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خـرج إليهـا مقاتلـو وأهـايل البلـدات
واملـدن املهجـرة مـن قبـل النظـام يف
األشـهر األخيرة مـن  ،2016بعـد اتفـاق
قضى بإخلاء مناطقهـم بالكامـل،
والتوجـه إىل مدينـة إدلـب بسلاح فردي
خفيـف .
اتجاهـات تباينت بعد وصـول املقاتلني إىل
إدلـب وريفهـا ،منهم من بقـي يف فصيله،
الـذي أعـاد تجميـع نفسـه من جديـد لكن
بحجـم أقل مما كان عليـه سـابقًا ،ومنهم

من انضـوى يف الفصائل الكبرى املنترشة
يف املنطقـة ،وفصائـل أخـرى انطلقت إىل
طريـق مغايـر عما كانـت عليه ،فالسلاح
تُـرك ،و"روح الثـورة" اختلفت عما كانت
عليـه يف املدن األم.
أسـباب عـدة دفعـت بعـض املقاتلين إىل
ترك السلاح بعـد خروجهم مـن مناطقهم،
تتوقـف عنـب بلـدي عندهـا وتحـاول يف
هـذا التقريـر تحليلهـا ،من خلال الحديث
مـع عدد مـن املقاتلني الذين تركوا السلاح
حديثًـا ،وقياديين عسـكريني علقوا ...
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“خطوط فاصلة” قبيل جنيف
والمعارضة تلعب بورقة “طهران”
وفد فصائل المعارضة السورية في اجتماع أستانة  16شباط )AFP( 2017

جولة جديدة من المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية تنطلق تحت مسمى "جنيف "4
التقدم نحو
بعد ثالث جوالت سابقة ،على مدى عامين لم تفلح في إنهاء معاناة السوريين ،أو
ّ
الوصول إلى مالمح حل سياسي.
ّ
عنب بلدي  -خاص
أيـام قليلـة تسـبق املفاوضـات ،املقـ ّرر
عقدهـا يف  23شـباط ،يـرى البعـض
أنهـا قـد تكـون بدايـة لخطـوات عملية
نحـو حـل سـيايس ينهـي الصراع،
وسـط اسـتعجال رويس للوصـول إىل
تقارب بين النظـام واملعارضة ،يف حني
يـرى آخـرون أنها سـتكون كسـابقاتها،
وسـط اسـتمرار مسلسـل قصف النظام
السـوري ملناطـق املعارضـة ،وعـدم
تقدميـه لبـوادر حسـن نيـة تشير إىل
قبولـه بالحـل.
"جنيـف  "4سـبقها اجتماع ثـان
لألطـراف املؤثـرة بالشـأن السـوري،
روسـيا وتركيا وإيـران ،إىل جانب وفدي
النظـام وفصائل املعارضة السـورية ،يف
العاصمـة الكازاخيـة أسـتانة .الخميـس
 16شـباط.
توتر بسبب طهران
اجتماع “أسـتانة ”2بـدأ بتأجيـل ليـوم
واحـد ،نتيجة عـدم وصول وفـد فصائل
املعارضـة ،لعـدم تلقيـه دعـوة رسـمية
من قبـل الحكومـة الكازاخية ،كام شـهد
توتـ ًرا بين وفـدي املعارضـة السـورية
والنظـام ،والوفـود الدوليـة ،وسـط
ترصيحـات متضاربـة صـدرت عـن كل
ماذا ستتناول المفاوضات؟
تسـاؤالت كثيرة طرحـت قبـل بـدء
املفاوضـات حـول إمكانيـة اتفـاق
األطـراف الدوليـة وإنهـاء مأسـاة
السـوريني الذيـن ال يع ّولـون على
“جنيـف” ،وسـط امتنـاع مكتـب
مبعـوث األمـم املتحـدة الخـاص إىل
سـوريا عـن تأكيـد مناقشـة عمليـة
االنتقـال السـيايس يف املفاوضـات.
ونقلـت وكالـة “رويترز” ،الجمعـة

مـن روسـيا واملعارضـة.
وفـد املعارضـة مل يدخـل إىل قاعـة
االجتامعـات“ ،إال بعـد حصولـه على
ضامنـات روسـية بوقـف القصـف عىل
املناطـق التـي تخضع لسـيطرتها” ،وفق
ترصيحـات محمـد علـوش ،رئيـس وفد
املعارضـة.
وعقـب انتهـاء االجتامعـات سـارعت
الخارجية الروسـية ،لإلعلان عن االتفاق
حـول تشـكيل لجنـة ثالثيـة مكونـة
مـن روسـيا وتركيـا وإيـران ،وصفتهـا
بـ”الحازمـة” ،ملراقبـة اتفـاق وقـف
إطلاق النـار ،األمـر الـذي نفـاه علوش
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي.
يف
رص وفـد املعارضـة عىل تحييـد إيران
وأ ّ
عـن أي دور يف مراقبـة وقـف إطلاق
النـار ،واعتبارهـا طرفًا يف النـزاع وليس
ضا م ًنا .
وقـال رئيـس وفـد املعارضـة ،ردًا على
سـؤاله حـول الترصيحـات الروسـية
املناقضـة ملـا تحدثـت بـه املعارضة حول
دور طهـران“ ،هـذا رأيهـم ،فنحـن مل
نتفـق معهـم كما أن الجلسـة شـهدت
توتـ ًرا بسـبب إيـران”.
ويف الوقـت الـذي أعلن فيـه رئيس الوفد
اإليـراين ،حسين جابـري أنصـاري،
االتفـاق على آلية عمـل اللجنـة الثالثية،
دعـا علـوش إىل إرشاك دول عربيـة

 17شـباط ،عن يـارا رشيـف املتحدثة
باسـم مبعـوث األمـم املتحـدة إىل
سـوريا ،سـتيفان دي ميسـتورا ،أن
“األمـم املتحـدة تسرتشـد املفاوضات
متا ًمـا بقـرار مجلـس األمـن الـدويل
رقـم  2254الـذي يتحـدث بشـكل
محـدد عـن أسـلوب الحكم ،ودسـتور
جديـد وانتخابـات يف سـوريا”.
وتوقـع محللـون أن الرتكيـز يف
االجتماع املقبـل سـيكون بشـكل
أسـايس على الدسـتور الـرويس

لرعايـة ومراقبـة االتفـاق ،إىل جانب كل
مـن روسـيا وتركيا.
علوش :تعهدات روسية
علـوش نفـى أيضً ـا ،يف مؤمتـر صحفي
عقـب االجتماع ،وجـود أي دور إليـران
يف مراقبـة وقـف إطلاق النـار ،إضافة
إىل أي دور إليـران يف الحـل جملـة
وتفصيلا .
ً
وأكـد أن املعارضـة تلقـت تعهدًا روسـ ًيا
فوريًـا ،بتوقـف القصـف يف املناطـق
الخاضعـة لسـيطرة املعارضة السـورية،
وأن “الـروس أكـدوا لنا أنهم سريسـلون
لنـا أجنـدة فـك الحصـار عـن الغوطـة
را إىل أن املعارضـة
الرشقيـة" ،مشي ً
طالبـت باسـتخدام مصطلـح “الحـل”
بـدل مـن “املصالحـة” ،ألنهـا “إهانـة”
ً
للشـعب السـوري.
كما تحـدث عـن طلـب روسـيا بتقديـم
أسماء  100معتقل لدى النظـام لإلفراج
عنهـم ،مـا اعتبره “إجـرا ًء غير منطقي
أمـام اآلالف من املعتقلني ،لكن سندرسـه
ونر ّد عليه بشـكل رسـمي”.
وأبـدى رئيـس وفد املعارضـة ،يف حديث
إىل عنـب بلـدي ،إمكانيـة التواصـل مع
روسـيا ،خلال الفترة املقبلـة ،لضمان
خـروج معتقلني لـدى النظام السـوري،
قائلا إن "التواصل سـيجري عرب الجانب
ً
املقترح للحكـم املقبـل يف سـوريا،
ووقف إطلاق النار يف كافـة املناطق،
وإجـراء انتخابـات برعايـة األمـم
املتحـدة.
وكانـت موسـكو عرضـت نسـخ ًة
مـن مشروع دسـتور لسـوريا مـع
اختتـام محادثـات "أسـتانة  "1يف
كازاخسـتان ،يف  24كانـون الثـاين
الجـاري ،والقـت النسـخة ردود فعـل
متباينـة ،يف حني مل تعترف املعارضة
السـورية بها وتحفظت على بنودها.

الروس أكدوا لنا
أنهم سيرسلون أجندة
فك الحصار عن
الغوطة الشرقية.
المعارضة طالبت
باستخدام مصطلح
ً
“الحل” بدل من
“المصالحة” ،ألنها
“إهانة”
للشعب السوري.
التريك ،وأن االجتامعـات والنقاش حول
األمـر ستسـتمر يف أنقرة".
ورأى علـوش أنـه “مـن املبكـر الحكـم
على نتائـج اجتامعات أسـتانة سـل ًبا أو
را أنـه “من الخطـأ اتباع
إيجابًـا” ،معتب ً
طريقـة النظـام يف الحكم على األمور”.
وأكـد القيـادي أن “النظـام السـوري
را أن
يريـد إفشـال االجتامعـات” ،معتب ً
فشـلها “طـوق نجـاة بالنسـبة لـه مـن
اسـتحقاق وقـف إطلاق النـار ،واإلفراج
عـن املعتقلني ،وفـك الحصـار ،واالنتقال
السـيايس”.
وثائق أستانة
ويف الوقـت الـذي تؤكّـد فيـه املعارضة
السـورية رفضهـا للـدور اإليـراين،
أفرجت روسـيا عـن وثائـق طرحتها يف
اجتامعـات أسـتانة ،و تضمنـت خطـة
لتحديـد الخطـوط الفاصلـة بين القوى
املقاتلـة يف سـوريا ،مـن أجـل ضمان
سير وقـف إطلاق النـار ،برقابـة لجنة
ثالثيـة مـن روسـيا ،وإيـران ،وتركيـا.

