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وجـدت بعـض السـوريات أنفسـهن يف
رصا ٍع مـع الحجـاب ،بعـد خروجهـن مـن
سـوريا ،خاصـ ًة اللايت لجـأن إىل الـدول
األوروبيـة ،وقـرر عـدد منهـن نزعـه ،تفاديًا
ألي “صعوبـات” قـد تواجههن تحت مسـمى
"التطـرف".
منحـى مختلفًـا،
تركيـا
يف
االندمـاج
وأخـذ
ً
بـدل
ً
فاخترن وضـع الحجـاب التريك،
التغير إىل املـدن
مـن خلعـه ،ليمتـ ّد هـذا
ّ
السـورية ،يف ظاهـرة أثـارت تسـاؤالت لدى
بعـض السـوريني.

فرضت بلاد اللجـوء على السـوريني ظروفًا
أجربتهـم على تغيري أسـلوب حيـاة اعتـادوا
اتباعـه ،وأصبـح االندمـاج يف املجتمعـات
"هاجسـا" لـدى كثري مـن الالجئني،
الجديدة
ً
ٍ
تحـد مـع لغـات
الذيـن وضعـوا أنفسـهم يف
وعـادات ال تشـبه مجتمعهـم بشيء.
"يف البدايـة كنـت أضـع الحجـاب السـوري
جميلا ،ألنه
ً
(األبيـض) ،وكنـت أعتربه شـيئًا
يعـزز هويتـي التـي أفتخـر فيهـا” ،تقـول
إميـان مخلوطـة لعنـب بلـدي ،وهـي فتـاة
سـورية مقيمـة يف اسـطنبول...
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"بزاعة" تكشف رموز تنظيم "الدولة"
وتفتح الطريق أمام "الجيش الحر" إلى الباب
معارك واشتباكات شهدتها أطراف مدينة الباب السورية شرق حلب خالل األيام الماضية ،بين
تنظيم "الدولة اإلسالمية" من جهة ،وبين فصائل "درع الفرات" المدعومة من تركيا ،التي أحرزت
ً
تقدما في محيط المدينة من الجهتين الشرقية والغربية.
عنب بلدي  -خاص
أهميـة كبيرة للمدينة جعلت ثالث قـوى تقاتل
للسـيطرة عليهـا ،فهـي تعتبر عمـق املنطقـة
اآلمنـة التي تنـوي تركيـا تشـكيلها إضافة إىل
كونهـا أكبر مدينـة يف ريـف حلـب الرشقي،
يف حين تعتبر عاصمـة التنظيـم يف ريـف
حلب .
أمـا أهميـة املدينـة للنظـام السـوري ،الـذي
حـاول التقـدم باتجاههـا من املحـور الجنويب
والجنـويب الغـريب وبـات يبعـد عنهـا نحـو
سـبعة كيلومترات فقـط ،فهـي “الظهـور
مبوقـف القوي” ،واالسـتعداد لخـوض املعارك
على مختلـف الجبهـات العسـكرية.

الحر داخل "بزاعة"

بعـد عمليـات كر وفـر خلال األيـام املاضية،
واشـتباكات حـول محيـط بلـدة بزاعـة رشق
مدينـة البـاب ،أعلنـت فصائل “الجيـش الحر”
املنضويـة يف عملية “درع الفرات” ،السـيطرة
بشـكل نهـايئ على البلـدة ،مسـاء السـبت
املـايض ،بحسـب مراسـل عنـب بلـدي املرافق
لسير العمليـات العسـكرية يف ريـف حلـب.
وأعلنـت غرفـة عمليـات “حـور كلـس”
أن “الجيـش الحـر سـيطر على البلـدة
االستراتيجية بعـد اشـتباكات عنيفـة مـع

تنظيـم داعـش ،دمـر خاللهـا عربـة مفخخـة
را يف البلـدة”.
للتنظيـم وقتـل  37عنص ً
البلـدة ذات أهميـة استراتيجية كونهـا تقـع
على أطراف مدينـة الباب من الجهـة الرشقية،
كما تعتبر البوابـة الجنوبيـة لبلدة قباسين،
الخاضعـة للتنظيـم أيضً ا.

النظام السوري والباب

وإىل جانـب تقـدم فصائـل "الجيـش الحـر"
نحـو البـاب ،تحدثـت وسـائل إعلام محليـة
مواليـة للنظام السـوري وروسـيا ،بـأن قوات
األسـد عازمـة للسـيطرة على املدينة.
قوات األسـد أصـدرت بيانًا ،الخميـس املايض،
أعلنـت فيه عن سـيطرتها خلال  20يو ًما عىل
أكثر مـن  32بلـدة ومزرعـة يف ريـف حلـب
الشمايل الرشقي مـن تنظيم الدولة ،مبسـاحة
را مرب ًعـا،
إجامليـة بحـدود  250كيلومت ً
را ،وعمق حتى
وبجبهـة تصـل إىل  25كيلومت ً
را.
 16كيلومت ً
وأكـدت أن العمليـات العسـكرية بدعـم مـن
امليليشـيات الرديفـة و”الحلفـاء” ،أدت إىل
“توسـيع مناطـق سـيطرة الجيـش العـريب
السـوري والتحكـم بطـرق املواصلات التـي
تربـط املنطقـة الشمالية باملنطقـة الرشقية”.
لكـن البيـان ،الـذي نرشتـه قـوات األسـد عىل
موقـع “يوتيـوب” ،مل يـأت على ذكـر مدينة

البـاب ،أو الحديـث عن نيـة اسـتمرار الهجوم
نحـو املدينة.
وكانـت أنبـاء تحدثت عن تسـليم تركيـا املدينة
للنظـام السـوري بعـد السـيطرة عليهـا مـن
التنظيـم ،إال أن نائـب رئيـس الـوزراء التريك
والناطق باسـم الحكومة ،نعمان كورتوملوش،
نفـى ذلك ،الشـهر املـايض ،وقـال إن “العملية
يف مدينـة البـاب شمايل سـوريا ،مل تُنفذ من
أجـل تسـليم مـا يتـم تطهيره مـن داعش إىل
نظام األسـد”.

"الحر" مصر على "الباب"

رئيـس املكتب السـيايس يف “لـواء املعتصم”،
مصطفى سـيجري ،املشـارك يف املعـارك ،قال
لعنـب بلـدي إن الفصائـل لـن تترك املدينـة
للنظـام ،مؤكـدًا أن “القـادة امليدانيين بـدأوا
التحضيرات للسـيطرة على البـاب قري ًبا”.
بينام رأى قائد فرقة “السـلطان مـراد” ،العقيد
أحمـد عثمان ،أن “املعـارك التـي يخوضهـا
النظـام مع داعش هي معارك شـبه محسـومة
لصالـح النظام ،بينما نراهم يدافعـون بكل ما
ميلكـون مـن قـوة يف الجبهـات املفتوحـة مع
فصائـل درع الفـرات” ،وفـق تعبريه.
وأكـد الضابط لعنـب بلدي ،يف وقت سـابق ،أن
“الجاهزيـة كاملـة إلنهـاء وضع البـاب قري ًبا”،
طويل”.
ً
مردفًـا “الوضع الحـايل لن يسـتمر

رموز تشفير للتنظيم

وخلال عمليـة السـيطرة على
بلـدة بزاعة حصـل مراسـل عنب
بلدي على رموز عسـكرية تابعة
للتنظيـم ،وملحقـة بقبضـات
الالسـليك “التيترا” ،ملقاتـل من
التنظيـم قتـل عىل أيـدي عنارص
“الحـر” أثنـاء دخولهـم البلـدة.
وألحقـت بالرمـوز “تنبيهـات
للمجاهديـن” ،تشير إىل أن
القبضـة مخرتقـة“ ،فأحسـن
اسـتخدامها” ،كام حثـت املقاتلني
على االلتـزام بالرمـوز يك ال
يتحولـوا لــ “هـدف سـهل” يف
املعـارك.
وتختصر الرمـوز ،التـي حصلت
عليهـا عنـب بلـدي ،مصطلحـات
عسـكرية ،تسـاعده يف “التشتيت
العسـكري” خالل عملية االقتحام
واالنغماس ،فيسـتخدم التنظيـم

كلمـة “شـام” ويرقّمهـا ،للداللـة
عىل بلـدات ريـف حلـب الرشقي
والشمايل ،بينما يسـتخدم كلمة
“بحـر” ،للداللـة على د ّوار أكرث
مـن بلـدة ،إضافـة إىل املسـاجد
املنتشرة يف املنطقـة ،يف حين
تـدل كلمـة “سـحاب” على
األجهـزة اإللكرتونيـة املسـتخدمة
يف السـيارة ،واملوتـور ،والقبضة.
ومـع اسـتمرار املعـارك مـن كل
األطراف تسـتمر معانـاة املدنيني
الذيـن يحاولـون الفـرار إىل
مناطـق آمنـة لتعرتضهـم ألغـام
التنظيـم املزروعة على الطرقات،
ليسـقط عـدد منهـم قتلى خالل
األيـام املاضيـة ،يف الوقـت الذي
أكـدت فيه األمـم املتحـدة أن نحو
 30ألـف مدين فـروا مـن املدينة،
أواخـر كانـون األول املـايض،
باتجـاه مناطـق أخـرى يف حلب.

المرحلة الثالثة من "عزل الرقة" تبدأ بمدرعات أمريكية

ً
سير المعارك شرقا..
والجربا يستعد للدخول في المعركة
عنب بلدي  -خاص
شـهدت األيـام القليلـة املاضية فتـو ًرا عىل
جبهات مدينـة الرقة ،عقب التقـدم الرسيع
لـ"قـوات سـوريا الدميقراطيـة" (قسـد)
مـن املحـور الغـريب للمدينـة والوصـول
إىل سـد الطبقـة ،إال أنـه وعلى الرغـم
مـن ذلـك شـهدت هـذه الفترة إعالنـات
كانـت األوىل مـن نوعهـا منذ اليـوم األول
للعمليات العسـكرية ضـد تنظيـم "الدولة

اإلسلامية" ،فقـد أعلـن املتحـدث باسـم
"قسـد" ،طلال سـلو ،اسـتالم عربـات
مصفحـة مـن قبـل اإلدارة األمريكيـة.

المرحلة الثالثة تبدأ بمصفحات
أمريكية

يف  4شـباط الجـاري أطلقـت "قسـد"
املرحلـة الثالثـة من حملة "غضـب الفرات"
يف مواجهـة تنظيـم "الدولـة اإلسلامية"
يف الرقـة ،والتي تسـتهدف السـيطرة عىل

الريـف الرشقـي للمحافظة.
اإلعلان جـاء يف بيـان قالـت فيـه إن هذه
العمليـة تـأيت بالتزامـن مـع اسـتمرار
العمليـات العسـكرية يف الريـف الغـريب
ملحافظة الرقة ،إذ سـتكون استكاملً لعملية
عـزل مدينـة الرقـة بشـكل كامـل.
وبالتزامـن مـع إعلان العملية العسـكرية
نشرت وكالـة "فرانـس بـرس" صـو ًرا
للمدرعـات األمريكية التي تسـلمتها القوات
الكرديـة مؤخـ ًرا للمشـاركة يف العمليـات

العسـكرية ضـد التنظيم ،إذ يـرى مراقبون
أن القـوات سـتع ّول عىل هـذه املدرعات يف
االقتحامـات املتقدمـة إىل مناطـق التنظيم،
نظـ ًرا لتحصينهـا املتقـن ،ومقاومتهـا
ملضـادات الـدروع.
ويف وقـت سـبق اإلعلان عـن العمليـة
العسـكرية قـال طلال سـلو إن "قـوات
التحالـف ،بقيـادة الواليـات املتحـدة ،التي
تقاتـل تنظيـم الدولـة اإلسلامية ،ز ّودت
حلفاءهـا السـوريني مبركبـات مدرعة ألول
را إىل أن هـذا يعتبر مبثابـة
مـرة” ،مشي ً
توسـيع الدعـم منـذ تنصيـب الرئيـس
األمريكي ،دونالـد ترامـب.
وسـتضم املرحلـة الثالثـة جميـع الفصائل
العسـكرية التـي شـاركت يف املراحـل
السـابقة ،إضاف ًة إىل أعداد كبرية من شـباب
املناطـق "املحـررة" حديثًـا ،كما تشـارك
فصائـل عسـكرية "تشـكلت حديثًـا أثنـاء
سير املعـارك التـي تقودهـا غرفـة عمليات
غضـب الفرات ،مـن أبناء املنطقـة بعد أن تم
تدريبهـم وتسـليحهم مبسـاعدة ودعـم من
قـوات التحالـف الـدويل ملحاربـة داعش”.

الجربا يعلن دخوله العملية

مدرعة أمريكية تابعة لقوات سوريا الديموقراطية في محيط الرقة  4شباط )AFP( 2016

رئيـس "تيـار الغـد السـوري" املعـارض،
أحمـد الجربـا ،أكـد بالتزامـن مـع تتـايل
الترصيحـات السياسـية والعسـكرية
بخصـوص معركـة "عزل الرقـة" أن "قوات
النخبـة السـورية" باتـت مكونة مـن ثالثة
آالف مقاتـل تحـت قيادتـه ،وتتلقـى تدري ًبا

مـن التحالـف الـدويل بقيـادة الواليـات
املتحدة" ،اسـتعدادًا للمشـاركة يف الحملة".
تجهيـزات وحسـابات يتـم الخـوض بهـا
قبيـل االنخـراط يف هـذه العمليـة ،وفـق
الجربـا ،إذ "يبـدأ التحضري ملعركـة الرقة..
وهنـاك برنامـج مـع قـوات التحالـف
للتدريـب ،وسـنكون حارضيـن بهـذه
املعركـة بقـوة" ،موض ًحـا أنـه أبـرم اتفاقًا
مـع التحالـف الـدويل يف كانـون األول
الفائـت ،إلرشاك "قـوات النخبة السـورية"
يف معركـة الرقـة.
ومل تـأت هـذه الترصيحـات العسـكرية
إال بعـد "لقـاءات جـرت يف الشـهرين
األخرييـن مـع كبـار املسـؤولني بالجيـش
األمريكي ،وقـوات التحالـف الـدويل ضد
اإلرهـاب” ،فاالتفاق تـم إعالنه رسـم ًيا من
قبـل البنتاغـون ومن قبـل هيئـة التحالف،
والقـوات "سـتعمل إىل جانـب األكـراد
وليـس تحـت لوائهـم" ،متوق ًعـا انضمام
عنـارص جديـدة لــ "قـوات النخبـة" يف
الفترة املقبلـة ،وفـق وصف رئيـس التيار.
معركـة "غضـب الفـرات" أطلقـت يف
الخامـس من ترشيـن الثـاين  ،2016بدعم
مـن التحالـف الـدويل بقيـادة الواليـات
املتحـدة.
وخلال املرحلـة الثانيـة مـن العمليـة
العسـكرية أعلنـت "قسـد" عـن توسـعها
بضـم فصائـل وقـوى جديـدة ،منهـا
"املجلـس العسـكري لدير الـزور" ،وقوات
"النخبـة" ،ولـواء "ثـوار الرقـة".
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"شباط" يشهد اجتماعين حول سوريا..
ومشاورات لتشكيل وفد المعارضة
تستمر المشاورات بين الدول المعنية بالشأن السوري (روسيا وتركيا) من جهة ،وبين قوى المعارضة السياسية والفصائل المقاتلة من جهة أخرى،
لتشكيل وفد المعارضة السورية ،السياسي والعسكري ،إلى محادثات جنيف المتوقع عقده نهاية الشهر الجاري.
عنب بلدي  -وكاالت
"أسـتانة  "2و"جنيـف  "4اجتامعـان
حول سـوريا خالل شـهر واحد ،ال ينتظر
منهم السـوريون شـيئًا يف ظـل خروقات
النظـام التفـاق وقـف إطلاق النـار،
واسـتمرار قصفـه على بعـض املناطق،
وتهجريهـا كما حصل مـع أهـايل وادي
بـردى األسـبوع املـايض.
أستانة 2
الـدول الراعية التفـاق وقف إطلاق النار
يف سـوريا (روسـيا وإيـران وتركيـا)،
تسـتعد لعقـد محادثـات جديـدة يف
العاصمـة الكازاخيـة (أسـتانة) ،االثنني 6
شبا ط .
وذكرت وزراة الخارجية يف كازاخسـتان،
الخميـس املـايض ،أن ممثلي روسـيا
وإيـران وتركيـا ،سـيبحثون يف أسـتانة
تطبيـق وقـف إطلاق النـار يف سـوريا.
مـن جهتها أكـدت وزارة الدفاع الروسـية
بـأن خبراء مـن الـدول الثلاث املعنيـة
واألمم املتحدة ،سیشـارکون فـی أول لقاء
ملجموعة العملیات املشترکة ،التی أنشـئت
وفـق قـرارات اجتامع أسـتانة الـذي عقد
يف  23و  24الشـهر املـايض.
ويهـدف اللقـاء إىل تثبيـت وقـف إطالق
النـار والتوقـف عـن الخروقـات ،إضافة
إىل حـل املسـائل املتعلقـة بإیصـال
املسـاعدات اإلنسـانیة ،والرتكيـز على
"الفصـل بين املعارضـة السـورية
املسـلحة وجبهة النرصة" ،مشيرة إىل أن
اجتامعـات مجموعـة العمليات املشتركة،
سـتكون دوريـة مبشـاركة الحكومـة
واملعارضـة.
تأجيل جنيف
وإىل جانـب أسـتانة شـهدت مجريـات

املفاوضـات ،التـي سـتجري يف جنيـف
يف الثلـث األخير مـن شـباط الجـاري،
تكهنـات كثيرة ،وبينما أجلـت األمـم
املتحـدة موعدهـا ،تطالب روسـيا بعقدها
يف أرسع وقـت.
تأجيـل موعـد املحادثات جاء عىل لسـان
املبعوث األممي إىل سـوريا ،سـتيقان دي
ميسـتورا ،إذ حدد موعدها يف  20شـباط
الجاري.
وأرجـع دي ميسـتورا السـبب إىل منـح
املعارضـة السـورية مزيـدًا مـن الوقـت
لالسـتعداد ،وضمان أن تكـون املحادثات
شـاملة بأكبر قـدر ممكـن ،إضافـة إىل
“إعطـاء النظام السـوري فرصـة لاللتزام
الجـدي يف املحادثـات ،كما يضمـن أن
تُقـدّم املعارضـة نفسـها مبوقـف موحد”
وفـق تعبريه.
ويف الوقـت الـذي أعربـت روسـيا عـن
انزعاجهـا مـن تأجيـل جنيـف ،وأن
"موسـكو تبـذل قصـارى جهدهـا ،مـن
أجـل تشـجيع األمـم املتحدة على تحريك
عمليـة املفاوضـات ،وتعتبر محـاوالت
املامطلـة يف هـذه العملية غير مقبولة"،
نقلـت صحيفـة "الحيـاة اللندنيـة" عـن
مسـؤول غـريب ،بـأن "واشـنطن غير
متحمسـة حال ًيـا ملفاوضـات جنيـف،
بانتظـار بلـورة إدارة الرئيـس دونالـد
ترامـب سياسـتها إزاء سـوريا وتحديـد
مفهومهـا إلقامة مناطق آمنـة قرب األردن
وقـرب تركيـا ،وعالقـة الحـل السـيايس
مبحاربـة داعـش وإمكانات التعـاون مع
روسـيا”.
املعارضة ترد عىل دي ميستورا
تأجيـل دي ميسـتورا لجنيـف رافقتـه
تحذيـرات للمعارضـة السـورية ،أنـه
“يف حـال مل تكـن جاهـزة للمشـاركة
بوفـد موحـد بحلـول الثامن من شـباط،

شـامل قدر
ً
سـأقوم بتحديـد الوفد لجعله
اإلمـكان”.
لكـن املنسـق العـام للهيئـة العليـا
املفاوضـات ،ريـاض حجـاب ،اعتبر عرب
حسـابه يف “تويتر” ،أن “تحديـد وفـد
املعارضـة السـورية ليس مـن اختصاص
دي مسـتورا ،وأن أهم ما يجب أن ينشـغل
بـه املوفـد األممـي هـو تحديـد أجنـدة
للمفاوضـات وفـق بيـان جنيـف".
يف حين أكـد عضـو الوفد املفـاوض يف
محادثـات أسـتانة ،أسـامة أبو زيـد ،عرب
"تويتر" ،أن "على السـيد دميسـتورا
االلتـزام باختصاصـه ،كما أنـه مطالـب
بضبـط ترصيحاتـه ،وعـدم تجـاوز
حـدود اللباقـة ،فمخاطبـة الثوار ليسـت
كمخاطبـة مـن تعتربهـم موسـكو
معارضـة" ،يف إشـارة منـه إىل منصـة
القاهـرة ومنصة موسـكو الذيـن تعتربهم
روسـيا معارضـة سـورية معتدلـة.

موسكو تبذل
قصارى جهدها ،من
أجل تشجيع األمم
المتحدة على تحريك
عملية المفاوضات،
وتعتبر محاوالت
المماطلة في هذه
العملية غير مقبولة

محمد علوش ودي ميستورا في اجتماع أستانة
 23كانون الثاني )AFP( 2017

اجتماع أنقرة

وبينما يـدور الحديـث عـن جنيـف ،عقد
يف الخارجيـة الرتكيـة يف أنقـرة ،الجمعة
املـايض ،اجتماع بين مسـؤولني أتـراك
وشـخصيات مـن املعارضـة السـورية
وقـادة الفصائـل العسـكرية.
وتنـاول االجتماع التحضير الجتماع
أسـتانة  2ومفاوضـات جنيـف ،وإمكانية
تشـكيل وفـد موحـد يضـم املعارضـة
الحقيقيـة ،الهيئـة التفاوضيـة وفصائـل
أسـتانة ،وعـدم مشـاركة ،مـا وصفتهـا
مصـادر تركيـة ،بـ“املعارضـة املزعومـة
املفصومـة عـن الواقـع ،التـي تعمـل ضد
وحـدة التراب السـوري" بحسـب وكالـة
األناضـول.
وأوضحـت املصـادر للوكالـة أن املجتمعني
بحثوا ملفـات متعلقة بعمل اآلليـة الثالثية
بين روسـيا ،وتركيـا ،وإيران ،التـي أقرت
يف أسـتانة ،ملراقبـة وقـف إطلاق النـار
على األرايض السـورية.

وأكـد االجتامع عىل عـدم إمكانيـة القبول
بسـيطرة النظـام على أراض جديـدة ،من
خلال انتهاكاتـه لوقف إطلاق النار.
وشـدد عىل رضورة االلتـزام بقرار مجلس
األمـن الـدويل ،رقـم “ ”2254الذي ينص
عىل االنتقال السـيايس ،وصياغة دسـتور
جديـد ،وإجـراء انتخابـات على التـوايل،
ورفـض الدعوات إلقامـة مناطـق فدرالية،
أو ذاتيـة الحكم.
ويف الوقـت الـذي يعتبر دي ميسـتورا أن
مفاوضات جنيف سـتكون “مختلفة” ،يرى
محللـون أن التقـارب بين تركيـا وروسـيا،
الـذي مل يكـن يف وقـت سـابق ،سـيؤثر
على آليـة سير املفاوضـات ،ورمبا تشـهد
تطورات بخصـوص إيجاد حل يف سـوريا.
إال أن آخريـن يعتبرون مفاوضـات
جنيـف ،التـي سـتكون الرابعـة مـن
نوعهـا ،عقـب محادثـات مامثلـة خلال
األعـوام املاضيـة ،لـن تحمـل أي جديـد
إليقـاف معانـاة السـوريني.

تجييش لقطبيين عسكريين في الشمال السوري

استقطاب لفصائل من الطرفين وتحذيرات من صدام عسكري
عنب بلدي  -خاص

مل يكـن االندمـاج األخير بين عـدة فصائـل مـن
املعارضـة مـع جبهة "فتح الشـام" تحت مسـمى "هيئة
تحريـر الشـام" عاديًـا كأي اندمـاج آخـر ،بل فتـح بابًا
لـ"التجييـش" و"التخويـن" املتبـادل بين "منارصي"
االندمـاج الجديـد ،واملؤيديـن للفصائل األخـرى الرافضة
لالنضواء يف أي تشـكيل عسـكري "يحمل فكـ ًرا جهاديًا
يحرف مسـار الثـورة السـورية".
يف  28كانـون الثـاين املـايض أعلنـت خمسـة فصائـل
مقاتلـة يف الشمال السـوري ،اندماجهـا تحت مسـمى
"هيئـة تحريـر الشـام" ،أبرزهـم "جبهـة فتح الشـام"
و"حركـة نور الديـن زنيك" ،بقيادة القيـادي يف "حركة
أحرار الشـام اإلسلامية" هاشـم الشـيخ ،لتعلن عرشات
الفصائـل والفـرق اندماجهـا معهـا على مـدى األيـام
القليلـة املاضية.

مظاهرات إدلب "شاهت وأفلحت"

عـرف يوم الجمعة يف سـوريا منذ  2011بـ”قدسـيته"

لـدى الثـورة السـورية ،إذ نـادى فيـه السـوريون عىل
مـدار سـت سـنوات مضـت بالحريـة ،والخلاص مـن
ظلـم النظـام السـوري ،وإيقـاف املجـازر اليومية بحق
النسـاء واألطفال.
إال أن جمعـة  3شـباط اختلفـت اختالفًـا جذريًـا عـن
نظرياتهـا يف مناطق ومدن الشمال السـوري ،إذ ُرفعت
الفتات هللت بشـخصيات تتبع لـ"هيئة تحرير الشـام”،
مـن بينهـا صورة هاشـم الشـيخ أبـو جابـر ،و"حطت
مـن قـدر" شـخصيات أخـرى يف املعارضة السـورية،
كمحمـد علـوش رئيـس وفـد املعارضة إىل أسـتانة.
الالفتـات املرفوعـة احتـوت صـور "أبـو جابـر" ،زعيم
التشـكيل الجديـد ،يف بعـض بلـدات وقـرى إدلـب،
مرفقـة بعبـارة "أفلحت الوجـوه" ،كام احتـوت إحداها
على صـورة ممثـل وفـد الفصائـل يف أسـتانة محمد
علـوش ،وفوقهـا عبـارة "شـاهت الوجوه".
ناشـطون ومثقفـون سـوريون ،انتقـدوا رفـع صـور
هاشـم الشـيخ (أبـو جابـر) يف املظاهـرات الداعمـة
لــ "تحريـر الشـام" يف محافظـة إدلـب ،واعتربوهـا
"نكوصـا عـن مبـادئ الثـورة" ،خاصـة مـع مطالبـة
ً

مـوايل التشـكيل الجديـد ،عبر مواقـع التواصـل
االجتامعـي ،بضرورة الخـروج يف مظاهـرات عنوانها
"هيئـة تحريـر الشـام متثلنـي".
على الجانـب اآلخر مل تكـن املظاهـرات فقـط منارصة
للهيئـة ،بـل خـرج األهـايل يف ريـف دمشـق ومناطق
أخـرى يف الشمال السـوري يف مـدن ريـف حلـب
الشمايل مبظاهرات ،أسـمتها تنسـيقيات الثـورة بـ "ال
مـكان للقاعدة يف سـوريا" ،يف إشـارة إىل "جبهة فتح
الشـام" والتنظيمات الجهاديـة األخـرى ،والتـي باتت
ضمـن "هيئـة تحرير الشـام”.

