــن تجمعه ــن، الذي والحرفي

مشــرتكة، كالقــدرة عــى تحصيــل 

ــاء  ــش باكتف ــن العي ــم م ــل ميكّنه دخ

وتغطيــة كلفــة االســتهاك األساســية، 

ــًا  ــع تقب ــات املجتم ــر فئ ــم أك وكونه

إىل  وتطلًّعــا  والتجديــد  للتغيــر 

ــم  ــام، وأقلّه ــأن الع ــاركة يف الش املش

ــااًل  ــد، وإه ــادات والتقالي ــكًا بالع متس

ــد  ــن تصاع ــل، لك ــم والعم ــم التعلي لقي

ــرك  ــنوات ت ــة س ــرط طيل ــف املف العن

ــة  ــذه الطبق ــع ه ــة يف واق ــاًرا بالغ آث

ودورهــا املفــرتض موضوعًيــا.

عـادت  السـوري  الـرصاع  ظـل  ويف 

إىل  سـوريا  يف  الوسـطى  الطبقـة 

منـه  نشـأت  الـذي  األصـيل،  مكانهـا 

)الطبقـة الدنيـا(، وخـرست كثـرًا مـن 

أبنائهـا الذيـن سـارعوا إىل الفـرار، يف 

موجـة صاخبـة مـن الهجـرة واللجـوء 

إىل بلـدان عربيـة وغربيـة، وغالبيتهـم 

مـن املثقفـن وأصحـاب االختصاصـات 

العلمية ومـن املسـتثمرين الصغار الذين 

آثروا توظيـف رؤوس أموالهـم بعيًدا عن 

حالـة التدهور األمنـي، لتنتـزع مكانهم 

الجـدد  األثريـاء  مـن  كتلـة  ولألسـف، 

كأمـراء الحـرب وقـادة امليليشـيات ومن 

ينتمـون  ال  والذيـن  فلكهـم،  يف  يـدور 

إىل أخاقيـات وقيـم املجتمـع، جمعـوا 

والنهـب  السـاح  بسـطوة  أموالهـم 

واالبتـزاز. والسـلب 

وبحسـب دراسـة أصدرها مركز "فريل" 

الـذي ينشـط من مدينـة برلـن األملانية، 

فإنـه قبـل عـام 2011 شـكلت الطبقـة 

الوسـطى أكـر مـن %60 مـن املجتمع 

السـوري، أمـا يف 2016 فلم تعد تشـكل 

إال مـا نسـبته %9.4 فقـط من الشـعب 

السـوري، بعد خسـارة مئـات اآلالف من 

أبنـاء الطبقـة الوسـطى بسـبب الهجرة 

البطالة. أو القتـل أو 

التفاوت الطبقي

إيلين عثمان - عنب بلدي

الدوائـر  إحـدى  يف  موظـف  مصطفـى، 

الحكوميـة يف دمشـق، يقـول "البعـض 

ليشـروا  املـاركات  محـال  إىل  يقبلـون 

باألسـعار الخياليـة مـا يحلـو لهـم، فقـد 

تجـد بنطـااًل يصـل سـعره إىل 80 ألـف 

لـرية سـورية، أي ما يعادل راتب شـهرين 

ملوظـف حكومـي، أمـا بالنسـبة يل فـإن 

إىل  فأذهـب  بنطـال  لـراء  اضطـررت 

أرخـص املحـالت ذات الصناعـة املحليـة، 

ومـع ذلك يكلفني سـعره حـوايل 15 ألف 

لـرية سـورية".

مركـز "فرييـل" يف أملانيـا، أورد أرقاًمـا 

يف تقريـر لـه، يف متـوز املـايض، مؤكًدا 

أن العـام 2016 هـو العـام األخطـر عى 

املواطـن السـوري مـن جميـع النواحـي، 

وبخاصـة االقتصاديـة واالجتاعيـة.

وبحسـب التقرير، فإنه قبـل العام 2011 

شـكلت الطبقة الوسـطى أكـر من 60% 

مـن املجتمـع السـوري، وبرغـم أنهـا مل 

التشـكيل  حيـث  مـن  متجانسـة  تكـن 

أنهـا  إال  والدينـي،  االجتاعـي  واملنبـت 

كانـت تقود املجتمـع، خاصة أنهـا تتكون 

واملهندسـن  واألطبـاء  املوظفـن  مـن 

واملثقفـن واملعلمـن واألدبـاء والحرفين 

أن  غـري  والصناعيـن.  التجـار  وصغـار 

الطبقة الوسـطى يف العـام 2016 مل تعد 

%9.4 فقـط مـن  تشـكل إال مـا نسـبته 

الشـعب السـوري، فقـد خـرست سـوريا 

مئـات اآلالف مـن أبنـاء الطبقة الوسـطى 

بسـبب الهجـرة أو القتـل أو البطالـة.

يف  االقتصاديـة  األوضـاع  وشـهدت 

ذروتـه  بلـغ  تدريجيًـا  تدهـوًرا  سـوريا 

قفـز  حيـث  املاضيـن،  العامـن  خـالل 

باللـرية  مقارنـة  الـدوالر  رصف  سـعر 

يف  ليتجـاوز  كبـرية،  قفـزات  السـورية 

بعـض األحيـان حاجـز 600 لـرية، بعدما 

كانـت قيمتـه نحـو 50 لرية قبـل 2011، 

باإلضافـة إىل توقـف الحيـاة يف معظـم 

فقـدان  بسـبب  االقتصاديـة،  القطاعـات 

املواد األوليـة أو ارتفاع أسـعارها، والدمار 

الكبـري يف القطـاع الصناعـي، وانقطـاع 

نسـبة كبـرية مـن طـرق النقـل.

ويصـف أحمـد، العامـل يف أحـد محـال 

"أبـو رمانـة"، ما يـراه قرب مـكان عمله، 

بالقـول "يف حـال ذهابـك إىل أبـو رمانة 

أو املالـي أو حتـى املـزة سـتجد أفخـم 

عـى  الطعـام  أنـواع  وأشـهى  املطاعـم 

والحلويـات". واألراكيـل  الطـاوالت 

وإىل جانـب هـذه األماكـن مجموعـة من 

يحاولـون  الذيـن  املتسـولن  األطفـال 

اسـتجداء قلوبهـم ليعطفـوا عليهم ببعض 

مـن املـال، أو امـرأة تجلـس عـى قارعـة 

الـذي  الرضيـع  ابنهـا  تحمـل  الطريـق 

يبي مـن شـدة جوعه ومـن برد الشـتاء 

أو حـر الصيـف، وهـي تحـاول الحصول 

عـى املال، وقـد تبقـى من الصبـاح حتى 

الـذي  أحمـد،  بحسـب  الليـل،  منتصـف 

يؤكد أنـه هـذه املظاهر تتـالىش بتجوالك 

باتجـاه الشـعالن وأبـو رمانـة، أو األحياء 

التـي تصنـف عـى أنهـا "راقية".

ويقـدر تقرير "فرييل" نسـبة السـورين 

الذيـن أصبحـوا تحت خـط الفقـر العاملي 

تكاليـف  أن  موضًحـا   ،86.7% بنحـو 

املعيشـة ارتفعـت خـالل سـنوات الحرب 

بشـكل تدريجـي لتقفـز يف العـام األخري 

قفـزات كبـرية إىل أن وصلـت إىل نسـبة 

%1155، قياًسـا مبـا كانـت عليـه قبـل 

انخفـاض  مـع  بالتـوازي   ،2011 العـام 

إذ  السـورية،  للعملـة  الرائيـة  القـوة 

مـن   90% يفـوق  مـا  اللـرية  خـرست 

قيمتهـا.

 ويقدر البنك الدويل خط الفقر العاملي بـ 1.9 

دوالر، مبعنى أن كل فرد مدخوله الشهري أقل 

من 60 دوالرًا، يكون تحت خط الفقر.

ــى  ــب ع ــغ الرائ ــوري مبال ــام الس ــع النظ رف

خــروج املواطنــن مــن األرايض الســورية، كل 

حســب املنفــذ والوســيلة التــي خــرج بهــا، وفــق 

ــس 8  ــه الصحــف الرســمية، الخمي مرســوم نرت

ــول. أيل

وبحســب املرســوم الجديــد، رقــم 24، للعــام 

ــة  ــن األوىل والثالث ــام الفقرت ــّدل النظ ــايل، ع الح

مــن املــادة األوىل يف املرســوم املقــرر عــام 2009، 

ــا  ــار" مقداره ــة مط ــتوىف "رضيب ــايل تس وبالت

خمســة آالف لــرة ســورية عــن كل شــخص يغــادر 

ــوريا. ــة يف س ــارات املدني ــد املط ــر أح ــر ع القط

ــن  ــوريا ع ــادر س ــخص يغ ــى كل ش ــب ع ويتوج

طريــق أحــد املنافــذ الريــة أو البحريــة مبلــغ ألفي 

ــرج  ــخص يخ ــع كل ش ــا يدف ــورية، بين ــرة س ل

بســيارته الســورية الخاصــة مــن املنافــذ الرســمية 

ــورية. ــرة س ــرة آالف ل ع

ــن  ــاًرا م ــد اعتب ــوم الجدي ــل باملرس ــدأ العم ويب

ــرت  ــا ن ــق م ــل، وف ــن األول املقب ــة تري بداي

الصحــف الرســمية للنظــام الســوري اليــوم.

ــه،  ــن نوع ــب األول م ــع الرائ ــرار رف ــس ق ولي

ــدار  ــى م ــعارها ع ــوري أس ــام الس ــّدل النظ إذ ع

الســنوات الخمــس الســابقة، بدايــة مــن 1500 إىل 

2500 ثــم إىل خمســة آالف بالنســبة للخــروج مــن 

ــارات. املط

ــة  ــذ الري ــن املناف ــروج م ــب الخ ــت رضائ وتدرج

والبحريــة مــن 500 إىل ألــف ثــم إىل ألفــن، بينــا 

ــن  ــورية م ــيارة الس ــادرة بالس ــعر املغ ــع س ارتف

ــوم. ــه الي ــو علي ــا ه ــح ك 2220 إىل 5520 ليصب

ــن وإىل  ــروج م ــول والخ ــة الدخ ــت حرك وانخفض

ســوريا عــر املطــارات خــال الثــورة، بعــد فــرض 

عقوبــات اقتصاديــة عــى النظــام الســوري، بينا 

نشــطت املعابــر الحدوديــة بشــكل كبــر وخاصــة 

مــع لبنــان )معــر املصنــع(.

سوريا تفقد طبقتها الوسطى

19.500  21 16.715الذهب  18 الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب األرز )ك(  480السكر )ك(  400البنزين  225

من يمشي في طرقات وحارات دمشق يالحظ الفارق الكبير الذي أنتجته الحرب بين الطبقات االجتماعية.
ففي الشعالن يتمشى "األكابر" في الطرقات، منهم من يجّر "جروه" ومنهم من يدور في سيارته مراًرا 
وتكراًرا غير آبه بصرفه للبنزين الذي وصل سعر الليتر منه إلى 225 ليرة، في حين ينام بعض النازحين إلى 

األحياء الدمشقية "الشعبية" جائعين في الشوارع.