صحيفـة “الحيـاة” نشرت ،السـبت 18
شـباط ،تفاصيـل الوثيقـة الروسـية،
وجـاء فيهـا أ ّن مجموعة املراقبة سـتضم
ممثلين مـن الـدول الثلاث وخبراء من
األمـم املتحـدة ،كما سـتناقش املجموعة
دوري ،التقدم يف
مـع الخبراء ،وبشـكل
ّ
تنفيـذ وقف النـار يف سـوريا ،والتحقق
من خـروق وقف النـار لتحديد املسـؤول
عنها .
وتقـوم آليـة عمـل اللجنـة الثالثيـة
على تبـادل املعلومـات عـن الخروقـات
مبسـاعدة مـن مراكـز وقـف النـار
الوطنيـة يف كل مـن تركيـا وروسـيا
وإيـران ،ومركـز العمليـات التابـع لألمم
املتحـدة يف جنيـف.
كما أشـارت الوثيقـة إىل أّن عمـل
املجموعـة سيشـمل “جهـود تبـادل
املعتقلين واملخطوفين والسـجناء
والجثامين عىل أسـاس القبـول املتبادل،
وتحديـد املفقودين بني األطـراف املوقعة
على وقـف النـار ،وتسـهيل دخـول
املسـاعدات اإلنسـانية وحريـة حركـة
املدنيين”.
أمـا عـن آليـة “تسـجيل الخروقـات”
فجـاء فيهـا أ ّن اآلليـة سـتتم بضامنـة
روسـية -تركيـة ،يف حـال موافقـة
املعارضـة والنظـام عليهـا ،وتنـص
على تقديـم “األطـراف املعنيـة
وخلال أسـبوعني خرائـط لخطـوط
التماس بين األطـراف ومناطـق نفوذ
كل طـرف ،مـع عـدم جـواز تغيير
الخطـوط إال بقـرار منفصـل” مـع
االسـتمرار يف “قتـال داعـش ،وجبهـة
النصرة ،واملجموعـات اإلرهابيـة
األخـرى”.
وأوضحـت الوثيقـة مفهومهـا لخروقات
وقـف إطلاق النـار ،بأنـه يشـمل جميع
األعمال العدائيـة ،والتـزام املبـادئ
اإلنسـانية والقانـون الـدويل اإلنسـاين
والتدابير الالزمـة كافـة ،من أجـل عودة
آمنـة وطوعيـة لالجئين والنازحين إىل
مناطقهـم.
كما أشـارت الوثيقـة إىل السـعي مـن
أجـل إطلاق رساح املعتقلين تعسـف ًيا،
وبالدرجـة األوىل النسـاء واألطفـال،
وإنشـاء آليـة لتبـادل املعتقلين.
دع ٌم من إدارة أمريكا الجديدة
وللمـرة األوىل منـذ تـويل الرئيـس
األمريكي ،دونالـد ترامـب ،منصبـه
الشـهر املـايض ،عقـد ممثلـو الـدول
السـورية
للمعارضـة
الداعمـة
اجتامعاتهـم يف مدينـة بـون األملانيـة،
الجمعـة  17شـباط ،بحضـور وزيـر
الخارجيـة األمرييك ،ريكس تيلرسـون،
أكـد فيهـا دعـم أمريـكا ملفاوضـات
جنيـف املقبلـة.
ونقلـت صحيفـة "الحيـاة" عـن مصدر
غـريب قولـه إن "تيلرسـون كان واضحاً
للغاية حيـال رضورة توجيه رسـائل إىل
الـروس ،إذ رشح لنـا أنه لن يكـون هناك
تعاون عسـكري مـع الروس ،طاملـا أنهم
مل ينـأوا بأنفسـهم عـن موقـف دمشـق
بشـأن املعارضة".
وأعـرب وزيـر الخارجيـة الفرنسي جان
مـارك آيرولت عـن ارتياحه مـن تطمينات
وزيـر الخارجيـة األمريكي ،إذ قـال من
املهـم والضروري أن يقـوم حـوار وثيق
مـع الواليـات املتحـدة حـول املسـألة
السـورية" ،تثبتنـا مـن أننـا متفقـون
جمي ًعـا".
كما أعلـن وزيـر الخارجيـة األملـاين،
سـيغامر غابريـال ،أن “جميـع
حلا سياسـ ًيا ألن
ً
املشـاركني يريـدون
الحـل العسـكري وحـده لن يـؤدي إىل
السلام يف سـوريا”.
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"الموت وال المذلة" تغيير قواعد اللعبة جنوب سوريا

خسائر كبيرة لألسد
وعين الفصائل على درعا البلد بالكامل
عملية عسكرية كبيرة بدأتها فصائل درعا البلد ،المتمثلة بغرفة عمليات "البنيان المرصوص” ،بعد توقف شبه كلي للعمليات
“النوعية” ضد قوات األسد والميليشيات المساندة له في المنطقة ،في خطوة جاءت كعملية لتغيير مسار اللعبة جنوب سوريا ،والتي
حاولت القوى الدولية رسمها على مدار سنوات الثورة الماضية.
عنب بلدي  -خاص
تسـتمر معركة "املـوت وال املذلـة" ،التي
انطلقـت يف  12شـباط الجـاري ،بهدف
السـيطرة على حـي املنشـية يف درعـا
با لكا مل .
يف أقـل مـن عشرة أيـام حققـت
را ورسي ًعا
الفصائـل املقاتلـة تقد ًمـا كبي ً
عىل حسـاب قـوات األسـد وامليليشـيات
املسـاندة لـه ،سـيطرت فيـه على ثالثة
قطاعـات رئيسـية يف أطـراف املنشـية،
بعـد معـارك نوعيـة يف اليـوم األول
والثـاين ،وهـي حواجـز "أبـو نجيـب،
الـدادا ،الهنـداوي" ،إذ تعـد الخطـوط
الدفاعيـة األوىل لحي املنشـية يف املدينة.
"الجيش الحر" و "تحرير الشام" أساس
العمليات
يف سـياق البيانـات املتتاليـة املرافقـة
لألحـداث امليدانيـة ،وخريطـة السـيطرة
يف املدينـة ،وبعـد تكـرار الحديـث عـن
الدور الواسـع لــ "هيئة تحرير الشـام"
يف املعركـة ،ورفـض غرفـة "تنسـيق
الدعـم العسـكري" (مـوك) اسـتمرارها،
وانتقـاد تعـاون "الجيـش الحـر" مـع
"جبهـة فتـح الشـام" املنضويـة يف
"تحرير الشـام” ،كشـفت غرفـة عمليات
"البنيـان املرصوص" العاملـة يف مدينة
درعـا ،عـن الفصائل املشـاركة يف معركة
"املـوت وال املذلـة" ،وتركـزت على 35
فصيلا عسـكريًا داخـل املدينـة.
ً
وبينـت "البنيـان املرصـوص" يف اليوم
األول للمعركـة املعلنـة أن السـيطرة
على القطاعـات جـاءت عقـب عمليتين
تفجرييتين ملقاتلين مـن "هيئـة تحرير
الشـام" ،اسـتهدفتا نفقًـا لقـوات األسـد
اسـتخدمته ألغراضهـا العسـكرية داخل
ا ملد ينة .
وبحسـب البيـان املعلـن ،فـإن الفصائل
املشـاركة هي كل من "جيـش الريموك"،
و"فرقة  18آذار" ،و"لواء فجر سـوريا"،
و"قوات شـباب السـنة" ،و"فرقة صالح
الدين" ،وفصائـل أخرى.
كذلك تشـارك فصائل ذات صبغة إسالمية
يف املعركـة ،أبرزهـا "جيـش اإلسلام"،
وحركـة أحـرار الشـام اإلسلامية"،
و"هيئة تحريـر الشـام" ،و"جامعة بيت
املقـدس" ،و"جنـد املالحـم".
المعارضة ترفض أوامر "الموك"
واألردن تضغط
يف اليـوم الرابـع مـن بـدء العمليـة
العسـكرية الهادفـة لـ"تحريـر" درعـا
البلـد بالكامـل ،ذكر مصدر عسـكري يف
املدينـة لعنـب بلـدي ،أن مركز "تنسـيق
الدعـم العسـكري" ،املعـروف اختصـا ًرا
"مـوك" ،أرسـل أوامـر لقياديـي فصائل
درعا بضرورة إيقـاف معركـة املوت وال
املذلـة ،إال أن ذلـك جوبـه بالرفـض.
وأوضـح املصـدر (طلـب عـدم ذكـر
اسـمه) أن الـ "مـوك" ومقـره العاصمة
عمان ،أرسـل األوامـر مـع
األردنيـة
ّ
قياديـي فصائـل يف درعـا إىل غرفـة
عمليـات "البنيـان املرصـوص" يف 14
شـباط الجـاري ،األمـر الـذي رفضتـه
الغرفـة وأكـدت على اسـتمرار املعركـة.
ويعتبر مركـز "مـوك" املنبثـق عـن
مجموعـة "دول أصدقـاء سـوريا"

املسـؤول عـن تسـليح فصائـل "الجبهة
الجنوبيـة" التابعـة لـ "الجيـش الحر"،
وتشرف عليـه دول أبرزهـا الواليـات
األمريكيـة واإلمـارات املتحـدة وبريطانيا
واألردن املسـؤول وغريهـا.
املصـدر الـذي تحدثـت إليـه عنـب بلدي
مل يحـدد األسـباب املبـارشة خلف رفض
الــ "موك" للمعركة ،مرج ًحـا أن التعاون
بين "هيئـة تحريـر الشـام" ،والتـي
تضـم "جبهـة فتح الشـام" ،مـع فصائل
"الجيش الحـر" يف املعركة ،أثار سـخط
مركـز "تنسـيق الدعم".
وبالتزامن مع الترسيبـات حول الضغوط
الدوليـة إليقـاف املعركـة املعلنـة ،أغلقت
األردن رشيطهـا الحـدودي يف وجـه
الجرحـى مـن املدنيني والعسـكريني ،يف
ثالـث أيـام اإلعلان عـن املعركـة ،وهـو
ما عـزاه املصـدر إىل نوع مـن الضغوط
املامرسـة إليقـاف املعركـة ،والتـي قـد
تتطـور إىل أشـكال أخـرى ،بحسـب
وصفـه.
بعد أسبوع من المعارك أين وصلت
الفصائل في درعا البلد؟
يتمركـز مقاتلـو املعارضـة حال ًيـا يف
زاويـة مكشـوفة على مواقـع النظـام،
ويتطلـب تقدمهم السـيطرة على مناطق
أعىل مـن نقـاط متركزهم الحاليـة ،وفق
خارطـة السـيطرة ،وهذا ما جعـل التقدم
بطيئًـا منـذ السـيطرة على الجامـع
ومنطقـة الفـرن.
إال أن البيانـات الصـادرة مـن غرفـة
العمليـات ،تؤكـد اسـتمرار املعركـة
والتقـدم املسـتمر.
وعقـب وصولها إىل آخر نقطة انكشـفت
الفصائـل على الجهة الثانية مـن الوادي
يف حـي السـحاري ،إذ يقصـف النظـام
بشـكل مكثـف انطالقًا تلـك املنطقة.
بينما تسـتهدف قـوات األسـد يف كل
مـن الوحدة اإلرشـادية والخـزان ،مواقع
الفصائـل أيضً ـا.
أبنية السـكن الشـبايب يف أقىص الغرب،
تتمركـز داخلهـا قـوات األسـد ،والتـي
متنـع التقـدم مـن الجهـة الجنوبية لحي
املنشـية ،كونهـا مجموعـة عاليـة مـن
األبنيـة وتكشـف مسـاحات واسـعة يف
ا ملنطقة .
وبحسـب خريطـة السـيطرة الحاليـة،
فـإن املناطـق التـي تقع غـرب املنشـية،
وباألخـص الجسر الـذي يفصلهـا عـن
الضاحيتين األوىل والثانيـة ،وضاحيـة
الصحفيين ،أهم أهداف املعركـة الجارية
حا ل ًيا .
ويعتمـد دعـم حـي املنشـية على جرس
وحيـد ،وإن فقـد النظام السـيطرة عليه،
أو دمرتـه فصائـل "الجيـش الحـر"،
فسـتفقد قـوات األسـد جميـع خطـوط
اإلمـداد التـي تصلـه إىل حيـي املنشـية
وسـجنة املجـاور ،مـن درعـا املدينـة.
غطاء جوي روسي ال يفارق أجواء
المدينة
مل تتوقـف الطائـرات الحربيـة الروسـية
على مـدار األيـام القليلـة مـن عمليـة
فصائـل املعارضـة العسـكرية عـن
القصـف الجـوي بالصواريـخ الفراغيـة
واملوجهـة على األحيـاء الخاضعـة
لسـيطرة الفصائـل ،مـا أدى لسـقوط