خطاب "الذع" من "أحرار الشام" ًردا على
االنشقاقات

الفترة التـي تبعـت اإلعلان عـن التشـكيل الجديـد،
مل تخـل مـن البيانـات املتتاليـة مـن الفـرق والفصائل
"الصغيرة" التي انضـوت غالبيتها سـابقًا ضمن حركة
"أحرار الشـام اإلسلامية".
الحركـة انتقـدت الداعية السـعودي عبد الله املحيسـني،
الجمعـة  3شـباط ،متهمـة إيـاه برتويـج معلومـات

مغلوطـة حـول انضمام غالبيـة فصائـل الحركـة إىل
"هيئـة تحرير الشـام".
وقـال أحمـد قرة علي ،املتحدث الرسـمي باسـم الحركة،
إن رشعي "تحرير الشـام" ،املحيسـني ،يـروج معلومات
"مغلوطة" حـول انضمام "أغلبية أحرار الشـام للهيئة.
ودعـا قـرة علي ،يف رسـالة إلكرتونيـة أرسـلها لعنب
بلـدي ،الداعية املحيسـني لـ "التوقف عـن زيارة مقرات
الكتائـب التابعـة للحركة بهـدف إقناعها باالنشـقاق".
وأعلـن املحيسـني مـع رشعيني يف الشمال السـوري،
انضاممـه إىل "هيئـة تحريـر الشـام" ،يف  27كانـون
الثـاين املـايض ،بعـد يـوم واحد مـن إعالن تأسيسـها.
وردًا على انتقـاد الحركـة أكـد املحيسـني أنـه "مل يزر
منـذ تشـكيل الهيئة أي مقـر لألحرار سـوى املقر األول،
مقـر القائـد العسـكري أيب املنـذر بدعـوة منـه لوليمة
خاصـة ولالطمئنـان عىل صحتـه بعد حـادث أصابه".
أمـا "الزيـارة الثانيـة أليب البراء ،وهـو رجـل عرفـت
حرصـه على جمـع الكلمـة" إذ كانـت الزيارة بحسـب
املحيسـني "للتشـاور يف سـبيل جمع الحركـة والهيئة
باندمـاج يجمع السـاحة".
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متحدث في "الجيش الحر":
القادة استنفدوا خياراتهم
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مقاتلون في المعارضة
السورية يقودون دبابة في
مدينة درعا
 3كانون األول 2016
(محمد أبازيد)AFP -

قبل أن تصدأ بنادق
الجنوب..

ما الحل إلشعال
الجبهات؟
درعا  -عنب بلدي
دخلـت الجبهـة الجنوبيـة للمعارضـة
املسـلحة يف حالـة تخبط وجمود عسـكري،
بعـد فشـلها يف معركة "عاصفـة الجنوب"،
التـي أطلقتهـا يف حزيـران ومتـوز من عام
 ،2015لتعيـش حالـة مـن الهـدوء وصلـت
إىل درجـة تشـبيهها بالهدنـة واالستسلام
للنظام السـوري.
ورغـم إطالقهـا لعـدد مـن املعـارك ،إال أن
النكسـات والهزائـم أصابتهـا جميعهـا ،فام
إن تبـدأ املعركة حتـى تنتهي خالل سـاعات
قليلـة دون أي نتائـج ،مـا بـات يطـرح
السـؤال عـن الواقـع الـذي تعيشـه الجبهة
الجنوبيـة عسـكريًا ،وهل من حلـول إلعادة
عجلتهـا للـدوران مـن جديد؟

معارك دون أهداف

"صـد البغـاة" ،و"قادسـية الجنـوب"،
و"مجاهـدون حتـى النصر" ،هـي أسماء
لبضـع معـارك شـنتها "الجبهـة الجنوبية"،
املنضوية يف "الجيش الحـر" ،خالل الفرتات
املاضيـة ،وتوزعـت يف مناطـق مختلفة عىل
جبهـات درعـا والقنيطرة ،لكنهـا انتهت دون
تحقيـق أي أهـداف ،وبفاتـورة عاليـة مـن
القتلى والجرحـى ،فباتت الجبهـة الجنوبية
ترتنـح بين الهـدوء والهزمية.
جهـت بالسـؤال إىل طـارق
عنـب بلـدي تو ّ
أبـو الزيـن ،الناطـق الرسـمي باسـم غرفـة
عمليـات إزرع التابعـة للجبهـة الجنوبيـة،
عـن الحالـة التـي تلازم جبهـات الجنـوب
اليـوم ،فعلّـل أن املعارك األخيرة اصطدمت
بأهـداف حساسـة مل تعتـد فصائـل الجبهة
الجنوبيـة على مواجهتهـا.
وقـال الناطـق "شـهدت درعـا يف بدايـات
عملياتها العسـكرية معارك تحرير واسـعة،
لكن املتابـع للوضـع بدقة يعلـم أن الثكنات

التـي تـم تحريرهـا كانـت هشـة وضعيفة،
بحكـم اسـتهدافها وقطـع طـرق اإلمـداد
مثلا".
ً
عنهـا ،كما حـدث يف اللـواء 138
أمـا األهـداف الجديـدة التي توقفـت املعارك
على أبوابهـا ،فهـي بحاجة لفكر عسـكري
على مسـتوى اإلدارة ،بحسـب أبـو الزيـن،
الـذي أضاف "معظـم املعـارك اعتمدت عىل
قـادة اكتسـبوا خرباتهـم من الثـورة ،وليس
أصحـاب اختصـاص عسـكري ،وهـو مـا
يعتبر من أهـم أسـباب هـذه الهزائم".
"املعـارك األخيرة حملـت نتائـج كارثية يف
أعـداد الشـهداء" ،بحسـب الناطـق ،ضاربًا
مثـالً مبـا حصـل يف عاصفـة الجنـوب
وفتـح طريـق بيـت جـن" ،فكانـت معارك
عدميـة التخطيـط واإلدارة وشـكلت نو ًعـا
مـن الرهـاب العسـكري والخـوف مـن
الفشـل مرة أخـرى ،وهـو ما وضـع الجبهة
الجنوبيـة أمـام حالـة لـوم مـن اإلعلام
والشـارع الثـوري يف درعـا".

خطوط الدول الحمراء

ويـرى أبـو الزيـن أن الجيـل الحـايل مـن
القـادة اسـتنفد خياراتـه يف املعـارك
السـابقة ،وبـات يرضـخ أمـام "الخطـوط
الحمـراء" التـي تُ نـع عنهـا املعـارك ،وقال
"درعـا تـكاد تكـون أوىل املحافظـات يف
الخطـوط الحمـراء مـن الخـارج ،ف ُمنعـت
مـن معارك تسـتهدف تحريـر إزرع أو قطع
مثلا".
ً
األوتوستراد الـدويل
وتنسـق الجبهة الجنوبية مـع غرفة "املوك"
ّ
لتنسـيق الدعـم يف األردن ،وهـي املنبثقـة
عن مجموعـة دول أصدقاء سـوريا ،وأبرزها
الواليـات املتحـدة ،وفرنسـا ،وبريطانيـا،
والسـعودية ،وتركيا.
واعتبر الناطـق أن "معيـار اختيـار القـادة
اليـوم ،بـات يعتمـد عىل مـدى رضـا الدول
الخارجية عنهـم ،دون أي اعتبار للتخصصات

المحبس يكفي..

الحرب تلغي
هاجس
"المفاتيح األربعة"
في حمص

العسـكرية أو الخبرات القتالية".
ومل يغفـل "األثـر السـلبي" الـذي سـببه
ظهـور تنظيـم "الدولـة اإلسلامية" يف
الجنـوب" ،فـكان لـه دور يف تصفيـة عدد
مـن القيـادات العسـكرية ،ممـن كان لهـم
بـاع طويل يف املعـارك ،كام تسـبب بحريب
اسـتنزاف للفصائـل يف حـوش حماد،
وحـوض الريمـوك".

معيار اختيار القادة اليوم،
بات يعتمد على مدى
رضا الدول الخارجية
عنهم ،دون أي اعتبار
للتخصصات العسكرية
أو الخبرات القتالية
ما الحلول؟

جملـة هـذه األسـباب أوصلـت جبهـات
الجنـوب إىل ركودهـا اليـوم ،وتسـتلزم
إجراءات جـادة إلعادتهـا للحياة مـن جديد،
تبدأ بإعـادة هيكلة الفصائـل كخطوة أوىل،
بحسـب أبـو الزيـن" ،فيجـب أن يُجمـع
السلاح الثقيـل والسلاح النوعـي تحـت
قيـادة واحـدة تتـوىل إدارة املعـارك".
ويطمح القيادي أن تحظـى الهيكلة الجديدة
بإرشاف مـن قبل ضباط مختصين ،ويجب
عليهـا امتلاك الوعـي الكامـل مبخاطـر
هـدوء الجبهـات ،التـي تتزامـن مـع تقـدم
املشروع الـرويس -اإليـراين على األرض،

الوعر -جودي عرش
عريـس "ذو أربعة مفاتيح" ،كان سـقف
أحلام الفتيـات يف مدينـة حمـص ،لكن
هـذه األحلام تأث ّـرت بظـروف أمن ّية بعد
انـدالع الثـورة ،لتصبـح مختصر ًة بــ
"تلبيـس املحبس".

عادات الزواج؟
كيف كانت
ُ

حلما لـكل شـاب
كاد الـزواج أن يكـون
ً
حمصي يرغـب باالسـتقالل ،ملـا يحمـل
مـن أعبـاء ماديـة ضخمـة ،ومطالـب
مثلا ،بحسـب
ً
كثيرة كالسـكن املسـتقل
السـيدة األربعينيـة مـن مدينـة حمـص،

وأن تتخلـص مـن القرار الخارجـي ،منطلقة
بقرارها العسـكري مـن معاناة الشـعب يف
الداخـل ،ومـا تفرضـه الوقائـع العسـكرية
على األرض فقط.
هذه الخطوات العسـكرية ،يجـب أن تتزامن مع
خطـوات إعالميـة ،حذّر أبـو زين مـن اتباعها
أسـلوب "الهجامت اإلعالمية" ،داع ًيـا إىل اتباع
أسـلوب "الحملات التوعوية" ،التـي يجب أن
تركـز عىل "أهميـة العمليـات العسـكرية يف
الجنـوب السـوري ،مبا متثله من ثقـل للنظام،
وتوجيـه األنظـار نحـو العمليات العسـكرية
النوعيـة ،التي من شـأنها قصم ظهـر النظام،
كإعـادة تحرير خربـة غزالة".
كما طالـب مـن اإلعلام “الحـض على
إعطـاء املهـام إىل أصحابهـا" ،عبر منـح
الثقـة للضبـاط املنشـقني ذوي الخبرة
واالختصـاص.
وتتجـاوز الخطـوات الواجـب اتخاذهـا،
الجبهـة الجنوبيـة بحـد ذاتهـا ،فيرى أبـو
الزيـن أن "ضعف التنسـيق العسـكري بني
الجبهـة الجنوبيـة وبقيـة جبهـات سـوريا،
جعلهـا بعيـدة عـن التطـورات العسـكرية
يف باقـي املحافظـات ،وحتـى إنهـا باتـت
بعيـدة عن تداعيـات املعانـاة والتهجري التي
عاشـها أهلنـا يف املحافظـات األخـرى".

كيف ينظر المدنيون لواقع العسكر؟

على الجانـب اآلخـر ،ال يبـدو أن األوسـاط
املدنيـة واألهليـة يف درعـا متفقـة على
الوضـع العسـكري الـذي تعيشـه جبهاتها،
فتناقضـت اآلراء بين املوافـق على الهـدوء
الحـايل ،وبين املحـذر منـه.
عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء عـدد مـن
املواطنين ،فاعترب أبـو إبراهيم املسـاملة ،أحد
أهـايل بلـدة تـل شـهاب ،أن التهدئـة التـي
تعيشـها جبهـات الجنـوب ،أفضل مـن حالة
الحـرب العبثيـة" ،ليـس ح ًبـا ببقـاء األسـد

علا محمـود.
تقول علا لعنب بلـدي "يف العـودة إىل
املـايض نـرى أن الـزواج يتطلب شـعو ًرا
واسـتقالل ماديًـا يخـ ّول
ً
باملسـؤولية،
فتياتنـا العيـش يف كنـف رجـال قادرين
عىل احتمال أسـوأ ظـروف الحيـاة ،لذا
أول مطلـب ألهـل العـروس سـابقًا هـو
مسـتقل سـواء كان
ً
امتالك الشـاب منزلً
ُملـكًا أو إيجا ًرا".
عملا
ً
كما يتطلـب أن "ميتلـك الشـاب
مناسـ ًبا يكسـب لقمة العيش بشرف منه،
وعلى الرغـم مـن كثرة هـذه املطالـب،
إال أنهـا األنسـب لتبـدأ العائلـة الصغيرة
طريقهـا نحـو املسـؤولية بعيـدًا عـن

مسـاعدة األهايل والضغوطـات العائلية".
"املهـر" و"طقـم ذهـب" كانـت طلبـات
تضـاف إىل قامئـة أساسـيات الـزواج،
لكنهـا تختلـف مـن عائلـة إىل أخـرى،
وفـق السـيدة الحمصية ،فـ "بعـد قدوم
العريـس لرؤيـة العـروس والتي تسـمى
(الشـوفة) ،يتفـق األهـل على الخطبـة
وتحديـد موعدهـا ،ويحـددون املهر الذي
يطـرح يف املقـدم واملؤخـر أثنـاء كتابـة
عقد القـران".
ويتراوح املقـدم املخصـص ملالبـس
العـروس سـابقًا بين  50و 200ألـف
لرية سـورية كحـد أقىص ،بينما يرتاوح
املؤخـر بحـدود  500ألـف حسـب حالة

ونظامـه يف السـلطة ،ولكـن حق ًنـا للدمـاء،
فقـد اتضح منذ معركـة تحرير مدينـة درعا،
أننـا غير قادرين على املواجهة العسـكرية،
ومل نجنِ من كل املعارك السـابقة إال الشـهداء
والتدمير والتهجير".
وطالـب أبـو إبراهيـم الفصائـل العسـكرية
التـي ترغـب بافتتـاح أي معركة ضـد قوات
أول" ،إذا مل
األسـد بتجـاوز أخطـاء املـايض ً
نتعلـم مـن الهزائـم السـابقة ،ومل نحصـل
على السلاح النوعـي الـذي ينقصنـا،
فاألفضـل عـدم القيـام بـأي معركـة عبثية،
والحفـاظ على الهـدوء الحـايل".
على الجهـة األخرى ،حـذّر محمد البركات،
مـن أهايل بلدة صيـدا ،أن املعـارك قادمة إىل
درعا بـكل تأكيد ،وقال إن "املشـهد العام يف
كل سـوريا يؤكـد أن األسـد يتفـرد باملناطق
املحـررة ،منطقـة تلـو األخـرى ،وبالتأكيـد
آجل".
عاجلا أم ً
ً
سـيأيت الـدور على درعـا
وطالـب البركات الفصائـل العسـكرية
باالسـتعجال باملواجهة" ،علينـا أن نبادر يف
اسـتكامل معـارك التحريـر ،قبـل أن تفعـل
قوات األسـد ذلك وتسـلبنا ما تـم تحريره".
إعـادة الحيـاة إىل جبهـات الجنـوب تحتاج
إىل القـرار فقط ،بحسـب البركات ،موض ًحا
"يبـدو أن غياب القـرار هو العائـق الوحيد،
فالقـوة العسـكرية والخبرات موجـودة،
والحاضنـة الشـعبية سـتقف بجانـب
الفصائـل بـكل تأكيـد ،لذلك ينقصنـا القرار
إلعـادة معـارك التحريـر مـن جديد".
مـع قـرب انتهاء قوات األسـد ،من السـيطرة
على معظـم ريـف دمشـق ،وسـيطرتها
على مدينـة حلـب يف وقـت سـابق ،ومـع
محاوالتهـا املسـتمرة لتهجير البلـدات
املحـارصة يف ريـف درعـا الشمايل ،بـات
السـؤال امللـح الـذي يطـرح نفسـه اليـوم،
مـا الـذي تنتظـره الفصائل العسـكرية يف
الجنـوب السـوري؟

العريـس املاديـة.
أما الذهب فريجع حسـب رغبـة العريس،
إذ يرتكـه أهـل العروس إىل مبـدأ "الذهب
مرجوعه للعريس".
وكانـت حفلات الخطوبـة واألعـراس
تقـام يف صـاالت متخصصـة ،بعضهـا
يتـم اسـتئجارها مببالـغ متوسـطة،
واألخـرى غاليـة الثمـن.
تقـول علا "كانـت حفلات الخطوبـة
غال ًبـا على حسـاب أهـل العـروس،
باسـتثناء قالـب الكاتـو الـذي يتوجـب
على العريـس أن يتكفـل بـه ،باإلضافـة
إىل لفـة شـعر العـروس".
أمـا حفـل الزفـاف فهـو على حسـاب
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المعارك دمرتها
وأيقظت ذكرياتهم

ال مقابر ألهالي دير الزور..
"انفجارات تهز المدينة ومحيطها وألسنة اللهب تتدفق مع الدخان المتصاعد كأنها انفجارات
ّ
البراكين" ،بهذه الكلمات وصف أحد اليافعين في قرية قريبة من مدينة دير الزور ،ما كان يشاهده
أثناء قصف القاذفات الروسية والطيران الحربي للمناطق التي تقدم فيها مقاتلو تنظيم "الدولة
ً
اإلسالمية" ،في الجبل المطل على المدينة والمقابر المجاورة له ،والتي طال الدمار ً
كبيرا منها
جزءا
لتكون حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل التدمير.
شـكّلت معركـة "عاصفـة الجنـوب"
التـي هدفت لتحريـر األجـزاء الخاضعة
لسـيطرة قوات األسـد مـن مدينـة درعا
منعطفًـا واض ًحـا ،فبعدهـا شـهدت
الجبهـات ضـد قـوات النظـام تراج ًعـا
ملحوظًـا يف الوقـت الـذي تصاعـدت
فيـه املواجهـات بين فصائـل الجبهـة
الجنوبيـة مـن جهـة ،وتلـك املبايعـة
لتنظيـم "الدولـة اإلسلامية" أو املتهمة
ببيعتـه.
هـذه املعلومات تعكسـها وقائـع توثيق
شـهداء درعـا ،إذ سـألت عنـب بلـدي
أحمـد العـوض ،عضـو مكتـب توثيـق
الشـهداء يف درعا ،وهو مكتـب حقوقي
مسـتقل يُعنـى بتوثيـق الضحايـا يف
درعـا ،عـن هـذه املعطيـات ،وأوضح أن
مقاتلا مـن
ً
املكتـب وثـق مقتـل 991
صفـوف الفصائل املختلفـة خالل عامي
 2015و 2016والشـهر املـايض مـن
عـام .2017
مـن ضمـن هـذا العـدد هنـاك 367
شـهيدًا بعـد معركـة عاصفـة الجنـوب
التـي انتهـت يف ترشيـن األول ،2015
را يف
وهـو مـا يعنـي انخفاضً ـا كبي ً
العـدد عما قبـل املعركـة".
على الصعيـد اآلخـر ،أوضـح العـوض
أن املواجهـات املحليـة بين الفصائـل
تصاعـدت بشـكل ملحـوظ" ،ففـي ذات
الفترة الزمنيـة ،وثقنـا مقتـل 717
مقاتل مـن الفصائل املختلفـة املتواجهة
ً
فيما بينهـا".
ولكـن امللفـت أن  531منهـم قتـل بعـد
معركـة عاصفـة الجنوب ،وهـو ما يعني
أن الفترة الزمنيـة بعـد املعركة شـهدت
تصاعـدًا حـادًا يف املواجهـات املحلية.

العريـس بشـكل كامـل ،إذ تراوحت كلفة
اسـتئجار الصالـة حينهـا مـن  60ألـف
ليرة إىل  100ألـف.

مفاتيح ألبواب مغلقة

مل تعد هـذه العادات حـارضة يف املدينة،
فقد سـاهمت الظروف الحاليـة بتبديدها،
ونشـأت أخرى تناسـب الواقع.
مـروة متـام ،شـابة تقيـم يف حمـص،
قالـت لعنـب بلـدي إن "الحرب أسـهمت
يف تخلينـا عـن الكثير من األحلام التي
تخص حياتنـا ،وأعاملنا ،كان مـن أبرزها
حلم الـزواج".
"عندمـا كنـت صغيرة ،سـمعت النسـاء

أورفة -برهان عثمان
هـذه ليسـت املـرة األوىل التـي تخـ ّرب
فيها أجزاء مـن مقابر املدينـة ،فالتنظيم
دمـر العديـد من املقابـر داخـل مناطق
سـيطرته والنظـام فعـل األمـر ذاته يف
فترات مختلفة.
لكـن مـا يجـري اليـوم هـو األوسـع
نطاقًا واألكثر أث ًرا ،كون املعـارك د ّمرت
املقابـر املوجودة عىل الجبـل املطل عىل
ديـر الزور والـذي يع ّد املدفن األسـايس
لسـكان املدينة ،ولـه خصوصية ورمزية
يف نفـوس كثير مـن األهايل ،بحسـب
عـد ٍد من الناشـطني ،الذين أكـدوا لعنب
بلـدي أن هذه املامرسـات تدمري لصالت
النـاس بأرضهـم وذكرياتهـم ،متحدثني
عـن األرض التـي تفقـد كل يشء ،وعن
مقابـر فارغـة وقبـور ترحـل ومـوىت
يتالشـون دون أثر.
ومتكّن تنظيـم "الدولة" مـن عزل مطار
ديـر الـزور العسـكري ،عـن األحيـاء
الخاضعة لسـيطرة النظام السـوري يف
املدينـة ،بعـد شـه ٍر على املعارك.
وشـهدت منطقة املقابر ،جنـوب املدينة،
عمليـات كـ ّر وفـ ّر ،انتهـت بسـيطرة
تنظيـم "الدولـة" عليهـا يف  28كانون
الثـاين املايض.

تدمير الموروث االجتماعي

ويقـول الناشـط بكـر سـعود ’’هنـاك
يتناثـر مـا بقـي مـن عظـام املـوىت
تحـت وطأة القصـف املكثـف" ،مضيفًا
أن هـذه املنطقـة بقيـت ممنوعـة عـن
األهـايل أكثر مـن خمـس سـنوات،
وتحولـت إىل نقاط عسـكرية ومتاريس
بعـد أن كانت مدفـن املدينة ،ثم شـكلت
مـع بدايـة الحرب رشيـان حيـاة املدينة

يتحدثـن مبواصفـات أزواج بناتهـن ،وأمي
تقـول إنهـا تريـد أن يكون زوجـي بأربعة
مفاتيـح" ،بحسـب مـروة ،التـي تضيـف
"ترعرعـت وأنا أحلم بعريسي ذي األربعة
حـا لبيتـه،
مفاتيـح ،الـذي سـيملك مفتا ً
حا ملحله أومكتبه
حا لسـيارته ،ومفتا ً
ومفتا ً
حـا لبيتـه يف الجبـل أو البحـر".
ومفتا ً
يف األعـوام القليلـة املاضيـة" ،تبخـرت
أحالمـي يف الهـواء لكنني حقًـا تزوجت
من شـاب ميلك أربعة مفاتيـح ،إال أن أول
مفتاح هـو املنزل الـذي تهجرنـا إليه ،أما
الثـاين هـو الدراجـة ،والثالـث و الرابـع
هما مفاتيـح خـزاين املـازوت واملـاء…
هـذا ال يـدل على عـدم قناعتـي إال أن

وممرهـا اإلنسـاين.
ويؤكـد بكـر أن املدينـة تحولـت خلال
األعـوام األخيرة إىل "يبـاب" ،ال يشء
فيهـا سـوى الرمـل واملـوت ،وأن الكثري
مـن معاملهـا اختفـت ’’املـؤمل يف األمـر
هـو فقـدان أجـزاء مهمـة من العـادات
والتقاليـد والذاكـرة الجمعيـة ألهـايل
ديـر الـزور ،والتـي لـن تتعـرف إليهـا
األجيـال القادمـة".
كالم الشـاب يؤكـده لعنب بلـدي الباحث
االجتامعـي طـه الطـه" ،فقدنـا الكثير
مـن التقاليد خلال األعوام األخيرة ،مبا
فيها طقـوس الجنائز التي كانت تشـكل
وشـكل نـودع فيـه موتانا".
ً
جـز ًءا منا
ويشير الطـه إىل مـا يشـكله املـوت
وطريقـة الحـزن والجنائـز ومراسـم
الدفـن وحتـى شـكل القبر كجـزء
أسـايس يف ثقافـات الشـعوب وخاصة
الرشقيـة ،وجـزء أسـايس مـن املوروث
الدينـي واالجتامعـي.
فهـذه الطقـوس هـي محاولة للشـعور
باسـتمرار وجـود املـوىت بين األحياء،
فليـس معنـى الدفـن يف القبر إقصـاء
امليـت عن الحيـاة وإمنـا أن يصبح القرب
مـزا ًرا ألهلـه وأحبته .واعتبر الباحث أن
هـذه التقاليـد "اختراع عظيم يسـتعيد
فيـه امليـت وجوده ،ولـذا نـرى صعوبة
تصـ ّور املـوت بلا قرب".
وبحسـب الطـه ،فمـن التقاليـد أيضً ـا
غفـران املجتمـع لعـدم زيـارة العـرس،
إخلال بالواجب
ً
لكنه يعترب تـرك العزاء
نحـو امليـت وعائلته.

ما هي طقوس الموت
في دير الزور؟

ويتفـق الكثري مـن أبناء ديـر الزور عىل
أهمية طقـوس العزاء ،التـي كانت متبع ًة

الحـرب خفضـت األمنيـات ،فنحـن نحلم
اليـوم بأشـياء أخرى".
مفتـاح البيـت اليـوم ،أفضـل بألـف مرة
مـأوى للنازحين ،أو خيمـة ،مـن
مـن
ً
وجهة نظـر مروة" ،أمـا مفتـاح الدراجة
فهـو أفضـل مـن املشي بـكل حـال ،أما
مفاتيـح الخزانـات فهـي محـض دعابة،
لنكمـل سلسـلة املفاتيـح األربعـة".
اختلفـت عـادات زواج مروة كما اختلفت
أحالمهـا ،فلم تحـ َظ مبقدّم لتشتري فيه
مالبـس تحملهـا إىل بيتهـا الجديـد ،ومل
تحـ َظ بحفـل زواج يف صالـة كبرية.
وتوضـح "بلـغ مق َّدمـي  100ألـف
ليرة… إنـه مبلـغ كبير لـو أن الليرة

للتخفيـف على ذوي امليت وجمع شـمل
العائلة واملجتمع يف هذه املناسـبات ،كام
يقـول عمـر فرحـان ،أحـد شـباب ديـر
الـزور ،لعنـب بلـدي ،إذ لطاملـا شـكلت
هـذه العـادات جام ًعـا للناس.
ويوضـح فرحـان بعـض مراسـم الدفن
والجنائـز التـي كانـت يف مدينتـه،

ما يرسم ملكية
االرض ليس فقط
الحدود والسندات
الورقة المكتوبة،
بل صالت عميقة
وروابط مع التراب
ورفات األحبة واألهل
الموجودة فيه
حيـث يسير وراء جثمان امليـت أعـداد
مـن املشـيعني الذيـن يرافقونـه إىل
مثـواه األخير (مـكان دفنـه) ،ليصبـح
بعدهـا مقصـدًا للزيـارة مـن قبـل
ذويـه ،وزيـارات القبـور قـد تكون يف
كل خميـس بعـد الوفـاة ومـع قـدوم
األربعين ،ومـع كل عيد ،ثـم الزيارة كل
عـام ،حيـث يجتمـع أفـراد العائلـة يف
املقبرة ،مثـل "خريطة زمنيـة للعائلة"،
على حـد تعبير الشـاب الثالثينـي.
كان العـزاء ميتـد لثالثـة أيـام بشـكل
متـوا ٍز لـكل مـن النسـاء والرجـال،

السـورية ماتـزال تحتفـظ بقيمتهـا
السـابقة ،لكنـه اليوم ال يشتري سـوى
كميـة قليلـة مـن املالبـس".
تعتبر مـروة أن الـزواج اليـوم أصبـح
رسي ًعـا ،ومجان ًيـا بشـكل شـبه كامـل،
وهو ما تسـبب بشـكل أو بآخـر يف تفلت
الرجـال مـن تحمـل املسـؤولية ،أو بقـاء
النسـاء بدون مـورد مايل يف حـال موت
الـزوج أو فقدانـه.
معظـم فترات الخطوبـة ال تسـتمر أكثر
مـن  15يو ًمـا ،وهذا سـ ّبب غيـاب التفاهم
بين الزوجين ،األمـر الذي حـ ّول الـزواج
إىل قضية بسيطة تلغي مسـؤوليات كبرية
تخترصه عبـارة "تلبيس املحبـس يكفي".