طفلة تتناول الخبز عند محّل للمأكوالت الشعبية في حي القابون بدمشق - آذار 2016 - )رويترز(

اقتصاد

النظام السوري يرفع ضرائب مغادرة سوريا
جًوا وبًرا وبحًرا

http://www.enabbaladi.net/archives/102966
http://www.enabbaladi.net/archives/102969
http://www.enabbaladi.net/archives/102969
http://www.enabbaladi.net/archives/102420
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لكـن هـذا الحـال مختلـف اليـوم، إذ يفتقـد 

يف  موجـودًة  كانـت  عـاداٍت  السـوريون 

ماضيهـم القريـب جـًدا، صـار الكثـري منها 

نـادًرا أو مهـدًدا باالندثار مـع تغرّي األوضاع 

البـالد. االقتصاديـة واالجتاعيـة يف 

العزيمة
العزومـة  )أو  العزميـة  مصطلـح  ينتـر 

مختلـف  العربيـة( يف  األقطـار  بعـض  يف 

دعـوة  وتعنـي  السـورية،  املحافظـات 

أحدهـم إىل وجبـة طعـام تتكلف أنـت عناء 

مثنهـا. دفـع  أو  تحضريهـا 

العزميـة  تكـن  مل  السـورّي  املجتمـع  يف 

بـل  فحسـب،  والكـرم  املـال  لبـذل  مرادفًـا 

هـي فرصـة للتالقـي والتجمـع يف العائالت 

الكبـرية أيًضا، ومناسـبة إلصـالح ذات البن 

أحيانًـا، أو قـد تقـام "عى رشف" مناسـبة 

ما. سـعيدة 

ولعـّل العزميـة من أكـر العـادات "املهّددة 

مـن  ينـدر  إذ  السـورين،  بـن  باالندثـار" 

ومـن  اليـوم،  تكاليفهـا  تحّمـل  يسـتطيع 

مـن  معلّـم  وهـو  رامـي،  السـيّد  بينهـم 

دمشـق، يشـاركنا قّصتـه قائـاًل "يف فـرة 

خطبتـي تهّربـت كثريًا مـن تكاليـف عزمية 

أهـل العـروس إىل بيتنـا، يكفينـي تكاليـف 

لكـن  الزفـاف،  الخطبـة وتأمـن متطلبـات 

بعـد العـرس كان لزاًمـا عـّي أن أدعـو أهل 

أبيّـض  أن  بـد  وال  منـزيل،  إىل  زوجتـي 

فيهـا  تقـّدم  محرمـة  بعزميـة  وجههـا 

الفواكـه والحلويـات والغـداء لـ 15 سـيّدة، 

لـرية سـوريّة يف  ألـف   70 قرابـة  تكلفـُت 

إعـداد  مـن  الغـداء  أن  علـًا  واحـد،  نهـار 

املطاعـم". مـن  وليـس  والـديت 

ويشـري رامـي إىل أن التكلفـة معقولـة لـو 

قسـناها عى سـعر رصف الـدوالر، موضًحا 

"مبلغ 150 دوالًرا كان يسـاوي قيمًة 7500 

لرية سـورية بسـعر رصف 50 لرية للدوالر، 

وقـد كان هذا الثمـن تكلفة منطقيـة لعزمية 

لهـذا العـدد، لكـن املشـكلة أننـا نتقـاىض 

وندفـع  املنخفضـة،  اللـرية  بقيمـة  رواتبنـا 

مثـن املـواد بقيمتها بالـدوالر".

العزائـم  الباهظـة  التكاليـف  هـذه  جعلـت 

"بخـر كان" عنـد السـورين، حسـب رامي 

"بـل صارت حتـى مجـرد الزيـارة وتكاليف 

الضيافـة أمـرًا مرهًقـا، مـا يجعـل البعـض 

يتفقـون يف الَجمعـات بـأن يدفـع كل منهم 

جـزًءا لئـال يُثقلـوا عـى صاحـب البيت".

السكبة
تعني السـكبة إرسـال جـزء من غـداء اليوم 

للجـريان، بصحن يسـمى "صحن السـكبة"، 

ويعتر رمضان املوسـم األسـايس للسـكبة، 

بغـرض مشـاركة الطعام مع الجـريان الذين 

وصلتهـم رائحتـه والبّد.

ترى السـيّدة أم بـالل، 46 عاًما مـن الغوطة 

أمـر  السـكبة  تبـادل  توقّـف  أن  الرقيـة، 

طبيعـي أمـام الغـالء والفقـر املنترين، إذ 

أُجـرت معظـم العائـالت عـى تقليـل كمية 

الطعـام، وخفـض نوعيّتـه، لذا سـيكون من 

بـاب أوىل عـدم وجـود وفـرة منـه تسـمح 

بالتخـّي عـن طبـق، أو أطبـاق، للجريان.

دمشـق  ريـف  يف  بـالل  أم  الّسـيدة  تُقيـم 

أجرهـا قصـف  أن  بعـد  ُمسـتأجر،  مبنـزل 

تركـه  عـى  الرقيـة  الغوطـة  يف  منزلهـا 

تسـاعد  أن  وتحـاول  أعـوام،  أربعـة  منـذ 

الخياطـة،  مبارسـة  باملصاريـف  زوجهـا 

تقـول "كنـت فيا سـبق مشـهورة يف البناء 

أن  أحـّب  أكـن  ومل  الطبـخ،  عـى  بَنَفـي 

يشـتهي جـرياين رائحـة الطعـام مـن بيتنا، 

األغنيـاء  مـن  نكـن  مل  أننـا  ورغـم  وهكـذا 

إال أن زوجـي كان يُـّر عـّي ألُرسـل لـكل 

عائلـة صحًنـا صغـريًا عندمـا أعـد طبخات 

دسـمة وقليلة التكـرار يف العام، مثـل الكبة 

وسـواها". والفطائـر  بأنواعهـا 

بعـد النـزوح، وفقـد زوجهـا لعملـه، تغرّيت 

أحـوال العائلـة بالكامـل ومن بينهـا صحن 

السـكبة، تقـول أم بـالل "لسـُت وحدي من 

ألغيـُت صحن السـكبة، كل مـن حويل كذلك، 

ليـس هناك مـن لديه فائـض مـايّل يتيح له 

طبـخ كميـات أكـر من الطعـام، اللـه يعن 

لعامل". ا

وتضيـف أم بـالل أنهـا تحـاول جهدهـا أال 

تفـوح روائـح طبخهـا بشـكل يثـري شـهية 

اآلخريـن "مـع أننـا نسـينا دخـول األطباق 

الفاخـرة إىل منزلنـا كـا الجميـع، إال أننـا 

مـن  نـوع  هكـذا  نطبـخ  أن  نقـرر  عندمـا 

األطبـاق أحـاول جهـدي أال تصـل رائحتـه 

لآلخريـن".

العيد "ضيافة" 
بـرسد  عاًمـا(   33( فاتـن  السـيدة  تتحـرس 

ذكرياتهـا عـن العيـد، وتتفنـن يف وصـف 

ميكـن  "ال  أمامهـا:  حـارض  وكأنـه  مشـهد 

أن أنـى منظـر غرفـة الضيـوف يف بيـت 

أهـي، معمـول، موالـح، حلويـات بالسـمن 

كلهـا  تصطـف  املوسـم،  فواكـه  العـريب، 

جنبًـا إىل جنـب عـى طاولـة منّمقـة مـع 

رائحـة قهوة مـرّة تعبـق باألجـواء"، وليس 

منـزل أهـل فاتن اسـتثناء، فقـد كان هذا هو 

املشـهد الذي يسـتقبلك بـه أّي بيت سـورّي 

الشـوكوال  مـع  الـوداع  ليكـون  العيـد،  يف 

التـي تنتظـرك عنـد البـاب.

تزّوجـت فاتـن قبـل بدايـة الثـورة بعامن، 

وهـو مـا جعلهـا تنشـئ أرسًة يف ظـروف 

مختلفـة متاًمـا عا كانـت تتمناه "لألسـف 

نـرك  أن  اليـوم  وزوجـي  أنـا  نسـتطيع  ال 

نفس الذكريات عنـد طفلينا، بيتنا املُسـتأجر 

فيـه، وضيافـة  غرفـة ضيـوف  وال  صغـري 

وضيـوف  الثمـن،  باهظـة  صـارت  العيـد 

العيـد أصبحـوا قلّـة قليلـة مع نـزوح معظم 

أقـاريب، حتـى غرفـة ضيـوف أهـي مل تعد 

بهـذه الحفـاوة يف العيـد".

"القـراص"  بُصنـع  فاتـن  تكتفـي  اليـوم، 

يف العيـد، وهـي أقـراص دائريـة مخبـوزة 

حلـوة املـذاق تشـتهر بهـا مدينـة حمـص، 

وتقـول "وىّل زمـن صنـع املعمـول مع غالء 

مـن  مـا  عائلـة  متّكنـت  وإن  مسـتلزماته، 

صنـع املعمـول فلـن يكـون سـوى "معمول 

العجـوة"، حتى هـذا يُعتر رفاهيـة ويكتفي 

معظـم مـن أعرفهـم بصنـع "بيتيفـور" أو 

كأس  مـع  ويقدمونهـا  منـزيل،  "قـراص" 

العيـد، "هـذا مـا نقـدر  شـاي للـزوار يف 

عليـه، عـى أن نتمكـن مـن رسـم البسـمة 

بإمكانياتنـا  ولـو  أبنائنـا  وجـوه  عـى 

البسـيطة".

والشـوكوال  الحلويـات  أسـعار  وارتفعـت 

بشـكل كبـري يف سـوريا، إذ يـرواح سـعر 

كيلـو الشـوكوال بـن 2500 إىل 5000 لرية 

للجـودة املتوسـطة، أمـا أسـعار الحلويـات 

فيـرواح سـعر الكيلـو بـن 2500 و8000 

املرومـة  مثـل  األصنـاف  لبعـض  لـرية 

آالف   10 املرومـة  كيلـو  سـعر  )تجـاوز 

هـو  والسـبب  املحـالت(،  بعـض  يف  لـرية 

ارتفـاع مثـن السـمن العـريب )الكيلـو بــ 

3500 لـرية( وارتفـاع مثن الفسـتق الحلبي 

للكيلـو  سـورية  لـرية  آالف   9 )يتجـاوز 

الواحـد(.

األضحية
اختلـف  مـا  وحدهـا  الحلويـات  ليسـت 

شـكله وعـدده يف العيـد، إذ تشـري السـيدة 

أم بـالل إىل نُـدرة األضاحـي فيـه "مل نعـد 

نسـمع بأحـد يُضّحـي يف العيـد إال نـادًرا، 

كان بـاب منزلنـا يف عيـد األضحـى ال يهـدأ 

لكـرة مـن يقدمـون لنا هدايـا قطـع اللحم 

مـن األقـارب والجـريان، ونحن نكـرر: تقبّل 

اللـه، أمـا اليـوم فـال أعـرف أحـًدا يُضحـي 

رغـم أننـي أقطـن مبنطقـة زراعيـة يُـريّب 

أهلهـا املـوايش".