عشرات الضحايـا مـن املدنيين ومئـات
الجرحـى.
وترافقـت الغـارات الجويـة الروسـية
مـع قصـف بالرباميـل املتفجـرة مـن
قبـل مروحيـات األسـد على خطـوط
االشـتباكات ،واألحيـاء السـكنية مـن
املدينـة ،لتخـرج غالبيـة النقـاط الطبيـة
عـن العمـل بشـكل كامـل.
املجلـس املحلي يف املدينـة أعلـن درعـا
"منكوبـة" جـراء الهجمات املتواصلـة،
وناشـد الهيئـات واملنظمات للتدخـل
الرسيـع إلنقـاذ األهـايل داخـل املدينـة،
فالبنيـة التحتيـة دمـرت بشـكل كامـل
من قبـل الطائـرات الحربيـة ،و"خزانات
امليـاه واملشـايف الطبيـة خـارج الخدمة،
عـدا عـن األهـايل النازحني إىل السـهول
والجبـال املحيطة باملدينـة دون مأوى أو
غذاء".
ومل يهـدأ التصعيـد العسـكري مـن قبل
الطائـرات الروسـية وطريان األسـد عىل
املدينـة ،ليمتـد إىل الريـف الرشقـي يف
خطـوة للضغط على الحاضنة الشـعبية
يف املنطقـة ،إذ تركـزت الغـارات الجوية
يف أيـام  16و 17و 18شـباط الجـاري
على مـدن وبلـدات بومـدن وبصرى
الشـام ،ومنطقـة غـزر ،واملزيريـب،
وتسـببت مبقتـل عوائـل كاملـة ،إضاف ًة
إىل بلـدة أم امليـاذن يف الريـف الرشقي.
هل المعركة سياسية أم عسكرية؟
تسـاؤالت وشـكوك أُطلقـت بالتزامن مع
املعركـة الحاليـة يف درعـا البلـد ،عـن
الهـدف وراء هـذه املعركـة بعـد التوقف
وركـود املعـارك الجـزيئ على الجبهات
مـع النظـام السـوري يف مدينـة درعـا.
رسالة أمريكية إلى روسيا
السـيناريو األول للمعركـة يف مدينـة
درعـا ،بحسـب عـدد مـن املتابعين ،هو
"تغير بسـيط بـدور غرفـة املـوك" ،إذ
تعتبر هـذه املعركـة "رسـالة أمريكيـة
للـروس أننـا مازلنـا العبني يف السـاحة
السـورية ،وقادريـن على قلـب املوازين
السياسـية والعسـكرية يف املنطقـة".
محللـون رأوا أن النفـوذ الـرويس يف

األردن تمهد للدخول في المنطقة
ضمـن تزاحـم التحليلات السياسـية
والعسـكرية عـن املعركـة الحاليـة يف
املدينـة ،اعتبر فريـق مـن املحللين أن
األردن متهد لعملية باالتفاق مع روسـيا
وأمريـكا ،مـن أجل مرحلةجديـدة تقوم
باسـتالمها يف مدينـة درعـا.
العمليـة املفرتضـة ترتكـز على
ترسيبـات نرشتهـا صحيفـة الحيـاة
اللندينة ،تشير إىل أن "األردن يسعى
إىل نسـخ تجربـة درع الفـرات يف
ريـف درعا عبر دعم فصائـل الجبهة
الجنوبيـة يف الجيـش الحـر ،ملطاردة
تنظيـم جيـش خالـد بـن الوليـد
املتهـم مببايعتـه لداعـش ،والدخـول
عبر بوابـة نصيـب الحدوديـة إىل

سـوريا امتد يف األشـهر القليلـة املاضية
تزام ًنـا مـع االنتخابـات األمريكيـة ،لذلك
تحـاول الواليـات املتحـدة أن تفـرض
نفسـها مـن جديـد يف خطـوة للظهـور
مبوقـف "الالعب األسـايس" يف املنطقة،
األمر الـذي دفعها لتحريك ملـف املنطقة
الجنوبيـة التـي تدعمها.
ضغط كبير على فصائل درعا البلد
غرفـة عمليـات "البنيـان املرصـوص"
أعلنـت أن السـبب املبـارش لتشـكيلها هو
مواصلـة النظـام خرق الهدنـة يف املدينة
واسـتهداف األحيـاء السـكنية بالقصف،
ومحاولتـه التقدم للسـيطرة على جمرك
درعـا القديم.
واسـتمرت قـوات األسـد وامليليشـيات
املسـاندة لها عىل مـدار األشـهر املاضية
باسـتهداف أحيـاء درعـا البلـد بشـكل
مركـز بالطيران الحـريب وقذائـف
املدفعيـة الثقيلـة ،وطلقـات القناصـة،
على خلاف املناطـق األخرى مـن مدينة
درعـا وريفهـا.
كما ترافـق القصـف مـع ترسيبـات
تقـول إن "النظـام سـيبدأ عمليـة
عسـكرية بالتنسـيق مـع روسـيا ،ودول

ريـف درعـا كما دخلـت درع الفرات
والجيش التريك عرب بوابـة جرابلس
شمال البلاد".
وهـذه العمليـة ،التـي تسـعى وراءها
دعم وترحي ًبـا أمريك ًيا
األردن ،تلقـى
ً
وروسـ ًيا ،وتقـوم حال ًيـا بتغيير
مجريـات املعارك واملواقع العسـكرية
يف املدينـة ،إيذانًـا بتسـليم املنطقـة
الجنوبيـة للأردن.
وأكـدت هـذه الطروحـات ترسيبـات
مـن قبل سياسـيني أردنيين ،مفادها
أن األردن مقبـل على اسـتالم ملـف
إعـادة إعمار املنطقـة الجنوبيـة من
سـوريا ،وتسـلم أمور املنطقة بشكل
كامـل ،وذلـك ضمـن مؤمتـر "إعامر
سـوريا" املقـرر عقـده منتصف متوز
ا ملقبل .

إقليميـة للسـيطرة على معبر نصيـب
االستراتيجي ،والرشيـط الحـدودي
مـع األردن" ،األمـر الـذي دفـع فصائـل
املعارضـة يف درعـا البلـد لعمليـة
اسـتباقية قبـل بـدء قـوات النظـام
بالعمليـة املعاكسـة.
استعادة "النصرة" لحاضنتها
فريـق آخر مـن املتابعني لسير العمليات
العسـكرية قـال إن هدف معركـة "املوت
وال املذلـة" هو "اسـتعادة جبهـة النرصة
حاضنتهـا يف درعا مـن جديد".
وضمـت منطقـة درعـا البلـد سـابقًا
فصائـل معارضـة عـدة ،إذ تنوعـت مـا
بين "أحـرار الشـام" و"فتـح الشـام"
والجبهـة الجنوبيـة ،إىل أن تـم االتفـاق
فيما بينهـم على االندمـاج يف غرفـة
واحدة تحت اسـم "البنيـان املرصوص".
الفريـق اسـتند يف هـذا الطـرح على
عمليات "التحجيم" السـيايس والشـعبي
الـذي ا ٌتبـع يف املرحلـة السـابقة ،بعـد
اندماجهـا يف "هيئـة تحريـر الشـام"،
وانشـقاق عدد مـن القياديني مـن حركة
"أحـرار الشـام" والفصائـل األخـرى
لينضمـوا إىل هـذه الهيئـة.
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من سيسقي أشجار الدار إن رحلت؟
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"ال كثير من الكالم عند الرقيين اليوم ،فتالل الهموم
فاقت كل الحروف ،والخوف أصبح أكبر من الكلمات
التي تعبر عنه" ،يقول الشاب عمر ،ويعمل سائق تكسي
ً
مؤخرا،
في مدينة الرقة ،الذي عرض سيارته ومنزله للبيع
ً
ساعيا إلى الخروج من المدينة ،مع اقتراب شبح المعارك
التي تهدف إلى طرد تنظيم "الدولة" منها.

الرقة ..مدنيون ينزحون
وآخرون يحفرون الخنادق

حديقة الرشيد في الرقة  -نيسان ( 2013عنب بلدي)

أورفة  -برهان عثمان

يخشى عمر مـن الدمـار الذي سـيلحق
را أن القصـف ال يفـرق
مبدينتـه ،معتب ً
بين مـدين وعسـكري ،ويظنه سـيزداد
را إىل أن الكثير
يف األيـام املقبلـة ،مشي ً
مـن األهـايل ،بـدأوا يسـتعدون للرحيل،
"رغـم حزنهـم وقلقهـم على مصير
منازلهـم ،فالرضبـات الجويـة أخـذت
تطـال املدنيين بشـكل متزايـد وتركـز
على املدينـة".
خـوف األهـايل جـاء مـن منطلـق آخر،
إذ يتحـدث بعضهـم إىل عنـب بلـدي عن
تكثيـف تنظيـم "الدولـة" اإلجـراءات
األمنيـة داخـل املدينـة ،ما يشير إىل نية
التنظيـم خـوض حـرب طويلـة األمـد،
وفق عمـر" ،بدأ عنـارص التنظيـم بحفر
الخنـادق وعرشات األنفاق داخـل املدينة،
بينما جهـز الطـرق بشـكل جيـد ورفع
السـواتر الرتابيـة داخـل املدينة”.
عسكرة المدينة
مظاهرعسـكرة املدينـة ،وإن كانـت
موجـودة بشـكل أقل يف وقت سـابق ،إال
أنهـا "األخطـر" حال ًيا ،وفـق عمر ،ويرى
أن ذك يعطـي مسـوغًا للطيران الحريب،
أيًـا كانـت الجهـة التـي يتبـع لهـا ،لقتل
املدنيين" ،فالسـواتر وضعـت أمـام
منازلهـم ،وحفرت الخنادق يف الشـوارع،
مجهزة بقسـاطل مفتوحـة األطراف ،كام