إذ ينصـب صيـوان (خيمـة كبيرة)
السـتقبال املع ّزيـن مـن الرجـال ،الذين
تـوزّع عليهم القهـوة العربية املـرة ،أما
النسـاء فغال ًبـا مـا يتـم اسـتقبالهن يف
بيـت امليـت.
ذاكـرة قويـة يتمتع بهـا الشـاب ،الذي
يـرى أن هـذه الصـور انقرضـت بعـد
يبـق يف عقـول اليافعين
الحـرب ،ومل َ
اليـوم سـوى أطيـاف مـن صـور غير
واضحـة وحكايـات األكرب سـ ًنا عن هذه
العـادات.
اغتيـال لذاكـرة والهويـة وإزالـة ملعـامل
األرض ،حسـب الخالـة "أم محمـد"،
التـي تقـول لعنب بلـدي إن "ما يرسـم
ملكيـة االرض ليـس فقـط الحـدود
والسـندات الورقـة املكتوبـة ،بل صالت
عميقـة وروابـط مـع التراب ورفـات
األحبـة واألهـل املوجـودة فيـه".
العجوز ،التـي تجـاوزت منتصف العقد
السـادس مـن عمرهـا ،تؤكـد أن جل ما
تتمنـاه هـو أن تدفن بجـوار أبيها وأمها
يف مقبرة العائلـة ’’لقـد ابتعـدت عـن
بيتـي طل ًبـا لألمـان ،لكنـي ال أريـد أن
أدفـن يف أرض غريبـة".
وتتذكـر "أم محمد" كيـف كانت تصعد
لقـراءة الفاتحـة كل عيد ،وكيـف تتنقل
بين مقابـر العائلات بعدهـا لتلقـي
التحيـة ،وتضيـف "ذلـك الجبـل كان
شرا صبيحـة كل عيـد".
ميتلـئ ب ً
يقـول ابـن سيرين ،يف كتابه الشـهري
لتفسير األحلام ،إن نبـش القبـور يف
املنـام فـأل يسء وعامرتها فأل حسـن،
مقاربـة مل تعـد اليوم غريبـة للكثري من
الديريـن الذين يبدون حزنهـم ملا يجري
كل يطمـس
يف مقابرهـم مـن تدمير ّ
الذكريـات ،ويقطـع الصلات ،وميحـو
هويـة املنطقـة وآثـار من سـكنها.
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تقارير المراسلين

التهجير
والتهريب
يصنع هنا
عنب بلدي  -ضياء عودة
تـردّد اسـم "قلعـة املضيـق" يف السـنتني
املاضيتين بني املواطنني السـوريني ،تزام ًنا
مـع عمليات إفـراغ بعض املناطق السـورية
مـن مقاتليهـا وسـاكنيها ،بعـد عمليـات
"التسـوية واملصالحـة" ،التـي فرضهـا
النظـام السـوري على املعارضـة .البلـدة
تقـع على تـلٍ مرتفـع يف الجهـة الرشقية
مـن سـهل الغـاب بريـف حماة الشمايل
الغـريب ،واسـتطاعت فصائـل املعارضـة
السـورية السـيطرة عليها مع األشهر األوىل
للثورة السـورية ،بعد حراك ثوري شـهدته
تزام ًنـا مـع حـراك املـدن واملحافظـات
السـورية األخـرى.
ينقسـم سـهل الغـاب إىل منطقـة رشقيـة
تحوي عـدة قرى وبلـدات "سـنية" ،ابتدا ًء
مـن قلعـة املضيـق ومـرو ًرا بالرشيعـة
والتوينـة والكريـم والحـواش والحويـز
وقسـطون والزيـارة وغريهـا ،وتعتبر
هـذه البلـدات حاضنـة ثوريـة منـذ اندالع
االحتجاجـات ضـد النظـام.
بينما تخضع قرى السـهل الغـريب لقوات
األسـد ،وتعتبر خزانًا ملقاتليـه يف املنطقة،
ٍ
أسـاس طائفي
بعدما انقسـم السـهل عىل
غـذى الرصاع بني شـطريه.
قلعة املضيق سـميت نسـب ًة لقلعتها األثرية
املشـهورة ،واسـتمدّته من مضيـق يقع بني
التـل الـذي بنيـت عليـه وجبـل شحشـبو
الـذي يقابلـه ،وهي قريبة مـن مدينة أفاميا
األثريـة ،وتتبـع إداريًـا إىل محافظة حامة.
متثـل قلعـة املضيـق بوابـة سـهل الغـاب،
وتعترب الخـزان الزراعـي والتجـاري الذي
ترتكـز عليـه قـرى ريـف حماة األخـرى،
كما أنهـا إحـدى خـوارص جبل شحشـبو،
الـذي يعد امتـدادًا لجبل الزاويـة يف الجزء
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قلعة المضيق..

ْ
َ
وصلة النظام بالمعارضة
الشمايل الغـريب مـن مدينـة حامة.
وتعتبر البلـدة بالنسـبة للقـرى املحيطـة
بهـا ومناطق الشمال السـوري "املحرر"،
برا جنوب ًيـا يـوازي معبر بـاب الهوى
مع ً
مـع األرايض الرتكيـة ،فهـي نقطـة وصل
على طريق التجارة والسـفر الـذي فرضته
سـنوات الحـرب ،نظـ ًرا لحساسـية التعامل
مع املنطقـة كونها "متنوعـة دميوغراف ًيا".
ودخلـت البلـدة يف هدنـة مفتوحـة مـع
النظام السـوري ،لكنهـا تعرضت لخروقات
عديـدة من قبـل الحواجـز العسـكرية إىل
جانـب الطيران الحريب.
تخضـع البلدة لسـيطرة فصائـل املعارضة
السـورية ،ما عـدا قلعتها األثريـة التي تقع
يف الجهـة الجنوبيـة مـن املنطقـة ،على
تلـة كبيرة مرتفعـة ،والتـي بقيـت النقطة
الوحيـدة التـي تفيـد النظـام السـوري
إلرشافهـا العـايل عىل السـهل ،مـن خالل
القيـام بعمليـات االسـتطالع والرصـد.
كما تتميـز مبوقـعٍ استراتيجي يعطيهـا
أهميـة عسـكرية كبيرة ،إذ تطـل على كل
مـن سـهل الغـاب ووادي الـدورة ،وخـان
شـيخون وطـار العلا ،وعلى سـفوح
هضبـة السـقلبية.

املضيـق إىل مركز فاصـل لتجميع املهجرين
قبيـل دخولهـم مدينـة إدلـب وريفهـا.
وجـاء االعتامد عىل هـذه البلدة يف عمليات
التهجير وإخالء املناطـق بعد أشـهر قليلة
مـن إعلان النظـام السـوري فتـح طريق
السـقيلبية القلعـة يف آذار  ، 2016بعدمـا
قطـع آنذاك جـراء االشـتباكات التـي دارت
يف املنطقة.

استالم وتسليم

تم تهريبي من مدينة
حمص بمرافقة ضابط
برتبة مقدم في الجيش،
لقاء مبلغ مالي 800
دوالر ،على ّأل تتم
مساءلتي،وتفييشي
علىالحواجزالعسكرية
الممتدة على طول
الطريقالواصل

نقطة عبور من الجنوب إلى الشمال

داريـا ،واملعضميـة ،وقدسـيا ،والهامـة،
والتـل ،وخان الشـيح وزاكيـة ،جميع أهايل
ومقاتلي هذه املـدن م ّروا مـن منطقة قلعة
املضيـق إحـدى خـوارص منطقـة الغـاب،
بـد ًءا مـن تهجير أهـايل مدينـة داريا يف
وصـول آلخـر دفعـة من مقاتيل
ً
آب ،2016
ومدنيـي مدينـة التـل بريف دمشـق.
وحـ ّول النظـام السـوري يف عمليـات
التهجير التـي اتبعهـا يف األشـهر األخرية
مـن العـام املـايض  ،2016بلـدة قلعـة

يخضـع لسـيطرة الفصائـل العسـكرية
املعارضـة.
ورغـم أن "الباصـات الخضراء" كان
باسـتطاعتها الوصـول إىل نقـاط فاصلـ ٍة
بين الجانبين وأقـرب مـن املضيـق ،إال أ ّن
رص على اعتامدها نقطة
النظام السـوري أ ّ
عبـور ،حتـى لـو اسـتمرت الرحلـة أكثر
مـن عشر سـاعات ،كما جـرى يف عملية
تهجير أهـايل داريـا.

كام اعتمـدت األمم املتحدة والهلال األحمر
الطريـق الواصـل إىل البلـدة ،كطريـق
إلدخـال املسـاعدات اإلنسـانية ونقـل
الجرحـى واألرسى ،مـن وإىل املنطقـة.
عمليـة دخـول املهجريـن إىل البلـدة تتـم
عبر املعرب الجنـويب للقلعـة األثريـة التي
تسـيطر عليهـا قـوات األسـد ،ليتـم بعدها
إيصالهـم للجـزء الشمايل منهـا الـذي

مل تكـن منطقـة قلعـة املضيـق نقطـة
الوصل التـي تتجمع فيها قوافـل املهجرين
مـن بلـدات ريف دمشـق الغريب فحسـب،
بـل تحولت خلال األشـهر القليلـة املاضية
"علام" ومركز لعمليـة تهريب
ّ
إىل نقطـة
املطلوبين للخدمـة العسـكرية واألفـرع
األمنيـة ،مـن مناطـق سـيطرة النظـام يف
مدينة حمـص وحامة ودمشـق إىل املناطق
التـي تسـيطر عليهـا فصائـل "الجيـش
ا لحر " .
عبـد الهـادي ،أحـد الشـباب املطلوبين
الذيـن سـلكوا هـذا الطريـق مـن مدينـة
حمـص (رفـض الكشـف عـن اسـمه
الكامـل) ،تحـدث لعنب بلدي ،عـن الطريق
الذي سـلكه أثنـاء عملية تهريبـه ووصوله
للبلـدة.
يقول الشـاب "يف األشـهر الثالثـة املاضية
نشـطت عمليـات تهريـب األشـخاص
املطلوبين أمن ًيـا مـن مدينـة حمـص ،إىل
الشمال السـوري ،مـرو ًرا مبدينـة حماة
وصـول إىل قلعـة املضيـق لقـاء مبالـغ
ً
ماليـة ،ليتـم بعدهـا االنتقـال إىل مناطـق
ريـف مدينة إدلب يف الشمال السـوري".
يشرف عىل هـذه العملية بحسـب الشـاب
مجموعتـان ،األوىل تقـوم على تهريبـه

مـن مناطق النظام السـوري ،إىل مشـارف
البلـدة ،ليتم بعدهـا اسـتالمه وإيصاله من
قبـل عنارص مـن املعارضـة السـورية إىل
مدينـة إدلـب وريفهـا ،بعـد التأكد مـن أنه
عميلا" للنظـام يف املنطقة.
ً
"ليـس
ومل تقتصر عمليـات التسـليم على
املطلوبين للنظـام السـوري ،بـل أجريـت
عمليـات تبـادل للأرسى واملعتقلين بين
"حركـة أحرار الشـام اإلسلامية" ،والنظام
السـوري يف هـذه البلـدة.
وتابـع الشـاب السـوري "تـم تهريبي من
مدينـة حمـص مبرافقـة ضابـط برتبـة
مقـدم يف الجيـش ،لقـاء مبلغ مـايل 800
دوالر ،على ّأل تتـم مسـاءلتي ،وتفييشي
على الحواجـز العسـكرية املمتـدة على
طـول الطريـق الواصـل".
عمليـات التهريـب التـي تحـدث عنهـا عبد
الهـادي مل تقتصر على ضابـط بعينـه،
فقـد أصبحـت "مصـدر رزق" للعديـد من
"أصحـاب النفـوذ" يف جيـش النظـام،
حتـى إنهـا باتـت على العلـن يف املناطق
املواليـة ،فاألسـخاص القامئـون بهـا
معروفـون للعلـن دون أن تتـم مسـاءلتهم
من قبـل السـلطات األمنيـة التابعـة لنظام
ا ألسد .
ٍ
ضابـط من
وتتراوح قيمـة التهريـب مـع
دمشـق أو حمـص إىل قلعـة املضيـق،
بين ألـف وثالثـة آالف دوالر ،دون توقّـف
أو تدقيـقٍ على الحواجـز املنتشرة على
الطريـق.
"معبر التهريـب" ،االسـم الـذي أطلقـه
الشـاب على البلـدة أثنـاء حديثنـا معـه،
ومازالـت عمليات تهريـب املطلوبني جارية
حتى اآلن ،وسـط ارتفا ٍع بعددهـا يف األيام
القليلـة املاضيـة بعـد "تأمين الطريق".

""ABC horizon
ٌ
معهد يوفر دبلومات أكاديمية "احترافية" في ريف إدلب
في واقع يصعب على الطالب فيه
متابعة دراسته الجامعية ،عمل
معهد " ،"ABC horizonعلى
توفير المنح الدراسية ،بالتعاون مع
مؤسسات تعليمية عالمية ،تمنح
شهادات معترف بهاّ ،
وخرج أول
ٍ
دفعة في سراقب بريف إدلب ،في
 23كانون الثاني الماضي ،حصل
جميعهم على شهادة مقدمة من
شركة "إيالف" البريطانية.

إدلب  -عفاف جقمور
تخـ ّرج مـن املعهـد  75طال ًبـا وطالبـة،
ويقـول نجـم الديـن غنـوم ،رئيـس
مجلـس اإلدارة يف املعهـد“ ،إن الطلاب
اختيروا مـن بين أكثر مـن ،"500
موض ًحـا لعنـب بلـدي أن "مسـتوى
الطلاب كان جيـدًا ،وظهـر حامسـهم
مـن خلال مثابرتهـم على التفاعل مع
املدربين وتقديـم األنشـطة يف هـذه
الظـروف األمنيـة غير املسـتقرة".
منهـاج املعهـد "مصمـم بعنايـة وفقًـا
لدراسـة مطولة مبـا يتناسـب مع فرص
العمـل املوجـودة" ،وفـق غنـوم ،بينام

تأسـس معهـد " "ABC horizonمطلـع نيسـان  ،2016وعمـل كادره على تدريـب الطلاب،
وتوفير شـهادات الدبلـوم االحترايف يف خمسـة مجـاالت (الرقابـة والتقييم ،برمجـة مواقع
الويـب ،إدارة الشـبكات ،األعمال اإلداريـة والسـكرتارية ،واملحاسـبة وإدارة املسـتودعات).
يـدرس الطالـب كل اختصـاص على مـدار سـتة أشـهر ،ويضـم أربعـة محـاور علميـة
(مهارات حاسـوب ،لغـة إنكليزيـة ،ومهارات شـخصية ،ومهـارات املهنة) ،وتختلف حسـب
االختصـاص املطلـوب.
"مسـار" مركـز تعليمـي يهتم باملراحل مـا قبل التعليـم الجامعي .تأسـس املركـز أواخر ،2014
ولديـه مكتـب يف مدينـة غازي عينتـاب الرتكية ،وآخـر يف رساقب بريـف إدلب.

أرشفـت رشكـة "إيلاف" على وضـع
ا ملعا يري .
ويجـري التدريـب داخل قاعـات املعهد،
إضافـة إىل تدريبـات عبر املنصـات
اإللكرتونيـة ملـن ال يسـتطيع القـدوم،
وفـق غنـوم ،ويؤكـد أن الدبلـوم
"احترايف وليـس أكادمي ًيـا" ،الفتًـا
"رؤيـة مركزنـا هـي ربـط التدريـب
بالتوظيـف ،وإيجـاد فـرص أكبر
للشـباب عـن طريـق تدريبهـم بأحدث
التقنيـات واملهـارات االحرتافيـة للنجاح
يف سـوق العمـل املحلي والعاملـي”.

ِم َنح كلية و جزئيةـ

تتابـع اإلدارة العمـل على توفير منـح
كليـة وجزئيـة للطلاب ،لإلفـادة مـن
الدبلومـات املقدمـة ،مـن قبـل فـرع
التعليـم االفترايض التابـع ألكادمييـة
"أديكسـل" الربيطانية (مدته سـنتان)،
كبديـل للطلاب الذيـن ضاعـت منهـم
فـرص الدراسـة الجامعيـة.
ويسـتفيد أكثر مـن  60طال ًبـا مـن
املنـح الجزئيـة (خصـم  50%مـن
الرسـوم) ،ويشير غنـوم "سـنطلق
منحـة خاصـة بالفتيـات للتدريـب عىل
مهـارات الربمجة والتسـويق اإللكرتوين

والتصميـم اإلعلاين مـن أجـل إيجـاد
فـرص عمـل لهـن".

طالبات يتحدثن عن المعهد

سـبع طالبـات مـن جمعيـة "بصمـة
امـرأة" ،حصلـن يف وقـت سـابق عىل
منـح مـن املعهـد ،وجميعهـن حائـزات
على شـهادة جامعيـة أو متوسـطة،
وتؤكـد نبيهـة ( 32عا ًمـا) ،التي حصلت
على منحـة "أعجبتنـي مـادة املهارات
الشـخصية فكنـت أحـرص على
حضورهـا بشـكل دائـم".
وتـردف الطالبـة لعنـب بلـدي "مل نكن
نشـعر أننـا نتعلـم مـن أجـل الحصول
عىل الشـهادة ،بـل كان املدرب يشـعرنا
بضرورة تطويـر النفـس دون التوقف
عنـد عمـر معين ،كان التعامـل مـع
الـكادر رائع جـدًا".
أمـا غديـر ( 26عا ًمـا) ،والتـي تحمـل
شـهادة مـن معهـد الحاسـوب ،فتقـول
إن برنامـج التطويـر يف الدبلـوم
متكاملا ويشـكل سيرة ذاتيـة
ً
كان
ٍ
حديـث إىل عنـب
متكاملـة ،مشير ًة يف
بلـدي "هنـاك أشـياء مل أكـن أعرفهـا
يف الربمجـة ،وتعرفـت عليهـا بطريقـة
سلسـة وممتعـة هنـا”.

"مسار" تتعاون مع المعهد

يتعـاون مركـز "مسـار" التعليمـي مع
" ،"ABC horizonويقـول رئيـس
مجلـس اإلدارة يف املركـز ،عقبة باريش،
إنه قـدم منحـة تدريبيـة مهنيـة كاملة،
بعـد التعاقـد مـع املعهـد "لتزويدنـا
باملدربين واملـواد التدريبيـة".
"غطينـا تكاليـف التدريـب مـن أجـور
صـاالت ومدربين ومـواد تدريبيـة"،
يضيـف باريـش ،الفتًـا "ال يوجـد
تسـعري للمنحـة املقدمـة مـن قبلنـا،
ولكـن الطالـب الـذي يريد دراسـة أحد
الدبلومـات ،عليـه دفـع ألـف دوالر
تقري ًبـا".

وجـد الطلاب والطالبـات ،الذيـن
اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم ،يف
املنـح التـي يقدمهـا املعهد واملؤسسـات
املتعاونـة معـه ،فرصـة سـانحة
السـتكامل مشـوارهم الجامعـي ،بينما
يـراه آخـرون ممـن أمتـوا دراسـتهم
الجامعيـة ،ومل يحالفهـم الحـظ يف
الحصـول على عمـل ،فرصـة لتطويـر
خرباتهـم والدخـول يف سـوق العمـل
مبهـارات أقـوى.

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 259األحد  5شباط/فبراير
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دار ومدرسة داخلية من طابقين وقبو

“دوحة أمل” لرعاية األيتام
في الغوطة الشرقية

الغوطة الشرقية  -عنب بلدي

ٌ
ّ
تفرق الطفالن األخوان سامر وحمزة اللحام ،بعد وفاة والديهما ،ليعيش كل
جدة بعيدين عن بعضهما ،إلى أن جمعتهما دار "دوحة أمل"،
منهما في كنف ٍ
التي افتتحت أبوابها ،الثالثاء  31كانون الثاني ،بدعم من هيئة اإلغاثة اإلنسانية
التركية " ،"IHHوتنفيذ مؤسسة "عدالة" في الغوطة الشرقية.

من افتتاح دار ومدرسة دوحة أمل في الغوطة الشرقية  31 -كانون الثاني ( 2017عنب بلدي)

بـدأت مؤسسـة "عدالـة" عملهـا عـام  ،2012ولهـا مكتبـان يف الغوطـة الرشقيـة وبلـدة الريحانيـة يف تركيا،
وتُعنـى باملشـاريع اإلغاثية والتنموية ،ومشـاريع الدعـم النفيس والطبـي ،ويصفها القامئون عليها ،باملؤسسـة
اإلنسـانية التـي تعنـى بكافة خدمـات املجتمع.

تشرح الجـدة هديـة الزيبـق لعنـب بلـدي
قصة سـامر وحمـزة ( 7و  9سـنوات) ،وهام
الباقيـان مـن عائلتهما "الفقيرة" التـي
تعيـش يف مدينـة زملـكا ،بعـد أن توفيـت
والدتهما بنزيـف حـاد خلال الـوالدة ،بينام
قتـل والدهـم وأخويهما إثـر سـقوط قذيفة
على املنـزل ،بعـد أشـهر مـن وفـاة األم.
"نجـا الطفالن بقـدرة الله وقررنـا توزيعهام
بني والـدي األب واألم" ،تضيـف الزيبق الفت ًة
إىل أنهما كان يجتمعـان أسـبوع ًيا ورمبـا
تطـول املـدة أكرث من ذلـك" ،حتى أنشـأ أهل
الخير (دوحـة أمـل) مـا سـمح بـأن يعيش
األخـوان م ًعـا إىل أن يشـاء الله”.

أبواب "الدوحة" ُتفتح

افتتحـت دار "دوحـة أمـل" أبوابهـا يف بلدة
مرسابـا ،بحضور عدد مـن فعاليـات الغوطة
املدنيـة والشـخصيات الرتبويـة ،وتخلـل
االفتتـاح مداخلات وجهـت إىل مهنـدس
املشروع والقامئني عىل مشـاريع املؤسسـة،
وفـق علاء جعفـر ،مدير مشـاريع مؤسسـة
"عدالـة".
تضـم الـدار مسـك ًنا لرعاية األيتام ،ومدرسـة
داخليـة وقاعة ألعـاب ،ليعيش داخلهـا األيتام
على مـدار أيـام األسـبوع ،ويوضـح جعفر
أنهـا تضـم فاقـدي األبويـن الذين يعيشـون
مـع أقربائهـم" ،وهنـاك حـاالت خاصـة
ألطفـال تزوجـت أمهـم وتركتهـم".
وكما املقصـد مـن اسـم “دوحـة” بأنهـا
الشـجرة العظيمـة التـي لهـا فروع يسـتظل
بظلهـا ،جـاءت فكـرة تسـمية الدار مـن هذا
املنطلـق ،وفـق مديـر املشـاريع ،ويقـول
إن اختيـار مرسابـا جـاء ألنهـا تقـع وسـط
الغوطـة بين قطـاع دومـا واملـرج والقطاع
األوسـط ،وهـذا مـا يُسـ ّهل على القادمين
من املـرج وعربين الوصـول إليها ،كما أنها
هادئـة نسـب ًيا عـن غريهـا مـن البلـدات.
طابقـان وقبـو مبسـاحة  300متر مربـع
لكل شـقة ،ونظـام تربـوي متكامـل "وليس
ميتما” ،كما يؤكـد جعفـر ،طابـق سـكني
ً
(خمـس غـرف وتجهيـزات كاملـة للنظافـة
والطبـخ) وآخـر للدراسـة ،بينام يضـم القبو
ألعابًـا ترفيهيـة ،جميعهـا مجهـزة بنظامـي
حريـق ومراقبـة ،مـع وجـود سـت مربيات،

خبيرات يف التعامـل مـع األطفـال ،ثلاث
منهـن يناوبن عىل مـدار اليوم ،وفـق جعفر.
يضـم طابق املدرسـة ثلاث قاعات دراسـية،
تشـمل الصفـوف األول والثـاين والثالـث،
وقاعـة للمعلوماتية ،إضافة إىل غرفة شـؤون
إداريـة ،ومصلى ،وباحـة ،ومسـتوصف،
وغرفـة وسـائل تعليميـة ،وبوفيـه ،وصالون
السـتقبال أهـايل الطلاب ،الذيـن ميكنهـم
زيـارة الـدار يف أي وقـت ،كام يعـود التلميذ
اليتيـم إىل أقربائـه أو أهلـه يومـي الخميـس
والجمعـة.
ال ينـام األيتـام يوم ًيـا داخل الـدار حال ًيا ،كام
يلفـت مدير مشـاريع "عدالة" ،عازيًا السـبب
"يك ال يختلـف عليهـم الجـو وينعزلـوا عـن
املجتمـع ،ولذلـك سـنتعامل مع األمر بشـكل
تدريجي”.

ثالثون ً
يتيما داخل الدار

يتكـون كادر "دوحـة أمـل" مـن مديـر الدار
ومدرسين أصحاب شـهادات وخبرات ،بينام
تتراوح أعمار األيتام الذيـن تسـتقبلهم بني
سـبع و تسـع سـنوات ،ويقـول جعفـر إنهـا
يتيما جميعهـم ذكـور،
سـتؤوي حال ًيـا 30
ً
مـن ضمـن  45تلميـذًا تسـتقبلهم املدرسـة
الداخليـة ،ينـام بعضهـم يف منازلهـم ،يف
حين تتسـع املدرسـة ملئـة تلميذ.
"لـن يخـرج اليتيـم مـن الـدار إىل أن يكبر
ويسـتطيع أن يعتمـد على نفسـه" ،وفـق
جعفـر ،الـذي يـرى أن الـدار تختلـف عـن
بقيـة دور األيتـام بتجهيزاتهـا التـي اعتمدت
على معايري دوليـة ،إضافة إىل أنها مسـتمرة
يف تقديـم خدماتهـا لسـنوات طويلـة مقبلة.
يـدرس التالميـذ منهـاج مديريـة الرتيبة يف
الغوطـة ،وفـق نظـام تربوي ضمن املدرسـة
الداخليـة ،وصفـه جعفـر بـ"املتكامـل"،
وتضـم األيتـام مـن كافـة بلـدات ومـدن
الغوطـة ،وال تقتصر على منطقـة واحـدة،
كما تتعـاون مـع املديريـة ومدرسـة "علم"
ومؤسسـة "أمجـاد التعليميـة" ،التـي تديـر
بعـض املـدارس.
بـدأ الـدوام يف املدرسـة السـبت  4شـباط،
يتيم كبدايـة ،وتتمنى جدة
وتضـم حال ًيـا ً 15
سـامر وحمزة أن تكـون مالذًا آم ًنـا لحفيديها
يعوضهما عما م ّرا به خلال العـام املايض،
ومنهلا علم ًيا جيـدًا يقوي مهاراتهما ليكونا
ً
فاعلين يف مجتمـع الغوطة حين يكربان.

مناهج دراسية مكثفة للعام الثاني

محاوالت لدمج التعليم بالترفيه في حي الوعر الحمصي
عشرات المؤسسات التعليمية نشطت داخل حي الوعر في السنوات الماضية،
واحدة منها مجموعة "نون" ،التي تخصصت بتعليم تالميذها وطالبها وفق مناهج
مكثفة ،وذلك بالتعاون مع مركز "صديق الطفل" ،الذي يقيم النشاطات الترفيهية
والدعم النفسي لألطفال.
عنب بلدي  -خاص
تقـول الطفلـة مريـم عبد ،مـن الصف السـادس
االبتـدايئ ،إنهـا بدأت الدراسـة يف معهـد "نون"
العـام املـايض ،موضحـ ًة لعنـب بلـدي أنهـا
دخلتـه لتقويـة معلوماتهـا التي فقدتهـا ،يف ظل
انقطاعهـا عن املدرسـة.
مضيفـة أنهـا أحبـت النظـام الرتفيهـي ضمـن
املعهـد ،كـون الجوانـب الرتفيهيـة مل تكـن جز ًءا
مـن حياتيهـا كطفلـة يف وقـت سـابق" ،نذهـب
كل أسـبوع إىل مركـز صديـق الطفـل ونشـارك
يف نشـاطات وحفلات وجلسـات الدعـم النفيس
هنا ك ” .
محمـد عبـد الرحمـن ،عضـو مجموعـة “نـون”،
يقـول لعنـب بلـدي إن “الشـمعة الثانيـة” مـن
عمـر املجموعـة التعليميـة ،أُضيئت قبل أسـابيع،

وبـدأت بالتعـاون مـع مركـز "صديـق الطفل"،
وهـي مسـتمر ًة بتقديـم خدماتهـا لكافـة الفئات
العمريـة مـن األطفـال واليافعني يف حـي الوعر،
عىل حـد تعبيره .
تهتـم املجموعـة بالناحيـة التعليمية بشـكل أكرب
مـن الناحيـة الرتفيهيـة ،بينما أصبـح األسـبوع
الـدرايس اليـوم ،ال يخلـو مـن نشـاطات متنوعة
يف مركـز "صديق الطفـل" ،ويرى عبـد الرحمن،
أن ذلـك يدعـم فكـرة إطلاق املجموعـة ،التـي
أنشـئت "لتعويـض األطفال عـن النقـص املتزايد
يف برامـج املناهـج والكـوادر التدريسـية".
مل تغلـق املجموعـة أبوابهـا "إال يف حـاالت
الضرورة القصـوى خلال فترات التصعيـد
العسـكري عىل الحـي" ،وفق عبـد الرحمن ،الذي
يؤكـد أن الكـوادر مسـتمرة بعملهـا وفـق الخطة
الجديـدة العـام الجـاري.