تسـتدرك قائلـة "يف السـنة املاضيـة ضّحى 

كانـت  ألنهـا  ببقرتـه  الضيعـة  يف  رجـل 

متـوت". أن  وخـي  مريضـة 

جمعيّـة  يف  العامـة  العالقـات  مديـر  وكان 

حفـظ النعمة، مأمـون قويـدر، رّصح لوكالة 

األنبـاء الرسـمية )سـانا( أن الجمعية وزّعت 

مـن لحـوم األضاحـي لسـتة آالف عائلة يف 

عائلـة  آالف  عـرة  مقابـل   ،2015 عـام 

الجمعيـة سـعر  2014، وحـّددت  عـام  يف 

 85 بــ   2016 لعـام  التقريبـي  األضحيـة 

ألـف لـرية سـورية، "لخروف يـزن نحو 58 

كـغ عـى أسـاس سـعر 1450 لـرية للكـغ 

الواحـد".

العيدية
الكبـار  يُعطيـه  املـال  مـن  مبلـغ  وهـي 

لألطفـال يف األعيـاد، تختلف قيمـة العيديّة 

حسـب درجة قرابـة ُمعطيها ومحبّـة الطفل 

بـن  العائليـة  العالقـات  ومتانـة  املُعطـى، 

الطرفـن.

نهايـة  يف  "كُنـا  فاتـن  السـيدة  تقـول 

العيـد نُحـيص مـا جمعنـاه من "عيـادي"، 

ونقارنهـا مـع أصدقائنـا، ليفتخـر صاحـب 

أقاربـه  األكـر مبـا جنـاه ومبحبّـة  املبلـغ 

يُعطـي  أحـد  يـكاد  ال  اليـوم  وكرمهـم، 

ووالـدي،  والـديت  سـوى  العيديـة  أبنـايئ 

يف الحقيقـة نحـن أيًضـا ال نـوّزع العيديـة 

حولنـا. لألطفـال 

يقـول السـيّد رامـي إن التوقـف عـن توزيع 

"العيـادي" أمـر طبيعـي مع كـرة األطفال 

األمـر  "يتسـبب  ويضيـف  الدخـل،  وقلّـة 

بحـروب عائليـة حقيقيـة إن أعطيـت طفـاًل 

ونسـيت إعطـاء آخـر، ومـع وجـود عائالت 

كبـرية فيهـا مـا يزيد عـن 15 طفـاًل يُصبح 

األمـر عبئًا ماديًـا حقيقيًا". يضيـف ضاحًكا 

حقيقيـة  ثـروة  كان  لـرية   100 "مبلـغ 

بالنسـبة لنـا، أمـا اليـوم فهـي ال تُعجب أّي 

طفـل ألنهـا ببسـاطة ال تشـري له شـيئًا".

السكبة والعزيمة والعيدية..

عادات مهّددة باالندثار في المجتمعات السورّية

غّيرت الحرب الكثير في حياة السوريين، ومن بين ما طالته يدها عاداتهم وتقاليدهم. ولئن كان التغيير سّنة من سنن الكون، 
فإنه غالًبا ما يكون بطيًئا وغير ملحوظ األثر إال على المدى الطويل، إذ ترث األجيال عاداٍت ال تعرف سبب ظهورها، وتفتقد في 

حياتها تقاليد ال تعلم متى ولَم اندثرت.

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 منزلًيا، 
ويقدمونها مع 

كأس شاي للزوار 
في العيد، هذا 

ما نقدر عليه، 
عسى أن نتمكن 
من رسم البسمة 

على وجوه أبنائنا 
ولو بإمكانياتنا 

البسيطة

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

http://www.enabbaladi.net/archives/102931
http://www.enabbaladi.net/archives/102931
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هـذا الواقـع تكـّرر مـراًرا، إن نظرنـا لألمر 

مـن  يختلـف  لكنـه  سـوريا،  يف  تقنيًـا، 

الـذي  الـرضر  ومـدى  اإلجـراءات  ناحيـة 

لحـق بالسـكان، وعليه، رصـدت عنب بلدي 

الفـارق بـن منوذجـن للحصـار يف حـي 

الوعـر الحمـيص، وقطـاع غـزة، بنـاًء عى 

شـهادات لسـكان وناشطن يعيشـون واقع 

الحصـار.

من ُيحاَصر ومن يحاِصر؟
حـي الوعر الواقـع غرب مدينـة حمص، بدأ 

حصاره منذ سـبعة أشـهر، وتبلغ مسـاحته 

فيـه  ويسـكن  مربعـة  كيلومـرات  ثالثـة 

أكر مـن 75 ألـف محـارص، واملعابر حوله 

مغلقـة بالكامـل عـدا جهـة واحـدة تفتـح 

كل شـهر تقريبًـا مـن أجل عبـور املوظفن 

والطالب.

يغطـي قطـاع غـزة 365 كيلومـرًا مربًعـا 

شـخص،  مليـوين  نحـو  فيـه  ويسـكن 

كثافـة  املناطـق  أكـر  مـن  بهـذا  ويعتـر 

عامليًـا، ومايـزال يعيـش واقع الحصـار منذ 

عر سـنوات تزيد شـدته وتراجع حسـب 

مجريات األحـداث. وقد تراجعـت يف اآلونة 

األخـرية بعدمـا فُتـح معـر "إيـرز" فقط، 

املطل عـى الجانـب اإلرسائيـي، يك تدخل 

عـره املـواد الغذائيـة والطبيـة األساسـية.

لكـن حـي الوعـر يعيـش واقًعـا مختلًفـا 

إذ مينـع إدخـال املـواد الغذائيـة بالكامـل، 

مـواد  مـن  لديهـم  األهـايل مبـا  ويكتفـي 

اإلنسـانية  املسـاعدات  وتصـل  وأغذيـة، 

والهـالل  الصليـب  رعايـة  تحـت  بخجـل 

األحمـر، ويقـول أبناء الحي إن تلـك املواد ال 

تكفـي ألكر مـن 20 يوًما، ويعيشـون بقية 

أشـهرهم عـى مـا تبقـى لديهـم مـن مواد 

توشـك عـى النفـاد.

الكهرباء واالتصاالت
ناحيـة  مـن  صعبًـا  واقًعـا  غـزة  تعيـش 

يف  الوحيـدة  التوليـد  فمحطـة  الكهربـاء، 

تتمكـن  ومل   2006 منـذ  قصفـت  املدينـة 

الفـرق املتخصصـة مـن إصالحهـا بشـكل 

كامـل، مـا يجعـل الكهرباء تصـل بالتناوب 

بـن سـت ومثـاين سـاعات فقـط يوميًـا.

أمـا الوعـر فيعيـش واقًعـا أكـر صعوبـة، 

ويـراوح وصـول التيـار الكهربـايئ، الـذي 

تولّده املحطات يف مناطـق النظام، من نصف 

سـاعة إىل أربـع سـاعات فقـط يف اليـوم.

االتصـاالت  وسـائل  كافـة  تنعـدم  كـا 

بسـبب  نـادًرا،  إال  والالسـلكية،  األرضيـة 

قصـف األبـراج فيهـا، ويعتمـد األهايل عى 

غالبًـا. الفضـايئ  اإلنرنـت  عمـل 

وتجـري االتصـاالت يف غـزة حاليًا بشـكل 

شـبه طبيعـي، عـدا خدمـات اإلنرنـت، إذ 

تقتـر عـى خدمـة "2G" التـي تسـمح 

باملكاملـات والرسـائل النصيـة فقـط، بينا 

تعتمـد أغلب الـدول عى"3G" التي تسـمح 

فيديـو، وقـد تصـل يف  بإجـراء مكاملـات 

."5G"أو  "4G" الـدول إىل بعـض 

ماذا عن الحلول؟
مبـا  مقارنـة  غـزة  يف  تحسـن  الوضـع 

عندمـا   ،2008 يف  املحـارصون  واجهـه 

اشـتد القصـف والحصـار عليهم، مـا جعل 

الكثرييـن يلجـؤون لحفـر أنفـاق مع مر 

وصلـت إىل ألـف نفق قتـل أكر مـن 200 

شـخص أثنـاء حفرهـا.

ثـم أصبحت هـذه األنفـاق معتمدة رسـميًا 

مـن قبل حكومـة "حاس"، حتى اسـتغنت 

الحكومـة متاًمـا عـن املعابـر اإلرسائيليـة، 

لكـن تلـك األنفـاق دمـرّت كليًا عـام 2013 

مـن الجانـب املري.

يف املقابـل، ال وسـيلة لردم هـوة الحصار 

يف حـي الوعـر، واملقايضـة هـي البديـل 

انخفـاض  نتيجـة  الـراء،  عـن  الوحيـد 

مقارنـة  كبـري  بشـكل  الرائيـة  القـدرة 

مـع ارتفـاع أسـعار املـواد، ليصـل كيلـو 

األرز إىل أكـر مـن ثالثـة دوالرات، بينا 

إىل  إن وجـدت  املعلبـات  أسـعار  وصلـت 

دوالرات. سـبعة 

دخـول األفـراد وخروجهـم مـن قطـاع غزة 

يتوقـف عـى عالقتهـم بالكيـان اإلرسائيي 

واالعـراف بثبوتياتهـم مـن قبلـه، كا متنع 

دخـول مـواد البناء خشـية اسـتخدامها يف 

بنـاء األنفـاق مـن جديـد، مـا جعـل البيوت 

املتـرضرة يف الحـرب األخـرية ركاًمـا، أمـا 

طبيًـا فمعظم األدويـة ميكن لهـا الدخول ما 

عـدا أدويـة الرسطـان الكياوية.

جميع  دخول  مينع  املحارص  الوعر  حي  يف 

املواد الطبية، ويقول أحد املمرضن يف املشفى 

الوحيد يف الحي إنهم يستعيضون عن بعض 

أن  كا  معقمة،  بأقمشة  مثاًل  كالشاش  املواد 

الحقن العضلية تستخدم ألكر من مرة.

غزة،  من  إعالمي  وهو  شحادة،  محمود 

لنا  إرسائيل  "معاملة  إن  بلدي  لعنب  يقول 

وتفّضل  قانون  دولة  لكنها  إنسانية  ليست 

مبظهر  الدويل  املجتمع  أمام  تظهر  أن 

حي  من  ناشطون  يعتر  بينا  الضحية"، 

الوعر أن "دولة األسد تعيد جرائم إرسائيل 

بفظاظة أكر، وال تأبه ألي قانون".

عفاف جقمور - إدلب

للطفولـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  أعربـت 

)يونيسـيف(، عـن قلقهـا لوجـود 50 مليـون 

طفـل حـول العـامل يعانـون النـزوح واللجـوء 

"اقتلعـوا مـن جذورهـم"، بعـد أن أجـروا عى 

تـرك منازلهـم جـراء األزمـات والحـروب التـي 

تـدور يف كافـة أنحـاء العـامل، ويف مقدمتهـا 

سـوريا.