غطت الشـوادر بعض املناطـق ،يف حني
أجبر التنظيـم أصحـاب بعـض املحـال
التجاريـة ،على وضع سـواتر رملية أمام
وا جهاتها".
يتحـدث بعـض األهـايل ،ممن اسـتطلت
عنـب بلـدي آراءهـم ،عـن متلمـل مـن
فـرض التنظيـم رضائـب للمسـاهمة يف
تكلفـة رفـع السـواتر الرتابيـة ضمـن
مناطقهـم ،مـن خلال املطالبـة مببالـغ
ماليـة تتراوح بين  20و  30ألـف لرية
سـورية ،إضافـة إىل االسـتعانة بعمال
مدنيين للمسـاعدة يف رفعهـا وحفـر
مقابلا ماديًـا بين
ً
الخنـادق ،ومنحهـم
خمسـة إىل عشرة آالف ليرة ،عـن كل
متر يحفـره.
كل مـا سـبق يصفـه عمـر بأنـه بدايـة
لعسـكرة األحيـاء واألهـايل ،كسياسـة
جديـدة ينتهجهـا التنظيـم ،الـذي يريـد
من الرقـة منطقة عسـكرية ،الفتًـا "هذه
ليسـت حربنـا وال ناقـة لنـا فيهـا وال
جمـل ،لكنها سـتكون ضدنـا ،وأخاف أن
نصبـح وقودهـا يف األيـام املقبلـة”.
مخازن "سرية" تحت األرض
إجراءات التنظيم بدت واضحة لألهايل،
ويتحدث بعضهم عن مخازن "رسية"
تحت األرض ،جهزها التنظيم مبولدات
الكهرباء ،بهدف تخزين الحبوب واملؤونة،
إضافة إىل حفره آبا ًرا لضامن الحصول
عىل املياه ،ويقول أبو هيثم ( 59عا ًما)،

مد ّرس سابق يف املدينة ،إنه من املؤكد
أن األهايل لن يكون لهم نصيب من هذا
أصل لعنارص التنظيم،
ً
املخزون ،املجهز
"بينام ال يحصل الناس إال عىل املزيد من
التضييق".
جهاز "حسـبة" التنظيم ،أعلـن يف األيام
القليلـة املاضيـة ،عـن وجـوب العـودة
إىل دواويـن التنظيـم قبـل الخـروج من
املدينـة ،للحصـول على "إذن سـفر"،
واسـتصدار أوراق رسـمية ممهـورة
بختـم التنظيـم ،تسـمح لحاملهـا التنقل
والخـروج مـن املدينـة" ،ولكـن فقط ملن
لديـه سـبب يقنـع عنـارص التنظيـم"،
وفـق "أبـو هيثـم".
ورغم سعي الكثريين للخروج من الرقة ،إال
أن البعض يرفض حتى اليوم الخروج من
منزله ،وأحدهم أبو هيثم ،الذي رفض يف

وقت سابق ،الخروج إىل دمشق لتسيري
أوراق تقاعده ،خوفًا من عدم قدرته عىل
العودة إىل الرقة ،كام يرشح لعنب بلدي.
يتسـاءل املـد ّرس املتقاعد "من سيسـقي
أشـجار الـدار إن رحلـت؟" ،متاب ًعـا
حديثـه "حتـى لـو دمـروا منازلنـا
فسـنبني خيا ًمـا فوق أنقاضها وسـنبقى
هنـا" ،ويشير إىل أن "الجميـع يقولون
إنهـم سـيخرجون مـن املدينـة ،ولكـن
عندمـا تسـألهم إىل أيـن يصمتـون وال
يجيبـون".
وتوافـق املرأة السـتينية لطفيـة ،من حي
املشـلب يف املدينـة ،مـا يتحـدث بـه أبو
هيثـم ،موضحـ ًة "رغـم تشـقق جـدران
منـزيل إثـر غـارة قريبـة منـه ،ومـع
االنقطـاع املتكـرر للماء والكهربـاء ،ال
أسـتطيع تركـه والذهـاب إىل املجهول".

"أوالدي منتشرون يف مناطـق مختلفة،
ويطالبوننـي بشـكل متكـرر بالخروج"،
تضيـف لطفيـة ،مشير ًة "أريـد املـوت
هنـا تحـت سـقف منـزيل" ،أمنيـة
يائسـة ،تبقى معلقة بتطـورات األوضاع
امليدانيـة يف املدينـة ومحيطهـا.
ال إحصائيـة معلنـة لعـدد املدنيين
داخـل الرقـة اليـوم ،إال أن تقديـرات
الناشـطني تحدثـت عـن  250ألفًـا،
ويشـ ّبه بعـض األهـايل الوضـع الحايل
يف الرقـة مبعركـة املوصـل ،معتربيـن
أنهـا سـتكون أكثر صعوبـة يف ظـل
تجهيـزات التنظيـم ،بينما يسـتذكر
آخـرون ما جـرى يف مدينة عين العرب
(كوبـاين) ،التـي شـهدت دمـا ًرا عقـب
انتهـاء املعـارك ضـد التنظيـم فيهـا،
مطلـع عـام .2015

أم مصطفى..

وحيدة تبيع الشيبس في إدلب
إدلب  -عفاف جقمور

أم مصطفي
من سكان مدينة
داريا داخل
مخيم عطاء
 15شباط 2017
(عنب بلدي)

يف عمـر األربعين ال يأمـل املرء شـيئًا
أكثر مـن تواصلـه مـع أهلـه وأبنائـه،
أو األحفـاد ،إال أن أم مصطفـى تعيـش
وحيـدة يف غرفتهـا تبيـع مـا تسـ ّنى
لهـا مـن بسـكويت ،وعلب عصير علّها
تجلـب رزقًـا أو تسـ ّد رمقًـا.
أم مصطفـى مـن مدينـة داريـا تعيش
يف قريـة “عطـاء” للنازحين شمال
إدلـب منـذ أشـهر ،بعدمـا قدمـت مـع
ولديهـا الشـابني تاركـة أمهـا ،وأباهـا،
وأقرباءهـا ،يف مناطق سـيطرة النظام،
إذ ال تسـتطيع التواصـل معهـم نهائ ًيـا
حتـى لدقائـق معـدودة.
يعتبر الريـف الدمشـقي وحـدة
جغرافيـة مرتابطـة مـع العاصمـة
دمشـق ،إذ تقترب مـدن الغوطتني مع
بعضهـا البعض مبسـافة مـن ثالثة إىل
عشرة كيلومترات ،كدومـا وحرسـتا
وعربين ،أو داريـا ومعضميـة الشـام،
وتعـود بعـض العائلات املوجـودة يف
دمشـق وريفهـا ألصـل واحـد.

وباختلاف السـيطرة بين مناطـق
تابعـة للنظام وأخـرى تابعـة للفصائل
املعارضـة يغـدو التواصـل بين
أفـراد العائلـة الواحـدة "رضبًـا مـن
ا ملسـتحيل " .
دقائـق معـدودة مل تـر ِو شـغف أم
مصطفـى مـن صـوت أمهـا وأبيها يف
العيـد املـايض ،إجابـات مقتضبـة عن
حالهـا وابنهـا الـذي ز ّوجتـه حديثًـا
يف غرفـة محاذيـة لغرفتهـا ،وحديـث
خانق عـن "بسـطتها" التـي افتتحتها
مؤخـ ًرا ،وأسـئلة عـن حـال الكهربـاء
واملـاء وأساسـيات الحيـاة لـدى كل
منهـم ،لتنتهـي املكاملـة بسـوء اتصال
اإلنرتنـت تاركـة وراءهـا حسرة
وآها ت .
ال تتوافر االتصاالت الخلوية يف الشمال
إال على الحدود املتاخمـة ملناطق النظام
للشـبكات السـورية ،أو يف املناطـق
الحدوديـة مـع تركيـا اعتمادًا على
الشـبكات الرتكية ،وتقتصر االتصاالت
يف بقيـة املناطـق على اإلنرتنـت مـن
الشـبكات الفضائيـة.

ريا رغم اشـتياقهم
"ال أتحـدث إليهـم كث ً
لكـن أخشى عليهـم" ،تتحـدث أم
مصطفـى عـن انقطـاع تواصلهـا مـع
أهلهـا.
تقـول السـيدة "نحـن نعتبر إرهابيني
يف نظـر النظـام وأخشى أن يلحـق
بهـم أذى" ،إال أنهـا تعـوض عـن ذلـك
بتواصلهـا مـع أصدقائهـا وجريانها يف
قريـة “عطـاء” السـكنية التـي صارت
سـكنها الجديـد.
كثير مـن العائلات تشـتت وانقطعت
سـبل التواصـل بينهـم وبين أهلهـم
وأقاربهم ،إمـا بفعل التهجير القرسي،
أو بسـبب االنتقال الطوعـي إىل مناطق
سـيطرة النظـام ،وسـط تخـوف مـن
مراقبـة وسـائل التواصـل مـن قبـل
النظـام السـوري.
تسـتيقظ أم مصطفـى يف السادسـة
حـا لتبيـع أكيـاس “الشـيبس”
صبا ً
والبسـكويت ألطفـال املـدارس تـداري
بهـم وحدتها آملـة أن تجتمع مـع أهلها
يف القريـب العاجـل.
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مواطنون يبنون منازل في مناطق نائية
ً
هربا من قصف إدلب
ً
ً
هدفا للطيران ،واحتمال أن يستهدف هذه المنطقة ضئيل ً
كثيرا داخل المدينة” ،بهذه
جدا ،بعدما تعبنا
“أشعر بالراحة قبل كل شيء ،فهنا لسنا
الكلمات يصف منير األسود ،الراحة التي يعيشها بتغيير سكنه إلى خارج مدينة إدلب ،في منطقة متطرفة وبعيدة عن التجمعات السكنية.
إدلب  -طارق أبو زياد
انتشرت مؤخـ ًرا ظاهـرة بنـاء
املنـازل خـارج املناطـق املأهولـة ويف
األرايض الزراعيـة وبين الطرقـات
الفرعيـة ،وذلـك لعـدة أسـباب أهمهـا
أن التجمعـات السـكنية هـي هـدف
للطيران بشـكل دائـم.
كم يكلف بناء المنزل؟
تامـر العنبـي ميلـك مكت ًبـا عقاريًـا
يف إدلـب ويعمـل يف مجـال تعهـدات
البنـاء ،تحـدث لعنـب بلـدي عـن واقـع
حركـة العمـران يف املحافظـة” ،أصبـح
شـغلنا الشـاغل بناء املنـازل يف األرايض
الزراعيـة واألماكـن البعيـدة ،فلـم يعـد
هنـاك مـن يبنـي داخـل املـدن ألنهـا
مسـتهدفة”.
توجـد عـدة مقاييـس لحسـاب التكلفـة
التقريبيـة لبنـاء املنـزل ،ففـي البدايـة
قطعـة األرض ،فبعـض النـاس ميلكـون
أرضً ـا يريـدون البناء عليهـا ،لكن آخرين