لم تغلق
مجموعة “نون”
أبوابها إال في
حاالت الضرورة
القصوى خالل
فترات التصعيد
العسكري على
الحي

يُقـدّ م مركـز "صديـق الطفـل" الـذي تأسـس قبـل سـتة
أشـهر ،خدماتـه للفئـات العمريـة مـن عمـر سـت
سـنوات إىل  18سـنة ،مـن خلال برامـج الدعـم النفيس
واالجتامعـي ،ضمـن غـرف مجهـزة.
يهــدف املركــز إىل دمــج األطفــال ســوي ًة ،وإبعادهــم عــن
قســا خاصــا باملــرأة.
جــو الحــرب ،كــا يضــم
ً

انطلقـت "نـون" قبـل أكثر مـن عـام ،بدعم ومسـاهمة
مـن تجمع "إخلاص" ضمن مشروعٍ يهـدف إىل توظيف
طاقـات الكـوادر املوجـودة يف الحي.
تديـر املجموعـة كـوادر مـن اختصاصـات مختلفـة ،ومن
حملـة الشـهادات الجامعيـة ودبلـوم التأهيـل الرتبوي.
تضـم املجموعـة ثالثـة مراكـز  :مدرسـة "وداد شـلبي"
لجميـع املراحـل ،وتحتضـن اليـوم  450تلميـ ًذا وطال ًبـا،
ومدرسـة "أبـو الفـرج عثمان" ،وفيهـا روضـة لألطفال
وتسـتقبل تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة ،بينما يضـم املركز
الثالـث طلاب املراحـل اإلعداديـة والثانويـة العامـة
والتجاريـة ،محتض ًنـا قرابـة  700طالـب وطالبـة.
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رأي وتحليل

شاهت الوجوه!

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 259األحد  5شباط/فبراير

ِّ
حماة ..المجزرة المؤسسة
حذام زهور عدي

محمد رشدي شربجي
• فصيل ال يرقب يف مؤمن ًّإل وال
ذمة ،يحارب بعزم وثبات كل كفار
الثورة وفصائلها ،خطؤه الصغري
الوحيد أنه أدخل داعش إىل سوريا،
كفّر عن خطئه بحامية داعش
الصغرى مرة أخرى ،هدفه نرصة
املظلوم وحكمه فقط ،أسمى أمانيه
أن يجرب أهل إدلب صواريخ طائرات
غواتيامال ،يبغي عىل غريه ثم
يطالب بتحكيم رشع الله ،تطبيق
رصا وفو ًرا بعد
رشع الله يبدأ ح ً
تفريغ املستودعات ،تحكيم رشع
الله هو اصطالحه الخاص املعارص
والبديل عن مصطلح "تشكيل
لجنة" ،ال أثر رجعي وال مستقبيل
بطبيعة الحال لحكم الله لديه،
داريا مدينة عظيمة بال شك ولكن
املستودعات أعظم ...بال شك أيضً ا،
شاهت الوجوه!
• فصيل لديه قادة أكرث من جنود،
كشجرة اجتثت من فوق األرض
ما لها من قرار ،تارة مع التفاوض
وتارة ضده ،وتارة معه وضده يف
آن م ًعا ،مرة يرفع علم الثورة ،ومرة
مي ّزقه ،لديهم قائد يف كل مكان،
قائد يف تحرير الشام ،وقائد يف
أحرار الشام ،قادة شاهت وجوهها،
وقادة أفلحت وجوهها ،يبقى رس
األرسار أن لديهم الوقت الكايف ملنع
صحف اإلعالم املحيل ،معيار املنع
املوضوعي لديهم "الفكر الفاسد
كالطعام الفاسد" ،ال يخيفهم إال
الله ووجه امرأة ومقال يف جريدة،
شاهت الوجوه!
• فصائل ال يحصيها إال الله،
وأسامء جديدة كل يوم ،أسالت
بينها الدماء أنها ًرا ،كله يف سبيل
الله له الحمد ،يخليهم األسد من
مدن سوريا واحدة تلو األخرى،
بسالحهم الخفيف وأحقادهم
فيام بينهم يخرجون من ديارهم
إىل إدلب ،يقسمون األميان بعد
األميان أنهم سيتحدون يف كيان
واحد ،ال مييض وقت حتى يصبح
الكيان كيانات ،والحرب سجال،
يوم لفصيل ويوم آلخر وباقي األيام
لألسد ،شاهت الوجوه!
منذ منتصف العام املايض ،ال مييض
يوم إال ويحقق األسد فيه تقد ًما عىل
جبهة من الجبهات .خالل ستة أشهر
فقط ،ف ّرغ النظام غوطة دمشق
الغربية من أهلها ،ثم أتبعها بحلب
والحبل عىل الجرار ،وبدل أن تح ّرض
كارثة حلب املتوافق عليه وااللتفاف
حول مرشوع الثورة األول خاصة
مع عامل مضطرب زعيمه ليس أقل
اضطرابًا ،ترص الفصائل املسلحة
عىل فعل كل ما ميكن إلفقادها أي
دعم قد تحصل عليه يف وقت هي
يف أحوج ما تكون إليه.
األسبوع املايض خرجت مظاهرة
عفوية يف إدلب ح ّيت هيئة تحرير
الشام وشتمت ،وهذا هو بيت
القصيد ،باقي الفصائل وخونتهم
وكفّرتهم ،كانت يف الحقيقة
مظاهرة من شاهت وجوههم ضد
من شاهت وجوههم ،لقد شاهت
وجوهنا جمي ًعا فقد ض ّيعنا حق من
أفلحت وجوههم ،حق الشهداء ،وال
حول وال قوة ّإل بالله.
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عندما قرر حافظ األسد رضب مدينة
حامة أوائل مثانينيات القرن املايض،
كان يشيع أمام جلسائه ،أنه إذا حدث
حادث يف القامشيل فهو عىل قناعة
تامة بأن أحدًا من أهل حامة قام به،
واليوم ال تهمنا مصداقية تلك القناعة،
فالواضح أنها كانت مقدمات لعمل له
أهداف متعددة ،بقدر ما تهمنا الخطط
واآللية التي نفّذ بها وعيده للمدينة
وعالقتها مبا حدث ويحدث يف سوريا،
منذ ست سنوات حتى اليوم.
يف املدينة كان تياران ميثالن الحراك
السيايس بني سكانها ،أحدهام :تيار
دميقراطي ،مثلته حركة النقابات ،وكان
شعاره "الدين لله والوطن للجميع"،
وكانت مطالبه دولة دميقراطية مدنية
تنعم بسلطة القانون وبفصل السلطات،
وإصالح نظام الحكم مبا يكفل العدالة
ألبناء الوطن جمي ًعا ،وكان هذا امتدادًا
لحركة مدنية وجدت يف عدد من
املحافظات السورية ،وتيار آخر إسالمي
متعصب ،رأس ماله ر ّد الفعل عىل
طائفية النظام ،وشعاره إقامة دولة
إسالمية ،وقد وجد أيضً ا يف عدد من
املحافظات السورية ،بدرج ٍة قد تكون
عا أو تشددًا.
أقل اتسا ً
وكان التيار األول نشيطًا وقاد ًرا
عىل استقطاب رشيحة غري قليلة
من املواطنني ،ال سيام أبناء الطبقة
الوسطى من املثقفني وأصحاب املهن
املتعلمة ،ومن يرجع اليوم إىل البيانات

التي أصدرها التيار الدميقراطي سيجد
حا عام سبق.
تعبريًا واض ً
كانت خطة حافظ األسد ً
أول ،عزل
الدميقراطيني وتصفيتهم ،سواء
باالعتقاالت أو بالتصفية الجسدية،
وحادثتا قتل الدكتور عمر شيشكيل
بالطريقة الوحشية التي متت بها ،ثم
قتل عمه عضو الكتلة الوطنية املقاومة
لالحتالل الفرنيس وحرق مكتبته،
دالئل اليرقى إليها الشك ،إضافة إىل
توجيه عنارص القوات الخاصة العتقال
وتصفية األطباء واملهندسني واملحامني
الذين كانوا ميثلون ذلك التوجه.
أراد حافظ األسد أن يبدو أمام العامل،
الغريب خاصة ،أنه ضحية إرهاب إسالمي
متطرف ال غري ،ولذا كان ال بد من تصفية
التيار الدميقراطي الذي يفضح استبداده،
كام أراد أن يحشد الطائفة العلوية حوله
من خالل فزاعة التطرف اإلسالمي الذي
يعرف األسد متا ًما ته ّور تفكري عد ٍد
من أصحابه ،وال سيام الشباب منهم،
وميلهم إىل العنف والتوجه الجهادي،
جرهم إىل
وسهولة اخرتاقهم األمني و َ
املربع الذي يحقق أهدافه.
وهكذا ه ّيأ األسد البيئة املناسبة لتدمري
املدينة ،وقد أصبح من املعروف أن ما
حدث من مغاالة بالتدمري واملقتلة كان
أكرب بكثري من املعارضة املسلحة بسالح
فردي قَدّمت أجهزته أغلبيته ،بل هي
التي نادت بالجهاد ،كام قيل ،لتوريط
البسطاء من أهل حامة ،وتحقيق أهداف
أكرب من قمع مترد أصويل "إرهايب".
والالفت أن انشقاقات عسكرية كثرية

حدثت أثناء املجزرة كان يُقىض عليها
مبارشة ،وقد تحدث أطباء املشايف أن
أعدادًا غري قليلة من الجنود والضباط
القتىل كانت برصاص النظام ومن خالل
إعدامات ميدانية.
استثمر األسد ما حدث يف حامة حتى
الثاملة ،فعقد الصفقات واملساومات،
وغدا صاحب السلطة املطلقة بعد أن
قىض عىل معارضاته كلها بحجة حامة،
بل أصبح صاحب النفوذ األقوى يف
املرشق العريب كله .واستطاع من خاللها
أن يورث السلطة البنه ،حالِ ًم بتحويل
سوريا إىل مملكة أسدية.
عندما أعلن الشعب السوري ثورته يف
آذار  ،2011كان منوذج حامة هو النموذج
األمثل واملرغوب من قبل عائلة األسد
وحاشيته ،فنجاح األب يف القمع الوحيش
للمدينة،والنتائجالباهرةلذلكالقمع،ع ّزز
دعوة العائلة واملوالني للتعامل العنيف مع
الحالة الجديدة ،والسري عىل خُطا األب
القائد خطوة خطوة.
وهكذا بدأ االبن مبالحقة القيادات
جر،
جر من ه ّ
الدميقراطية جميعها ،فه ّ
واعتقل منها الكثري وصفّى جسديًا من
اعتقد أنه األكرث خطورة عليه ،وال سيام
الشباب الجامعي أو الذي ميلك نصي ًبا
من الثقافة والوعي .فعل ذلك كموجات
أوىل وثانية وثالثة ،وكان أتباعه
يُطلقون عىل العملية "قص العشب
النابت" ،فلم تبق من القيادات إال من
يُذعن ملشايخ السلطة أو مشايخ الجهل
الذين ال عالقة لهم بالسياسة أو فهم
الثورات وقيادتها.

وكام فعل األب كان اخرتاق القيادات
الجديدة من السهولة مبكان ،وقدّ مهم
للعامل عىل أنهم "اإلرهاب اإلسالمي"
الذي يريد أن يقيض عىل الدولة
العلامنية… وكام فعل والده ،وجد آلية
العسكرة أفضل وسيلة للقضاء املربم
عىل الثورة ،ووظّف العنف املطلق
ليفرض الدفاع عن النفس عىل الثوار،
وهو يعلم أن ما ميلكه من األسلحة
كفيل بتدمري أي ثورة ،وال سيام حني
ميلك حجة وجود سالح لدى الخصوم،
فاتّبعها لتبدو األمور كأنها حرب أهلية
بني متطرفني إرهابيني وبني طوائف
أخرى بقيادة السلطة "الرشعية" التي
تقاومهم .وبذل املليارات مع حلفائه
من أجل الضخ اإلعالمي للرتويج لذلك
االدّعاء ،وحرص طُرق املعرفة واألخبار
ملريديه بالقنوات املوالية له ضمن رقابة
مشددة.
املؤسسة
وهكذا كانت حامة التجربة
ِّ
ملجازر سوريا الحديثة.
املشكلة اليوم ليست فيام إذا نجح االبن يف
مامرسة طريقة أبيه ،إمنا يف أن املوضوع
كان أكرب من مدينة يستطيع عزلها عن
العامل لعدم وجود متاس حدودي لها مع
دول الخارج ،كام حامة ،والتي قد يكون
موقعها الجغرايف أحد األسباب التي
جعلت والده ينتقيها ،وأن الظرف الدويل،
وال ُبنيةالشخصيةله،وشموليةالثورة
جعلت النتائج مختلفة ،فقد ُد ّمرت سوريا
ودب ،ومل يتبق من
هب ّ
كلها واحتلها من ّ
املجازر الجديدة إال ضياع سوريا الوطن
والشعبولعناتالتاريخ.

إيران دولة طائفية في سن اليأس

إبراهيم العلوش
منذ انتصار الخميني يف شباط  1979وفرضه الحكم
الديني عىل الدولة اإليرانية قبل مثانية وثالثني
عا ًما ،باتت إيران مصدر قلق خطري لدول املنطقة،
فاملذهب الديني الشيعي القائم عىل املظلومية ،أصبح
بعد استيالء الخميني عليه من أكرب مصادر الظلم
والتخريب يف املنطقة ،وخاصة يف سوريا ،فإيران
هي الضامن األكرب لحامية النظام البولييس البعثي،
جع األكرب لتهجري السوريني من بيوتهم ومن
واملش ّ
بالدهم ،لرسم سوريا جديدة خالية من السكان،
وال يدخلها إال من يركع لعبادة األسد ،أو من يبايع
املستشارية اإليرانية التي أصبحت صاحبة القرار
السوري ،وما مثال ن ّواف البشري الذي عاد مؤخ ًرا إىل
حضن النظام عرب الحضن اإليراين ،إال رسالة لكل
املعارضني ولكل السوريني ،ترشدهم إىل الطريقة
جروا منها!
املثىل للعودة إىل وطنهم وبيوتهم التي ُ
ه ّ
قبل اندالع الثورة السورية ،حاولت إيران أن تنفذ
مرشوعها بالطرق الناعمة ،عرب نرش مذهب والية
الفقيه يف القرى والبلدات الفقرية ،ولكنها فشلت
بذلك ،بل أدّى نشاطها الطائفي إىل يقظة رد فعل من
نفس نوعه ،ولكنه يعاكسه باالتجاه ،وهو املذهب
جع منو داعش ومشتقّاتها!
السلفي املتطرف ،الذي ش ّ
عندما عاد الخميني إىل إيران يف األول من شباط عام
 1979بقرار مبارش من شابور بختيار ،رئيس الوزراء
اإليراين الذي مارس صالحيات الشاه املخلوع ،دعاه
اىل إقامة فاتيكان ديني ،ومامرسة الشعائر الدينية
بكل حرية ،وخارج سيطرة السافاك والبوليس اإليراين
الذي استخدمه الشاه بكل وحشية ضد املعارضني
السياسيني له.
لكن الخميني الذي وصل إىل طهران من فرنسا يف
األول من شباط  1979كانت عقليته وذهنيته عميقة

الغوص يف التاريخ ،ويف األحقاد الدينية املذهبية،
وق ّرر وهو يف املطار خلع شابور بختيار ،وتعيني
رئيسا للوزراء ،وشن حملة
ربيبه مهدي بازركان
ً
عىل اليساريني واألحزاب اإليرانية األخرى التي قامت
بالثورة مع رجال الدين ،وخالل أشهر كانت صيغة
الحكم الديني الطائفي قامئة بإيران تحت مسمى
(والية الفقيه) ،الذي يستمد أفكاره وقيمه من
مجريات التاريخ الديني والطائفي ،ويعاود االنتقام
لها ،ووضعها كبوصلة عمل للدولة واملجتمع ،عىل
طريقة الدساتري البعثية التي تنصب حزب السلطة
قائدً ا للدولة واملجتمع.
وخالل عام واحد شن الخميني أكرب حرب يف تاريخ
املنطقة ضد العراق ،ودامت تلك الحرب مدة مثاين سنوات
( ،)1988 - 1980تلك الحرب التي سحق فيها مقومات
الدولة املدنية اإليرانية داخل ًيا ،ودمر فيها العراق ،ومهد
الحتالله باملشاركة مع األمريكيني يف عام .2003
كان حافظ األسد األمني القطري والقومي لحزب
البعث يف سوريا ،من أهم الداعمني إليران ،ضد
العراق الذي يرأسه األمني القطري والقومي لحزب
البعث صدام حسني ،وكانت املواد الغذائية تجمع من
األسواق السورية ،وحتى البيض كان يؤخذ من أفواه
املواطنني السوريني من أجل تأمني وجبات للجنود
اإليرانيني عىل الجبهات التي تقصف العراق وتد ّمره،
ونفس أولئك الجنود وصلوا يف عام 2011م إىل سوريا
ويساهمون حتى اليوم بتدمريها ،مستكملني ما بدأه
الخميني من تدمري للدولة اإليرانية ،وللدولة العراقية،
وللدولة اللبنانية التي يديرها حليفه حزب الله،
ويتحكم بقرارات الحرب والسلم فيها ،ناهيك عن تدمري
الدولة اليمنية التي يحاول الحوثيون املوالون إليران،
وملذهبها الديني أن يستولوا عليها وهم ال يشكلون إال
نسبة ضئيلة من اليمنيني!
جاءت الثورة السورية كزلزال ه ّز كيان النظام ،وزعزع
قوى الدعم اإليرانية ،وكادت الثورة أن تنجح يف
إزالة هذا النظام القمعي واملوايل إليران إىل درجة
الخضوع التام لها ،ولكن الطائرات الروسية ه ّبت
ملساعدة النظام واإليرانيني ،وقامت بتحويل الكثري
من البلدات واملدن السورية إىل خرائب تشبه خرائب
غروزين ،وأسهمت بشكل فعيل بعدم إفشال املخطط
اإليراين ،ومبساندة النظام املوايل إليران ،والذي يعمل
بشكل منظم عىل إخالء سوريا من مواطنيها متهيدً ا
لالستيطان اإليراين وللميليشيات املذهبية ،التي

أضفى عليها رئيس النظام املرشوعية ووصف أفرادها
بأنهم السوريون الذين يستحقون املواطنة يف دولة
االستبداد واالستيطان املذهبي.
وقد عادت الروح إىل النظام وإىل اإليرانيني بعد
االنتصار الرويس اإليراين يف حلب ،والذي أعاد شبح
الهيمنة اإليرانية عىل الخارطة السورية من جديد ،هذه
العودة اإليرانية لتصدّر الساحة السورية ،وإن كانت
باملشاركة مع الروس واألتراك ،فإنها تشكل خط ًرا كبريًا
عىل مستقبل سوريا ،فسقوط النظام الذي طالب
املتظاهرون السوريون به ،مل يعد كاف ًيا ،إذ يتطلب
األمر سقوط النفوذ اإليراين بشكل رئييس باإلضافة
إىل سقوط كل نفوذ أجنبي ،وإخراج كافة املقاتلني
األجانب من الساحة السورية ،فإيران اليوم ليست
تهديدًا للطائفة السنية فقط ،حيث تحاول استاملة
املوالني منهم إىل مذهبها الديني ،تحت الضغط والتهديد
باملخابرات واإلذالل اليومي عىل الحواجز ،بل سيكون
التهديد كبريًا عىل الطائفة العلوية نفسها ،فإيران ومنذ
سنوات تزرع مزاراتها املذهبية إىل جوار كل املزارات
العلوية يف الساحل السوري.
ولعل الطوائف األخرى ستكون الهدف األكيد للمذهبية
الدينية اإليرانية ،وخاصة الطائفة اإلسامعيلية،
والطائفة الدرزية ،املهددتني باالجتياحات اإليرانية
الجذرية واملسلحة باإلرهاب ،وبامليليشيات الطائفية
املتمرسة بفنون اإلخضاع واإلركاع ،وما بدء الهجوم
عليها وترويج الشائعات ضدها إال مسألة زمن فقط.
وهذا سيغري البنية الدينية والسكانية أيضً ا لسوريا،
من أجل أن يتم تفصيل سوريا عىل املزاج املذهبي
اإليراين ،وتحت سلطة الحرس الجمهوري اإليراين
الذي يديره غالة املتطرفني الدينيني املغمسني باألبعاد
القومية الفارسية املتطرفة ،حيث يشعر هؤالء بالحقد
ضد املحيط العريب بكل تشكيالته ،ويص ّورونه عقبة
أمام طموحاتهم اإلقليمية وحروبهم التي لن تنتهي.
الدولة الطائفية اإليرانية اليوم أكرث عنفًا ووحشية
بسبب وصولها إىل حالة اليأس ،وتيقّنها من استحالة
قبول قيمها الرثّة ،فحروب إيران اليوم يف الرشق
األوسط ،أوسع من حروب اإلمرباطورية الربيطانية
يف الرشق األوسط أيام ع ّزها ،ومعظم مقدرات الدولة
اإليرانية يتم رصفها عىل هذه الحروب الطائفية
املد ّمرة ،والتي لن تجلب إال الخراب إليران نفسها ،مهام
بدت منترصة اليوم ،ومهام تفننت بطرق االستيطان،
أو بطرق التبشري املسلحة بالحقد والقتل والتعذيب!

ّ
التحـــوالت
الدمشقية

في أربعة أعوام

عنب بلدي
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ّ
التحوالت الدمشقية في أربعة أعوام

منعطفات

باصات خضراء تنقل
المعارضين شرق حلب
للسيطرة على المدينة
(إنترنت)

ّ
حولت حزام العاصمة
"الثائر" إلى مناطق آمنة
لألسد وحلفائه
ً
مثاليا ،كان واقع دمشق وريفها من منظور مناهضي النظام السوري مطلع عام
ً
ً ،2013
انطباعا بأن ّأيام
بناء على متغيرات ميدانية متسارعة لصالح "الثوار" ،أضفت
األسد في العاصمة باتت "معدودة" ،فالمطار الدولي يواجه كثافة نارية تمهيدية
َّ
بغية اقتحامه ،والحزام "الناري" يلف المدينة من ثالث جهات ،ولم يتبق للنظام من
شرايين حيوية سوى الطريق الشمالي الغربي باتجاه لبنان.
عنب بلدي
عبادة كوجان /حسن مطلق
مصطلـح "معـدودة" كثير التكـرار يف
أشـهر الثـورة األوىل ،سياسـ ًيا وعسـكريًا
يـؤت أكله ،ومل يُ ِ
ِ
جـد نف ًعا مع
واقتصاديًـا ،مل
نظام دمشـق ،فانقلب السـحر عىل السـاحر،
وبـارش األسـد وداعمـوه بتطبيـق سياسـة
شـكّلت الحـل األكثر نجاعـة يف مواجهـة
"الثائريـن" ،وحملـت األشـهر األخيرة مـن
 2013منعطفًـا أعاد رسـم خارطة السـيطرة
مجـددًا يف حـزام العاصمـة.
نجـح النظـام السـوري وحلفـاؤه الـروس
واإليرانيـون بتفتيـت الحـزام النـاري الـذي
فرضتـه املعارضـة حول دمشـق ،فاسـتطاع
تجزئة غوطتيهـا الرشقية والغربيـة ،وتحييد
البلـدات الجنوبيـة بشـكل كامـل ،ما سـهل
عليـه فـرض "هـدن" بالقـوة ،ثم تسـويات
تضمـن ترحيـل مناهضيـه إىل الشمال.

النفوذ األكبر وبداية االنتكاسة

شـكلت الفترة املمتـدة مـن أيلـول 2012
وحتى شـباط  2013مرحلة ذهبيـة لفصائل
ريـف دمشـق ،فنجحـت بتكويـن هلال
يلـف العاصمـة من ثلاث جهـات (الغربية،
ّ
والجنوبيـة ،والرشقيـة) ،وأصبحـت املنطقة
املمتـدة مـن معضميـة الشـام يف الغوطـة
الغربيـة ،وحتـى عـدرا البلـد يف الغوطـة

ثماني مدن خسرتها المعارضة
في ريف دمشق
•ديرعطيـة :القلمـون -ترشيـن الثاين
2013
•النبك :القلمون -كانون األول 2013
•يربود :القلمون -آذار 2014
•املليحة :الغوطة الرشقية -آب 2014
•عـدرا :الغوطـة الرشقيـة -أيلـول
2014
•داريا :الغوطة الغربية -آب 2016
•معضميـة الشـام :الغوطـة الغربية-
ترشيـن األول2016
•التـل :شمال دمشـق -كانـون
ا أل ول 2 0 1 6

الرشقيـة تحـت سـيطرة املعارضـة ،والتـي
ِ
تكتـف باملناطـق الريفيـة فحسـب ،بـل
مل
متـددت يف أحيـاء العاصمـة ،مثـل بـرزة
والقابـون وجوبـر شمال املدينـة ،والقـدم
والحجـر األسـود ومخيـم الريمـوك جنوبها.
ونجحـت املعارضـة بوضـع يدهـا على
أجـزاء واسـعة مـن طريـق مطـار دمشـق
الـدويل ،بسـيطرتها على بلـديت شـبعا
وحتيتـة الرتكمان املطلتين على الطريـق
الحيـوي ،وضيقـت خناقهـا على املطـار
بتعزيـز نفوذهـا يف بلـديت حـران العواميد
والغزالنيـة املحاذيتين لـه ،وبـارشت فعل ًيـا
بالتمهيـد القتحامـه عرب اسـتهدافه باملدفعية
والصواريـخ ،دون أن تتمكـن مـن ذلـك.
يف الفترة ذاتهـا ،حققـت املعارضـة
انتصـارات يف منطقـة القلمـون شمال
دمشـق ،كان أهمهـا السـيطرة على مدينـة
يبرود يف أيلـول  ،2013ومـا تبعهـا مـن
عمليات ضـد النظـام يف معلـوال وديرعطية
والنبك وجيرود والنارصيـة والتل ورنكوس
وغريهـا ،وإحـكام السـيطرة على مدينـة
الزبـداين وبلـديت مضايـا وبقين ،وتأمين
طريـق إمـداد بينهـا وبين منطقـة وادي
بـردى وبلـديت قدسـيا والهامـة املجاورتني،
وجميعهـا تحـت سـيطرة "الجيـش الحـر"
آنـذاك ،إىل جانـب نجاح الفصائـل يف تأمني
طريـق إمـداد مـن القلمـون إىل الغوطـة
الرشقيـة ،بهيمنتهـا على طريـق الضمير-
عـدرا ،إذ خضعـت عـدرا البلـد ومدينتهـا
الصناعيـة لسـيطرة املعارضـة أيضً ـا.
وخلال عـام ،شـهدت املحافظـة مرحلـة
انحسـار وضعـف للمعارضـة ،وشـكلت
اسـتعادة قـوات األسـد منطقـة السـبينة
جنـوب دمشـق يف ترشيـن الثـاين ،2013
نقطـة تحـول مفصليـة يف دمشـق وريفها،
وسـقطت مـدن وبلـدات الغوطـة كأحجـار
الدومينـو خلال أشـهر ،كان أبرزهـا:
البويضـة ،والحجيرة ،وشـبعا ،وحتيتـة
الرتكمان ،والغزالنيـة ،وحـران العواميـد،
والعتيبـة ،والعبـادة ،وقيسـا ،ودير سـلامن.
وخسرت الفصائـل أيضً ـا مدينـة املليحة يف
عمـق الغوطـة ،ومدينـة عـدرا ومسـاكنها
ومنطقتهـا الصناعية شمالها ،يف آب وأيلول
من عـام .2014
وحقـق النظـام السـوري مـن خلال هـذه
العمليـة هدفين سـعى إليهما :األول هـو

تأمين الطريـق الواصـل بني مدينة دمشـق
واملطار الـدويل يف الجهة الرشقيـة ،والثاين
هـو فصـل كامـل للغوطـة الرشقيـة عـن
الغربيـة ،وعـزل منطقـة جنوب دمشـق ،ثم
إطبـاق حصـار على املناطـق الثلاث يف
مرحلة الحقـة ،متهيدًا السـتهداف كل منطقة
على حـدة ،وإرغـام الفصائـل على القبول
بهـدن ومصالحـات.
أيضً ـا أخـذت املعارضـة باالنحسـار يف
القلمـون الغريب يف الفرتة املمتـدة من أيلول
 2013وحتـى آذار  ،2014فاسـتعادت قوات
األسـد مدعومـة مبيليشـيات "حـزب اللـه"
اللبنـاين مدنًـا وبلـدات رئيسـية يف املنطقة،
نذكـر منهـا بحسـب الرتتيـب الزمنـي :بلدة
معلـوال (أيلـول  ،)2013بلدة قـارة (ترشين
الثـاين  ،)2013مدينـة ديرعطيـة (ترشيـن
الثـاين  ،)2013مدينـة النبك (كانـون األول
 ،)2013مدينـة يبرود (آذار .)2014
منـذ مطلـع عـام  ،2014تحولـت املعارضـة
مـن الهجـوم إىل الدفـاع ،عـدا محـاوالت
فـك حصـار شـهدتها الغوطـة الرشقيـة يف
مناسـبات عـدة ،كما تشـظّت الفصائـل يف
قتالهـا لتقـف أمام خصـم ظهر جديـدًا عىل
السـاحة ،وهـو تنظيـم "الدولة اإلسلامية"،
بالتزامـن مـع بـدء النظـام السـوري مرحلة
جديـدة غير مسـبوقة يف دمشـق وريفهـا،
وهـي فـرض تسـويات وهدن محليـة جنوب
وغـرب وشمال العاصمـة.