 7 األربعـاء  "يونيسـيف"،  لــ  تقريـر  وحـّث 

أيلـول، عـى النظـر إىل الاجئـن واملهاجريـن 

القرّص كــ "أطفـال أواًل وقبـل كل يشء عرضة 

للعنـف واالسـتغال"، محـذًرا مـن أن األطفـال 

الذيـن يعيشـون الجئن يواجهـون أيًضـا زيادة 

كراهيـة األجانـب، وهـم أكـر عرضـة للخروج 

من املدرسـة خمس مـرات من أقرانهـم من غر 

. لاجئن ا

وقال املديـر التنفيذي ليونيسـيف، أنتـوين ليك، 

يف بيـان له "لقـد ُصدم العامل بصـور لن متحى 

مـن الذاكرة ألطفال بعينهم، جسـم إيان الكردي 

الصغر الـذي ألقتـه األمواج عى الشـاطئ بعد 

غرقـه يف البحر، أو وجه عمـران دقنيش الدامي 

يعلـوه الذهـول وهو جالس يف سـيارة إسـعاف 

بعد تدمـر منزله".

وأضـاف "مـا الثمن الـذي سـندفعه جميًعـا إذا 

فشـلنا يف إمداد هـؤالء الصغار بفـرص التعليم 

"كيـف  متسـائًا  طبيعيـة"،  أكـر  وطفولـة 

سـيتمكنون مـن املسـاهمة بشـكل إيجايب يف 

مجتمعاتهم، لن يفسـد مسـتقبلهم فقط، ولكن 

سـوف تضمحـل مجتمعاتهـم أيًضا".

الاجئـن  نصـف  نحـو  األطفـال  ويشـكل 

الباحثن عـن مأوى يف عـام 2015، وقِدم 45% 

منهـم تحـت رعايـة األمـم املتحـدة من سـوريا 

وأفغانسـتان.

قالت املنظمة منتصـف آذار 2016، إن 3.7 مليون 

طفـل ولدوا منذ بدايـة الرصاع يف سـوريا، نحو 

306 آالف منهـم ولـدوا كاجئـن، مـا يعنـي أن 

كل طفـل مـن بـن ثاثـة ال يعرفون شـيًئا عن 

سـوريا سـوى الخراب والدمـار والعنف.

سـوريا،  يف   2015 خـال  طفـل   400 وقتـل 

بحسـب "يونيسـيف"، بينـا سـجلت املنظمة 

بحـق  متعـددة  انتهـاك  حالـة   1500 قرابـة 

القتـل  شـملت  ذاتـه،  العـام  يف  األطفـال 

والتشـويه نتيجة اسـتخدام األسـلحة املتفجرة 

بالسـكان. املأهولـة  املناطـق  يف 

بين حصاري غزة والوعر..
من يجرم أكثر؟

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 2006 بعد 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 أيًضا.

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

"يونيسيف":

50 مليون طفل 
"اقتلعوا من 

جذورهم"

http://www.enabbaladi.net/archives/102929
http://www.enabbaladi.net/archives/102929
http://www.enabbaladi.net/archives/102168
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د. كريم مأمون 
 

ما هي السيجارة اإللكترونية؟
هي عبارة عن أنبوب يشـبه شـكل السيجارة 

العاديـة، بداخلهـا جهـاز إلكـروين يعمـل 

ببطاريـة كهربائيـة لتسـخن فتيلـة تقـوم 

الروبيلـن  مـن  مؤلـف  سـائل  بتبخـري 

غليكـول أو الغليرسيـن، لينتج بخـاًرا كثيًفا 

يتـم استنشـاقه وإخراجـه عن طريـق الفم، 

بالدخـان  البخـار  هـذا  مقارنـة  وميكـن 

الناتـج عـن حـرق التبغ مـن حيـث الكثافة، 

إال أنـه ذو رائحـة زكيـة بنكهـات متعـددة 

منهـا التبـغ والنعنـاع والفواكه والشـوكوال 

أكسـيد  ثـاين  يحتـوي عـى  وال  وغريهـا، 

الكربـون، وعـادة مـا يحتوي السـائل عى 

نسـبة مـن النيكوتـن، إال أنـه متوفـر أيًضا 

بـدون نيكوتن، ليتناسـب مع اختيـار الذين 

يريـدون اإلقـالع عـن التدخن. 

يف  اإللكرونيـة  السـيجارة  اخرعـت 

الصـن عـى يـد الصيـديل الصينـي هون 

بـدأت  ثـم   ،2003 عـام   Hon Lik ليـك 

بالظهـور يف السـوق الصينية عـام 2004 

كبديـل ومسـاعد لإقـالع عـن التدخن، ثم 

بـدأت الركـة التـي يعمـل بهـا هـون ليك 

 2006 بتصديـر منتجاتهـا إىل العـامل يف 

ثـم حصلت عـى بـراءة اخـراع عاملية يف 

.2007 عـام 

السـجائر  شـعبية  أن  مـن  الرغـم  وعـى 

اإللكرونيـة يف أوروبـا والواليـات املتحـدة 

منظمـة  أن  إال  ملحوظًـا،  ارتفاًعـا  تشـهد 

الغـذاء والـدواء مازالت متنع اسـتريادها من 

الصـن، كـا أن منظـات الصحـة مازالت 

حـذرة يف تأييدهـا كبديـل آمـن عـن التبغ.

وهـي ماتـزال غـري موجـودة يف سـوريا، 

رغـم أنهـا متوفـرة يف دول الجـوار )لبنان 

وتركيـا( إضافـة إىل العديد من الـدول منها 

الرازيـل وكنـدا وفنلنـدا وهولندا والسـويد 

املتحدة. واململكـة 

ما اإليجابيات التي تميز السجائر 
اإللكترونية عن العادية؟

ال تنتـج ثاين أكسـيد الكربـون، فهي تصدر 

بخار املـاء بداًل مـن الدخـان، وبالتايل فهي 

أقـل رضًرا عـى البيئة املحيطة، كا تسـاعد 

عى الحـد من التدخـن السـلبي للمحيطن 

بالشـخص املدخن.

تحتـوي عـى نسـبة قليلـة مـن النيكوتن 

إىل  إضافـة  العاديـة،  بالسـيجارة  مقارنـة 

أن السـائل املسـتخدم خـال مـا يقـرب من 

4000 مادة سـامة ومرسطنـة موجودة يف 

السـيجارة العاديـة، فهـو يتكون مـن مواد 

مرحة لالسـتخدام يف املنتجـات العالجية 

والغذائية.

ال ترك رائحة يف الفم أو عى املالبس.

ال تنتـج رمـاًدا وال بقايـا، وبالتـايل ال تؤدي 

إىل اتسـاخ األماكن.

تقلل الرغبـة بالسـجائر التقليدية، وتسـهل 

التبغ. عمليـة اإلقالع عـن 

بعـض الفوائـد الصحيـة التـي تنتـج مـن 

اإلقـالع عـن التبـغ، مثـل تحسـن حاسـة 

والشـم. التـذوق 

السـجائر  ألن  الحرائـق  خطـر  تقلـل 

الوالعـات. تسـتخدم  ال  اإللكرونيـة 

ال تسبب السعال وال ضيق التنفس.

مـن   80٪ أرخـص  املسـتخدم  السـائل 

التقليديـة. السـجائر 

ما سلبياتها؟
جديـدة وال توجـد دراسـات طبيـة مؤكـدة 

عـن نتائجهـا، لذلـك قـد يكـون لهـا أرضار 

صحيـة عـى املـدى البعيـد، وهـي ليسـت 

عنـد  لكـن  متاًمـا،  املخاطـر  مـن  خاليـة 

مقارنتهـا بالتدخـن العـادي فـإن الدالئـل 

أن رضرهـا ضئيـل. توضـح 

البخـار  أن  الدراسـات  بعـض  أظهـرت 

املتصاعـد مـن السـيجارة اإللكرونيـة قـد 

الرئتـن  يف  املخـاط  تشـكل  إىل  يـؤدي 

وحـدوث االلتهابـات، كذلك فهـو يعمل عى 

خاليـا الرئة كعمـل دخان السـجائر العادية 

متاًمـا ما يـؤدي إىل زيادة خطـر التعرض 

لإصابـة برسطـان الرئـة.

النيكوتـن مـا  تحتـوي عـى كميـة مـن 

يـؤدي مع الزمـن إىل زيادة نسـبة النيكوتن 

يف الـدم واألوعية الدمويـة وبالتايل خطورة 

أن  خاصـة  القلـب،  ألمـراض  التعـرض 

مسـتويات النيكوتـن الفعـي ال تتفق مع ما 

يُعرض عـى عبـوات السـجائر اإللكرونيّة.

قد تصبح السـيجارة اإللكرونيّـة أخطر من 

العاديـة، إذ إن األخـرية تنـذر املدخـن حن 

تنتهـي، أمـا يف حالة السـيجارة اإللكرونية 

فيمكـن تدخينها مـن دون توقـف، ما يعني 

عـدم القـدرة عى التحكـم يف مقـدار كمية 

النيكوتـن التي تصـل إىل دم املدخن.

اإليثيـي  الكحـول  عـى  يحتـوي  بعضهـا 

الـذي يحـرم تعاطيه ألسـباب غـري عالجية 

يف الـرع اإلسـالمي.

العنف ضد األطفال
هل يحل مشكلة؟

البند الثاني من اتفاقية حقوق الطفل: حماية الطفل من العنف

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 العادية، نظًرا 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 
ذات تأثير ضار على الرئتين، وال تشكل بدياًل آمًنا للسيجارة العادية.

تربية وأسرة

السجائر اإللكترونية
بين اإليجابيات والسلبيات

تهاني مهدي  

ينـدرج العنـف تحـت عنـوان سـوء املعاملـة 

ويتشـابه معـه، إال أن العنـف يتحـدد باألذى 

الجسـدي ومـا يتبعـه مـن أذى نفـيس.

وتختلـف آثـار العنـف عـى الطفـل بحسـب 

شـدته، فمنهـا مـا يسـبب كدمـات بسـيطة 

تـزول مـع مـرور الوقـت، ومنهـا ما يسـبب 

عاهات مسـتدمية كالحروق وفقدان السمع، 

وفقـدان البـرص، ومنهـا مـا يسـبب الوفاة.

وتعتر اآلثار النفسية للعنف أشد رضًرا وأذًى 

عى الطفل من األرضار الجسدية عى املدى 

وشخصيته،  سلوكه  عى  تظهر  إذ  البعيد، 

حياته  يف  عدوانًيا  يصبح  فقد 

التدخن  يدمن  وقد  الجميع،  مع 

باالكتئاب  يصاب  وقد  واملخدرات، 

وينعزل عن املجتمع.

أسباب ومبررات استخدام العنف مع 
األطفال

العنـف مـع  أي مـرر السـتخدام  ال يوجـد 

ملشـكلة،  حـًا  ميثـل  ال  فالعنـف  األطفـال، 

ومبـا أن الطفـل يعيش يف وسـط اجتاعي 

ال ميكـن أن تكـون األسـباب من طـرف واحد 

أو جهـة واحـدة، فمنها مـا يتعلـق بالوالدين 

ومنهـا مـا يتعلـق بالطفـل ومنها مـا يتعلق 

. ملجتمع با

األسباب المرتبطة بالطفل
قد يكون الطفل مسـتفزًا للوالدين بترصفاته، 

كأن يكـون لحوًحـا، أو كثـر البـكاء، أو كثر 

الحركـة، أو يكون طفًا مدلـًا يترصف كا 

يحلـو لـه، أو طفًا لديـه ضعـف بالقدرات 

ويحطـم  وعـي  دون  فيتـرصف  العقليـة 

األشياء.