أول.
يبحثـون عـن رشاء األرض ً
يرتاوح سـعر املتر الواحد مـن ألفني إىل
عرشة آالف لرية سـورية ،حسـب املنطقة
وطبيعـة األرض ،ولكـن أغلـب الذيـن
يريـدون رشاء أرض مخصصـة للبنـاء ال
تهمهـم طبيعـة الرتبـة ،هل هـي صالحة
للزراعـة أم ال.
وأوضـح العنبـي “وسـط ًيا أنـت بحاجة
ملسـاحة  400متر لتبني عىل قسـم منها
را
ويبقـى قسـم آخر لفنـاء البيت” ،مشي ً
إىل األمـور التـي تتحكـم بسـعر كتلـة
البنـاء ،كاملسـاحة وطريقـة البنـاء وعدد
الطوابـق ،ونوعيـة اإلكسـاء ،وغريها.
عـادة تبنـى “الـدار” من أربـع غرف مع
را ،وقـدّر
ملحقاتهـا ،مبسـاحة  150مت ً
العنبـي أن التكلفـة تتراوح بني خمسـة
إىل  15ألـف دوالر.
إن لم يكن لديك وسيلة نقل فـ
“صعبة”
يواجـه سـكان املنـازل املتفرقـة عـدة
تحديـات وصعوبـات ،فهم يسـكنون يف

منطقـة ال يوجـد فيهـا خدمـات مدنيـة.
عنـب بلـدي تحدثـت إىل باسـل خير
بيـك ،الـذي ميلـك منـزلً يف أرض
زراعيـة بريـف إدلـب الرشقـي بالقرب
مـن بلدتـه ،التـي رفـض ذكر اسـمها،
تخوفًـا مـن القصـف ،وأوضـح بـدوره
أن أبـرز الصعوبـات التـي يعـاين
منهـا هـي بعـده عـن املناطـق الحيوية
التـي توجـد فيهـا األسـواق والخدمات
بأنواعهـا ،مـا يضطـره للذهـاب أكثر
من مـرة يوم ًيـا للبلـدة القريبـة ورشاء
حا جاتـه.
وأضـاف أن الخدمـات الرئيسـية كاملـاء
والكهربـاء غير موجـودة نهائ ًيـا يف
منـازل املناطـق النائيـة ،ويسـتعان
بصهاريـج املـاء لتعبئتهـا يف خـزان
تحت األرض يتسـع لكمية كبيرة تكفي
املنـزل لقرابـة شـهر .أمـا الكهربـاء
را
فتولّـد عرب مولـدات “مازوت” ،مشي ً
إىل تكلفتهـا املرتفعـة مقارنـة بتكلفـة
األمبيرات يف املـدن.
الكثير مـن سـاكني املنـازل املتفرقـة

يسـتعينون بألواح الطاقة الشمسـية ليك
متدهـم بالكهربـاء كمصدر بديل وشـبه
مجاين ،بحسـب خير بيك ،الـذي أردف
“لكـن بالتأكيـد تبقـى مشـكلة الكهرباء
أكبر بكثير مام هـي عليـه داخـل املدن
املـدن والبلدات”.
واعتبر منري األسـود ،الذي يقطـن حال ًيا
يف منطقـة قريبـة مـن مدينة إدلـب ،أن
مـن ينـوي السـكن يف مـكان متطـرف،
يجـب عليـه أن ميتلـك وسـيلة نقـل قبل
بنـاء املنـزل أو امتالكه.
وعـزا ذلـك إىل أن “املناطـق النائيـة
ال توجـد فيهـا حركـة سـيارات ،وأنـت
بحاجـة رضوريـة للتنقـل بشـكل
يومـي إىل مركـز البلـدة القريبـة،
ناهيـك عـن الحـاالت الطارئـة التـي
ميكـن أن تحـدث كحاجتـك لدكتـور أو
ليلا  ،وإال فإن قاطـن املنزل
مستشـفى ً
را”.
سـيتعذب كثي ً
منزل أم مقر عسكري؟
ويف وجهـة نظـر مغايرة ،اعترب سـمري

الحسـن ،مـن أهـايل مدينـة إدلـب ،أن
املنـازل املتفرقـة أصبحـت كثيرة ج ًدا،
ومالحظـة بشـكل كبير ،فبين املـدن
منـزل كل كيلومتر
ً
والبلـدات تجـد
واحـد ،وهـذا مـا قـد يجعلهـا هدفًـا
للطيران يف بعـض األحيـان ،للتخوف
مـن وجـود مقـر عسـكري ،خاصـة
عنـد وجـود أكرث مـن سـيارة يف مكان
وا حد .
وأضـاف “لذلـك أرى أنـه مـن األسـلم
أن يسـكن الشـخص بين النـاس
وأماكـن تجمعهـم ،ويشـارك الجميع يف
مصائرهـم”.
بين معـارض ومؤيـد لفكـرة املنـازل
املتفرقة تحظى الظاهرة بانتشـار واسـع
وإقبـال مـن األهـايل ،وخاصـة يف املدن
التـي تتعـرض للقصـف بشـكل أكرب من
غريهـا ،بعدمـا كانـت املنـازل البعيـدة
ٍ
غـرف صغيرة ألدوات
سـابقًا عبـارة عن
الزراعـة يف األرايض ،أو مبـان راقيـة
(فيلات) يزورهـا أصحـاب األمـوال
لالسـتجامم والتنـزه.

حمص ..وزن المواليد أقل من كيلو في الوعر
الوعر  -جودي عرش

رمبا كانـت رصخات األطفـال املولودين
حديثًا يف حـي الوعر املحارص ،شـاهدًا
على معانـاة جديـدة بالنسـبة لذويهم،
فالنسـاء الحوامـل يحتجـن إىل أدويـة
خاصـة وغـذاء يسـاعد على الحفـاظ
على الطفـل وحاميته.
ومـن بين نحـو  70ألـف شـخص
يقطنـون الحي يولـد  8أطفـال يوم ًيا،
بشـكل وسـطي ،بحسـب مـا نقلـه
لعنـب بلـدي الطبيـب عيل جمعـة ،من
املشـفى امليـداين يف الحـي ،وهـو رقم
"كبير".
ويصـل الرقـم يف بعض األيـام إىل 30
والدة ،ألن كادر املشـفى يج ّمع الوالدات
يف يـوم واحـد ،لتوفير الكهربـاء
واملحروقـات ،بحسـب الطبيـب.

القصـف إضافـة إىل الجـوع وفقـدان
الحليـب والغذاء الطبيعي لألم ،أسـهمت
يف تهديـد الجنني يف األشـهر األوىل ما
فضلا عن انتشـار
ً
يسـبب اإلجهـاض،
ظاهـرة الـوالدة املبكـرة (يف الشـهر
السـابع) ،األمر الذي يضطـر إىل وضع
الطفـل يف الحاضنـة لعـدة أيام.
قمـر سـعيد ،امـرأة مـن حـي الوعـر،
قالـت لعنـب بلـدي إن الحامـل مهددة
باإلجهـاض يف األشـهر األوىل لعـدم
وجـود أدويـة مثبتـة للحمـل.
وأوضحـت سـعيد أنهـا متزوجـة منـذ
خمـس سـنوات ،لكنها مل تحمـل حتى
العـام املـايض بسـبب خوفهـا مـن
تصعيـد قـوات األسـد يف كل مـرة.
كالم سـعيد أكدتـه الناشـطة الطبيـة،
ياسـمني أم جهـاد ،بـأن فـزع النسـاء

الحوامـل والقلـق املسـتمر نتيجـة
القصـف مـن أكثر الصعوبـات التـي
تواجـه املـرأة الحامـل.
أم جهـاد تحدثـت لعنـب بلـدي عـن
حـاالت وفيـات كثيرة عنـد الـوالدة
بسـبب عـدم توفـر أكيـاس الـدم يف
حـاالت النزيـف الحـاد ،إضافـة إىل
حـاالت إجهـاض كثيرة بسـبب عـدم
توفـر أدويـة خاصـة بالحوامـل ،مـن
فيتامينـات وغريهـا.
وأشـارت الناشـطة الطبيـة إىل أن
ارتفـاع تكاليـف الـوالدة (نحـو 20
ألـف ليرة) دفـع بعـض الحوامـل إىل
االسـتعانة بـ"القابلة" يف املنزل ،األمر
الـذي قـد يسـبب مضاعفـات صحيـة
لـدى األم والرضيـع مـا يسـتوجب
عاجلا.
ً
تدخلا طب ًيـا
ً

أطفال بوزن أقل من كيلو
املـرأة طيلة فترة حملها بحاجـة إىل أغذية
محـدّدة مـن أجـل جنينهـا ،لكـن الوضـع
مختلـف يف الوعـر ،الـذي يغلـب عليـه
نقـص املـواد الغذائيـة والطبيـة وارتفـاع
أسـعارها ،وإن وجـدت فهـي منتهيـة
الصالحيـة ،بحسـب مـا ذكـرت أحلام
محمـد ،إحـدى سـاكنات الحـي.
وأشـارت أحلام إىل أن نسـبة كبيرة مـن
األطفـال يولدون بـوزن أقل مـن الطبيعي،
وقالـت "ولـد أحدهـم (األطفـال) بـوزن
ثالثـة أربـاع الكيلو".
وهـو مـا أكدته قمـر سـعيد ،التـي أنجبت
بعـد خمـس سـنوات ،إذ ولـدت طفلتهـا
بـوزن أقـل مـن كيلوغـرام.
فيما يحـدد األطبـاء الـوزن الطبيعـي
للطفـل عنـد الـوالدة بثالثـة كيلـو ،وهـو

الـوزن املتعـارف عليـه يف طـب النسـاء.
ولفتـت أحلام إىل عـدم متكـن األم ،يف
ٍ
حـاالت كثير ٍة ،من إرضـاع طفلهـا الحليب
الطبيعـي ،بسـبب نقـص الغـذاء الـذي
يسـاعد على "إدرار الحليـب" ،مـن لحوم
وخضراوات وفيتامينـات.
ويصعـب على العائلـة يف حـي الوعـر
إيجـاد الحليـب املجفـف (البـودرة) ،لذلك
تلجـأ األم إىل إعطـاء طفلهـا مـاء األرز
املسـلوق ،والـذي يُعـ ّرض الطفـل إىل
أمـراض كثيرة يف املعـدة.
توجه انتقـادات كثرية للنسـاء الاليت تحملن
يف ظـروف غير مسـتقرة ،خوفًـا على
مسـتقبل األوالد وسلامتهم وسلامة املـرأة
الحامـل ،لكـ ّن الحمـل واإلنجاب ينظـر إليه
هنـا يف الوعـر على أنـه "فعـل مقاومة"،
يتجلى يف الرصخـات األوىل للطفـل.