خسائر  2016أشد وطأة
على فصائل دمشق
خسرت فصائـل املعارضـة خلال العـام
املـايض ،عشرات املناطـق لصالـح قوات
األسـد وامليليشـيات الرديفـة يف محيـط
الغوطـة الرشقيـة ،خلال معارك واسـعة
شـنها النظـام هنـاك ،بينام عقد تسـويات
تحـت عنـوان "مصالحـات" يف مناطـق
أخـرى مـن ريـف دمشـق ،آخرهـا منطقة
وادي بـردى.

قضم الغوطة الشرقية

وبـدأت الحكاية بعـد أن أحكمـت قبضتها
على بلـدة مـرج السـلطان ومطارهـا
االحتياطـي ،يف  13كانـون األول من عام
 ،2015يف تقـدم وصـف بأنـه "األكبر
مـن نوعـه" يف الغوطـة الرشقيـة.
وتابـع النظـام عقـب مـرج السـلطان،
محـاوالت تقدمـه إىل املطـار الرئييس يف
املـرج ،لعـزل املحـور الرشقـي للغوطـة،
بعـد أن أنهى ملف بلـدة املليحـة (القريبة
مـن املطـار وتبعـد خمسـة كيلومترات
عـن العاصمـة) يف آب  ،2014وعقـد

مصالحـات يف بلـدات عقربـا وشـبعا
وحتيتـة الرتكمان والحسـينية ،وكل ذلك
بعـد ضمـه عـدرا يف وقـت سـابق مـن
.2015
بعـد خسـارة مـرج السـلطان ،شـكّلت
فصائـل املعارضـة "غرفـة عمليـات
املـرج" والتي اسـتطاعت اسـتعادة بعض
املناطـق ،إال أنها خرستها مجـددًا واعرتف
ٍ
حديـث حينهـا لعنـب بلـدي،
قادتهـا ،يف
أن املعـارك "هـي األرشس على اإلطالق"،
مـع اسـتمرار زحـف قـوات األسـد ،رغـم
هـدوء الجبهـات واقتصارهـا على معارك
كـر وفـر يف القطـاع الجنـويب للغوطـة
عىل مـدار أربعة أشـهر ،اشـتدت يف أيار
مـن عـام .2016
اشـتداد املعـارك تكلـل يف منتصـف أيار
بالسـيطرة على قريتـي نولـة وبزينة يف
محيط ديـر العصافير ،بعد أيـام من بدء
اقتتـال فصائـل الغوطـة يف  28نيسـان
وسـعت قـوات
مـن العـام نفسـه ،إىل أن ّ
األسـد سـيطرتها يف املنطقة ،وض ّمت دير
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ماذا بقي
للمعارضة في
دمشق وريفها؟
بعـد أربعـة أعـوام على خسـارة
جنـوب دمشـق،
السـبينة يف
ومـا تبعهـا مـن هزائـم معنويـة
وعسـكرية للمعارضة يف املحافظة،
تقتصر سـيطرة الفصائـل اليـوم
على أجـزاء مـن الغوطـة الرشقية،
وثلاث بلـدات يف جنـوب دمشـق،
وجيـوب متناثـرة يف القلمـون،
إىل جانـب أحيـاء دمشـقية تنتظـر
مصيرًا مشـاب ًها لعشرات املناطـق
ً
قتال أو
التـي اسـتعادها النظام إمـا
تهجيرًا بعـد حصـار.

الغوطة الشرقية

تقتصر سـيطرة املعارضـة فيهـا
على القطـاع األوسـط والشمايل
منهـا ،وتضـم مـدن وبلـدات :دوما،
وحرسـتا ،وزملـكا ،وعربين،
وسـقبا ،وعين ترمـا ،وجرسيـن،
وعين سـوا ،وأوتايـا ،والنشـابية،
وغريهـا ،وجميعهـا تخضـع لحصار
مـن قبـل النظـام السـوري ،ومعارك
مسـتمرة على الجبهـات الشمالية
والرشقيـة والغربيـة.

األحياء الدمشقية

العصافير ،وزبديـن ،حـوش الدويـر،
والبيـاض ،وحرسـتا القنطـرة ،وبـاال،
إضافـة إىل الركابية ،وحـوش الحميص،
يف  19أيـار ،واسـتطاعت فصـل القطاع
الجنـويب ،الذي يعتبره األهـايل ،خزانًا
زراع ًيـا للمنطقة.
توغـل النظـام يف املنطقة اسـتمر ولكن
مـن شمال رشق الغوطـة ،إىل حين
سـيطرت قـوات األسـد على حـويش
الفـارة ونصري وميدعـا يف آب ومتـوز
مـن عـام  ،2016بينما واصلـت التقدم
إىل أن أحكمـت قبضتهـا على امليدعاين
والبحاريـة ،وعـدد مـن التلال واملزارع
املجـاورة ،وعـزا أهـايل الغوطـة سـبب
تراجـع املعارضـة إىل اقتتـال الفصائـل
الـذي انتهـى مطلـع ترشيـن الثـاين
.2016
وتزام ًنـا مـع تلـك املعـارك سـيطرت
القـوات يف  30ترشين األول  ،2016عىل
مـزارع الريحـان ومنطقتـي تـل كـردي
وتـل صـوان ،كما تواصلـت املواجهـات
يف تلـك املنطقـة حتـى السـيطرة على
بلـدة القاسـمية ،لتصبـح على مشـارف
بلـدة النشـابية املجـاورة ،يف  26كانون
الثـاين .2017

تسويات في محيط العاصمة
ٌ

تزام ًنـا مع اسـتمرار املعـارك يف الغوطة

الرشقيـة ،سـعى النظام جاهـدًا إىل عقد
تسـويات مبناطـق مختلفـة يف محيـط
دمشـق ،مـا جعـل أغلـب املـدن العائدة
إىل "حضـن الوطن" خالية من السلاح
و"املسـلحني" ،كما يسـميهم النظـام
ومؤيـدوه ،بعـد خـروج الفصائـل منها،
عقـب تخيريهم بين "الحرب الشـاملة"
أو تسـليم سلاحهم وتسـوية أوضاعهم،
أو الخـروج إىل إدلب شمال سـوريا.
ابتـدأ النظـام بالغوطـة الغربيـة،
وتحديـدًا مـن مدينـة داريـا ،التـي
اسـتطاع إفراغهـا مـن أهلهـا يف  26آب
 ،2016فخـرج أكثر مـن خمسـة آالف
شـخص من املدينـة ،قرابـة  1200منهم
إىل إدلـب ،بينما توجهـت األغلبيـة نحو
بلـدة حرجلـة يف ريـف دمشـق ،والتـي
تخضـع لسـيطرة النظـام.
وخـرج مقاتلـو بلـديت قدسـيا والهامة،
يف  13ترشيـن األول مـن العام نفسـه،
باتجـاه محافظـة إدلـب ،رغـم أن عملية
الخـروج تعرضـت ملعوقـات هـددت
بتأجيـل العمليـة ،لكـن مـا لبثـت أن
اسـتؤنفت يف موعدهـا ،إىل أن خـرج
شـخصا مـع عائالتهم من قدسـيا،
525
ً
و 114آخرين مـع عائالتهم مـن الهامة،
ليكـون العـدد الـكيل بشـكل تقريبـي
حـوايل  2500شـخص.
يف مدينـة معضميـة الشـام التي ض ّمت

ً
وتحديدا
ابتدأ النظام بالغوطة الغربية،
من مدينة داريا ،التي استطاع إفراغها
من أهلها في  26آب  ،2016فخرج
أكثر من خمسة آالف شخص من
المدينة ،قرابة  1200منهم إلى إدلب
بعضً ـا مـن أهـايل داريـا ،خـرج مـن
مل يسـ ِّو أوضاعـه فيهـا مـع النظـام
إىل إدلـب ،وقُـ ّدر عـدد املغادريـن مـن
املعضميـة يف  19ترشيـن األول ،بقرابة
ألـف شـخص ،جميعهـم انتقـل إىل
إ د لب .
تهجري أهـايل املنطقة الغربيـة من ريف
دمشـق ،اسـتمر ضمن نطاق التسويات،
التـي جـاءت جميعهـا بعـد معـارك
مكثفـة شـنتها قـوات األسـد ،للضغـط
على األهـايل والرضـوخ لرشوطهـا،
وخرج مـن خـان الشـيح وزاكيـة قرابة
 4500شـخص يف  29ترشيـن الثـاين
 ،2016واسـتمر على مدار ثالثـة أيام،
مقاتلا مـن زاكيـة يف
ً
ثـم تبعهـم 250
كانـون الثـاين .2017
كما خرجـت أعـداد قليلـة مـن أهـايل

بلـدة كناكـر يف ترشين الثـاين ،2016
إال أن معظمهـم سـ ّوى أوضاعـه لـدى
النظـام ،يف حين خـرج قرابـة 1300
شـخص مـن املقاتلين وعائالتهـم يف
مدينـة التـل ،يف  2كانـون األول ،2016
بعـد أن تح ّولـت إىل مقصـد لنازحـي
املناطـق املشـتعلة يف غوطتـي دمشـق،
وضمـت أكثر مـن  700ألـف مـدين،
وفـق تقديـرات ناشـطني.
موجـة التهجير وصلـت إىل بلـدة
سعسـع ،جنـوب غـرب دمشـق ،التـي
رتا،
تبعد عـن العاصمـة نحـو  40كيلوم ً
واملعروفـة بفرعهـا األمنـي الشـهري ،إذ
خرجـت قرابـة  30عائلـة معظمهـا مـن
بلـديت كفرحـور وبيـت سـابر ،إضافـة
إىل  13عائلـة مـن بلـدة بيت تيما ،وفق
مصـادر عنـب بلـدي.

الم َه ّجرين
أهالي وادي بردى آخر ُ
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عقـب معـارك اسـتمرت أكثر مـن 36
يو ًمـا يف املنطقـة ،اسـتطاعت قـوات
األسـد التقـدم إىل عمـق وادي بـردى،
أول ثـم وصلت
بسـيمة ً
وسـيطرت على ّ
إىل عين الفيجـة ،املنطقـة األكثر
استراتيجية يف املنطقة ،والتـي تحتوي
على النبـع.
وخـرج مـن وادي بـردى قرابـة 1500
شـخص بينهـم حـوايل  500مقاتـل،
نهايـة كانـون الثـاين  ،2017عبر
حاجـز ديـر قانـون املتاخـم لقـرى
املنطقـة ،وذلـك بعـد انسـحاب فصائل
املعارضـة مـن نبع عين الفيجـة ،بينام
بقـي بعـض املقاتلين واألهـايل يف
بلـدة ديـر مقـرن يف الـوادي ،على
أن يخرجـوا يف وقـت الحـق ،لتعـود
املنطقـة إىل حضـن النظـام.

تحتفـظ املعارضـة بثالثـة أحيـاء
رئيسـية يف ضواحـي دمشـق
الشمالية ،فحـي جوبـر الدمشـقي
يعتبر بوابـة الغوطـة الرشقيـة
مـن املحـور الغـريب ،ويشـهد
معـارك ومواجهـات مفتوحـة ال
تهـدأ بين النظـام وميليشـياته من
جهـة وقـوات املعارضـة مـن جهـة
أخـرى ،يف حين يعيـش أهـايل
حيـي القابون وبـرزة بهـدوء وأمان
نسـبي ،إثـر دخولهما يف اتفاقيات
تهدئـة سـابقة ،يتخللهـا خروقـات
مـن طـرف النظـام ،كما حـدث يف
القابـون مؤخـ ًرا.

جنوب دمشق

تقتصر سـيطرة املعارضـة فيـه
على بلـدات :ببيلا ،ويلـدا ،وبيـت
سـحم ،وعقربـا ،بينما تخضـع
"الريمـوك"
مخيـم
منطقتـا
لالجئين الفلسـطينيني والحجـر
األسـود لسـيطرة تنظيـم "الدولـة
اإلسلامية" ،وتشـهد هـذه املناطـق
هـدو ًءا ملحوظًـا منـذ اتفـاق
التهدئـة مطلـع عـام ،2014
عـدا عـن اشـتباكات بين تنظيـم
"الدولـة" وفصائل أخـرى يف مخيم
"الريمـوك".

منطقـة القلمون

يف الجـزء الجنـويب الغـريب مـن
القلمـون ،تخضـع مدينـة الزبـداين
وبلدتـا بقين ومضايـا لحصـار من
قـوات "حـزب اللـه" اللبنـاين ،منـذ
نحـو عـام ،إثـر دخولهـا يف اتفـاق
يحيدهـا مـع مناطـق يف إدلـب عن
القصـف والعمليـات العسـكرية،
وهـو األمـر الـذي ينطبـق على
بلـدات الضمري ،وجيرود ،والرحيبة،
والنارصيـة ،يف القلمـون ،إذ تدخـل
هـذه البلـدات يف اتفـاق "هدنة" مع
النظـام السـوري أيضً ـا.
القلمـون الرشقـي ومناطـق البادية
يف الريـف الرشقـي للمحافظـة،
تشـهد "هدنـة" غير معلنـة بين
"الجيـش الحـر" وقـوات األسـد،
لكنهـا تشـهد اشـتباكات للطرفين
يف مواجهـة تنظيـم "الدولـة
اإلسلامية" ذي النشـاط الكبير يف
هـذه املنطقـة.
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المقومات الحيوية للعاصمة بيد األسد
يتجه النظام السوري بعد تحييد
خصومه يف معظم املناطق املحيطة
بالعاصمة ،إلعالن دمشق مدينة آمنة
له بشكل شبه كامل ،وال سيام أنه بات
يحكم سيطرته عىل املقومات الحيوية
الثالثة لها ،وهي الطرق الرئيسية
املؤدية منها وإليها ،وكربى محطات
توليد الطاقة الكهربائية ،واملصدر
الرئييس للمياه.

شرايين دمشق ومطاراتها

يحكم النظام السوري سيطرته عىل عقدة
طرق رئيسية من دمشق وإليها ،وأبرزها:
طريق الدمياس الواصل بني العاصمة
ولبنان من الغرب ،وطريق دمشق -درعا
من الجنوب ،وطريق دمشق -حمص من
الشامل ،وطريق مطار دمشق الدويل من
الرشق.
كذلك فإن مطار دمشق الدويل بات آم ًنا

بشكل كامل ،وهو املعرب الجوي الرئييس
للنظام يف سوريا ،عدا عن مطارات
وقواعد جوية عسكرية تعزز من سيطرته،
أبرزها :مطار املزة العسكري ،مطار
السني ،مطار الضمري.

محطة "تشرين" الحرارية

حاولت املعارضة مطلع عام  2013فرض
سيطرتها عىل محطة "ترشين" الحرارية
رتا جنوب رشق
الواقعة عىل بعد  50كيلوم ً
دمشق ،كذلك تعرضت لهجامت تنظيم
"الدولة" مؤخ ًرا ،لكن النظام حافظ عىل
وجوده فيها خالل السنوات املاضية رغم
كل ذلك ،وبالتايل تأمني املورد الرئييس
للطاقة الكهربائية للعاصمة وريفها.

نبع "عين الفيجة"

استعادت قوات األسد سيطرتها عىل نبع
"عني الفيجة" يف كانون الثاين من العام
الجاري بعد مواجهات وقصف استمر نحو
شهرين ،وخضع منذ عام  2012إلدارة
فصائل املعارضة يف منطقة وادي بردى
شامل غرب دمشق ،ونجح النظام من خالل
هذه العملية العسكرية بوضع يده عىل
مصدر مياه الرشب الرئييس يف املحافظة.

دمشق وريفها مالذ آمن لألسد
ً
مؤخرا في محاولة القوات
تسعى قوات األسد باستمرار لتفريغ محيط العاصمة دمشق ،من أي وجود للمعارضة ،وبرزت تلك المساعي
شكل قصف حي
اقتحام الغوطة من جهة حرستا 25 ،كانون
الثاني  ،2017بعد هدوء استمر فيها ألكثر من عام ونصف .بدوره ّ
ً
ً
القابون في دمشق ،في  2شباط  ،2017منعطفا واضحا في األحداث ،فبعد أن خضع الحي لسيطرة فصائل في المعارضة السورية،
وتوصلت فصائله والنظام إلى هدنة فيه ،مطلع عام  ،2014استهدفه الطيران الحربي بالصواريخ ،ما خلف ضحايا وجرحى فيه.
الزبداني ومضايا

ال ت ُشـكّل بلـدات مضايـا وبقين والزبداين،
حجـر عرثة يف وجه مسـاعي النظـام لضمها
إىل مناطـق سـيطرته يف املنطقـة ،فقواتـه
وعنـارص "حـزب اللـه" اللبنـاين تحارصها
منـذ فترة طويلة ،بينما يرعى "حـزب الله"
حملات تهجير وتدمير يف املنطقة.
وه ّجر الحـزب منتصف شـباط  ،2017قرابة
 50عائلـة من املنطقـة الواقعة بين حاجزي
جوليـا والشـبك ،يف مضايـا ،وانقسـموا
إىل قسـمني ،األول توجـه إىل داخـل بلـدة
بقين ،واآلخـر باتجاه منطقـة املعمـورة ،إال
أن مصـادر عنـب بلـدي أكـدت أن النظـام
نقلهـم إىل بلـدة بلـودان القريبـة ،والتـي
يسـيطر عليها النظام ،وسـط غمـوض حول
مصريهـم.
ورغـم أن فصائـل املعارضة مازالت تسـيطر
على كل مـن الضمير والنارصيـة والرحيبة
وجيرود شمال رشق العاصمـة ،إال أنهـا
ليسـت بأهميـة منطقتـي جنـوب دمشـق،
والغوطـة الرشقيـة ،التـي تنتشر مدنهـا
وبلداتهـا الخاضعـة لسـيطرة املعارضة عىل
تخـوم دمشـق.

جنوب دمشق

ملـف جنـوب العاصمـة مايـزال مجمـدًا منذ
رص النظام
 8كانـون الثاين  ،2017وحينهـا أ ّ
السـوري على تنفيـذ بنـود مبـادر ٍة طرحها

حـول التسـوية يف املنطقـة ،خلال اجتما ٍع
مـع اللجنـة السياسـية ،مطلـع الشـهر ذاته،
ضمـن محـاوالت يخوضهـا منـذ أشـهر،
إلضافـة املـدن والبلـدات التي تسـيطر عليها
املعارضـة هنـاك ،إىل مناطـق تسـوياته.
رغـم صغـر مسـاحة املنطقـة متمثلـة ببالت
يلـدا وبيـت سـحم وببيلا وعقربـا ،إال أن
جبهاتهـا ال تشـهد أي تحرك ضـد النظام منذ
فترة طويلـة ،حني وقعـت فصائـل "الجيش
الحـر" على هدنة مفتوحـة مع قوات األسـد
يف شـباط .2014
ومل تشـهد املنطقـة أي اشـتباكات ضد قوات
األسـد ،إذ تجلّـت املعـارك بين "الجيـش
الحـر" وتنظيـم "الدولـة اإلسلامية" ،الذي
يسـيطر على منطقـة الحجر األسـود ،وجزء
واسـع مـن مخيـم الريموك.
يرفـض أهـايل جنـوب دمشـق الخـروج
مـن املنطقـة ،حاملين شـعار "سـوف
نبقـى هنـا" ،ورغم ذلـك يتخوف ناشـطو
املنطقـة مـن تهجريهـم بالقـوة مـن قبـل
النظـام ،الـذي اقترح تشـكيل ميليشـيا
"املغاويـر" ،مـن الضبـاط والعسـكريني
ليـزج بهـا يف مواجهـة "جبهة
املنشـقني،
ّ
فتـح الشـام" ،وتنظيـم "الدولـة" ،تحـت
إرشاف ميليشـيا "الدفـاع الوطنـي"
جنـوب دمشـق.
كما يشترط النظـام رفـع علمـه دون غريه
يف تلـك املنطقـة ،على أن يُعـاد العمـل يف

الحصار والتجويع
والتغيير
الديموغرافي
كلها جرائم حرب،
وسوف يحاسب
النظام ومن
سانده عليها

قرية عين الفيجة في منطقة وادي بردى
بريف دمشق
(أرشيف عنب بلدي)

املؤسسات الرسـمية ،وتشـكّل لجان (إغاثية-
طبيـة -خدمية) مـن البلدات املشـمولة ضمن
االتفـاق ،تحـت إرشاف املخابرات العسـكرية
والحـرس الجمهـوري ،ويقـام لقـاء بينهـا
وبين فعاليات بلدة السـيدة زينـب املجاورة.

ترويج إلجالء أهالي الغوطة

عقـب اجتامعات عىل مـدار األشـهر املاضية،
يف مدينـة دومـا ،بين وفـد مـن النظـام
السـوري ،والـذي دخـل مـن حاجـز مخيـم
الوافديـن والتقـى بعـض فعاليـات املدينـة،
حـا اتفاقًا للخـروج من الغوطـة ،ترفض
طار ً
فصائـل املنطقـة والفعاليـات املدنيـة تهجري
األهـايل وخروجهـم.
ويُص ّعـد النظـام قصفـه على الغوطـة ،يف
محـاول
ً
محاولـة لكسر شـوكة األهـايل،
إرضاخهـم لقبول فكـرة مغـادرة املنطقة ،إال
أن محللين يرونهـا مختلفة عـن باقي مناطق
ريـف دمشـق ،إذ متلـك "قـوة عسـكرية"،
متمثلـة بفصائـل املعارضـة التـي تخـوض
معـارك شـبه يوميـة ضد قـوات األسـد ،كام
أن محيـط الجبهات املشـتعلة حولهـا يتعدى
را.
 40كيلومت ً
ومتتـد املنطقـة املحـارصة يف الغوطـة عىل
مسـاحة أكثر مـن  105كيلومترٍ مربع.
ويتوقـع مراقبـون أن يُكثّف النظام مسـاعيه
إلفـراغ املنطقـة ،وهذا مـا بدا مـن إعالنه عن
فتح معبر مخيـم الوافدين من جهة حرسـتا

ودومـا ،كمعبر إلجلاء األهـايل برعايـة
روسية.
فكـرة فتـح املعابـر طرحهـا وسـام الطير،
الصحفـي املقـرب مـن النظام ،ومدير شـبكة
"دمشـق اآلن" ،وقـال عبر صفحتـه يف
"فيـس بـوك" إن املعبر فتـح ملـدة عشرة
أيـام ،ابتـدا ًء مـن  4شـباط  2017لخـروج
را إىل أنـه
أهـايل الغوطـة إىل دمشـق ،مشي ً
"أول املعابـر اآلمنـة".
ور ّوج الطّير إىل إمكانية فتـح معابر أخرى،
مسـتقبل إىل
ً
بعـد تقسـيم الغوطـة الرشقية
أربعـة قطاعـات" ،يحـدد معبران اثنان يف
كل قطـاع ،وأحـد هـذه املعابـر سـيخصص
للمسـلحني الراغبين بالتسـوية" ،وفـق
تعبري ه .
آخـر الترصيحـات لقياديي فصائـل الغوطة،
جـاءت رافضة للهـدن والتسـويات فيهـا ،إذ
اعتبر عضـو املكتـب السـيايس يف "جيـش
ٍ
حديث سـابق
اإلسلام" ،محمـد علـوش ،يف
إىل عنـب بلـدي أن "الحصـار والتجويـع
والتغيير الدميوغـرايف كلهـا جرائـم حرب،
وسـوف يحاسـب النظـام ومـن سـانده
عليهـا".
يف حني وصفت الفصائـل األخرى ،األحاديث
عـن التسـويات يف الغوطـة ،بأنهـا "حـرب
نفسـية" ،إال أن أنظـار النظـام ترتكـز عليها،
باعتبارهـا املسـاحة األكبر التـي تخضـع
لسـيطرة املعارضـة قـرب العاصمـة.

بعـد سـقوط "السـبينة" ليـس كام قبلهـا ،إذ حصـدت فصائـل دمشـق وريفها
نتائج ما أغفلته سـابقًا ،من افتقارها للتخطيط العسـكري ورسم االسرتاتيجيات
املسـتقبلية ،وحالـة التشـظي يف ظـل غيـاب الجسـم والقـرار الواحـد ،وعـدم
االسـتفادة من مقومـات حيوية تضمن مـن خاللها االسـتمرارية وتزيد من خنق
النظـام ،فتحول "الحـزام الثائر" عام  2013إىل مناطق آمنة للميليشـيات األجنبية
بعـد أربعة أعـوام ،لتغ ّرد الغوطة الرشقية منفـردة بانتظار ما هـو ٍ
آت ،فهل تكرس
موجة التهجري إىل الشمال؟

دمشق
الحجر األسود

داريا
السبينة

المعضمية
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مصطلحات اقتصادية

خط تهريب سيارات من لبنان إلى درعا..

ومليون ليرة للحاجز

عنب بلدي  -مراد عبد الجليل
"تويوتـا" ،و"تاكوما" ،و"ميتسـوبييش"،
و"باجيرو" ،وأصنـاف أخـرى مـن
السـيارات املسـتخدمة بكثرة يف الحروب،
انتشرت يف املناطـق الحدودية بين لبنان
وسـوريا خالل السـنوات املاضية ،وخاصة
يف ريـف حمـص والقلمـون الرشقـي.
انتشـار السـيارات جاء إثـر ازديـاد عمليات
التهريب بين البلديـن يف السـنوات األوىل
مـن الثـورة السـورية ،وسـيطرة فصائـل
املعارضـة السـورية على بعـض املعابـر
الحدوديـة ،فلـم تعـد تقتصر عمليـات
التهريـب على الدخـان واملـازوت واألدوات
الكهربائيـة كام كانت سـابقًا ،وإمنا تطورت
إىل تهريـب السـيارات والسلاح بكثافـة.

القلمون مسرح السيارات

بعـد سـيطرة فصائـل املعارضة السـورية
عىل مسـاحات واسـعة مـن القلمـون ،يف
أواخـر  ،2012وخاصـة ،جـرود رنكـوس،
وصـول إىل مدينـة
ً
وفليطـة ،وتلفيتـا،
عرسـال اللبنانية ،نشـطت تجارة السيارات
املهربـة مـن لبنـان ،لزيـادة الطلـب عليها
مـن قبـل قـادة "الجيـش الحر".
أحـد املهربين يف القلمـون ،رفض كشـف
اسـمه ،قـال لعنب بلـدي إن تجـا ًرا مقربني
من "حـزب اللـه" اللبناين ،اسـتغلوا حاجة
"الجيـش الحـر" إىل السـيارات والسلاح،
لتنشـيط عملياتهـم يف ظـل عـدم وجـود

رقابة مـن قبـل حكومـة البلدين.
وأكّـد املهـ ّرب أن أغلـب السـيارات كانـت
تسرق مـن لبنـان عبر عصابـات ،وتبـاع
إىل عنـارص مـن "حـزب اللـه" ،يُدخلونها
عرب عرسـال إىل جرود فليطـة لعرضها يف
مـدن القلمون.
رخيصـا بدايـة األمر،
سـعر السـيارات كان
ً
كونهـا مرسوقـة وميكـن تهريـب أعـدا ٍد
كبيرة منهـا ،وكانـت أنواعهـا تتـوزع بني
"تويوتـا إف جـي" ،بسـعر ثالثـة آالف
دوالر ،و"تويوتـا تاكومـا" بسـعر يتراوح
يب  1500و 2000دوالر.
لكـن األسـعار ارتفعـت يف صيـف ،2013
بحسـب التاجـر ،بسـبب الطلـب عليها بعد
تجمـع مقاتلي الجيـش الحـر يف املنطقة،
وسـيطرة "حزب الله" على مدينة القصري
يف ريـف حمـص ،مـا أدى إىل ارتفـاع
أسـعارها خمسـة أضعـاف ،فأصبح سـعر
"تويوتـا إف جـي" مثانيـة آالف دوالر ،يف
حين وصـل سـعر "تويوتـا تاكومـا" إىل
 15ألـف دوالر.
ومـع توقـف التهريب نتيجـة غيـاب الثقة
بين الطرفين بعـد علميـات الخطـف،
إضافـة إىل سـيطرة الحـزب على مناطـق
يف القلمـون وأبرزهـا مدينـة يبرود ،يف
آذار  ،2014وإطلاق أغـانٍ طائفيـة تهـدّد
املدنيني والعسـكريني ،بدأ سـعر السيارات
باالنخفـاض تدريج ًيا بسـبب طلبـات البيع
من أشـخاص يريدون االنتقـال إىل مناطق
أكثر أم ًنـا كـوادي بردى.