األسباب التي تتعلق بالوالدين
• قـد يكـون الطفـل غـر مرغـوٍب به من 

قبـل والديـه أو أحدهـا، 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 

ته. ذا

• إميـان بعـض اآلبـاء واألمهات بـأن الرب 

هو أفضـل وسـائل الرتبية.

• عـدم قـدرة األب عـى تأمـن احتياجـات 

أرستـه يدفعـه إليذائهم كرد فعل عن شـعوره 

. لعجز با

•  عـدم قـدرة بعض اآلباء عى السـيطرة عى 

غضبهـم فينهالـون بالـرب عـى أوالدهـم 

وعي. دون 

• صغـر سـن الوالديـن وعـدم قدرتهـم عـى 

تحمـل املسـؤولية.

عوامل ترتبط باألسرة
• شـيوع العنـف بن الكبـار الذين يشـكلون 

منوذًجـا يقلـده الصغـار، مـا يجعله سـلوكًا 

مألوًفا.

• كـرة عـدد األفـراد يف األرسة، يـؤدي إىل 

كـرة املشـكات، واسـتخدام العنـف.

• سـيطرة مفاهيـم رجعيـة نتيجـة الجهـل، 

كمفهـوم "الرجولـة"، وأن الرجـل هـو مـن 

يـرب زوجته، األخ يـرب أختـه... وهكذا.

• األلعاب اإللكرتونية العنيفة ورؤية املشـاهد 

العنيفـة عى التلفاز تـؤدي إىل الشـعور بأن 

العنف سـلوك عادي ومقبول.

http://www.enabbaladi.net/archives/100440
http://www.enabbaladi.net/archives/102977
http://www.enabbaladi.net/archives/102977
http://www.enabbaladi.net/archives/102977
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كتـب جـران خليـل جـران كتابـه 

"العواصـف" باللغـة العربيـة، ونُر 

موّزًعـا   ،1920 عـام  األوىل  للمـرة 

عـى 31 مقااًل تقـع يف 170 صفحة 

)طبعـة مؤسسـة الهنـداوي(.

أدبيـة  والكتـاب عبـارة عـن أعـال 

واملقـال  القصـة  بـن  مـا  متنوعـة 

والخاطـرة، بكلـات بليغـة وتراكيب 

الرمـوز  مـن  الكثـر  مـع  مبدعـة، 

تختلـف  العميقـة.  الـدالالت  ذات 

هـذه األعـال يف أسـلوب طرحهـا 

وموضوعاتهـا، إمنـا تتفـق جميعها 

التـي مـّر  يف ترجمـة "العواصـف" 

بها جـران خال فـرتة كتابته، األمر 

الهجومّيـة  بلهجتـه  يتّضـح  الـذي 

ألفاظـه  وكآبـة  حيًنـا،  القاسـية 

كثـرة. مواضـع  يف  ويأسـه 

ولعّل من قـرأ كتاب "النبـي" لجران 

يُصاب بالحـرة، فأين تفـاؤل جران 

وأمله وتسـامحه يف كتـاب "النبي"، 

لنفـس  يكونـا  أن  ميكـن  وهـل 

الكاتـب؟ وهـو أمـر ميكن تفسـره 

مؤلّفـات جـران،  لرتتيـب  عدنـا  إن 

إذ كتـب "العواصـف" قبـل "النبـّي" 

بسـنوات ثـاث.

بلهجـة  مجتمعـه  جـران  ينتقـد 

قاسـية يف عدد من مقـاالت الكتاب، 

مثـل "يـا بنـي أمـي"، "أبنـاء اآللهة 

وأحفـاد القـرود"، و"نحـن وأنتـم"، 

يف حن نجـد بعض املقـاالت الذاتية 

األقـرب للقصائـد النريّـة، مـن قبيل 

"أيهـا الليـل"، و"بن ليـٍل وصباح".

يحتـوي الكتـاب عى قصـص رمزيّة 

حواريـة، مثـل قّصـة مسـاء العيـد، 

وكذا القصة األوىل "حّفـارو القبور" 

وفيهـا يجـري حـواًرا مليًئـا بالحكم 

والفلسـفة بـن جـران وبـن حّفار 

قبـور. ومـا ورد عى لسـان األخر:

"إن بليـة األبنـاء يف هبـات اآلبـاء، 

ومـن ال يحـرم نفسـه مـن عطايـا 

آبائـه، وأجـداده يظـل عبـد األمـوات 

حتـى يصـر مـن األمـوات".

 

كذلـك يُكرّس جـران بعـض املقاالت 

املوّجهـة  االنتقـادات  عـى  للـرد 

"املخـدرات  مثـل  وأفـكاره  لكتاباتـه 

يقـول: وفيهـا  واملباضـع"، 

"ولكـن أليسـت الوقاحة بخشـونتها 

أفضـل مـن الخيانـة بنعومتهـا؟ إن 

بنفسـها،  نفسـها  تُظهـر  الوقاحـة 

أمـا الخيانة فرُتتـدى مبابس فصلت 

. لغرها

أن  الكاتـب  مـن  الرقيـون  يطلـب 

تطـوف..  التـي  كالنحلـة  يكـون 

إن  العسـل،  مـن  أقراًصـا  لتصنـع 

وال  العسـل  يحبـون  الرقيـن 

مـأكًا". سـواه  يسـتطيعون 

كمـن  بالحـر  يكتـب  مـن  "ليـس 

يكتب بـدم القلـب، و ليس السـكوت 

الـذي يحدثـه امللـل كالسـكوت الذي 

األمل". يوجـده 

كتاب

العواصف 
لـ جبران خليل جبران 

تميم عبيد - عنب بلدي

The Witcher 3 .1
ــة فيديــو مــن نــوع أكشــن تقــع  لعب

ــوح،  ــة ذات عــامل مفت أحداثهــا يف بيئ

ــف  ــة املؤل ــى رواي ــتندة ع ــي مس وه

البولنــدي أندريــه سابكوســي بنفس 

االســم، يلعــب الالعــب بشــخصية 

بطــل الروايــة، وهــو صيــاد وحــوش 

ــق  معــروف باســم "ويتــر"، وينطل

املالــك  عــر  طويلــة  رحلــة  يف 

ويســتطيع  اللعبــة،  يف  الشــالية 

مــن خــالل الســيوف والســحر قتــال 

ــن  ــن ميك ــداء، يف ح ــوش واألع الوح

لالعــب التفاعــل مــع شــخصيات 

اللعبــة لتنفيــذ املهــام للتقــدم بالقصة.

 "Wındows" اللعبة متوفـرة عى أجهزة

 ."Xbox One"و  "PS4"و  "iOS"و

وهـي الثالثة يف السلسـلة، إذ سـبقتها 

 The" ولعبـة   "The Witcher" لعبـة 

."Witcher 2: Assisans of kings

صـدرت اللعبـة يف أيـار 2015 بعـدة 

لغـات منها اللغـة العربيـة، وتم تعريب 

واجهـة وقوائـم اللعبـة باإلضافـة إىل 

املحادثات. ترجمـة 

تلقـت اللعبـة ردود فعـل إيجابيـة مـن 

النقـاد، فقـد بيعـت أكـر مـن سـتة 

مالين نسـخة يف أول سـتة أسابيع من 

إصدارهـا، كا فازت بكثري مـن الجوائز 

العاملية.

Dark Souls III .2
لعبـة فيديو "أكشـن"، صـدرت يف 12 

 "Windows" 2016، ألجهـزة نيسـان 

."Xbox One"و  "PS4"و

مملكـة  حـول  اللعبـة  أحـداث  تـدور 

بشـخصية  تلعـب  حيـث   ،"Lothric"

 Ashen" عليـه  يطلـق  الـذي  البطـل 

ىف  خطـرية  مبهمـة  وتكلـف   ،"One

عـامل الظـالم ملنـع األرواح املظلمـة من 

األحيـاء. عـامل  إىل  الوصـول 

 هـذه الحـرب مسـتمرة منـذ زمـن بن 

الضـوء والظـالم، وحتـى مينـع البطل 

هـذه الكارثـة وينقـذ العـامل عليـه أن 

يقاتـل "Lords of Cinder"، كـا فعل 

األبطـال السـابقون.

Half-Life 2 .3
لعبـة إطـالق نـار وتحـّد، تعتمـد عى 

الـذكاء ألنهـا مملـوءة باأللغـاز املعقدة، 

تحمـل عدة مراحـل يف قصص متتابعة 

تقدمـت  وكلـا  عـى شـكل فصـول، 

فيهـا زادت اإلثـارة والتشـويق بظهـور 

صعوبـات ووحـوش جديـدة يصعـب 

عليها. التغلـب 

اللعبـة من إنتـاج رشكـة "Valve" التي 

 Counter" اشـتهرت بإنتاجهـا للعبـة

strike" الشـهرية.

Mass Effect 2 .4
لعبة أكشـن وإثارة، صـدرت يف 2010 

 "Xbox 360"و "Windows" ألجهـزة

و"PS3"، وتسـترف اللعبة املسـتقبل 

أحـداث  انتهـاء  بعـد   2183 عـام  يف 

الجـزء األول مـن اللعبـة بفـرة وجيزة.

فيديـو  اللعبـة  بدايـة  يف  تشـاهد 

تسـمى  فضائيـة  لسـفينة  سـينايئ 

الفضـاء  يف  تحلـق   ،"Normandy"

وتـؤدي مهمـة روتينية، وهـي القضاء 

أي قـوات مـن "Geth"، وذلـك  عـى 

."shibard" القائـد  بقيـادة 

مواجهـة  يف  تصطـدم  فجـأة  ولكـن 

بكثـري  منهـا  أقـوى  غريبـة  سـفينة 

اسـمه  جديـد  عـدو  وبقيـادة 

"Collectors"، الـذي يسـتطيع هزمية 

"shibard" الـذي أمـر طاقمـه بإخالء 

السـفينة عـى الفـور، ليحلـق جسـده 

بالفضـاء وهـو يرى سـفينته تنفجر ثم 

يختنـق بسـبب نفـاد األوكسـجن مـن 

رئتيـه، ويدخـل جسـده نطـاق الغالف 

الجوي ألحـد الكواكـب القريبة وميوت.

لكـن هـذه ليسـت النهايـة، فقـد قامت 

منظمـة "Cerberus" بانتشـال جثـة 

وعالجتـه  الكوكـب،  مـن   "shibard"

ليعـود للحيـاة مـن جديـد عـن طريق 

برنامـج "Lazarus"، وسـتطول أحداث 

اللعبـة الشـيقة كلـا تقدمـت فيها.

 Dishonored .5
هـي لعبـة تسـلل وأكشـن ومغامـرات، 

عـام  الثـاين  تريـن  يف  صـدرت 

 "PS3"و "Windows" 2012 ألجهـزة

."Xbox 360"و

تقـع أحداث اللعبة يف مدينـة "دانوول" 

"كورفـو"،  هـو  وبطلهـا  الصناعيـة 

لإمراطـورة،  الشـخيص  الحـارس 

والـذي تـم اتهامـه بقتلهـا، وأجر عى 

أن يصبـح قاتاًل لـي ينتقم مـن أولئك 

الذيـن تآمروا ضـده، و تختلـف النهاية 

حسـب مسـتوى الفوىض والقتـل الذي 

يتسـبب بـه الالعب.