والدة في الشهر العاشر
مشـكالت كثيرة تعترض النسـاء
الحوامـل يف الحـي ،لكـن أهمهـا
مشـكلة الـوالدة "القيرصيـة" ،كما
تقـول سـامية فهـد ،إحـدى مواطنات
الحـي ومطلعـة على حـاالت الـوالدة،
والتي أكـدت أن بعض الـوالدات تتأخر
أحيانًـا إىل الشـهر العـارش ،لوجـود
طبيبـة واحـدة مختصة بالـوالدة فقط،
باإلضافـة إىل طبيـب تخديـر وحيـد.
فهـد ،التي صـارت متلك خربة بسـيطة
يف التوليـد ،أكـدت أن الطبيبين ال
ميكنهما الدخـول إىل الحـي أثنـاء
القصـف بالطائـرات أو القذائـف ،مـا
يجعـل بعض الـوالدات تتأخر ،مشير ًة
إىل أن ذلـك قـد يعـرض حيـاة الجنني
إىل الخطـر ،إضافة إىل أمـراض عديدة
نتيجـة "ابتالعـه مـاء الرحم".
وشـهد الحـي حـاالت توليـد مـن قبل
نسـاء غير متخصصـات ،عنـد غيـاب
الطبيبـة أو القابلات.
يهدد باإلجهاض
القصف ّ
الخـوف والرعب الـذي تسـببه أصوات
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المســــيح

وضحايا الفوتوشوب

رئيس النظام السوري بشار األسد يرفع
صورة ضحايا التعذيب في مقابلة مع
موقع "ياهو نيوز"
 10شباط ( 2017ياهو نيوز)

محمد رشدي شربجي
أول ما يتبادر للذهن هو أن املعارضة السورية
ال متلك شي ًئا ،وهذا ما تبدو عليه الحال .حلب
سقطت ،ومحيط دمشق تم تفريغه من الثوار
وحواضنهم االجتامعية دفعة واحدة ،وما تبقى
للثورة هناك ليس أكرث من جيوب معزولة يصعب
تخيل -إن مل يحصل سيناريو التفريغ املتوقع
لألسف -أنها قد تشكل يف املستقبل القريب أي
تهديد للنظام.
ويأسا يف إدلب،
الثورة تزداد عزلة وترشذ ًما
ً
املحافظة املتبقية خارج سيطرة األسد ،وأخوة
املنهج مستمرون بإرسال املفخخات لبعضهم
وألهل الشام الذين جاؤوا لنرصتهم.
وعىل صعيد آخر يزداد تخبط "أصدقاء الشعب
السوري" أكرث من أي وقت مىض .تركيا تخلت
عن مطلب إسقاط النظام مقابل تخيل روسيا عن
دعم األكراد ،والسعودية الغارقة يف اليمن ليست
بأفضل ً
حال ،أما الدول األوروبية فقد سلمت
بسيطرة روسيا عىل سوريا ،واألهم من كل ذلك،
مل يعد مطلب إسقاط النظام عىل أجندة أي دولة.
وقد أوضحت مفاوضات أستانة األخرية ميزان
القوى املختل هذا ،فبني أستانة 1وأستانة2
خرست املعارضة وادي بردى ،وكثف النظام
هجومه عىل الغوطة ،بعد أن خرق الهدنة يف
درعا ،عدا عن اعتداءات متكررة من جبهة النرصة
عىل املشاركني يف أستانة ،وبالرغم من تهديد
املعارضة أكرث من مرة بأن سقوط بردى ال يعني
أكرث من سقوط التزامها بالهدنة ،إال أنها مل
تستطع إال االنصياع مرة أخرى والذهاب مرغمة
عىل أمل تحصيل "يشء ما".
كل هذه الحقائق ال جدال فيها ،الصورة بهذه
السوداوية ً
فعل ،وال مجال بحال من األحوال
لتجميلها .ولكن هذه النظرة بالرغم من ذلك تغفل
بعض نقاط القوة التي ماتزال متلكها املعارضة
وبعض القضايا التي ميكن أن تستغلها.
بداية ليس حال النظام بأفضل من حال املعارضة،
فالجميع يعلم أن الدعم اإليراين والرويس
هو العامل األسايس -إن مل يكن الوحيد -يف
صموده ،وليست األهداف اإليرانية والروسية
متطابقة يف سوريا برغم التنسيق الكبري ،واألهم
من ذلك كله هو املوقف األمرييك الطارئ.
حتى اآلن أعطت إدارة ترامب إشارات متناقضة
تجاه كل يشء ،تجاه روسيا ،أو االتحاد األورويب
وحلف الناتو وغريها ،عدا تجاه إيران ،التي التزم
ترامب وأقطاب إدارته الصقور عىل طول الخط
مبوقف عدايئ تجاهها كدولة وثقافة ،وكدور
تخريبي يف املرشق العريب.
تشكل الحرب عىل تنظيم الدولة فرصة أخرى
ال بد عىل املعارضة استغاللها ،فام يبدو حتى
اليوم أن اإلدارة األمريكية متطابقة يف رؤاها
مع القيادة الرتكية ،ومن املمكن للمعارضة إذا
أحسنت الترصف أن تكون رأس الحربة يف معركة
الرقة املرتقبة وبعدها معركة دير الزور وكامل
الرشق السوري.
عدا عن ذلك فامتزال املعارضة تحظى بنفوذ
كبري يف شامل سوريا وجنوبها ،وبإمكانها إذا
نظمت صفوفها أن تكون القوة التي ستعتمد
عليها الواليات املتحدة يف حال نفذ ترامب وعده
بخصوص املناطق اآلمنة ،وعندها سيكون عىل
املعارضة أن تجابه جبهة النرصة يف إدلب ودرعا،
وهو خيار بالرغم من مأساويته إال أنه ال مفر
منه.
عداء أمريكا إليران ،وحرب تنظيم الدولة ،وجبهة
النرصة ،ومناطق ترامب اآلمنة ،هي فرص
املعارضة الحالية ليك تستطيع "البقاء" عىل
فرصا
سطح األرض ،وندرك أن هذه الفرص ليست
ً
حقيقية ،بقدر ما هي األقل سو ًءا بني خيارات
ً
ً
كامل للمعارضة ومتكني
استئصال
تتضمن
األسد من السيطرة عىل كل سوريا.

إبراهيم العلوش
يف بلدة صيدنايا شامل دمشق ،وعىل مقربة
من أكرب متثال للسيد املسيح يف الرشق
األوسط ،تم تعذيب وإعدام أكرث من ثالثة عرش
ألف معتقل سوري بني عامي  2011و،2015
حسب منظمة العفو الدولية بتقريرها الصادر
يف  7شباط .2017
وتؤكد املنظمة أن التعذيب والقتل مايزاالن
مستمرين إىل اليوم يف ذلك الثقب األسود
الذي يطحن شباب سوريا ،من مختلف
األطياف السورية املتعلمة ،واملهنية املؤهلة،
والشجاعة ،واملرصة عىل طلب الحرية
والخالص من نظام االستبداد.
الروس الذين صمموا نظام التعذيب يف
سوريا ،أيام االتحاد السوفيايت الصديق،
وزودوه بقواعد وآليات اإلخضاع وهدر كرامة
املعتقلني ،اعتربوا أن هذا التقرير الدويل يثري
الضغينة بني أفراد الشعب السوري ،وكأمنا
الرباميل املتفجرة التي يرسمون للنظام
تصاميمها وتوزيعها ،تنرش املحبة والسالم
بني أفراد الشعب السوري!
رشيف شحادة ،الناطق غري الرسمي باسم
النظام ،قال لـ"يب يب يس" العربية يف
اليوم التايل لنرش التقرير ،إن هذا الكالم غري
صحيح ،وإننا دولة لديها محاكم وقوانني،
وإنه ال يصدق مثل هذه التقارير ،ومنظمة
العفو الدولية قالت يف تقريرها إن نهاية
عمليات التعذيب تُختتم مبحاكمة يف القابون
مدتها دقيقة ونصف مليئة بالشتائم ،ويكون
املعتقلون قد نقلوا إىل املحكمة مع جثث
اإلعدامات املنفذة يف الليلة السابقة لذهابهم
رص رشيف شحادة أنها
إىل املحكمة ،التي ي ّ
موجودة ..حقًا إنها موجودة!
وزارة العدل يف حكومة املافيا األسدية ،نفت
وجود مثل هذه املامرسات كل ًيا ،وإمعانًا
يف اإلنكار قامت أجهزتها بإعادة متثال
حافظ األسد ،مؤسس هذا املعتقل ،إىل إحدى
الساحات العامة يف مدينة حامة التي تم
تدمري أجزاء كبرية منها يف الثامنينيات،
وقال رأس النظام ملوقع "ياهو اإلخباري"
إن هذا التقرير مزيّف ،وهذه الصور مص ّنعة
بالفوتوشوب.
رغم أن أهايل املعتقلني يدفعون مبلغًا يصل

إىل خمسة آالف دوالر ،الستالم هوية ابنهم
الشهيد ليتأكدوا من مصريه ،ناهيك عن أن
املتاجرة باملعتقلني وترسيب أخبارهم صارت
مصدر ثراء لسامرسة النظام ،وهذا ما مل يذكره
تقرير منظمة العفو الدولية.
سياسة اإلنكار هذه راسخة يف عقيدة املافيا
األسدية منذ الثامنينيات من القرن املايض،
حني اعتقلت ما يقارب  100ألف من شباب
سوريا ،وقد اختفى منهم إىل اليوم حوايل 17
ألف معتقل ،حسب املنظامت والتقارير الدولية،
ناهيك عن تدمري نفسيات املعتقلني ،ومتريغ
كراماتهم ،وتلويث حياة أهلهم وأطفالهم
برسطان التعذيب ،والحرمان الذي يقرتب
من الخيال كام يقول املعتقلون ،وقد ذكر
أحد املعتقلني يف التقرير :كنا نتمنى املوت،
ونشعر بالحسد تجاه املعتقلني الذين كنا نراهم
يساقون إىل غرف اإلعدامات ،فقد تخلصوا
من التعذيب ،والحرمان الذي يصل إىل القتل
املجاين وقطع املياه ملدة قد تصل إىل تسعة
أيام متواصلة ،ما اضطر الكثري منهم لرشب
بولهم لئال ميوتوا من العطش.
يرصد التقرير اإلعدامات منذ بداية الثورة
السورية يف عام  2011حتى نهاية عام
 ،2015ويذكر أن عمليات اإلعدام تتضاعف
قبيل إصدار املراسيم التي قد تتضمن العفو
عن بعض املعتقلني .وال يع ّرج عىل املامرسات
التي قام بها النظام يف مواقع أخرى غري
صيدنايا ،والتي يتم تقديرها بالعرشات ،إن مل
يكن باملئات من أماكن اإلعدام والتعذيب ،والتي
توسعت مع اندالع الثورة السورية ،لتصل
إىل الشوارع والحارات عىل الحواجز ،حيث
يتم تعذيب الناس وإهانتهم عل ًنا وترهيبهم
مبختلف الطرق التي تنتهك كرامات شعب
سوريا ،وتدفعه إىل إخالء البالد للمستوطنني
اإليرانيني املنهمكني بهندسة طائفية علنية
ال تخفيها الدولة اإليرانية نفسها وعىل أعىل
املستويات.
منذ الثامنينيات ورطت مافيا عائلة األسد
الكثري من العلويني وجعلتهم واجهة
ملامرساتها اإلرهابية ،إذ يورد التقرير يف
سوق املعتقلني إىل غرف
الصفحة  21طريقة َ
اإلعدامات ،عىل لسان أحد الحراس السابقني
يف املعتقل ،وذلك بعد أن يتم اخبارهم بالعفو
عنهم والتجمع لنقلهم إىل السجون املدنية:
" ...وتشهد الزنزانة الكثري الكثري من الرضب،
ويصار إىل نزع الثياب عنهم ،وإعطائهم زيًا
موحدً ا أزرق اللون ...وكنت أقف عند باب
املبنى األحمر بينام يقتاد املحتجزون إىل
السيارة ،وكنت يف البداية أرافقهم إىل املبنى
األبيض ،ولكن أصبح األمر يقترص الحقًا عىل
الحراس العلويني فقط .ومل أعد أقم بذلك
الدور يف آخر أيامي يف صيدنايا ألنني سني،
وخشية أن أخرب السجناء مبا ينتظرهم فتثور