عرسال

فليطة
يبرود

شنشار
القصير

زيتا

إلى السويداء

دوالر أمريكي
الذهب 21

18.000

استمرار التهريب في حمص

السويداء وجهة المهربين

أصنـاف متعددة من السـيارات كانت تدخل،
عبر تجـار لبنانيين ،بلوحات لبنانيـة ،إىل
القرى السـورية الحدودية (املحطة األوىل)،
لفحصهـا والتأكـد مـن خلوهـا مـن أعطال
قبـل نقلهـا إىل مناطـق الجنوب.
عبد الرحمـن أكد أن أحد األشـخاص من بلدة
زيتـا ،واملنضـوي يف صفـوف حـزب اللـه،
كان يتـوىل تسـهيل مرورهـا على حواجـز
النظـام يف أطراف مدينة القصير ،ويرافقها
لحين وصولهـا إىل جسر بلـدة شنشـار
على أوتوستراد دمشـق -حمص الـدويل،
ويضمن عـدم التعرض لها لقـاء مبالغ مالية
متفـق عليها ،تصـل إىل مليون لرية سـورية
( 2400دوالر) آنـذاك عـن كل سـيارة.
وبعـد الوصـول إىل الجسر تبـدل لوحـة
السـيارة اللبنانيـة ،بلوحـة سـورية ،عبر
عنصر تابـع لفـرع األمـن السـيايس،
بحسـب عبـد الرحمـن ،إذ يحضر لوحـات
سـورية مختلفـة ومتنوعـة تحمـل أرقا ًمـا
مـن املـدن السـورية يك ال يشـك بـه أثناء
العبـور مـن محافظـة إىل أخـرى.
أمـا املرحلـة األخيرة فتنتهـي عنـد بيـع
السـيارة للتجار يف مدينة السـويداء ،الذين
يشترونها بغيـة بيعهـا داخـل األرايض
الخارجـة عـن سـيطرة النظـام يف ريـف
مدينـة درعـا عرب تجـار من الطـرف اآلخر،
فــ "ال وجود ألي سـوق لها داخـل املناطق

مبيع  525شراء 522
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يورو
المازوت
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المقايضة
سيارة من نوع مازدا ّ
تقل مقاتلين في المعارضة
السورية في ريف إدلب
 9تشرين الثاني ( - 2014عنب بلدي)

وعلى عكـس القلمـون اسـتمر تهريـب
السـيارات السـياحية بعـد سـيطرة الحزب
على مدينـة القصير ،عبر أشـخاص من
أهـايل القـرى الحدوديـة ،وبالتعـاون مـع
مجموعـات مـن األفـرع األمنيـة و"حـزب
اللـه" تسـهل لهـم عمليـة العبـور والبيع.
بلدتـا زيتـا وبلـوزة الحدوديتـان مـع
األرايض اللبنانيـة ،كانتـا املحطتين
الرئيسـيتني لعمليـة تهريـب السـيارات ،إذ
عرفتـا بتبعيتهما لــ "حـزب اللـه" ،كما
يحمل معظـم سـاكنيها الجنسـية اللبنانية
والسـورية م ًعـا ،األمـر الـذي يعطـي
الصالحيـة للدخـول مـن وإىل األرايض
اللبنانيـة دون مسـاءلة.
ورمبـا مل ت ُعـرف هـذه العمليـات على
مسـتوى واسـع بين السـوريني ،إال أنهـا
عرفت بشـكل كبري بين أهايل ريـف مدينة
حمص الغـريب املجاورة مع لبنان ،بحسـب
الشـاب عبـد الرحمـن (رفـض الكشـف عن
اسـمه بالكامـل) ،وهـو أحـد األشـخاص
القامئين على عمليـة التهريب مـن لبنان،
را" ،يف الفرتة
إىل "املنطقـة الجنوبية حص ً
بين أواخـر عـام  2014وبدايـة .2015

التـي يسـيطر عليهـا النظـام السـوري،
كونهـا دخلـت بصـورة غري رشعيـة ودون
أي قيـود وأوراق رسـمية".
ّ
عمليـات التهريـب انخفضـت أواخـر العـام
املـايض  ،2016بسـبب إلقـاء القبـض على
عدد مـن املهربين من قبـل حواجـز النظام،
بحسـب عبـد الرحمـن ،الـذي كان ضمـن
األشـخاص املعتقلني وخرج بعد ثالثة أشـهر.
وتختلـف أسـعار السـيارات بحسـب النوع
والصنف واملسـافة املسـتهلكة عىل الطرق،
فاألسـعار تراوحت أواخر  2015يف لبنان،
بين مليونين وثالثـة ماليني لرية سـورية
( 7آالف دوالر) ،داخـل لبنـان لسـيارات
الجيـب كــ "ميتسـوبييش" و"نيسـان"،
لتبـاع يف مدينـة السـويداء مبـا يزيـد عن
خمسـة ماليني ليرة ( 11ألـف دوالر).

اعتراف لبناني

صحيفـة الجمهوريـة اللبنانيـة ،نقلـت يف
 13كانـون الثـاين املـايض ،عـن مصـادر
أمنيـة أن رسقـة السـيارات مسـتمرة يف
لبنـان ،وإن تقلصت خالل األشـهر املاضية.
وذكـرت املصـادر األمنية أن خـط القصري-
زيتا السـورية مـازال خطًا سـالكًا لتهريب
السـيارات املرسوقة ،ومل يُضبـط حتى اآلن.
وتحصـل عمليـات التهريـب بعـد أن تنقل
العصابـات يف بريتـال السـيارات عرب هذا
الخـط وتسـلّمها إىل الداخـل السـوري،
بحسـب الصحيفـة.
وأكـدت أن من "يتاجر بالسـيارات املرسوقة
يف سـوريا ،هـم أشـخاص نافـذون داخـل
النظـام السـوري ،إذ ينشـطون على خـط
التهريـب ،فيشترونها مـن تجـار بريتـال
ومـن ثـم يرشعـون بتنظيـم أوراقهـا يف
سـوريا ،نتيجة حالة الفلتان السـائدة هناك،
إضافـة اىل قوتهـم ونفوذهم داخـل الدولة،
فيعمـدون إىل تجميعهـا قبـل تصديرها".
كما ذكرت أن السـيارات املرسوقة تصل إىل
تركيـا بعـد متريرها عبر الحواجـز األمنية
عن طريق مسـؤولني سـوريني ،مشرية إىل
أنها ضبطت سـيارات لبنانيـة يف العاصمة
الرتكيـة أنقرة.
ويف عام  2015رسقت  1007سـيارات يف
لبنـان ،بحسـب أرقـام أوردتهـا الصحيفة،
استرجعت منهـا  393سـيارة ،أمـا يف
 2016فرسقت  906سـيارات ،واسترجعت
 340سـيارة.
ومل تقتصر عمليـات التهريـب على
السـيارات فحسـب ،فقـد تحولـت سـوريا
إىل مسرح لعمليـات تهريـب كبيرة
خلال السـنوات األخيرة ،يقودهـا تجـار
وعصابـات على ارتباط بالنظام السـوري،
مـا أث ّـر على االقتصـاد بشـكل كبير.
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ليرة تركية
( 2650للجرة) السكر (ك)

املقايضـة هـي تبـادل خدمـات
وبضائـع بني جهتني أو شـخصني،
بسـلعة مبـارشة أو بخدمات أخرى
دون اسـتعامل املـال أو التبـادل
النقـدي ،مبعنـى أن مـن ميتلـك
شـيئًا ال يحتـاج إليـه ،ويريد شـيئًا
بحوزة شـخص آخـر ،يقايـض هذا
الشـخص على مـا ميتلـك.
وتسـتخدم املقايضـة كوسـيلة
للتبـادل التجـاري يف البلـدان التي
تتعـرض ألزمـات نقديـة ،إذ تكـون
العملات غير مسـتقرة ،كحـاالت
التضخـم واالنكماش النقـدي ،وال
يكـون لـدى الحكومات قـدرة عىل
إمتـام عمليـة التجـارة نقديًـا.
وتوجـد بعض األنظمـة االقتصادية
يف الوقـت الراهـن التـي مازالـت
تهيمـن عليهـا املقايضـة ،خاصـة
يف األمـور التـي تتعلـق بالذهـب
والفضـة ،ومبادلتهـا بأشـياء
أخـرى غير نقديـة.
ومـن عيـوب املقايضة عـدم توافق
رغبـات البائـع واملشتري يف وقت
واحـد ،وغيـاب مقيـاس محـدد
للتبـادل ،وعـدم وجـود نسـبة لها.
وميكـن للمقايضـة أن تحـل
مشـكلة التبـادل التجـاري بين
الـدول الناميـة والـدول املتقدمـة،
على غـرار برنامـج األمـم املتحدة
"النفـط مقابـل الغـذاء" ،كما
تسـاعد الـدول النامية على توازن
ا قتصا د هـا .
يف سـوريا انتشرت املقايضـة
خلال سـنوات الثـورة ،إن كانـت
على مسـتوى األفـراد أو على
مسـتوى حكومة النظام السـوري.
فالحكومـة عملـت على نظـام
املقايضـة مـع حلفـاء النظـام
وخاصـة روسـيا وإيـران ،إذ
تقايـض الحكومـة الحمضيـات
واملنسـوجات
والكونسروة
السـورية ،مقابل القمـح والطحني
مـن روسـيا ،إضافـة إىل تصديـر
الفوسـفات السـوري مقابـل املواد
الغذائيـة مـن إيـران.
كما عمـل النظـام السـوري على
مقايضـة دعـم روسـيا وإيـران
العسـكري لـه ،بتوقيـع اتفاقيـات
عسـكرية أو اقتصاديـة معهـا عىل
مـدى  50عا ًمـا.
أمـا على مسـتوى األفـراد ،انترش
نظـام املقايضـة بسـبب تدهـور
أوضاعهـم وارتفـاع األسـعار
وتـدين قيمـة الليرة السـورية.
وزادت حـاالت املقايضـة بين
املواطنين خلال السـنة األخيرة،
إذ يبيعـون بعـض السـلع التـي
تنتجهـا أرضهـم كالخضـار مقابـل
الحصـول على املـواد الغذائيـة
ا أل سا سـية .
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عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 259األحد  5شباط/فبراير

2017

ُ
ً
"كنت أؤجر بيوتا للناس ..واآلن أبحث عن بيت"

سقف وجدران فقط..

رحلة السوريين في البحث عن عنوان
يمكن اعتبار تأمين منزل خاص في سوريا من أبرز التحديات المادية التي تواجه كل أسرة ،إذا لم تكن ابن عائلة ّ
ثرية أو تحصل على
تمهد لك الدرب .كان األمر يعني سنوات من التفرغ التام للعمل لشراء منزل ّ
مساعدة مادية ّ
"يلم" عائلتك المستقبلية ،أو اللجوء لالستئجار،
ٍ
بسبب غالء العقارات بشكل أساسي.
عنب بلدي  -حنين النقري
وإذا كان تأمين املنـزل على هـذا القدر من
الصعوبـة قبـل الحـرب ،فماذا عسـاه أن
يكـون اليـوم بعـد تضرر قطاع اإلسـكان
بنسـبة  ،65%وتدمير ما يزيـد عن مليوين
مسـكن ،وارتفاع معـدل البطالة حتى،60%
وانخفـاض متوسـط دخـل الفـرد بنسـبة
 ،23%إضافـة إىل تجـاوز عـدد النازحين
داخل ًيـا سـبعة ماليين ونصـف ،ومثلهـم
عـدد الالجئين خـارج سـوريا ،مـا يعنـي
سـوري عن
بحـث ما ال يقل عـن  15مليون
ّ
مـأوى يل ّم شـتاتهم.
رميـة ،الجئـة سـورية فلسـطينية مقيمـة
يف أملانيـا ،هـي واحـدة مـن هـذه املاليني،
اسـتطاعت منـذ أيـام توقيع عقد اسـتئجار

منـزل بعـد طـول انتظـار يف املخ ّيـم ،وهو
مـا جعلها تنسى كل تعـب البحث ،حسـب
تعبريهـا ،لتقـول لعنـب بلـدي وضحكتهـا
ريا ،صار يل عنوان"،
تيش بسـعادتها "وأخ ً
تعب
ال تلبـث الضحكـة أن تتحـول إىل تأثر ّ
عنـه بقولهـا "املضحـك املبيك".

تغريبة مستمرة

حا
عىل صوت قذيفـة اخرتقت غرفتهـا صبا ً
اسـتيقظت رميـة ،ليكـون هذا الهلـع تذكار
صباحهـا األخير يف مخيم الريمـوك ،ويف
بيتهـا الـذي ولـدت فيـه ،وتبـدأ رحلتهـا
التـي مل تنتـه يف البحـث عـن ٍ
بيـت ،تقول
"منـذ نهاية عـام  2012بـدأتُ هـ ّم البحث
عـن بيـوت ،األسـعار الناريـة يف دمشـق،
الشـهري ،وتدقيـق أصحاب
تأمين اإليجار
ّ

البيـوت وزياراتهم املفاجئـة لتف ّحص البيت
وإحصـاء عدد السـاكنني فيه ،انتهـاء العقد
والبحـث عن بيـت جديد ،الـدوران يف حلقة
مفرغة " .
كماليين مـن السـوريني مل تتمكـن رميـة
وزوجهـا مـن االسـتمرار يف العيـش تحت
الضغـوط األمنية يف دمشـق ،فخرجت منها
عـام  ،2015وتقـول "بعد عناء كبري سـببه
التعقيـدات اإلضافية لوضعنا كفلسـطينيني
وصلـت إىل أملانيـا يف الشـهر العـارش من
ُ
عـام  ،2015لكـ ّن حايل مل يكـن أفضل من
هـذه الناحيـة ،تغريبتنا ماتزال مسـتمرة".

رفاهية الخصوصية

مل تتوقـع رميـة أن تطـول إقامتهـا يف
"الكامـب" ،فبحسـب تجـارب األهـل
واألصدقـاء لـن تتجـاوز املدة سـتة أشـهر
"على أبعـد تقديـر" ،لتنتقـل بعدهـا إىل
منزلهـا الخـاص ،لكـن ذلـك كان بعيـدًا
عـن الواقع "عـا ٌم كامـل م ّر على وجودنا
يف الكامـب قبـل أن نحصـل على موعـد
املقابلـة وننـال اإلقامـة بسـبب ضغـط
الالجئين وأعدادهـم الكبيرة ،عـام مـن
عـدم الخصوصيـة والتعطيـل واملصاعـب
التـي مل نحسـب لها حسـابًا ،صـار وجود
حلما دافئًا ،وبـات عييش
يل
ً
بـاب أغلقـه ع ّ
ولـو يف غرفـة واحـدة تليـق باحتياجـايت
كإنسـان رفاهيـة كبيرة مقارنـة مبـا
نعيشـه".

تعقيدات قانونية

بعـد عـام كامـل مـن بقائهـا يف املخيـم،
حصلـت رميـة على إقامة ملـدة عـام ،وهو
مـا يتيـح لهـا الخـروج مـن الكامـب .لكن
املصاعـب ال تنتهـي هنا ،فالبحـث عن منزل
مه ّمـة صعبـة على الالجئني ،ملـا لألمر من
تعقيـدات إداريـة وقانونية.
وتوضـح "عند الحصـول عىل إقامـة يحدد
مركـز العمـل رشوطًـا للمنزل الـذي ميكن
لالجئ اسـتئجاره حسـب عدد أفراد األرسة،
املسـاحة ال ُعليا املسـموحة ،والحـدود العليا
لإليجـارات والفواتير التـي سـيدفعها
املركـز ،مـا يجعـل خيـارات الالجـئ قليلـة
جـدًا ،إضافـة إىل امتنـاع بعـض أصحـاب
البيـوت عـن تأجير الالجئين ،وصعوبات
اللغـة ،كل هـذه األمـور تقـف عائقًـا أمـام
إيجـاد الالجئ للمنـزل وتؤخـر خروجه من
"الكامـب" أشـه ًرا بعـد تحصيلـه اإلقامـة،
ويضـاف إليهـا "ضغـط مسـألة السـكن

صعبة كتير..
صعبة
"كنـت أؤجـر بيوتًـا للنـاس ،واآلن أنا
ُ
ٍ
بيـت لإليجـار" ،يختصر
أبحـث عـن
سـتيني
الحاج أبـو عبد الرحمن ،وهو
ّ
مـن ريـف دمشـق يقيـم يف واليـة
قصتـه بهـذه
اسـكندرون برتكيـاّ ،
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حتى بالنسـبة لألملان يف الواليـات الغربية،
ومنـع الالجئين مـن تغيير والياتهـم التي
سـلّموا أنفسـهم بهـا يف حـال عـدم وجود
مبرر كالعمـل أو الدراسـة".
أفـرزت هـذه الصعوبـات تحديـات مـن
نـوع آخـر بين الالجئين ،مثـل التنافس
الشـديد على املنـازل وعـدم التعـاون،
وظهـور "السمارسة" ،بينهـم حسـب
رميـة "عمـل السمارسة األسـايس هـو
تسـهيل إيجـاد البيـت على الالجئين
بسـبب عالقاتهـم الواسـعة ومعرفتهـم
باللغـة ،لكنهـم يف معظـم األحيـان
يسـتغلون حاجـة الالجـئ ويطلبـون
أسـعا ًرا باهظـة لقـاء خدماتهـم".

صعوبات البحث
عن سكن ال تقتصر
على الالجئين فقط،
ً
فمثل سيستلزم منك
البحث عن سكن في
أحياء حمص ما يزيد
عن الشهر إلى ثالثة
أشهر ،الضغط كبير
نتيجة دمار الكثير
من البيوت وقلة عدد
األحياء القابلة للسكن
نوم على السرير!

بعـد أربعـة أشـهر مـن البحـث ،وجـدت
منـزل يتوافق مـع الرشوط
ً
رميـة وزوجها
وامليزانيـة املتاحـة ،وتحقـق حلمهـم
باالنتقـال إليـه ،لكـن متاعـب مـن نـوع
"اسـتيقظت يف اليوم
جديـد بـدأت تظهـر
ُ
األول على آالم يف ظهـري بسـبب النـوم
على رسيـر ،تخيلي مل أنـم على رسيـر
منـذ عـام ونصـف" ،تقـول رميـة عـن
ليلتهـا األوىل يف منزلهـا الجديد ،وتضيف
"نسـينا الـدالل".

"خرجـت
ُ
بغصـة
العبـارة ،ويضيـف
ّ
لـدي عدّة
مـن سـوريا منـذ عامين،
ّ
بيـوت يف الغوطـة الرشقية املحارصة
كنـت أعيـش مـن تأجريهـا
ُ
والتـي
لكننـي اآلن صفـر اليديـن ،هنـا يف
ُ
أبحث عن
تركيـا حايل مثـل الجميـع،
بيت يؤوينـي ،أدفع اإليجـار لصاحبه
يف نهايـة الشـهر ،وأخشى أن يزيـد
ي األجـر أو ال يجـدد يل العقـد".
عل ّ
ال يتوقـف الحـاج أبـو عبـد الرحمـن
عـن مقارنـة حاله كالجـئ بحاله يف

غربة داخلية

مقيما يف سـوريا ،إال
رغـم أنـه مايـزال
ً
أن مـراد ،املوظّـف برشكـة خاصـة يف
حمـص ،يـرى أنـه يعيـش بغربـة ال تقـل
عـن غربـة الالجئين يف الخـارج ،ويقول
"صعوبـات البحـث عـن سـكن ال تقترص
فمثلا سيسـتلزم
ً
على الالجئين فقـط،
منـك البحـث عن سـكن يف أحيـاء حمص
مـا يزيـد عـن الشـهر إىل ثالثـة أشـهر،
الضغـط كبير نتيجـة دمـار الكثير
مـن البيـوت وقلـة عـدد األحيـاء القابلـة
للسـكن".
قبل الحـرب ،عاشـت عائلة مراد يف شـتات
دائم بسـبب عمل أبيه يف السـعودية لتأمني
املعيشـة ،يقـول "عمـل أيب سـنوات عديدة
يف السـعودية ،كنـا ال نـراه إال بضعـة أيام
يف العـام الواحـد ،حتـى اسـتطاع تأمين
مثـن منـزل وقـرر أن يسـتق ّر يف حمـص
قبـل الثورة بعامين تقري ًبا ،اشترى والدي
حـي الوعـر ،وبدأنـا نسـتعيد
منـزل يف
ً
ّ
إحسـاس العائلـة ومل ّتها".

منزل العمر

لكـ ّن هـذا اإلحسـاس مل يـدم إال أربعـة
أعـوام ،إذ اضطـرت عائلـة مـراد للخروج
مـن الوعر بعـد تشـديد القصـف عليه من
قبـل النظـام ،ولجـأت إىل اسـتئجار منزل
كحـل مؤقـت ،يتابـع
ّ
حـي اإلنشـاءات
يف
ّ
مـراد "كما الجميـع ،ظننـا أننـا سـنعود
ملنزلنـا بعـد أسـابيع ،لكـ ّن القصـف
الحي ،وهـو ما هـدم العديد
تصاعـد ضـد
ّ
مـن املنـازل ومـن بينهـا منزلنـا بشـكل
يئ " .
جز ّ
بشـكل متزامـن مـع الخـروج مـن الوعـر
ودمـار منـزل العمـر ،أو بسـببه ،مـرض
والـد مـراد بشـ ّدة ،وكانـت نتيجـة
الفحوصـات اسـتفحال مـرض الرسطـان
بجسـده لدرجـة متقدمـة ،ويتابع "نسـينا
كل يشء أمـام السـعي لصحـة والـدي
التـي تتدهـور كل يـوم ،مل يتحمل جسـده
املـرض ،وتـويف خلال أقـل من عـام من
تشـخيصه " .
يتحسر مـراد على السـنوات التي عاشـها
ّ
بعيـدًا عن والـده ،يقـول "مل نعـش كأرسة
ّ
تـوف أيب ،واملنزل
واحدة إال أربع سـنوات،
الـذي تغـ ّرب وعمـل سـنوات ألجلـه تهدّم،
وأنـا بين مكتـب عقـاري وآخر أبحـث عن
منـزل لإليجـار ،ومـن عمـل آلخـر ألمتكن
مـن سـداد أجرته".

بلـده ،يقـول "أشـعر بأننـي إنسـان
آخـر ،العيـش يف مـكان ميلكـه
شـخص آخـر هو مـا مل أكـن أتوقعه
أبـدً ا ،مـن الصعـب على مـن هم يف
تغير أحوالهـم بهـذا
عمـري تق ّبـل
ّ
الشـكل ،وأصعـب مـا يف األمـر أن
تخـرج مـن منزلـك يف هـذا العمـر،
يعمـل اإلنسـان طيلـة حياتـه ليؤ ّمن
نفسـه يف كبره وال يحتـاج أحـدً ا،
هـذه هـي الغربـة الحقيقيـة ،صعبة
كتير ،صعبـة".
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“الحجاب التركي”

خيار السوريات
لالندماج وتفادي "التلطيش"

عائلة سورية على جسر فوق مضيق البوسفور في اسطنبول ( -إنترنت)

عنب بلدي  -ر .ك
وجـدت بعـض السـوريات أنفسـهن يف
رصا ٍع مـع الحجـاب ،بعـد خروجهـن مـن
سـوريا ،خاصـ ًة اللايت لجـأن إىل الـدول
األوروبيـة ،وقرر عـدد منهن نزعـه ،تفاديًا
ألي “صعوبـات” قـد تواجههـن تحـت
مسـمى "التطـرف".
منحـى مختلفًا،
تركيـا
وأخـذ االندمـاج يف
ً
بـدل
ً
فاخترن وضـع الحجـاب التريك،
التغير إىل املـدن
مـن خلعـه ،ليمتـ ّد هـذا
ّ
السـورية ،يف ظاهـرة أثارت تسـاؤالت لدى
بعـض السـوريني.
فرضـت بالد اللجـوء عىل السـوريني ظروفًا
أجربتهـم على تغيري أسـلوب حيـاة اعتادوا
اتباعـه ،وأصبـح االندمـاج يف املجتمعـات
"هاجسـا" لدى كثير من الالجئني،
الجديدة
ً
الذيـن وضعـوا أنفسـهم يف ٍ
تحد مـع لغات
وعـادات ال تشـبه مجتمعهـم بيشء.

الحجاب التركي "أفضل لالندماج"

"يف البدايـة كنت أضـع الحجاب السـوري
جميل ،ألنه
ً
(األبيـض) ،وكنـت أعتربه شـيئًا
يعـزز هويتـي التـي أفتخـر فيهـا” ،تقول
إميـان مخلوطـة لعنـب بلـدي ،وهـي فتاة
سـورية مقيمـة يف اسـطنبول ،اختـارت
وضـع الحجـاب التريك.
ويتم ّيـز الحجـاب السـوري بلونـه األبيض
مـن قطعتين ،ويعتمـد تثبيتـه على
"الدبابيـس" ،أمـا التريك فهـو ملـ ّون أو
مزخـرف ويختلـف بطريقـة لفّـه على
الرقبة ،السهلة والبسـيطة ،دون "دبابيس".
وعند سـؤالها عن سـبب تغيري رأيهـا ،قالت
إميـان إنها وجـدت الحجاب التريك مري ًحا
أكرث مـن السـوري ،و"عمل ًيا أكثر" ،كونها
تخـرج يوم ًيا من البيـت للعمل.
ولكنهـا أرجعت السـبب الرئييس إىل رغبتها
يف االندمـاج باملجتمـع التريك ،وسـاعدها
على ذلك لغتهـا الرتكيـة "الجيدة".
وأشـارت إميـان إىل أن معاملـة املواطنين
را مـع السـوريات
األتـراك تختلـف كثي ً
عندمـا يضعـن الحجـاب التريك" ،عندمـا
أضـع الحجـاب التريك وأتكلم مـع األتراك
يبـدون إعجابهـم ،بأين فتاة سـورية وأتكلم
لغتهـم ،وأشـبههم بالشـكل ...لكـن األمـر
يختلـف عندمـا أرتـدي الحجاب السـوري،
ألن األتـراك يعتقـدون أين لن أفهـم عليهم،
لذلـك يتحاشـوين وال يتكلمـون معـي".

"عنصرية" دفعت إلى إخفاء الهوية

أثـارت قلة مـن السـوريني يف تركيا حفيظة
األتـراك ،بعد ترصفـات "ال أخالقيـة" بدرت
منهم ،وأصبح السـوريون باملقابـل يعانون

مـن نظرة "عنرصيـة" من بعـض األتراك.
وانتشرت أفـكار مغلوطـة ،يف األوسـاط
الرتكيـة ،عـن "همجيـة" الالجئين
و"جهلهـم" بالحضـارة ،حتـى إن بعـض
األتـراك يرفضـون تأجير بيوتهـم
للسـوريني ،خوفًـا مـن تخلفهـم عـن دفـع
اإليجـار أو تخريـب البيـت.
وأكـدت إميـان مخلوطـة ذلـك بقولهـا
"تختلف نظـرة األتـراك لنا عندمـا يعرفون
أننـا سـوريات ،وأشـعر دامئًـا أنهـم
يرمقوننـي يف الباصـات والطرقـات".
وذكـرت موقفًـا حـدث معهـا وصديقتهـا
التـي كانت ترتـدي الحجاب السـوري ،أثناء
ذهابهـن للعمل بـ "املرتوبـوس" ،ووصفته
بأنـه "مـن أكثر املواقف الـذي يحمـل قلة
أدب وذوق".
"كنـا نجلـس يف املرتوبـوس ،وكانت تقف
بجانبنـا امـرأة تركيـة أربعينيـة ،بـدأت
ترمقنـا ألننـا مل نجلسـها مكاننـا" ،قالـت
الفتـاة ،مضيفـ ًة "بـدأت املرأة تشـتمنا دون
النظـر إلينـا ،ظ ًنـا منهـا أننـا لـن نفهم ما
تقـول ،موجهـ ًة أسـئلة مفادها :ملـاذا تركوا
بالدهـم وأتـوا إىل بالدنـا".
ولفتـت إميـان أن األتـراك الجالسين يف
"املرتوبـوس" تعاطفـوا معهما ،ووصفوا
املـرأة بــ "املجنونـة" ،مؤكـد ًة على عـدم
تعميـم فكرة "عنرصيـة" األتـراك" ،فهناك
رشيحـة متعاطفـة مـع السـوريني".