تلقـت اللعبـة تقييـات جيـدة للغايـة 

مـن النقـاد، فقـد أعطاها موقـع "غيم 

سـبوت" تقييـم 9\10 ومنحهـا موقع 

.100\91 تقييـم  "ميتاكريتيـك" 

"فيس بوك" تختبر ميزة جديدة
لتشجيع األصدقاء على النقاش

تختر رشكة "فيس بوك" العاملية ميزة جديدة لتضيفها إىل 

تطبيقها وموقعها الرسمي، وهدفها تشجيع األصدقاء عى 

النقاش، بعد اعتادها من قبل بعض املواقع التقنية.

نسخة  عى  التقني،   "Mashable" موقع  رصد  ما  ووفق 

من تطبيق "فيس بوك" عى هواتف "أندرويد"، فإن امليزة 

 What األصدقاء  يتحدث  ماذا  "عن  اسم  تحمل  التجريبية 

."friends are talking about

وتهدف امليزة إىل عرض منشورات املستخدم مع أصدقائه، 

لتشجيعه عى االنخراط ومناقشة املنشورات، وتوقّع املوقع 

."New Feeds عرضها أعى صفحة "آخر األخبار

مع  لألصدقاء  منشورات  ثالثة  الجديد  القسم  يف  ويظهر 

بعض التعليقات عى كل منشور دون إظهار عدد اإلعجابات 

أو ردود الفعل.

إذ  املستخدمن،  لجميع  امليزة  تطرح  أن  بالرضورة  وليس 

اعتادت "فيس بوك" عى تجريب املزايا عى عدد قليل من 

املستخدمن، لرى فائدتها قبل اعتادها.

منصة  املاضية  القليلة  السنوات  يف  بوك"  "فيس  وغدا 

منها  متعددة  مواضيع  حول  للنقاش  وساحة  تفاعلية، 

السياسية والفنية والعسكرية.

مليـار   1.59 بـوك"  "فيـس  مسـتخدمي  عـدد  ويبلـغ 

الركـة،  إحصـاءات  وفـق  شـهريًا،  نشـط  مسـتخدم 

يشـاركون كل يوم أكـر من ملياري صورة عـر تطبيقاته 

عى أجهـزة الهاتـف وهي: "فيس بـوك" و"إنسـتغرام"، 

و"واتسـاب". و"مسـنجر"، 

ألعـاب
للكمبيوتر

إن كان لديك متسع للترويح عن النفس، أو التسلية، 
فألعاب الكمبيوتر قد تكون خياًرا، وإليك الزبدة بأفضل 
  "PC Gamer" خمس ألعاب، بحسب تصنيف موقع

الذي أحصى أفضل 100 لعبة خالل السنوات األخيرة.

ال تضمـن اإلقـالع عـن النيكوتـن أو التبغ، بل 

عـى العكـس، فهي تجـذب بعض األشـخاص 

لتجريبهـا بسـبب نكهاتهـا الشـهية وبدعوى 

أنهـا غـري ضـارة، وقـد أثبتـت الدراسـات أن 

السـجائر  جربـوا  الذيـن  املراهقـن  نسـبة 

التدخـن  إىل  تحولـوا  ثـم  اإللكرونيـة، 

أولئـك  ضعفـي  مـن  أكـر  كانـت  التقليـدي 

الذين مل يجربوا السـجائر اإللكرونية سـابًقا.

ال تـرك رائحة ويصعـب اكتشـافها، وبالتايل 

قد يتـم اسـتخدامها يف األماكن غري املناسـبة، 

كاملـدارس مثاًل.

بعضهـا ليسـت مصنوعـة بشـكل جيـد وتقوم 

بترسيب السـائل إىل الفم وبلعـه بكميات كبرية، 

وقـد يتسـبب ذلك بخطـر كبري عـى الصحة.

رغـم أن السـجائر اإللكرونيـة أكـر أمًنـا من 

تدخـن التبـغ إال أن لهـا العديد مـن األرضار، 

مناسـب  غـري  اسـتخدامها  أن  نؤكـد  ولذلـك 

اإلقـالع  يف  تسـاعد  وهـي  املدخنـن،  لغـري 

عـن السـجائر العادية بشـكل سـهل، لكنها ال 

تضمـن اإلقالع عـن النيكوتن بشـكل تـام، إذ 

إن املدخـن يتحـول إىل السـجائر اإللكرونية، 

ولذلـك تسـمى ببديـل للتدخـن.

ولهـذا فقـد أصـدرت منظمـة الصحـة العاملية 

تقريـرًا عـام 2014، يطالـب بتنظيـم صـارم 

للسـجائر اإللكرونيـة، وفـرض حظـر عـى 

اسـتخدامها داخـل األماكـن املغلقـة، وحظـر 

للقّر. بيعهـا  عـى 

عوامل تتعلق بالبيئة المحيطة
نسبة  وارتفاع  املرتدي،  املادي  الوضع  إن   •

العنف  الستخدام  الفرد  يدفع  قد  البطالة، 

كوسيلة للتعبر عن مشاعر اإلحباط والعجز. 

املجتمع  يف  والكحول  املخدرات  انتشار   •

وسهولة تداولها يدفع البعض لتناوله للتخفيف 

ما  التكيف،  عى  القدرة  وعدم  معاناتهم  من 

العنف.  انتشار  من  ويزيد  سوًءا  األمر  يزيد 

وعدم  البدين،  للعنف  املجتمع  أفراد  تقبل   •

مواجهته كمشكلة، يؤدي إىل قبوله كأسلوب 

لحل املشكات، ما يزيد من انتشاره. • تدين 

املستوى التعليمي واالجتاعي والثقايف يلعب 

دوًرا كبرًا يف كرة استخدام العنف.

العنف مع األطفال ذوي الحاجات الخاصة
يلجـأ الكثر مـن املربن إىل اسـتخدام العنف 

يف تدريب وتعليـم ذوي االحتياجات الخاصة، 

فقـد يكـون الطفل لديـه إعاقة عقليـة وغر 

قادر عى أن يسـتوعب الكام أو يفهم سـبب 

الرب فيعـود ويكرر ذلك السـلوك.

األرسة  تستشـر  أن  يجـب  هنـا  مـن 

اختصاصيـن يف طـرق التعامل مـع هؤالء 

العنـف. اسـتعال  دون  األطفـال 

عوامل وقائية لمنع استخدام العنف
هنـاك عوامـل تزيـد مـن اسـتخدام العنـف، 

وعوامـل تخفـف منـه كـ:

• الرتابـط األرسي، وشـيوع الحـب والعطـف 

بـن أفراد األرسة، وعـدم التمييز بن األطفال، 

وتأكيـد وجود كل عضـو فيها.

• عـدم السـاح لألبنـاء مبخالطـة األطفـال 

. لعنيفن ا

أفـام  مبشـاهدة  لألبنـاء  السـاح  عـدم   •

العنيفـة. باأللعـاب  واللعـب  العنـف، 

الحب  وتوفر  مبسؤوليتها  الوالدين  قيام   •

أوقات  يف  حتى  ألبنائهم  والرعاية  واالحرتام 

من  األوىل  السنوات  يف  خصوًصا  العقاب، 

بعيًدا  تربية  أسلوب  الوالدين  اتباع   • حياتهم. 

عن العنف يعتمد عى رشح ما فعله الطفل من 

خطأ سلويك وتوجيهه للسلوك الصحيح.

أفضل
خمس 
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

عضو مجلس الشعب هدد السورين . 1

بالسالح

نزيف - امِش )معكوسة(. 2

نجمع )معكوسة( - مأوى )بالجمع(. 3

منحدر صخرّي شاهق - نصف وبال. 4

من أساء األسد - يكمل . 5

امليت واملشيعن )بالجمع( - اعتنى. 6

إيرادات - أقِصد. 7

َعظُم - أحرف متشابهة . 8

مراِقب. 9

استالف  . 10

عمودي

رئيس حزب "القوات اللبنانية". 1

ذو خرطوم طويل - يحصل   . 2

ميليشيا شيعية عراقية تقاتل يف سوريا . 3

- آله الشمس عند املرين القدماء 

تجدها يف مراد - متفوقة. 4

يف الفم - خامات املعادن. 5

تكملة . 6

تهليلة عرية تعني اذكروا اسم الله. 7

جلسات الدعاء والترضع إىل الله. 8

بناء عاٍل - ظهر . 9

يستفرس - حكم وعر. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الالعب إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 

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

حلول العدد السابق
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شهدت الجولة الثانية من التصفيات اآلسيوية املؤهلة إىل كأس العامل 

العربية،  املنتخبات  لجميع  2018 يف روسيا، سقوطاً  القدم  لكرة 

باستثناء املنتخب السوري بتعادل مع كوريا والسعودي الذي حقق 

انتصاره الثاين عى التوايل.

القطري عى ملعبه ووسط  املنتخب  ففي املجموعة األوىل، سقط 

جمهوره أمام نظريه األوزبي بهدف دون رد، ليتذوق مرارة الهزمية 

الثانية عى التوايل يف مشواره بالتصفيات النهائية بعد هزميته يف 

الجولة األوىل بالدقائق األخرية أمام إيران بهدفن دون رد.

الثانية، تلقى املنتخب اإلمارايت هزميته األوىل يف  ويف املجموعة 

التصفيات بعدما خرس أمام ضيفه األسرايل بهدف دون رد، وذلك 

بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز يف الجولة األوىل عى 

اليابان يف عقر دارها بالعاصمة طوكيو بهدفن لهدف.

حقق  بعدما  العريب،  السقوط  من  السعودي  املنتخب  نجا  بينا 

انتصاره الثاين عى التوايل بفوزه عى العراق بهدفن لهدف، عقب 

انتصاره األول عى تايالند بهدف نظيف.

خالل  السعودي  املنتخب  سجلها  التي  الثالثة  األهداف  أن  وامللفت 

مبارياته، كانت جميعها من رضبات جزاء، سجلها نواف العابد.

وحصل املنتخبان اإليراين والصيني عى نقطة من التعادل سلبيًا 

يف ثاين جوالت املسابقة للمجموعة األوىل، لتفشل إيران يف تحقيق 

الصن  فيه  فشلت  الذي  الوقت  يف  بالتصفيات،  الثاين  انتصارها 

بتحقيق فوزها األول بعد هزميتها أمام كوريا الجنوبية بهدفن لثالثة.

أما املنتخب الياباين فقد استعاد عافيته بتغلبه عى تايالند بهدفن 

دون رد، بعد هزميته أمام اإلمارات.

املجموعة  ترتيب  أوزبكستان  تتصدر  الثانية،  الجولة  انتهاء  وبعد 

األوىل برصيد ست نقاط، تليها إيران بأربع نقاط بفارق األهداف عن 

كوريا الجنوبية، ثم الصن بنقطة واحدة بفارق األهداف عن سوريا، 

وأخريًا قطر بال رصيد من النقاط.

أما املجموعة الثانية فقد احتلت أسراليا صدارتها برصيد ست نقاط 

بفارق األهداف عن السعودية، ثم اليابان برصيد ثالث نقاط بفارق 

عن  األهداف  وبفارق  رصيد  بال  العراق  ثم  اإلمارات،  عن  األهداف 

تايالند.