أعامل شغب يف السجن".
عرب هذا الثقب األسود الذي تم تأسيسه يف
صيدنايا أيام األسد األب ،تم تخريج آالف
اإلرهابيني وتصديرهم اىل العراق ولبنان
وغريهام ،ومع بداية الثورة صار تصدير
اإلرهاب سياسة رسمية للحكومة األسدية
ضد الشعب السوري نفسه ،فبعد إعالن رأس
النظام عن إطالق رساح ستني ألف سجني
جنايئ ليعيثوا فسادًا ،قرر النظام إطالق
عقاربه اإلرهابية التي كان يصدّ رها إىل
الخارج ،وكان قادة داعش والنرصة من أبرز
خريجي هذا املعتقل الوحيش ،إذ انطلقوا
ليامرسوا اإلرهاب ضد الشعب السوري والعمل
عىل تكفريه ،ومحاربة ثورة الحرية ،ومنع
مقاتلة النظام بحجة أن الشعب السوري مرتد
وكافر ،ويجب إصالحه يف معاقل أنشأها
هؤالء اإلرهابيون عىل شاكلة سجن صيدنايا،
وسجون عراق صدام حسني التي كان يديرها
الضباط السابقون يف مخابرات نظام البعث
العراقي ،والذين ال يقلون وحشية عن ضباط
مخابرات املافيا األسدية.
يؤكد التقرير عىل أهمية إحالة مسؤويل
النظام املتورطني بجرائم ضد اإلنسانية إىل
املحاكم الدولية ومحاسبتهم ،مبن فيهم رأس
النظام الذي تقع اإلدانة املبارشة عليه ،حتى
وإن كان يوكل تصديق أحكام اإلعدام التعسفية
لغريه من املسؤولني ،فاملسؤولية األوىل تقع
عليه ويجب محاكمته ألن الدستور يشرتط
تصديق رأس النظام عىل أحكام اإلعدام ،وعىل
الدول الراعية للنظام مثل روسيا وإيران ،والتي
يقوم النظام بأعامله الوحشية مبعرفتهام،
وتحت إرشافهام ،أن يوقفا هذه الجرائم ضد
اإلنسانية ً
حال.
املسيح ينظر من فوق تلة متثاله العالية ،قرب
سيدة صيدنايا ،إىل املعذبني السوريني ،وتدمع
عيون رسول املحبة والسالم وهو يشاهد أمام
عينيه عمليات الصلب والشبح والرضب حتى
املوت ،والعامل يختار بشار األسد كحليف
ملحاربة اإلرهاب الذي تنتجه مؤسساته
رصون عىل تبني بشار
القمعية ،والروس ي ّ
األسد كضامن ملصالحهم ،واإليرانيون يعتربون
بشار األسد خشبة األمان لحامية مرشوعهم
الطائفي.
أما السوريون الذين دفعوا الغايل والرخيص،
جروا من بيوتهم ،ومات أبناؤهم تحت
و ُ
ه ِّ
التعذيب ،و ُد ّمرت بيوتهم تحت القصف ،فلن
يصغوا لهذا العامل املتوحش ،رشيك النظام يف
تجاهلهم الذي يصل إىل نفي وجودهم بالكامل،
ولن يقبلوا باستمرار مصانع الرعب واإلرهاب
األسدية ،وستكون إحالة املتورطني بهذه الجرائم
إىل املحاكم الدولية والوطنية من أهم املطالب
وحتم ستكون أوىل إجراءات الدولة
والرشوط،
ً
السورية الجديدة مهام تأخر قيامها.
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حلب في عين الخطر اإليراني

حذام زهور عدي
مل تعد أساليب سياسة ماليل إيران خافية
عىل متابعيها أو عىل من تُ ا َرس عليهم ،فقد
متيزت بالصرب وطول النفس الذي يسمح لهم
بتجاوز أي عرثة أو فشل يواجهونه يف مرحلة
ما من مراحل مسريتهم وااللتفاف عليها ،إما
ً
أموال غري
بالجعجعة اإلعالمية التي كرسوا
قليلة من أجلها ،أو بالعمل من خالل خطة
بديلة كانوا قد رسموها ملعالجة تلك املواقف،
أو بكليهام م ًعا وهو الغالب لديهم.
وأغلب الظن أنهم عندما دعوا بوتني إىل
التدخل العسكري يف سوريا كانوا يعلمون
أن له مصالح فيها ،وأنه سينافسهم يو ًما ما
وقد يصطدمون معه يف مرحلة ما من تلك
املسرية ،لكن ما كان يهمهم وقتها هو تحالف
يُنهي وضع الثورة املسلحة للسوريني ،إذ مل
يستطيعوا بقضهم وقضيضهم تحقيق انتصار
عليها ووضع ح ٍد لخسائرهم يف معاركهم
كلها.
واليوم الحت لحظة االختالف بينهم وبني
السياسة الروسية ،وخاصة بعد سقوط حلب،
إذ مل يسمح الروس ،كام قيل ،مليليشيات
املاليل باملهرجانات التي يستفزون بها املغلوب
عىل أمرهم بقوة السالح ،وال برسقة منازلهم
وتعفيشها عىل طريقة التشبيح السورية…
ال أظن أن الروس فعلوا ذلك تعففًا وإنسانية
منهم ،بل محاولة الستاملة من تبقى من
الحلبيني باملدينة وتكريس نفوذهم فيها.
مل يُعجب قوى املاليل ذلك املوقف ،لكنهم ال
يريدون إعالن أي خالف قد يوصلهم إىل فك
التحالف بينهم وبني بوتني ،فتحالفهم معه
أهم بكثري من مصالحهم اآلنية يف حلب أو
سوريا ،إنه الضامن ملصالحهم عىل املستوى
الدويل ،لكنهم لن يستسلموا ملشيئته فلديهم
خططهم التي وضعوها منذ تحالفهم السوري
معه ملعالجة مثل هذه الحالة ،لقد استطاع أن

يوقفهم عسكريًا لكنه لن يستطيع إيقافهم
اجتامع ًيا ،فليس للروس الحيثيات التي تسمح
لهم بالتغلغل داخل املجتمع الحلبي وبالتايل
إنشاء قواعد اجتامعية تحقق لهم ما عجزت
أسلحتهم ومقاتلوهم عن تحقيقها .وال سيام
أن النظام األسدي ترك كثريًا من املفاتيح
االجتامعية والثقافية بأيديهم وقد استطاعوا
أن يفتحوا بها كثريًا من األبواب املغلقة سابقًا،
ونظرة تأمل ملا جرى ويجري يف حمص
ودمشق وبعض األرياف السورية كفيلة
بالداللة عىل نجاحهم النسبي يف هذا الجانب.
وهكذا كانت رسعتهم يف تنفيذ الخطة "ب"
لحلب مذهلة ،فام إن صمت صوت الرصاص
حتى سارعت أجهزتهم الدعوية إىل فتح
املدارس ،من املراحل األوىل وحتى الثانوية ،ومل
مير شهر عىل "تحرير حلب" حتى كانت أكرث
من سبعني مدرسة قد أصبحت عاملة يف حلب
الرشقية بتمويل إيراين وإدارة إيرانية ومناهج
إيرانية ،وأساتذة من املحتاجني الحلبيني -وما
أكرثهم -موجودين مع أساتذة من حزب الله،
للتعليم يف تلك املدارس .واملضحك املبيك أنهم
يجمعون أهايل الطلبة ويُحارضون فيهم
ليتربؤوا من القصف الرويس وليلبسوا أمامهم
ثوب الحامم الوديع ويُخربوهم بأن سياسة
السيد الويل الفقيه كانت تريد حصارهم فقط
وال تريد تدمري منازلهم وقتلهم تحت القصف
كام فعل الروس! مبعنى آخر كان الويل الفقيه
يريد قتلهم باملوت الرحيم وليس بقسوة
القصف الرويس ،كام فعل ويفعل يف أماكن
أخرى ،وأن الويل الفقيه أرحم بهم من آبائهم
وأمهاتهم ،وأنهم مع املظلومني يف أي مكان
من العامل ،مكلفني من اإلمام الغائب برفع
املظلومية عن أي فئة تعاين من الظلم.
وهكذا يتنافس الروس واملاليل يف محاولة
لبس القناع األبعد عن التوحش الذي أذاق
السوريني يف سوريتهم مر العذاب ،وكأن
السوريني أقل ذكاء من معرفة حقيقة ما
يجري ،وكأنهم مل يدفعوا دماء أطفالهم
وخراب منازلهم وضياع أرسهم بسبب ما وقع
عليهم من مظامل.
وعىل عادة سياسة املاليل فهم يُف ّعلون حصة
"املؤلفة قلوبهم" ،التي أوقف تنفيذها الخليفة
الثاين عمر بن الخطاب ،بأن يُقدموا املعونات
املالية للمحتاجني رشط الوالء لوليهم الفقيه،
كام يُقدمون املنح الدراسية املجانية مع راتب
شهري ملن يريد من السوريني ،وهذا ما أعلنوه