"تلطيش" من الشباب السوريين..
والسوريات :نحن تركيات

يقطـن يف تركيـا عـدد كبير مـن الشـباب
السـوريني ،بعضهـم قـرر االسـتقرار فيها،
وآخـرون ينتظـرون فتح بـاب الهجـرة إىل
أوروبا.
وبسـبب ظـروف العمل السـيئة ،وانخفاض
الرواتـب ،وعـدم وجـود قانـون مينـح
السـوريني تصاريـح عمـل "قانونيـة"،
أصبـح مـا يقـارب  600ألـف الجـئ منهم
بـدون عمل ،بحسـب تقارير تركية رسـمية.
وأشـارت صحف محليـة إىل أن  10%فقط
مـن السـوريني منخرطون يف سـوق العمل
بشـكل نظامـي ،مـا دفـع بعـض العاطلني
عـن العمـل إىل متضيـة أوقاتهـم يف
الطرقـات ،ومضايقـة الفتيـات السـوريات
اللـوايت يـدل حجابهـن عليهـن.
"نعـم البنـات السـوريات يتعرضـن
ملضايقـات مـن بعض الشـباب السـوريني،
الذيـن ال يتجـرأون على مضايقـة الفتيات
الرتكيـات” ،تقـول إميـان.
ولذلـك تلجـأ بعـض الشـابات إىل تغيير
مالمحهـ ّن وسـلوكهن يف ارتـداء اللبـاس،
حتـى يتفاديـن أي مضايقـات.

"مشبوهون"
بعد االعتداءات "اإلرهابية"

سـلمى العطـار ،مهندسـة سـورية يف
تركيـا ،ترتدي الحجـاب التريك ،قالت إنها
اختـارت وضعـه ألنـه يليـق بوجههـا أكرث
وكنـوع مـن التغيير.
وتطرقـت سـلمى كسـابقتها ،إىل معاملـة
األتـراك ،ومضايقـات الشـباب السـوريني
للفتيـات ،وقالـت "ال أحـب أن أظهـر أننـي
لسـت تركية ،ألنهـم عندما يرونني سـورية
ُ
يضايقوننـي".
كما أشـارت إىل الوضـع األمنـي يف تركيا،
وتوجيـه أصابـع االتهـام إىل السـوريني
ومسـؤوليتهم "غري املبارشة" عـن "الفلتان
األمنـي" فيهـا ،وقالت "أصبحنا مشـبوهني
بعـد التفجيرات التـي تشـهدها البلاد
مؤخـ ًرا ،لـذا نحـاول أن نتفـادى أي نظـرة
ونغير مـن املعتقـدات الخاطئـة
اتهـام،
ّ
والسـائدة عـن السـوريني".
وتعرضـت تركيا إىل سلسـلة مـن الهجامت

"اإلرهابيـة" ،ينظـر األتـراك إىل أن الرصاع
السـوري كان سـب ًبا رئيسـ ًيا وراءها ،خاص ًة
بعـد التفجير يف سـاحة السـلطان أحمـد
باسـطنبول ،يف كانـون الثاين عـام ،2016
الـذي قُتـل فيـه  11سـائ ًحا أملان ًيـا ،واتُهـم
سـوري ،بحسـب مـا أعلنت
شـخص
فيهـا
ٌ
ٌ
السـلطات الرتكية.
كما أن حملـة "درع الفرات" ،التـي تدعمها
تركيـا عسـكريًا ،ضـد تنظيـم "الدولـة
اإلسلامية" يف منطقـة الباب شمال حلب،
أدت إىل تغلغـل عنـارص التنظيـم يف تركيا
وزعزعـة أمنهـا ،وسـط إعلان رسـمي من
قادة "داعشـيني" أن تركيـا "أرض جهاد".

الحجاب التركي
يجتاح الداخل السوري

مل يقتصر التوجـه نحـو الحجـاب الرتيك
على السـوريات يف تركيـا ،بـل شـمل
الفتيـات داخـل سـوريا أيضً ـا ،يف ظاهـرة
باتـت ملفتـة بشـكل كبير.

وعنـد سـؤالنا ملجموعـة فتيـات عـن
السـبب ،أجمعـن على أنـه نـوع مـن
التغيير ،واتبـاع "املوضـة" ،وقالـت ملى،
طالبـة يف جامعـة دمشـق" ،بدأت أشـعر
بامللـل مـن الحجـاب األبيـض ،والجامعـة
تفـرض علينـا كسر الروتين ،والتغيير
باسـتمرار".
وتابعـت ملـى ( 21عا ًما)" ،سـاعدنا يف ذلك
انتشـار محلات متخصصة ببيـع الحجاب
التريك ،على الرغـم مـن غلاء سـعرها
مقارنـ ًة بالحجـاب السـوري".
وبحسـب مصـادر عنـب بلـدي ،يتراوح
سـعر الحجـاب التريك يف دمشـق بين
أربعـة وخمسـة آالف ليرة سـورية ،فيما
ميكـن رشاء الحجـاب السـوري بألفي لرية.
وأكـدت املصـادر أن املحلات ال تسـتورد
الحجـاب التريك مـن تركيـا ،وتكتفـي
بتقليـد املوديـل نفسـه ،حيـث يُص ّنـع يف
دمشـق بقماش سـوري "فاخـر".

عندما أضع الحجاب التركي وأتكلم مع األتراك يبدون إعجابهم ،بأني فتاة
سورية وأتكلم لغتهم ،وأشبههم بالشكل ...لكن األمر يختلف عندما أرتدي
الحجاب السوري ،ألن األتراك يعتقدون أني لن أفهم عليهم ،لذلك يتحاشوني
وال يتكلمون معي

منعطفات في تاريخ الحجاب التركي
كان الحجـاب يف تركيـا ،موضع جدل
عبر تاريخهـا الحديث ،وع ّمـق طابع
البلاد العلماين مـن مشـكلة عانـت
منها الفتيـات الرتكيات منذ سـنوات.
وشـهدت البلاد يف فرتة السـتينيات
ً
إقبـال الفتًـا مـن
والسـبعينيات،
الرتكيـات نحـو الحجـاب ،دفـع
الحكومـة إىل التضييـق عليـه ،خوفًا
مـن أن يتحـول إىل رمـ ٍز سـيايس.
إال أن القـرار الرسـمي كان يف العـام
 ،1984عندمـا أصـدر الربملـان الرتيك
قانونًـا يقضي مبنـع املحجبـات من
دخول الحرم الجامعـي ،ومنع توظيف
أي فتـاة محجبـة يف دوائـر الدولـة،
وسـط حوادث اعتداء على املحجبات.
تسـاهل مـن
ٌ
ومـع ذلـك كان هنـاك

قبـل بعـض أسـاتذة الجامعـات،
خاصـة جنـوب البلاد ،الذيـن غضوا
النظـر عـن وجـود محجبـات يف
قاعـات التدريـس.
وظـل القـرار سـاريًا لسـنوات عديدة
رغم االحتجاجات الشـعبية ،إىل حني
تسـلم حزب العدالـة والتنميـة الحكم
عـام  ،2008والـذي أصـدر قـرا ًرا
يسـمح فيـه للجامعيـات وموظفات
الدولـة بارتـداء الحجاب.
ً
تعديلا دسـتوريًا
وأجـرى الربملـان
على املـادة األوىل والثانيـة مـن
القانـون رقـم  ،5735باإلضافـة
للمـواد رقم  4و 8و 148من الدسـتور
التريك ،أبطـل فيها أي قـرار يحد من
حريـة املحجبـات.
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التهاب المجاري البولية

مرض شائع عند األطفال وخطير إن لم يعالج
تعتبر التهابات المجاري البولية لدى األطفال إحدى المشاكل الشائعة والتي تكثر عادة
في األعمار الصغيرة ،ولكن ألن الطفل ال يستطيع التعبير عما بداخله في هذا العمر فإن
ذلك يجعل تشخيص االلتهابات البولية عند األطفال غير سهل حتى من قبل األطباء ،إال أن
إهمال عالج هذه االلتهابات قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بالكليتين.
د .كريم مأمون

ما هو اتهاب المجاري البولية عند األطفال؟

هـو عدوى جرثوميـة تصيب جز ًءا من املجاري البولية ،فعندما تصيب القسـم السـفيل
مـن الجهاز البـويل (مجرى البول الخارجي واملثانة) تسـمى "التهـاب املثانة" ،وعندما
تصيب القسـم العلـوي من الجهاز البويل (الكىل) تسـمى "التهـاب حويضة وكلية".
وعـادة ما تكـون اإلنتانـات البولية لـدى الذكـور أكرث منها عنـد اإلناث خالل األشـهر
الثالثـة األوىل مـن عمـر املولود ،ثم تصبح النسـبة متسـاوية حتى عمر السـنة ،وبعد
ذلـك تصبـح أكرث شـيو ًعا عند اإلناث ،ويعـود ذلك إىل قصر مجرى البول عنـد اإلناث
نسـبة لـه عند الذكـور ،وقـرب فتحـة البول مـن فتحـة الرشج ،مما يسـمح بانتقال
الجراثيم بسـهولة إىل مجرى البـول واملثانة.
ويعتبر السـبيل البـويل من أشـيع أماكـن اإلنتـان الجرثومي عنـد الرضـع املصابني
بالحمـى ،ويف مرحلة الوليد تصل الجراثيـم إليه عن طريق الـدم أو عن طريق اإلحليل،
أمـا بعـد مرحلة الوليـد فتصل الجراثيـم إىل الجهـاز البويل مـن اإلحليل فقط.

ّ
نصائح لتجنب

سرطان الثدي
ذكـرت دراسـة حديثـة أن الكثير مـن النسـاء اللـوايت يعالَجـن من
رسطـان الثـدي ،يعانين مـن آثـار جانبيـة شـديدة نتيجـة العالج،
حتـى لـو مل يتلقين العلاج الكياموي.
حا شـمل  1945امرأة شُ
ـخصن برسطان الثدي
ّ
وأجـرى باحثون مسـ ً
يف مراحلـه املبكـرة ،وفق ما ذكـرت وكالة “رويترز” ،يف  27كانون
الثاين املايض.
وسـئُلت النسـاء ،أثنـاء املسـح ،عن مدى شـدة سـبعة آثـار جانبية
للعلاج ،وهي الغثيان ،والتقيؤ ،واإلسـهال ،واإلمسـاك ،واألمل وتورم
الـذراع ،وضيق التنفـس ،وتهيج جلـد الثدي.

تتسـبب اإلنتانـات البوليـة بشـكل رئييس
من الجراثيـم الكولونيـة  E.Coliاملوجودة
بشـكل طبيعـي يف البراز (تشـكل هـذه
الجراثيـم  90%-75مـن أسـباب اإلنتانات
البوليـة عنـد اإلنـاث) ،ثـم تتلوهـا جراثيم
الكليبسـيال ،والربوتيـوس أو املتقلبـات.
وهنـاك بعـض العوامـل التـي تزيـد مـن
حـدوث اإلنتانـات البوليـة عنـد األطفـال
مثل :
وضـع األطفـال يف الرغـاوى املائيـة أثناء
عمليـة االسـتحامم ،مام يسـاعد عىل دخول
البكترييـا الضـارة إىل داخـل املثانـة مـن
خلال املجـري البـويل الخارجي.
احتبـاس البـول يف املثانة لفترات طويلة،
بسـبب عيب خلقـي يف املثانـة مينع تفريغ
البـول بشـكل كامـل ،أو الجـذر املثـاين
الحالبـي ،أو وجـود الحصيـات ،أو عـدم
الذهـاب إىل دورة امليـاه وإمسـاك البـول
ملـدة طويلـة ،أو إصابـة الطفل باإلمسـاك
مما يجعـل الكولون يضغـط على املثانة
ويحبـس البـول فيها .
تأخـر األم يف تغيير الحفاظـات أو عـدم
النظافـة الجيـدة مـن األم للرضيـع.
قيـام األم بتنظيـف طفلهـا بطريقة خاطئة
عنـد تغيير الحفـاض (التنظيـف مـن
الخلـف إىل األمـام مما يسـاعد يف انتقال
الجراثيـم املوجودة حول فتحـة الرشج إىل
وخصوصا بالنسـبة للبنات).
فتحـة البـول
ً
عنـد الذكـور فـإن عـدم الختـان يزيـد
مـن اإلصابـة بهـا لتجمـع الجراثيـم وراء
الحشـفة الجلديـة.
استعامل املالبس الضيقة أو املشدودة .
اسـتخدام املضـادات الحيويـة لفترات
طويلـة.
عـدم معالجة اإلنتان و اسـتئصاله بشـكل
جيد .

كيف يتظاهر االلتهاب؟

يتظاهر التهاب املثانة مبا ييل:
•زيـادة عـدد مـرات التبـول مـع قلة
كميـة البول.
•حرقـة وأمل أثنـاء التبـول (بـكاء عند
التبول).
•عدم السـيطرة عىل التبـول ،والتبول
الالإرادي أثنـاء الليل.
•أمل أسفل البطن ويف الحوض.

•رائحة كريهة أو واخزة للبول.
•ارتفـاع حـرارة طفيـف دون سـبب
واضـح آخـر.
ويتظاهـر التهـاب الحويضـة والكليـة مبا
ييل :
•حمى وحرارة عالية.
•أمل يف البطن والخارصتني.
•غثيان وإقياء ،وإسهال أحيانًا.
•تعب وإجهاد وتبدل الحالة العامة.
خاصـا
ولكـن يتطلـب الرضـع اهتام ًمـا
ً
بسـبب عـدم وضـوح أعـراض املـرض
لديهـم ،فقـد تكـون الحمـى هـي الع َرض
الوحيـد لديهـم ،وقـد يتظاهـر املـرض
بفقدان شـهية ،وعـدم كسـب وزن ،وتوتر
الطفـل واضطـراب مزاجـه.

كيف يتم التشخيص؟

يعتمـد التشـخيص على إجـراء تحليـل
عينـة مـن البـول ،حيـث إن وجـود بيلـة
قيحيـة (كريـات بيـض) وبيلـة دمويـة
(كريـات حمـر) وبيلة جرثوميـة داللة عىل
وجـود إنتـان مجـاري بولية ،ولكـن غياب
الكريـات البيـض والحمـر مـن البـول ال
ينفـي وجـود اإلنتـان.
ولذلـك يجـب إجـراء زرع لعينـة البـول،
حيـث إن إيجابية زرع البـول تعترب املعيار
الذهبـي لتشـخيص وجـود املـرض عنـد
األطفـال ،ويجـرى مـع زرع البـول اختبار
حساسـية الجرثوم املعزول على املضادات
الحيويـة للتأكـد مـن الدواء املناسـب.
ويف الحـاالت املثاليـة يجـب إجـراء تحليل
البـول عنـد كل األطفال دون عمر السـنتني
املصابين بالحمـى ،وتكون البيلـة القيحية
غائبـة غال ًبا عنـد الرضع املصابين بارتفاع
حـرارة ،واملصابين بالتهـاب حويضـة
وكليـة ،وعنـد األطفـال الذيـن يتناولـون
املضـادات الحيوية ،لذلك يجـب إجراء زرع
بول .
كذلـك يتم إجـراء تحليل عينـة دم محيطية
(تعداد كريـات بيض – رسعـة تثفل ESR
– الربوتين االرتـكايس يس  )CRPحيـث
إن ارتفـاع هـذه التحاليـل يقترح وجـود
التهـاب حويضـة وكلية.
وننـوه إىل أن هنـاك عدة طـرق ألخذ عينة
البـول ،كما أن هنـاك عـدة اسـتقصاءات
شـعاعية يجـب إجراؤهـا لألطفـال
املصابين بالتهـاب املجـاري البوليـة،
وسـنفصل بذلـك يف العـدد املقبـل.

وأفادت  45%من النسـاء املشـاركات مبعاناتهن من أشـكال شـديدة
أو شـديدة للغايـة ،من أحد اآلثـار الجانبيـة عىل األقل.
وزادت احتماالت الشـعور باآلثـار الجانبيـة الشـديدة إىل الضعفني
مـع تلقـي النسـاء للعلاج الكيماوي ،لكنها كانت سـتظهر بشـدة
على األرجـح بنسـبة  30%إذا اقترن العلاج الكيماوي بالعلاج
اإلشعاعي.
وقالـت أليسـون كوريـان ،وهي عضـ ٌو يف فريـق الدراسـة وباحثة
يف كليـة الطـب بجامعـة سـتانفورد يف كاليفورنيـا“ ،كنـا نعلم أن
بعـض هـذه اآلثـار مرتبطة بالعالجـات ،لكننـا مل نعلم مدى شـدّ تها
أو مدى شـيوعها”.
وأضافـت “دهشـت ألن قرابة نصـف النسـاء اللوايت يتلقين العالج
مـن رسطـان الثـدي يف مراحلـه املبكـرة ،أبلغن عـن التعـرض آلثار
وصفنهـا بأنها شـديدة أو شـديدة للغاية”.
ونظـ ًرا لذلـك تقدم ِ
لـك عنب بلـدي أبرز النصائـح التي تقلـل مخاطر
رسطـان الثـدي ،وفقًـا ألكرث من موقـع طبي:
• أرضعـي طفلـك طبيع ًيـا ،فالنسـاء اللـوايت يرضعـن أطفالهـن

كيف يتم العالج؟

يجـب معالجـة التهـاب املثانـة الحـاد
فـو ًرا لتجنـب انتقالـه اىل الكليـة،
وإذا كانـت األعـراض شـديدة تؤخـذ
عينـة بـول للـزرع ،وتبـدأ املعالجـة
فـو ًرا ،أمـا إذا كانـت األعـراض خفيفـة
والتشـخيص مشـكوكًا فيـه فيمكـن
تأخير املعالجـة حتـى صـدور نتيجـة
الـزرع البـويل ،ويعالج الرضـع الصغار
جـ ًدا باألموكسيسـللني أو األمبيسـللني
فمو يًـا ،أمـا األطفـال األكبر فيعالجـون
بالباكرتيـم (سلفاميتوكسـازول +
ترمييتوبريـم) أو النرتوفورانتوئين،
ويتـم تعديـل العلاج حسـب نتيجـة
الـزرع ،وتبـدأ االسـتجابة خلال – 24
 48سـاعة ،ويجـب أن يسـتمر العلاج 5
–  7أيـام ،ويجـب أخـذ زرع بـويل بعد
أسـبوع مـن انتهـاء املعالجـة للتأكد من
عقيما.
أن البـول مـازال
ً
أمـا التهـاب الحويضـة والكليـة فيعتمـد
عالجـه على العمـر والحالـة العامـة
للطفـل ،فالرضـع بعمـر أقل من  6أشـهر
يجـب قبولهـم يف املشـفى وإعطاؤهـم
املضـادات الحيويـة وريديـا وملـدة 10
أ يا م .
أمـا األطفـال األكبر مـن  6أشـهر وال
يبـدون بحالـة سـمية (ارتفـاع حـرارة مع
تعـب وشـحوب) فيعالجون بالسيفكسـيم
(فمويًـا) أو سيفوتاكسـيم (عضل ًيـا) لحني
صـدور نتيجـة الـزرع ثـم يعـد للعلاج
حسـبها.
بينما يحتـاج األطفـال األكرب من  6أشـهر
ولديهـم حالـة سـمية للقبـول يف املشـفى
ملـدة يومني على األقل ،وتعطـى املضادات
الحيويـة وريديًـا ،ثـم يخرجـون على
علاج فمـوي يف املنـزل إلكمال الكورس
العالجـي اللازم ( 14 – 10يـوم) ،ثـم
جـا وقائ ًيـا (باكرتيـم بجرعة
يعطـون عال ً
وحيـدة مسـا ًء) ملـدة طويلـة تصـل حتـى
شهر .

ما هي مضاعفات التهابات
المجاري البولية المهملة؟

إن معظـم االختالطـات تنتج عـن التهاب
الحويضـة والكليـة ،وتشـمل تجرثـم
الـدم ،الخراجـات الكلويـة ،الخـراج
حـول الكليـة ،تنـدب الكليـة ،والقصـور
الكلـوي املزمـن.

طبيع ًيـا ينخفـض لديهـن احتمال اإلصابة برسطـان الثـدي مقارنة
باللـوايت ال يقمـن بذلـك.
• حافظي عىل وزن صحي وضمن الحدود الطبيعية.
• كـوين نشـيطة ،وماريس الرياضـة ملدة  150دقيقة يف األسـبوع،
كما عليـك بـأن متـاريس متاريـن القوة مثـل رفـع األثقـال مرتني
أسبوع ًيا.
• ال ترشيب الخمر وال تدخني.
• راجعي الطبيب بشكل دوري.
• قللي اسـتعامل العلاج الهرمـوين ملرحلة سـن اليـأس ،إذ وجد أن
العلاج الهرمـوين لفترة أكثر مـن ثلاث إىل خمـس سـنوات يزيد
مخاطـر رسطـان الثدي.
لذلـك استشيري طبيبك ملناقشـة خيـارات التعامل مع أعراض سـن
اليـأس ،وقـد ميكنك السـيطرة على أعـراض انقطاع الطمـث بطرق
غير هرمونية مثـل مامرسـة الرياضة.
وتنصحـك عنـب بلـدي إضافـة ملـا سـبق ،أن تتبعـي نظا ًمـا غذائ ًيـا
ً
ومتكاملا ،لتقللي مـن احتامليـة إصابتك برسطـان الثدي.
صح ًيـا
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كتاب

“فيس بوك”
ّ
ً
تطور تطبيقا لمنصات التلفاز

كنت
أشياء
ُ
ساكتة عنها
لـ آذر نفيسي

تعمل شركة “فيس بوك” العالمية ،على تجهيز تطبيق
مخصص لمنصات التلفاز ،بما فيها “ ،”Apple Tvفي
سعي منها لتطوير المحتوى المرئي الخاص بها.
ويف تقريــر نرشتــه صحيفــة “وول
ســريت جورنــال” األمريكيــة ،مســاء
الثالثــاء  31كانــون الثــاين ،وترجمــت
عنــب بلــدي مقتطفــات منــه ،فــإن
“فيــس بــوك” تجــري مشــاورات
مــع رشكات إعالميــة لصناعــة برامــج
تلفزيونيــة حرصيــة للتطبيــق مقابــل
رســوم معينــة.
وتحـدث تقنيـون للصحيفـة أن الخطـوة
تـأيت يف إطـار “استراتيجية طويلـة
األمد لجعـل الفيديـو محـور املنصة” ،يف

وقـت متلك خدمـة البـث الحـي وإعالنات
الفيديـو.
ووفـق الصحيفـة فـإن “مسـألة دفـع
املعلنين رشاء إعالنـات الفيديـو مهمـة
بالنسـبة للرشكـة” ،مشير ًة إىل أنهـا
“تسـعى إىل زيـادة منـو عائداتهـا نظـ ًرا
لكـون اإلعالنات تـدر مبالغ عاليـة مقارنة
باإلعالنـات النصيـة أو الصـور”.
“وول ستريت جورنـال” أكـدت أن “فيس
بـوك” بـدأت العمـل على تطبيـق التلفاز
خاصتهـا ،صيـف العـام املـايض ،بعـد

سـنوات مـن مناقشـة الفكرة.
وتـرى الصحيفـة أن إطلاق التطبيـق ال
يكفـي بـدون برامـج تعرضهـا الرشكة من
خاللـه ،وهـذا مـا تعمـل عليـه حال ًيا.
مـن املقـرر أن تعلـن “فيـس بـوك” اليوم
عـن نتائجها املاليـة للربع األخير من عام
 ،2016والـذي يُتوقـع أن تكشـف فيه عن
عـدد املسـتخدمني النشـطني شـهريًا ،بعد
أن تجـاوز عددهـم  1.3مليـار منتصـف
العـام املايض.
وبحسـب مـا ترجمـت عنـب بلـدي مـن

موقـع “ ،“ recodeكانـون الثاين املايض،
فـإن “فيس بوك” تسـعى لوضـع إعالنات
داخـل أي فيديـو تزيد مدته عـن  90ثانية،
على أن يظهـر اإلعلان بعـد  20ثانيـة
مـن بـدء الفيديـو ،لتتقاسـم إيراداتـه مع
ا ملستخد م .
ميلــك الرشكــة ،األمريــي مــارك
زوكربــرغ ،الــذي أسســها عــام
 ،2004ومتلــك عــدة تطبيقــات
أبرزهــا“ :فيــس بــوك” ،و”ماســنجر”،
و”إنســتغرام” ،و”واتســاب”.

“هكرز” سعوديون
يخترقون موقع وزارة المالية السورية
اخترق “هكـرز” سـعوديون موقـع وزارة
املاليـة يف النظـام السـوري ،واضعين عبـارة
“درع اململكـة” يف صفحـة املوقـع ،الجمعـة 3
شـباط.
“الهكـرز” كتبوا جملـة تحت علم اململكـة العربية
السـعودية ،الذي غطـى صفحة املوقع الرئيسـية،
وتضمنـت “عدنـا بعـد غياب وهذه ليسـت سـوى
مجـرد البداية”.
وســ ّمى املخرتقــون أنفســهم بـــ “مجموعــة
.”Dr3.Ksa

ولـدى الدخـول إىل املوقـع تشـغّل تلقائ ًيـا أغينـة
جهاديـة ،مطلعهـا “يـا ذاكـ ًرا أصحـايب بسـوء..
كـن متأدبًا”.
وينتشر عشرات “الهكـرز” يف العـامل ،الذيـن
يحاولـون اختراق املواقـع ،من خلال الولوج إىل
قواعـد بياناتهـا بطـرق غير رشعية.
يف حين اسـتخدم بعضهـم الطريقـة الختراق
بنـوك وملفـات مهمـة على مـدار السـنوات
املاضيـة.
وليسـت املـرة األوىل التـي يتعـرض فيهـا أحـد

مواقـع النظـام السـوري الختراق ،إذ شـهدت
السـنوات الخمـس املاضيـة مـن عمـر الثـورة
السـورية ،اخرتاقـات أعيـد السـيطرة عليهـا مـن
قبـل النظـام ،وتبناهـا “هكـرز” مـن مناطـق
مختلفـة .
بـدوره يعمـل “الجيـش السـوري اإللكتروين”
بتوجيـه النظـام السـوري ،ويسـتهدف املواقـع
والحسـابات يف “فيـس بوك” و”تويتر” وغريها
مـن منصـات التواصـل االجتامعـي.