ويتأهل صاحبا املركزين األول والثاين عن كل مجموعة مبارشة إىل 

كأس العامل، فيا يلتقي صاحبا املركزين الثالث يف مباراة امللحق 

اآلسيوي، عى أن يلعب الفائز مع خامس قارة أمريكا الجنوبية أو 

الفيفا يف وقت  ما سيحدده  أوقيانوسيا، وهو  أو  الشالية  أمريكا 

الحق، عى مقعد وحيد يف املونديال.

عرب آسيا..
السعودية بالعالمة الكاملة 

وقطر صفر
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نظـره  إسـقاط  مـن  السـوري  املنتخـب  متكـن 

مـن  الثانيـة  الجولـة  يف  التعـادل  بفـخ  الكـوري 

.2018 العـامل  لـكأس  النهائيـة  التصفيـات 

أيلـول   6 الثاثـاء  املنتخبـن،  املبـاراة  وجمعـت 

يف  الرحمـن  عبـد  توانكـو  ملعـب  يف  الجـاري، 

املنتخـب  مباريـات  يسـتضيف  الـذي  ماليزيـا، 

السـوري.

الصورة  تعويض  الحكيم  أمين  املدرب  واستطاع 

الهزيلة التي ظهر عليها املنتخب يف أوىل مبارياته 

والتي  أوزبكستان،  أمام  النهائية  التصفيات  يف 

انتهت بخسارة السوري بهدف وحيد، محقًقا نقطة 

دفاعي  وبأداء  الكورين،  أمام  الفوز  بطعم  مثينة 

وصف بأنه جيد للتعادل.

السوري  املنتخب  أداء  رياضيون  محللون  وانتقد 

الدفاعي البحت أمام الشمشوم الكوري، ولكن أثنوا 

وغرت  التوقعات  قلبت  التي  النقطة  عى  باملقابل 

الحسابات عى جدول ترتيب املجموعة األوىل.

وقـد متكـن املنتخـب السـوري مـن مجـاراة واحد 

الهجومـي  الجانـب  أن  بيـد  آسـيا،  كبـار  مـن 

للمنتخـب ال يـكاد يذكـر طيلـة املبـاراة، يف ظـل 

ظـروف غـر عاديـة عـى اإلطـاق، أهمهـا فارق 

التحضـرات الكبـر واإلمكانيـات بـن املنتخبـن، 

رجحـت  التـي  القويـة  الرتشـيحات  إىل  إضافـة 

كفـة املنتخـب الكـوري الجنـويب، وكذلـك ظروف 

مـن  زاد  التـي  االسـتثنائية  السـوري  املنتخـب 

صعوبتهـا غربـة األرض يف ماليزيـا التـي اضطـر 

فيهـا. مبارياتـه  للعـب  املنتخـب 

عالمات استفهام
اعتـذر مهاجـم املنتخب السـوري عمـر خريبن عن 

املشـاركة يف تشـكيلة املنتخـب أمام كوريـا، بحجة 

الحالـة الصحيـة لاعـب، بيـد أنـه ظهر مـع نادي 

الظفـرة اإلمـارايت بحالة ممتـازة يف مبـاراة كأس 

الخليـج، الخميس املـايض، أمام الوحـدة اإلمارايت، 

أي بعـد يومـن فقط مـن مباراة كوريـا، كا متكن 

من تسـجيل الهـدف األول للظفرة.

وشـكل اعتـذار الاعب عن املشـاركة صدمـة عند 

العبـي املنتخـب، وطالبـت الكثـر مـن الجاهر 

االجتاعـي  التواصـل  مواقـع  عـى  السـورية 

املنتخـب  وأن  خاصـة  عليـه،  عقوبـة  بفـرض 

بحاجـة لخرتـه يف خـط الهجـوم أمـام كوريـا، 

كـا طالبـت إدارة املنتخـب خريبـن بتقرير طبي 

عـن تجـدد إصابتـه.

 وأرسل الاعب تقريرًا عن حالته الصحية التحاد الكرة، 

الذي مل يقرر بعد اإلجراء الذي سيتخذه بحقه.

الوحيـد عـن تشـكيلة  الغائـب  يكـن خريبـن  ومل 

املنتخـب، فقـد قـام املـدرب باسـتبعاد عـدي جفـال 

مـن دون سـبب واضـح، األمـر الـذي يثر الشـكوك 

حـول اسـتبعاد إدارة املنتخب لخريبن أيًضا ألسـباب 

مجهولـة مل يفصـح عنهـا اتحـاد الكـرة.

ومل يجـِر املنتخـب أي مبـاراة ودية قبل بدايـة املرحلة 

النهائيـة مـن التصفيـات، وتطلـب الجاهـر مـن 

القامئـن عـى املنتخـب البحث عـن مباريـات ودية 

مهمـة قبل املباراتـن املقبلتن مع الصـن وقطر يف 

املقبل. األول  تريـن 

سقط كوريا بفخ التعادل
ُ

سوريا ت
وتتفوق على قطر في الترتيب

شــهد االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا( مجموعــة 

قــرارات، تعتــر تحــّواًل يف السياســة الحاكمــة للعبــة، 

ــل رئيســه الســابق جوزيــف بالتــر، والــذي  بعــد رحي

يتّهــم بضلوعــه بقضايــا فســاد كبــرية.

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.

ــس  ــع رئي ــات م ــة للتعويض ــة الفرعي ــت اللجن وتواصل

ــة إىل  ــب باإلضاف ــول الرات ــاق ح ــد التف ــا الجدي الفيف

ــة. ــازات عيني امتي

ــازات  ــذه االمتي ــه، أن ه ــان ل ــاد، يف بي ــح االتح وأوض

العينيــة تشــمل ســيارة ومســكًنا وظيفيًــا وتعويضــات 

ــًدا أن  ــك ســويرسي يف الشــهر، مؤك ــة ألفــي فرن بقيم

هــذا العقــد دخل حيــز التنفيــذ منــذ 27 شــباط 2016.

ــان أن  ــاف البي ــابق، أض ــايل الس ــان امل ــادي الفلت ولتف

الفيفــا لــن تدفــع أي مكافــآت للرئيــس يف عــام 2016، 

موضًحــا أن سياســة التعويضــات الحاليــة للفيفــا غــري 

كافيــة وتفتــح البــاب أمــام اختالالت وســوء اســتخدام، 

وســيكون اعتبــارًا مــن العــام املقبــل بإمــكان إنفانتينــو 

االســتفادة مــن املكافــآت. 

وأكــد جيــاين إنفانتينــو أن راتبــه الســنوي لــن يتجــاوز 

ــاه  ــا كان يتقاض ــة مب ــون دوالر، مقارن ــز 2 ملي حاج

ــذي  الرئيــس الســابق الســويرسي جوزيــف بالتــر وال

ــن دوالر. ــة مالي ــاوز ثالث تج

ــدويل  ــاد ال ــع االتح ــود م ــع أي عق ــه مل يوق ــار أن وأش

لكــرة القــدم حتــى اآلن منــذ تســلمه رئاســة الفيفــا يف 

26 شــباط العــام الجــاري.

وكان بالتــر أوقــف ملــدة مثــاين ســنوات مــن قبــل 

لجنــة األخــالق املســتقلة التابعــة للفيفــا وخفضت 

إىل ســت ســنوات مــن قبــل غرفــة االســتئناف.

ــن  ــد م ــد العدي ــا الجدي ــس الفيف ــري رئي ويج

التعديــالت عــى مســابقات كــرة القــدم، 

ــة. ــن اللعب ــّص قوان ــا يخ وفي

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 

ــا  ــب إلدارة الفيف ــا يحس ــا تاريخيً ــهدت حدثً ــا ش فرنس

الجديــدة، موضًحــا أن الحكــم الهولنــدي بيــون كيــرز 

ــورة  ــجيالت املص ــة التس ــاعديه مبراجع ــار إىل مس أش

ــل  ــد داخ ــة ي ــود ملس ــاءات وج ــرار إزاء ادع ــاذ ق التخ

منطقــة الجــزاء مــن الالعــب الفرنــي كــورزاوا، عندما 

حــاول التصــدي لرأســية دانييــي دي رويس، وظهــرت 

ــد  ــوان، تأك ــب لث ــم اللع ــف الحك ــا أوق ــة عندم اللقط

ــود  ــدم وج ــن ع ــاعدين م ــن املس ــن الحكم ــا م خالله

مخالفــة.

ــاراة  ــذه املب ــت يف ه ــي أجري ــة الت ــر التجرب وتعت

ــر  ــم ع ــاعدة الحك ــا مس ــار دويل لتكنولوجي أول اختب

الفيديــو، والتــي تتضمــن إمكانيــة تلقــي حكم الســاحة 

ــاعدين. ــن املس ــائل م رس

ــا يف  ــذه التكنولوجي ــق ه ــو لتطبي ــعى إيفانتين ويس

ــتجري  ــيا، وس ــامل 2018 يف روس ــات كأس الع نهائي

ــرار  ــاذ الق ــل اتخ ــارات قب ــن االختب ــد م ــا املزي الفيف

ــايئ. النه

ــذه  ــن أن ه ــن الرياضي ــن املحلل ــد م ــر العدي واعت

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 ســيعتر هدًمــا 

للعبــة وهــذا لــن يكــون.

ــا يف  ــا دوره ــيكون له ــا س ــاف أن  "التكنولوجي وأض

مســاعدة الحــكام عــى اتخــاذ القــرار الصحيــح، 

وستســاهم الفيفــا بهــذه التقنيــات ببنــاء جســور الثقــة 

ــة  ــذه املرحل ــرًا أن "ه ــجعن"، معت ــن املش ــا وب بينه

ــدم". ــرة الق ــا وك ــخ الفيف ــدة بتاري ــة جدي صفح

زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم
كــا جــّدد رئيــس االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم رغبتــه 

ــارك يف كأس  ــي ستش ــات الت ــدد املنتخب ــادة ع يف زي

ــداًل  ــا، ب ــل إىل أربعن منتخبً ــدم لتص ــرة الق ــامل لك الع

ــايل. ــت الح ــن يف الوق ــن وثالث ــن اثن م

وقــال يف تريحــات لصحيفــة بيلــد األملانيــة، إن زيادة 

املونديال سيكســب  يف  املشــاركة  املنتخبــات  عــدد 

ــة  ــعبية اللعب ــن ش ــد م ــر، ويزي ــة أك ــة أهمي البطول

ــامل. ــاء الع ــجعن يف كل أنح ــداد املش وأع

ــابقة،  ــرد مس ــن مج ــر م ــامل أك ــاف أن كأس الع وأض

ــد. ــع يف أي بل ــه الجمي ــي يدعم ــدث اجتاع ــه ح وأن

ــادة  ــق بزي ــا يتعل ويحســم الفيفا املوقــف النهــايئ في

ــن  ــة م ــال بداي ــاركة يف املوندي ــات املش ــدد املنتخب ع

ــن األول  ــرر يف تري ــاع املق ــخة 2026 يف االجت نس

ــل. املقب

ــم  ــة كأس أم ــن بطول ــة م ــخة املاضي ــهدت النس وش

مــن  موجــة  فرنســا(  يف   2016 )يــورو  أوروبــا 

االعراضــات واالنتقــادات عــر وســائل اإلعــالم، بعدمــا 

شــهدت مشــاركة 24 منتخبًــا بــداًل مــن 16 كــا جــرت 

ــة. ــخ املاضي ــادة يف النس الع

ــاد  ــبانية أن االتح ــة إس ــر صحفي ــفت تقاري ــا كش ك

ــاركة يف  ــق املش ــدد الفري ــادة ع ــر يف زي ــدويل يفك ال

ــت  ــة، إذ قال ــنوات املقبل ــة يف الس ــامل لألندي كأس الع

صحيفــة "آس" اإلســبانية إن االقراحــات الحاليــة هــي 

زيــادة عــدد الفــرق املشــاركة يف كأس العــامل لألنديــة 

ــا. ــرق إىل 16 أو 32 فريًق ــبع ف ــن س م

مليون ونصف "فقط" راتب رئيس "فيفا".. 
وقرارات مصيرية في تاريخ اللعبة

http://www.enabbaladi.net/archives/102993
http://www.enabbaladi.net/archives/102991
http://www.enabbaladi.net/archives/102991
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عنب بلدي - خاص 

حـاز الشـاب السـوري عبـد اللـه وليـد 

كليـة  يف  األول  املركـز  عـى  الخطيـب 

اإلعـام قسـم "اإلذاعـة والتلفزيون" يف 

جامعة الرمـوك الحكوميـة مبدينة إربد 

األردنيـة، ليسـّجل قصـة نجاح سـورية 

جديـدة يف بـاد اللجـوء.

اإلعـام  كليـة  مـن  الخطيـب  وتخـّرج 

يف جامعـة الرمـوك األردنيـة العريقـة، 

عـى  بذلـك  متوفًقـا   ،91.4% مبعـدل 

أقامتـه  حفـل  يف  أقرانـه،  جميـع 

حـره  أيلـول،   6 الثاثـاء  الجامعـة، 

واألهـايل. الطـاب  مـن  املئـات 

اللـه  عبـد  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

الخطيـب، وأطلعهـا عن بعـض تفاصيل 

حياتـه، فقـد شـارك يف الحـراك الثوري 

يف  السـوري  النظـام  ضـد  السـلمي 

مدينتـه بنـش بريـف إدلـب منـذ مطلـع 

الثـورة يف آذار 2011، وخرج من سـوريا 

يف  اإلعـام  ليـدرس   ،2013 العـام  يف 

الرمـوك. جامعـة 

أو  تعليمـه  متابعـة  يف  نيتـه  وعـن 

اسـتثار تفوقه يف حياتـه العملية، قال 

اسـتطعت  لـو  الحقيقـة  الخطيـب "يف 

التوفيـق بن االثنـن هو الحـل األفضل، 

الفـرص  إيجـاد  أحـاول  اآلن  إىل  ولكـن 

سـواء كانـت دراسـية أو مهنيـة".

لشـقيقه  تفوقـه  اللـه  عبـد  وأهـدى 

"الشـهيد" حذيفة وليد الخطيـب، والذي 

اغتالتـه "يـد الغـدر" مـن بلـدة مواليـة 

 ،2011 آب  يف  بنـش،  ملدينـة  مجـاورة 

قبـل أيـام معدودة مـن تخرجه مـن كلية 

املعاريـة بجامعـة حلـب. الهندسـة 

كـا أهـدى تفوقـه "إىل كل مـن اغتاله 

شـهادته  وبـن  وبينـه  الغـدر  رصـاص 

إكـال  يسـتطع  مل  مـن  كل  وإىل  ذراع، 

دراسـته لتلطـخ أوراقـه الثبوتيـة بدماء 

أهلـه أو حطـام بيتـه".

اسـتثمر عبـد الله الخطيـب حفل تخرجه 

بهتافـات ثوريـة أكـد من خالهـا املي 

يف الثـورة ضـد النظام السـوري "ما يف 

لألبـد.. مـا يف لألبـد.. عاشـت سـوريا 

األسد". ويسـقط 

عنب بلدي - خاص 

وتجـوب  الجسـد،  قبـل  الصـوت  يصـل  "أن 

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 عى 

املـوت"، أكـرم سـويدان، واصًفا مشـاركته يف 

معرض "اإلنسـان يف سـوريا" الـذي احتضنت 

الكونغـرس  مبنـى  داخـل  "الروتنـدا"  صالـة 

األمريـي يف واشـنطن، فعالياتـه بـن 6 و 9 

الجاري. أيلـول 

سـويدان مثّـل مدينتـه دومـا ببسـاطتها، إىل 

قصصهـم  حملـوا  آخريـن  سـورين  جانـب 

وهمجيـة  الحـرب  عـن  بعيـًدا  وإبداعاتهـم، 

أمريـكا،  يف  القاعـات  أهـم  إىل  القصـف، 

بحضـور أعضـاء مـن الكونغـرس األمريـي، 

وأبرزهـم السـيناتور الجمهـوري ورئيس لجنة 

العالقـات الخارجيـة يف مجلس الشـيوخ، بوب 

كوركـر، والسـيناتور الدميقراطي بـن كاردين، 

عـدة. إعالميـة  ومؤسسـات  ومنظـات 

قصـة سـويدان، أو أبـو الفـوز كا يلقبـه أهل 

مدينتـه، كانـت ضمـن معـرض جاعـي روى 

قصًصـا عـن الحصـار يف سـوريا، مـن ضمن 

العـرات التـي تتحـدث عـن األمـل ومتابعـة 

العمـل رغـم الصعوبـات.

"أقيـم مـع عائلتـي يف منطقـة محـارصة مـن 

أكـر مـن عامـن، إنها مدينـة دومـا يف غوطة 

دمشـق الرقية"، كلات مسـجلة صوتيًا مألت 

أرجـاء قاعـة الكونغـرس بصوت "أبـو الفوز"، 

رشحـت قصـة الثـورة السـورية مـع غريها من 

القصـص وفـق رؤيتـه، بينـا تحّدثـت قصته 

التـي  والصعوبـات  األعـال  عـن  باختصـار 

يعـاين منهـا داخـل الغوطـة، وزيّنـت جدران 

القاعـة صـورة كبـرية الحجـم، جّسـدت بيئـة 

عمـل الفنـان داخـل منزله.

ويـرى أبـو الفـوز )37 عاًمـا( يف حديثـه إىل 

عنـب بلـدي، أن تكـرار املعـارض التـي تعتـر 

مبثابـة كـروت تعريفيـة عـن الثورة السـورية، 

ومتثيلـه ملدينـة دوما بشـكل خـاص، رضوري 

لتسـليط الضـوء عـى مـا يجـري يف سـوريا، 

"فالجميع يطلب مشـاهدة الرسـوم واإلبداعات، 

إال أن القليـل منهـم يعلمون تفاصيل ما نعيشـه 

." يوميًا

سـوريا  داخـل  مـن  أخـرى  وصـوٌر  قصـٌص 

ُعرضـت ضمن "اإلنسـان يف سـوريا"، وضّمت 

أعـااًل للدفاع املـدين والفرق الطبية ورسـومات 

األطفال والشـباب والشـابات، وجميعهم حققوا 

إنجـازات عى املسـتوين الفـردي واالجتاعي.

وركّـز مسـؤولو املعرض عـى الجهـود املبذولة 

لجميـع املشـاركن، وصعوبـة العمـل بهـا مع 

نقص املـواد الحـاد، إضافـة إىل قضية ترشـح 

العـام  للسـالم  نوبـل  لجائـزة  املـدين  الدفـاع 

الحـايل، وأهميـة إحيـاء العمـل التطوعـي يف 

ضمـن  املنظـات،  تعـدد  ظـل  يف  سـوريا، 

يف  اإلنسـان  عـن  يتحـدث  تطوعـي  مـروع 

سـوريا خلف خطوط املعارك، ويجّسـد قصًصا 

واألمل. الحيـاة  عـن 

واكبـت  والغربيـة  العربيـة  القنـوات  عـرات 

تتوقـف  مل  بينـا  فعالياتـه،  بجميـع  املعـرض 

اإلبداعـات وقصص النجاح الجديد داخل سـوريا، 

ويـرى أبـو الفوز أنهـا لن تنتهـي رغم اسـتمرار 

آلـة القتـل، إال بانتهـاء حيـاة السـورين جميًعا.

"اإلنسان في سوريا"..
قصص تتجّول داخل أروقة الكونغرس  األمريكي

توأم ثالثي سوري
يقدم دروًسا للعرب في 

اللغة التركية
بدأ التوأم الثايث السـوري سـارة، وسـدرة، وسـام، تقديـم مقاطع 

فيديـو قصـرة عـر صفحتهـم يف "فيـس بـوك" التي تحمل اسـم 

"تحـدث الرتكيـة" بهـدف مسـاعدة الناس عـى تعلم اللغـة الرتكية.

وبسـبب تعـّر محـاوالت التعلم عـن طريـق الكتب وحفـظ املفردات 

عنـد كثـر مـن النـاس، القـت الصفحـة انتشـاًرا واسـًعا، إذ تعتمـد 

اسـتخدام عدة جمـل باللغـة الرتكية وتكرارها، ليسـهل اسـتخدامها 

وليتمكـن املتعلـم مـن التحـدث بهـا تلقائًيا فيـا بعد.

ونقـل موقـع "تركيا بوسـت" عـن والـدة األطفال، التـي ترف عى 

عمـل الفيديوهـات وإدارة صفحـات مواقـع التواصـل االجتاعـي، 

قولهـا "كان هناك تردد يف البداية، بسـبب املسـؤولية التي سـترتتب 

عـى ذلك من حيـث الوقـت واملتابعة، ولكـن بعد رؤية متكُّـن األوالد 

مـن اللغة الرتكيـة، ومديح املدرسـن األتراك لهم، وتشـجيع األقارب، 

وحـب األطفال أنفسـهم لتعليـم غرهم، بدأنـا هذه الفكـرة بطريقة 

مختلفـة عن طريق جمل تسـتخدم مبارشة وليسـت كلـات فقط".

وأضافـت أن "أوقـات العمـل تأخـذ وقًتـا أكـر مـن املتوقـع، تراودنـا 

الكثـر مـن األفكار ثم نقرر اختيـار فكرة معينة والتفكر يف املشـاهد 

والكلـات التـي ستسـتخدم يف الفيديو، ثـم تأيت مرحلة حفـظ الدور 

املنـاط بكل شـخصية والبـدء يف التصويـر، وهنا نعيد تكـرار التصوير 

أحيانًـا لعـرات املـرات، ألن األطفـال ينسـون أحيانًـا التحـدث باللغة 

العربيـة بعـد الرتكية، أمـا املونتـاج فيتم عـر تلفوين بشـكل كامل".

صفحـة فيـس بـوك الخاصـة باألطفـال أُنشـئت يف 16 آب املايض، 

ألـف متابـع، "املتابعـون دامئًـا مـا   17 وفيهـا حالًيـا مـا يقـارب 

يشـجعوننا عـى االسـتمرار، فهنـاك متابعـون مـن غر السـورين 

وشـباب  أطفـال  مـن  والعلميـة  العمريـة  املسـتويات  ومبختلـف 

وغرهـم". وجامعيـن 

سوري ينال المركز األول
في كلية اإلعالم على مستوى األردن
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