ّ
“دروبوكس” توفر تصفح الملفات على الكمبيوتر
وميزة تحرير المستندات
أطلقـت خدمـة “دروبوكـس” ميزتين جديدتين ،تحـت
مسـمى “ ”Smart Syncو” ”Paperلكافـة املسـتخدمني
مـن أجـل “تسـهيل أداء املهام اليومية وتحسين املشـاركة
واإلنتا جية”.
وبحسـب مـا ترجمـت عنـب بلـدي مـن مدونـة الخدمـة،
الثالثـاء  31كانـون الثـاين ،فـإن ميـزة “”Smart Sync
تهـدف إىل "تصفـح امللفـات السـحابية على جهـاز
الكمبيوتـر دون حجز أي مسـاحة إضافيـة ،أو الذهاب إىل
موقـع دروبوكـس على اإلنرتنـت”.
وتظهـر امللفـات كأنهـا مخزنـة افرتاض ًيـا يف الكمبيوتـر
الخـاص باملسـتخدم.
كما متكـن امليزة من مشـاركة امللفـات بـ “سـهولة تامة”
عرب جهـاز الكمبيوتـر ،وسـتتوفر ألنظمة مـاك وويندوز،

بغـض النظر عـن األنظمـة القدمية.
وتعمـل “دروبوكـس” بطريقـة الحوسـبة السـحابية عىل
تخزيـن امللفـات املوجـودة لدى املسـتخدم.
كما ميكن اسـتخدام الخدمة لتبـادل امللفات بين أكرث من
مسـتخدم على اإلنرتنـت ،ومزامنـة امللفـات بين أكرث من
جهاز حاسـوب أو هاتـف محمول.
ويف ذات السـياق تـأيت ميـزة “ ”Paperمبزايـا شـبيهة
يف تطبيـق غوغـل “ ”Google Docsلتحرير املسـتندات،
مـع االهتمام يف التحريـر الجامعي بواسـطة عـدة أدوات
كاملا يف إنشـاء
ً
تسـاهم يف أن يشـارك فريـق العمـل
املسـتندات والرشائـح.
إضافـ ًة إىل إمكانيــة توزيــع املهــام عــر “ ”Paperبــن
فريــق العمــل ،واســتعراض املهــام املنجــزة ومزامنــة

املهــام مــع التقويــم.
وأتيحـت الخدمـة ،بحسـب املدونـة الرسـمية ،بـد ًءا مـن
الثالثـاء 31كانـون الثـاين ،عبر املوقـع والتطبيقـات يف
أكثر مـن  200دولـة وتدعـم  21لغـة مختلفـة.
وتقـدم خدمة “دروبوكس” اسـتضافة امللفـات بطريقتني،
األوىل مجانًـا حتـى  2غيغـا بايت ،وباإلمـكان زيادتها إىل
 18غيغـا بشروط معينـة ،والثانيـة تكـون مدفوعة تصل
إىل  1تريابايت.
وهـي متاحة لعشرة أنواع من أنظمـة تشـغيل الكمبيوتر،
منهـا “ويندوز” ،و”مـاك” ،و”لينوكس” ،و”سـوالريس”،
باإلضافـة إىل نظـم تشـغيل الهواتـف املحمولـة
كـ”األندرويـد” و”اآلي أو إس”.

كنـت سـاكتة عنها"
ُ
كتـاب "أشـياء
هـو سيرة ذاتيـة ،أصدرتهـا الكاتبة
اإليرانيـة آذر نفيسي ،بعـد خمـس
سـنوات مـن كتابهـا األول "أن تقـرأ
لوليتـا يف طهـران".
تـروي نفيسي على مـدار قرابـة
 500صفحـة حياتهـا الشـخصية،
طفولتهـا وجذورهـا ،والظروف التي
نشـأت فيها ،دراسـتها وسـفرها إىل
أوروبـا وأمريـكا ،وزواجهـا األول
والثـاين ،وسـجن والدهـا ،والحـرب
يت
العراقيـة اإليرانيـة ،يف سـياق ذا ّ
مليء بالتفاصيـل الشـخصية.
تركّـز نفييس على عالقتهـا الدافئة
بوالدهـا ،مقابـل جفـاف عالقتهـا
بوالدتهـا ،النقاشـات السياسـية
التـي كانـت تسـمعها منـذ طفولتها
صبيحـة كل جمعـة يف صالـون
والتغيرات السياسـية عىل
منزلهـم،
ّ
السـاحة اإليرانيـة مـا بين عصر
الشـاه واسـتيالء الثـورة اإلسلامية
على الحكـم.
من الزوايـا امله ّمة يف طـرح نفييس
هـو توثيقهـا للثـورة اإليرانيـة،
وكيـف ثـار اليسـاريون إىل جانـب
اإلسلاميني ضدّ نظـام الشـاه ،بحثًا
عـن املزيـد مـن الحريـات يف إيران،
لتتحـول الثـورة فجـأة إىل سـياق
إسلامي بقيـادة آيـة اللـه الخمينـي
ّ
مـن منفـاه يف باريـس ،ويصـل
اإلسلاميون لسـدّ ة الحكـم منكّلين
ً
اعتقـال وإعدا ًما،
برشكائهم بالثورة،
فارضين رشوطهـم ورشيعتهم عىل
الشـعب مبختلـف مللـه.
مـا يُكسـب سيرة ذاتية كهـذه قيمة
مضافـة ،هـو مكانـة الكاتبـة كابنة
يعـج بالنشـاطات السياسـية
بيـت
ّ
بحكـم عمـل والدهـا كمحافـظ
لطهـران ،ووالدتها كنائـب برملان يف
ظـل نظام الشـاه ،وعملها كأسـتاذة
جامعيـة يف ظـل حكـم الخمينـي.
إذ أتاحـت معـارصة هذيـن الحكمني
للكاتبـة مالحظـة ومـن ثم تسـجيل
التحـوالت السياسـ ّية والحيات ّية التي
شـهدها املجتمـع ،وبشـكل خـاص
بالنسـبة للمـرأة اإليرانية.
صـدر الكتـاب باللغـة العربيـة عـام
 ،2014عـن دار منشـورات الجمـل.
اقتباسات من الكتاب:
"إن الذيـن شـعروا بأنهـم خُدعـوا
ليسـوا هم العلامنيني ،بـل الثوريون
السـابقون ،أولئـك الذيـن كانـوا
يحرسـون الشـوارع ببنادقهـم…
ذهبـوا إىل الحـرب وعـادوا منهـا
مبتـوري السـيقان ،وبلا أمـل".
"مـا مـن قـوة أجنبيـة قـادرة على
تدمير اإلسلام بالطريقة التـي قام
بهـا هـؤالء األشـخاص".
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حراسة المرمى

في ركلتي

جزاء
ً
استعدادا
للموسم الجديد
عنب بلدي  -خاص
بـدأت انتخابات اللجـان التنفيذيـة التي تديرهـا “الهيئة
را
العامـة للرياضـة والشـباب” يف سـوريا ،تحضي ً
للموسـم الريـايض الجديـد .وبينما أنهـت لجـان إدلب
ودرعـا وحمـص انتخابـات أعضائها ،تنتظـر لجنتا حلب
وريـف دمشـق بـدء العمليـة االنتخابيـة خلال أيام.

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

أنهـت لجنتا إدلـب ودرعـا التنفيذيتين انتخابـات العام
الجديـد ،االثنين  30كانـون الثـاين املـايض ،والتـي
تهـدف إىل إعـادة تشـكيل أجسـام الهيئـة ،بعـد انتهاء
فترة إدارة اللجـان السـابقة ،ولحقـت بهـا لجنة حمص
التنفيذيـة يف حـي الوعـر ،الجمعـة  3شـباط الجـاري.
انتخابـات لجنـة إدلـب جـرت يف مقـر نـادي أميـة
الريـايض يف املدينـة ،بحضـور واسـع مـن الرياضيني،
وأعضـاء املكتب التنفيـذي يف الهيئة ،إضافة إىل رؤسـاء
وممثلي االتحـادات الرياضيـة يف املحافظـة ،وممثلين
عـن هيئـات مدنيـة متنوعـة يف إدلب.
حضر االنتخابـات  18ناديًـا وأعضـاء اللجـان الفنيـة،

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 259األحد  5شباط/فبراير

رياضة

2017

شـاهدت جامهير كـرة القـدم يف األسـبوع
الفائـت كيـف متكـن أسـطورة املنتخـب
املصري ،عصـام الحضري ،مـن نقـل بلاده
إىل املبـاراة النهائيـة على حسـاب املنتخـب
البوركينـي يف مبـاراة نصف نهـايئ كأس أمم
إفريقيـا ،املقامـة يف الغابـون.
تألُّـق الحضري يفـوق خبر تأهـل مصر إىل
املبـاراة النهائيـة ،إذ تلخصـت كـرة القـدم
املرصيـة كلهـا بشـخص يقـف بين خشـبات
املرمـى ،وليـس أي شـخص بـل هـو أربعيني،
مـن مواليـد خـط املرمـى ،دخـل مـن مقاعـد
البـدالء يف املبـاراة األوىل ملنتخـب مصر بعد
إصابـة الحـارس األسـايس ،ل ُيخـرج هـذا
"البديـل العجـوز" ،كما لقبتـه الصحافـة،
الجميـع خـارج حـدود البطولـة القاريـة.
يف تجاعيـد وجـه الحضري يتلخـص تاريـخ
مصر الكـروي ،ولقبـه السـد العـايل يعتبر
حـا مـن رصوح الحضـارة املرصيـة.
رص ً
مل تكـن املـرة األوىل التـي يثبـت فيهـا
الحضري أنـه الوحيـد القـادر على حاميـة
عريـن املرصيين يف املباريـات امللتهبـة ،التي
يخوضهـا الفراعنـة أمـام منتخبـات ال يعـرف
العبوهـا أصحـاب البشرة السـمراء سـوى
الصواريـخ الكرويـة التي تكاد متزق الشـباك.
عصـام صاحـب الــ  44ربي ًعا ركـض كحارس
يافع يسـعى إلثبات نفسـه يف كـرة القدم ،يف
نهايـة  2016بعـد فـوز املنتخب املصري عىل
غانـا يف تصفيـات كأس العـامل  ،2018عندما
أعـاد للمرصيين مشـهد رقصـة العارضـة
الشـهرية التـي يتميـز بهـا ،مل يبـدُ حينهـا أنه
أكبر العبـي القـارة وأنـه صاحـب لقـب أمـم
إفريقيـا أربـع مـرات ،كان يف ثلاث منهـا
الحـارس األول.
وأعاد الحرضي بذلك إىل الذاكرة عددًا من
الالعبني الذين تجاوزا األربعني وهم يقدمون
أنفسهم كالعبني من الطراز األول عىل
املستطيل األخرض ،مل مينعهم تقدمهم
يف السن عن االستمرار والعطاء
وحمل اسم بالدهم وأنديتهم يف
املحافل الدولية ،مخالفني
نظرية االعتزال يف
الثالثينيات.

شيلتون

يقـول حـارس مرمـى إنكلترا والالعـب األكرث
ً
متثيل لبلاده على الصعيد الـدويل ،إنه يعترب
أن جسـد بعـض األشـخاص يتحمـل التامرين
التـي يحتاجهـا كل العـب لكي يحافـظ على
مسـتوى معني لفترة طويلة ،وهنـاك بطبيعة
الحـال أشـخاص ال ينطبـق عليهم هـذا األمر،
"لكـن إذا كنـت محظوظًـا مبـا فيـه الكفايـة
لكي تولـد وأنـت متلـك هـذه القـدرة ،يكـون
األمـر رائ ًعـا ألن ذلـك سيسـمح لـك مبواصلة
القيـام مبـا تحبـه ألطـول فترة ممكنة".
وهـذا بالفعـل مـا قـام بـه شـيلتون يف كأس
العـامل يف إيطاليـا  ،1990بعمـر األربعني قبل
أن يعتـزل بسـن الــ  ،47بعد أن خـاض 1005
مباريـات يف الـدوري اإلنكليزي.
ويف نهائيـات إيطاليا  ،1990كشـف شـيلتون
بأنـه خضـع لربنامـج تدريبـي خاص بسـبب
حارسـا للمرمى.
سـنه ،ولكونـه كان
ً
وشـغل شـيلتون مركـز الالعـب -املـدرب
خلال وجـوده يف صفـوف بليمـوث أرجايـل
اإلنكليـزي.

موندراجون

نجـح الحـارس الكولومبـي يف تحطيـم الرقم
القيـايس ألكرب العب سـ ًنا يخـوض مباراة يف
كأس العـامل عندمـا شـارك كبديـل يف مبـاراة
ضـد اليابـان مبونديال الربازيـل .2014
وقـال موندراجـون بعـد تحطيـم الرقـم
القيـايس بعمـر  43و 3أيام ،إنه فخـر كبري أن
يصبـح الع ًبـا يجسـد الكـرة الكولومبيـة ،كام
رصح أنـه خضع لربنامـج لياقـة بدنية خاص
بـه ليتمكـن مـن االسـتمرار يف اللعـب.

روجيه ميال

رغـم اقتصـار مشـواره على األنديـة املحليـة
يف الـدوري الكاميروين املغمـور ،فقـد طبع
الكاميروين روجيـه ميلا صورتـه يف ذاكرة
املاليين من عشـاق كـرة القـدم الذيـن تابعوا
رقصتـه االحتفاليـة املشـهورة يف مونديـايل
 90و 94مـع بلوغـه الثانيـة واألربعين مـن
ا لعمر .
وأصبـح ميلا أكبر العـب يسـجل هدفًـا يف
تاريـخ املونديـال ليعتـزل ويف جعبتـه 102
مبـاراة دوليـة.

كازو ميورا

بيتر

وكما هـو املتعـارف عليـه ،يبقـى أبنـاء رشق
آسـيا لفرتة أطـول بصحـة جيـدة ،ويتمكنون
مـن مامرسـة أعاملهـم لسـن متقـدم ،حيـث
مايـزال اليابـاين كازو ميـورا يكسر األرقـام
بعمـر الخمسين بتسـجيله لألهـداف يف هذا

19

العمـر ،وهو مـن مواليـد عـام .1967
ويعتبر أول العـب يابـاين يحترف خـارج
اليابـان ،إذ احترف يف نادي جنـوى اإليطايل
كما لعـب يف أمريـكا وأستراليا ،وكان آخـر
عقـد وقعـه مـع نـادي يوكوهامـا اليابـاين
وهـو يف سـن  49بدايـة العـام الفائـت.
وخـاض "امللـك" كازو  91مباراة دولية سـجل
مـن خاللهـا  56هدفًا للمنتخـب الياباين.

ستانلي ماتيوس

العجـوز اإلنكليـزي اآلخـر إىل جانـب الحارس
شـيلتون ،مـا مييـزه ليـس فقـط كونـه أول
العـب يتوج بالكـرة الذهبيـة ،بـل بحمله لقب
أكبر العـب سـجل هدفًـا للمنتخـب اإلنكليزي
بــ  41عا ًمـا و 248يو ًمـا ،وأكبر العـب مثـل
املنتخـب  42عا ًمـا و 104أيـام.
لعب السير مع إنكلترا  54مباراة سـجل فيها
 11هدفًـا ،ولعـب خلال مشـواره املحلي مع
سـتوك سـيتي وبالك بـول  783مباراة ،سـجل
فيهـا  80هدفًا.

رايان غيغز

الالعـب الويلـزي الشـهري الـذي يعتبر أفضل
جنـاح كـرة قـدم يف العـامل ،اشـتهر مـع
الشـياطني الحمـر يف إنكلترا ،حيـث كان أحد
أعمـدة الجيـل الذهبـي للنـادي ،عندمـا حصل
معـه على الـكأس األوروبيـة ألربـع مـرات.
ً
حصول على كؤوس
ويعد مـن أكثر الالعبني
يف تاريخ مانشستر يونايتـد ،والتي تصل إىل
 20جائزة.
اعتـزل اللعـب يف املوسـم املايض بعـد إمتامه
لعامـه األربعني.

هـؤالء بعض الالعبين الذي أثبتـوا صحة املثل
الشـعبي أن "العمـر يبـدأ بعد األربعين" ،وأنه
مجـرد رقـم ،األمـر الـذي ال يتمكـن الكثري من
العبـي كـرة القـدم تحقيقه أو اإلميـان به.
تبـدأ مسيرة العب كـرة القدم يف سـن مبكرة
ابتـدا ًء مـن  18عا ًمـا ،ليبلـغ شـهرته إن كان
ذو حـظ جيـد وتبـدأ مسيرة األضواء الشـاقة
يف  ،21ليلعـب قرابة سـت إىل مثاين سـنوات
هـي األهـم يف مسيرته الكرويـة ،تعتمد عىل
سـعي الالعـب الدائـم للحفـاظ على لياقتـه
وإبقـاء نفسـه بعيـدً ا عـن اإلصابات.
يف الثالثينيـات تبـدأ أيـام الالعـب الكرويـة
تتناقـص ،وهنـا تربز قيمـة الالعـب الكروية،
وتبـدأ فترة تحقيـق األرقـام القياسـية.
يلعـب الكثري من الالعبين بعـد الثالثني ولكن
نجما سـتفتقده املالعب
القليـل منهـم يبقـى
ً
بعـد اعتزالـه ،وأبـرز أمثلـة على ذلك الرسـام
إينيسـتا وبوفـون وتويت.

اللجان التنفيذية الرياضية في إدلب ودرعا وحمص
تننتخب أعضاءها
ليفـوز تسـعة أعضـاء ضمـن اللجنـة الجديدة ،مـن أصل
شـخصا.
 15مرشـ ًحا ،صـ ّوت على نجاحهـم 139
ً
عنـب بلـدي التقـت محمـد الحلاق ،عضـو إدارة نـادي
"كفرنبـل" الريـايض ،والحائـز على املركـز األول يف
االنتخابـات ،وقـال إن حصولـه على النسـبة األعلى من
األصـوات كان "أقـرب للمفاجـأة" ،مضيفًـا أنـه سـيعمل
وبقيـة أعضـاء اللجنـة ،على وضـع األفـكار وترتيبهـا،
واصفًـا األمـر بأنـه "مسـؤولية كبيرة" ،وأشـار إىل أن
الهـدف املسـتقبيل "االرتقـاء بالرياضـة يف املناطـق
املحـررة"
راغـب األشـقر ،الذي عمـل موظفًا ضمن اللجنة السـابقة،
ِ
املنتخبين ،وقـال لعنب بلـدي إنه انتخب تسـعة
كان مـن
مشـاركني "مبـا يتناسـب مـع اإلمكانيـات" ،متمن ًيـا أن
تعمـل اللجنـة الجديـدة عىل تطويـر العمـل الريايض.
مل يرشـح األشـقر نفسـه مجددًا "ملنح الفرصة ألشـخاص
آخريـن" ،على حـد وصفـه ،بينما دعـا إىل "مراعـاة
التـوزع الجغرايف يف املنطقة ،ألننا يف مرحلة اسـتقطاب
وتنشـيط للفعاليـات الرياضيـة يف كافة املناطـق املحررة
وليـس فقـط يف إدلب".

وختـم الريـايض السـابق يف نـادي "أميـة" حديثـه،
برا أن "الرياضـة أكبر حاضنة شـعبية فهـي هواية
معت ً
ومحبـة وعمـل ،وأهـم سـلعة يف القيـادة هـي األفعـال
وليـس األقـوال".
أحمـد ارب ّيـع ( 60عا ًمـا) ،رئيس نادي أميـة ونائب رئيس
اللجنـة الجديـدة ،اعتبر أن "الهـدف مـن النشـاطات
إنسـاين أكثر مـن كونـه رياض ًيـا ،وأساسـة إخـراج
األهايل مـن جو القصـف" ،متمن ًيا "أن تنجح النشـاطات
الرياضيـة العـام الحـايل كما كانـت خلال املايض".
عبـد الوهـاب مخـزوم ،مـدرب نـادي خـان شـيخون،
ومسـؤول األلعـاب الفرديـة يف اللجنـة الجديـدة ،قـال
لعنـب بلدي إنـه انضم حديثًـا للجنة ،مردفًـا "لدينا أفكار
جديـدة سـنطرحها ضمـن اللجنة خلال األيـام املقبلة".
وص ّنفـت لجنـة إدلب العـام املـايض أنديـة املحافظة إىل
ثلاث درجـات ،عىل أن يبـدأ الدوري العـام يف إدلب ألول
مـرة حسـب التصنيـف الجديـد خلال األسـابيع املقبلة،
وفـق القامئني على الهيئة.
يف اليـوم ذاتـه جـرت انتخابـات لجنـة محافظـة درعا،
بحضـور ريـايض مـن ممثلي األنديـة واللجـان الفنية،

وبعـض الهيئـات املدنيـة كمجلـس املحافظـة ،وشـارك
ممثلـون عـن  21ناديًـا ،بينما غابـت أنديـة "الكـرك،
الطيبـة ،أم امليـادن ،املسـيفرة ،الجيزة ،صيـدا" ،وفاز 11
شـخصا من أصـل  17مرشـ ًحا ،انتخبهم  103أشـخاص.
ً

رياضيو الوعر ينتخبون أعضاء اللجنة

رياضيـو حي الوعـر يف حمـص ،اختاروا أعضـاء اللجنة
التنفيذيـة الرياضيـة ،خلال اجتامعهـم األول يف الحـي،
وحضر االنتخابـات قرابة  50رياض ًيا من الحي ،وشـملت
تقييـم نشـاطات وفعاليـات العـام املـايض ،التـي رعتها
اللجنة السـابقة ،برئاسـة عبد العزيـز دااليت.
عنـب بلـدي تحدثـت إىل دااليت للوقـوف على وضـع
االنتخابـات ،وقـال إن اللجنة السـابقة أجابت عىل أسـئلة
واستفسـارات الرياضيين الحضـور ،إىل أن اختـاروا
أعضـاء اللجنـة بالتوافـق يف آخـر االجتماع.
وفـاز سـبعة أعضـاء ضمـن اللجنـة ،على أن يُحـدد
اختصـاص كل عضـو ،ويُعين موظفون إداريـون ،خالل
اجتماع يجـري الجمعـة  10شـباط ،ووفـق دااليت فـإن
االجتامع سـيكون باكـورة عمـل اللجنة ،مؤكـدًا "وضعنا

خططًـا لتنظيم بطـوالت يف أكرث من رياضـة ،إضافة إىل
اختبـارات األحزمـة يف رياضتـي الكاراتيـه والجودو".
كما سترعى اللجنـة نشـاطات يف رياضتـي الكيـك
بوكسـينغ وكـرة الطاولـة ،وفـق دااليت.
عملـت اللجنـة التنفيذيـة املاضيـة ،بالتعاون مـع اللجان
الفنيـة لـكل رياضة يف الوعـر ،ورعت نشـاطات رياضية
مختلفـة ،بينما متثـل النجـاح الالفـت لرياضـة حمـص
"الحـرة" مبهرجـان حمص الريـايض ،بنسـختيه األوىل
والثانيـة (أيـار  2015-أيـار  ،)2016والـذي وصفـه
دااليت بــ "األوملبيـاد املصغـر" داخـل الوعر.
ٍ
حديث سـابق إىل
قـدّر رئيـس الهيئة عـروة قنـوايت ،يف
عنـب بلـدي ،عـدد الشـخصيات الرياضية القامئـة عليها
شـخصا ،عـدا اللجـان الفنية والتـي يرتفع
بحـوايل 150
ً
العـدد مـع أعضائهـا إىل أكرث من  200شـخص.
ومـن املقـرر أن تجـري انتخابـات لجنتـي حلـب وريف
دمشـق خلال أيـام ،وفـق قنـوايت ،الـذي لفـت إىل
أن انتخابـات املكتـب التنفيـذي ،سـتجري بعـد إنهـاء
انتخابـات اللجـان واالتحـادات التـي تضمهـا الهيئة ،يف
الثلـث األول مـن شـباط الجـاري.
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لإلعالم المطبوع
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أول طالبة سورية تصل المكسيك
إلكمال دراستها

وصلـت الطالبـة السـورية سماح عبـد
الحميـد إىل مطـار ""Benito Juarez
الـدويل يف املكسـيك ،وهـي أول فتـاة
سـورية تصـل إلكمال دراسـتها.
الطالبـة وصلـت إىل املطـار ،الخميـس
 2شـباط ،ضمـن مشروع "الحبشـة"

املكسـييك ،الـذي يخطـط السـتقبال 30
طال ًبـا مـن مناطـق النـزاع يف سـوريا.
وذكـرت مصـادر متطابقـة أن خمسـة
طالب سـوريني وصلـوا إىل املكسـيك منذ
حزيـران  ،2016لكـن عبـد الحميـد تعترب
أول فتـاة بينهـم.

وين ماكنتو

تـكـونـو

مع

عبد المعين عبد المجيد

تشاهدونه كل خميس
الساعة  7:30بتوقيت دمشق
على عنب بلدي فيديو

03-12
2013

05-03
2015

األحــــــد  5شبـــاط/فبـــــراير 2017
العــــــدد  - 259السنـــــة السادسة

وأعربـت عبـد الحميـد ،التـي غـادرت
سـوريا يف  ،2014عـن فرحتهـا
بالوصـول إىل املكسـيك ،معتبرة أنهـا
فرصـة كبيرة للسـوريني إلكمال
د را سـتهم .
وكان يف اسـتقبال الطالبـة يف املطـار
ناشـطون مـن مشروع "الحبشـة"،
العاملـة بالتعـاون مـع منظمـة "العفـو
الدوليـة" ،رافعين الفتـات كتـب عليهـا
"سماح ،الحبشـة معـك" ،و"بيتـي هـو
لـك".
كما حمـل الناشـطون الفتـة كتـب
عليهـا "ال يوجـد جـدار" ،يف إشـارة إىل
الجـدار الذي يخطـط الرئيـس األمرييك،
دونالـد ترامـب ،لبنائـه على امتـداد
الحـدود الجنوبيـة للواليـات املتحـدة مع
املكسـيك.
ويعرف "مرشوع الحبشـة" ،الـذي بدأ يف
 2014مـن قبـل طلاب مكسـيكيني ،بأنه
مبـادرة مكسـيكية إنسـانية محايدة ،غري
ربحيـة وغير سياسـية ،وال تقـوم على
أسـاس ديني.
ويهـدف املشروع إىل إرسـال رسـالة
تضامـن للشـعب السـوري عـن طريـق
تسـهيل سـفر طلاب سـوريني الجئين
فـروا مـن الصراع ،إىل املكسـيك ملواصلة
دراسـتهم العليـا.

أحمد شحادة

نبيل الشربجي

 20صفحة

سجاد
“ ”IKEAتنوي بيع
ٍ
من صنع الجئين سوريين عام 2019
تخطـط رشكـة املفروشـات
السـويدية “ ،”IKEAلبيـع سـجاد
مـن صنـع الجئين سـورييني،
ضمـن متاجرهـا املنتشرة يف دول
العـامل.
وأعلنــت الرشكــة ،الثالثــاء 31
كانــون الثــاين ،أنهــا ســتبدأ
ببيــع الســجاد مــع دخــول عــام
.2019
بينما نقل موقـع “”CNN Money
عـن املديـر العـام للرشكة ،غيسبر
بـرودن ،قولـه إن الخطوة سـتوفر
فـرص عمـل لحـوايل  200الجـئ
سـوري يف األردن ،معظمهـم مـن
ا لنسا ء .
ووفـق مـا ترجمـت عنـب
بلـدي ،فـإن “إيكيـا تهـدف إىل
املسـاهمة بتحسين الوضـع يف
سـوريا” ،الـذي اعتبره بـرودن
“مأسـاة كبيرة يف عرصنـا هذا،
وخاصـة الالجئين السـوريني
يف األردن”.
مدير الرشكة أشـار إىل أن “”IKEA
بصـدد العمـل مـع املنظمات
املحليـة ،التـي تركـز على قضايـا
املرأة ،لبـدء املشروع وتطويره يف
أرسع وقـت ممكـن.
كما سـتعمل على مراعـاة تحديد
سـاعات العمـل ،بالنسـبة للنسـاء
اللـوايت يعملـن ضمـن املشروع،
ولديهن مسـؤوليات تجاه عوائلهن.

واسـتقبل األردن أكرث من  655ألف
الجئ سـوري ،وفق آخـر إحصائية
لألمم املتحدة.
ووثقـت املنظمـة الدوليـة إصـدار
حـوايل  37ألـف ترصيـح عمل يف
األردن لالجئين السـوريني ،بينما
يعمـل كثيرٌ منهـم دون تصاريـح
قانونيـة.
متلـك الرشكـة  340متجـ ًرا يف 28
دولـة حول العـامل ،ومنها سـوريا،
وتوظف حـوايل  164ألف شـخص
مـن جنسـيات مختلفـة ،وفـق
إحصائياتهـا.
وليسـت املرة األوىل التي تشـارك
فيهـا الرشكـة السـويدية ،ضمـن
مشـاريع تسـتهدف الالجئين ،إذ
ربحـت قبل أيـام جائـزة “بيزيل”
الربيطانيـة للتصميـم لعـام
.2016
وجـاءت الجائـزة عـن تصميمهـا
ً
منـزل سـهل البنـاء لالجئين
“بيتر شـيلرت” ،بالتعـاون
مـع وكالـة األمـم املتحـدة
لالجئين ،وصنـع مـن 68
قطعـة بالسـتيكية ،بعـد أن
أعيـد تدويرهـا وأنهـي بنـاؤه يف
أقـل مـن أربـع سـاعات ،بسـعة
خمسـة أشـخاص .ويتضمـن
حـا شمسـية إلضاءتـه
املنـزل ألوا ً
وشـحن األجهـزة اإللكرتونيـة.