تشاهدونه في  1و  10و 20
من كل شهر
على عنب بلدي فيديو

يف حلب ،ملن يرغب مبتابعة دراسته الجامعية
يف أي فرع منها ،أو دراساته العليا ،لكن فقط
عىل من يقبل املنحة أن يلتحق بدورة لغة مدة
زمنية محددة يدرس خاللها املذهب الجعفري
ويتبنى طريقة الويل الفقيه يف فهمه.
إن استغالل املاليل لحاجة السوريني املادية
والعلمية ،بعد أن دمروا منافذهم االقتصادية
ومدارسهم وأفسدوا جامعاتهم بالتعاون
املقصود مع النظام األسدي ،من أشد األخطار
عىل املجتمع السوري ،فحركة التشييع التي
نجحت ً
قليل سابقًا هي اآلن قابلة للنجاح
أكرث بسبب الظروف املستجدة ،والتشييع الذي
يعمل املاليل له ليس مسألة تبديل معتقدات
السوريني فقط ،إمنا معناه الواضح متا ًما
إلحاق املتشيعني سياس ًيا بالويل الفقيه
وبالتايل الهيمنة اإليرانية التامة عىل القرار
السوري ،كام هيمنوا عىل القرار العراقي
الذي ما عاد باستطاعة أي سيايس عراقي
اليوم تجاهله ،وهم يعلمون متا ًما أنهم
عندما ميلكون قاعدة اجتامعية واسعة فإن
أحدً ا لن يستطيع التأثري عىل إضعاف تلك
الهيمنة ،حتى لو أجربوا عسكريًا عىل سحب
ميليشياتهم وحرسهم الثوري وقواتهم كلها.
ذلك هو الخطر الذي يواجهه السوريون،
والحلبيون خاصة ،اليوم ،والذي ال يقل عن
خطر إبادتهم وترشيدهم وكوارثهم األخرى،
فهو إلغاء لتاريخهم ومواطنتهم ووطنهم
وحرية قرارهم ،إنه الخطر الذي يسمح للويل
الفقيه أن يقف مفاخ ًرا مبا أنجزه بإلحاق
العراق ولبنان وسوريا واليمن ...بالهيمنة
اإليرانية وتحويل حكامها (ساخ ًرا منهم،
وهم يستحقون أكرث من تلك السخرية) إىل
مستشارين له كام قال.
فهل تستطيع السياسة الروسية بالقصف
املتوحش الوقوف بوجه تلك السياسة؟
هذا إن صحت اإلشاعات وأرادت ذلك ،أو
هل باستطاعة املعارضة السورية بشقيها
العسكري والسيايس اإلعالمي إيقاف التمدد
االجتامعي للماليل اإليرانيني؟
أم أن الشباب السوريني كفالء بإيجاد الوسائل
الالزمة إلنقاذ املجتمع الحلبي من مكر املاليل
وخبثهم واسرتجاع الوطنية السورية والوالء
لسوريا وسيادتها فقط الغري؟ وهل ستشهد
سوريا ثورة جديدة يقودها أولئك الشباب
الذين يواجهون الخطر وج ًها لوجه ،فالحاجة
أم االخرتاع ،وسوريا ّ
الولدة لن تعدم أمثالهم.
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خطوط الفصل وقنوات
الوصل في الشمال السوري
براء الطه
لن نبالغ يف القول إننا يف األسطر األخرية من
قصة التوغل الرتيك العسكري املبارش يف الشامل
السوري ،وما كان لهذه القصة أن تكتب لوال
الرعاية الروسية البحتة التي ألزمت جميع األطراف
بالخطوط التي رسمتها.
الترصيح الذي صدر من وزارة الدفاع الروسية،
والذي لفت إىل أن "القوات الحكومية السورية
وصلت ،نتيجة الهجوم عىل بلدة تادف ،إىل الخط
الفاصل مع تشكيالت الجيش السوري الحر ،إذ
تم التنسيق حول هذا الخط مع الجانب الرتيك"،
يرسم بوضوح طبيعة معارك املرحلة املقبلة،
ويبي الجغرافيا التالية لجميع األطراف.
وسريها
ّ
يبدو للوهلة األوىل أن الخرائط متشابكة واألوضاع
إىل مزيد من التعقيد ،لكن طريقة تحرك الجيش،
وأوضاع حلب اإلنسانية سيكون لها الثقل األكرب
يف تحريك الدفة بعكس هذا االتجاه ،يتضح ذلك
بقراءة مبسطة لواقع الشامل السوري عمو ًما
واملنطقة التي سيطرت عليها "درع الفرات"
خاصة ،مضافة إليها مدينة الباب التي لن يستغرق
السيطرة عليها زمن أكرب من أسبوعني ،والتي
ستبني مصري مشاركة القوات الرتكية أو من ينوب
عنها يف السيطرة عىل مدينة الرقة.
اختلف التكتيك العسكري للجيش السوري يف هذه
املعركة التي انطلقت من الجنوب الغريب لريف
الباب ،فكانت اسرتاتيجية الجيش يف السابق
تعتمد عىل العزل والتطويق (تحويل املناطق لجزر
منفصلة) يليها السيطرة ،بينام يف هذه املعركة
اعتمد عىل الطريقة "التقليدية" أو الكالسيكية يف
التقدم ،ليصار اىل قطع طريق إمداد التنظيم عن
مدينة الباب.
كان الهدف من ذلك هو قطع الطريق ألي محاولة
تركية للسري باتجاه ديرحافر بعد الباب وتشكيل
جبهة صد ألي محاولة لهذا التقدم أو االخرتاق
باتجاه الجنوب ،هذا التقدم لن يكفي ملنع املحاوالت
الرتكية أو لتسكني هذه الجبهة ،لذك يبقى أن يتابع
الجيش تقدمه إىل الشامل الرشقي لكويرس ،ليصل
هذه املنطقة مع حدود مناطق سيطرة قوات سوريا
الدميقراطية يف "ميل ويران" و"أبو منديل" ،وكلتا
رتا عن تادف،
املنطقتني تبعدان حوايل  25كيلوم ً
إضافة لتحريك محور كويرس باتجاه ديرحافر،
وأهمية هذا املحور تكمن يف رضورته امللحة لتأمني
مياه الرشب ملدينة حلب بعد أن أوقف التنظيم ضخ
املياه القادمة من نهر الفرات للمدينة .ناهيك عن
أن هذا املحور يفتح الطريق باتجاه مسكنة وتال ًيا
الطبقة ،وبذلك يكون الجيش سيطر عىل أهم املدن
للتنظيم يف الشامل ،والتي تشكل عقد ربط للعديد
من املناطق ،إضافة إىل مدينة الطبقة التي تعد أهم
مدينة فعلية يف محافظة الرقة ،وستكون عملية
السيطرة عليها يف غاية الحساسية والدقة.
أما بالنسبة لقوات درع الفرات املدعومة بالقوات
الرتكية فلن يكون لها سوى التفاهامت السياسية
مع الجانبني األمرييك والرويس ،لتحقيق أي
سيطرة جديدة ،إن كان يف منطقة منبج أو حتى
يف محافظة الرقة.
وحتى لو مل يقطع الجيش الطريق عىل هذه
القوات من جنوب رشق الباب فإن توغلها باتجاه
الرقة سيواجه بالكثري من األخطار واملعوقات،
فالحديث عن التقدم باتجاه الرقة انطالقًا من
رتا أو تزيد،
الباب يعني التوغل ملسافة  220كيلوم ً
وهذا يجعل من خطوط اإلمداد طويلة جدً ا يف
بيئة مفتوحة وهو ما سيعرضها لخطر الهجامت
املتكررة والدامئة يف محيط أقل ما يوصف بأنه
غري آمن.
هذا من ناحية ،ومن الناحية األخرى فإن األتراك
ليسوا بوارد فتح جبهة قتال حقيقية مع الكرد،
لن تحقق لهم سوى االستنزاف الجدي ،مع رفض
أمرييك -رويس .ما يريده األتراك من الرشيط
الحدودي هو جعله قاعدة انطالق متقدمة لحربهم
ضد الكرد وليكونوا رشيكًا أساس ًيا يف عملية
التسوية املستقبلية يف سوريا ،عرب الفصائل
والقوى التي يدعمونها.
لذلك ويف حال ظهر التفاهم عىل العلن سيكون
باب الدخول للرقة هو "بوابة تل أبيض" ،بواجهة
عربية رصفة ،ورمبا يكون ذلك خالل األشهر
القليلة املقبلة.
ما نؤكد عليه هنا أنها ليست املرة األوىل التي
تتعرض فيها هذه املنطقة ملحاولة التمزيق
والتقسيم ،لكن ما يعود لجمع شتاتها هو حاجة
كل جزء منها لآلخر ،ورمبا قدرها.
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فعاليات ومبادرات

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 261األحد  19شباط/فبراير

ُ
ّ
"بنفسج" تدرب معلمين متطوعين
في ريفي إدلب وحلب

شمل ً 62
طالبا

ُ
ّ
"البشائر" تكرم الطالب
الناجحين في الغوطة الشرقية

عنب بلدي  -خاص

بـدأ الربنامـج التعليمـي يف منظمـة
“بنفسـج" دوراته يف مدينـة إدلب ،منذ
مطلـع شـباط الجـاري ،وتسـتمر حتى
نهايتـه ،يف مناطـق ريفي إدلـب وحلب
الغـريب ،مسـتهدفًا عـددًا مـن املعلمني
واملتطوعين يف املجـال التعليمـي
وحاميـة الطفـل.
مـد ّرس اللغـة العربيـة عصـام طالـب،
حضر ورشـتني ضمـن برنامـج دورات
املنظمـة ،األوىل كانـت يف اإلسـعافات
األولية النفسـية ،ويقـول إنها ع ّرفته عىل
خربات جديـدة يف التعامل مـع األطفال
“خلال األزمات بشـكل خـاص”.
والـدورة الثانيـة التـي حرضها املـد ّرس،
وهـو خريـج جامعة حلـب عـام ،2007
هـي تدريـب املعلمين ،ويشير إىل أنها
كانـت غنيـة باملعلومـات املفيـدة يف
طرائـق التدريس" ،ما سيسـاعدين خالل
تدريسي لطلاب الثالـث الثانوي”.

من حفل تكريم الطالب الناجحين في الغوطة الشرقية  18 -شباط ( 2017عنب بلدي)

عنـب بلدي  -خاص

رمبا تكـون احتفـاالت تكريـم الطالب
الناجحين متكـررة يف الغوطـة
الرشقيـة ،إال أن حفـل التكريـم الـذي
رعـاه القسـم التعليمـي يف منظمـة
"البشـائر" اإلنسـانية ،عصر السـبت
 18شـباط ،وشـمل الناجحين يف
الفصـل الـدرايس األول ،كان مختلفًـا
يف نظـر الطفـل بلال الريـس ،مـن
الصـف السـابع اإلعـدادي.
حصـل بلال على عالمـة 301
مـن أصـل املجمـوع الكامـل (310
ٍ
حديـث إىل
ويعبر يف
درجـات)،
ّ
عنـب بلـدي عـن سـعادته بالتكريـم،
"حصلـت عىل ظـرف فيه مبلـغ مايل،
وهديـة مل أفتحهـا ألعـرف محتواهـا"،
مؤكـدًا أن همتـه "عاليـة" ،لتحقيـق
املجمـوع الكامـل خالل الفصـل املقبل.
يوافـق طالـب الصـف الثامـن محمـد
خلبـوص ،زميلـه بلال ،ويقـول إنـه
حصـل على مجمـوع  240درجـة،
را أن التكريـم "حافـز للوصـول
معتب ً
إىل درجـات أعلى ،واختبـار لقدراتـه
قبـل خـوض تجربـة شـهادة التعليـم
األسـايس”.
ً
طالبا
تكريم أكثر من 60
حضر الحفـل أكثر من  700شـخص

بدأت منظمة "البشائر" عملها
مـع انطلاق الثـورة ،تحـت
مسـمى "مجلس ريف دمشـق
اإلغـايث" ،وتطـورت لتوسـع
نشـاطاتها خلال السـنوات
الخمـس املاضيـة ،مـن خالل
رعايـة مشـاريع تعليميـة
وتربويـة وتوفري فـرص عمل،
وفـق القامئين عليهـا.
مـن ممثلي الفعاليات املدنيـة ،ورئيس
املجلـس املحلي يف مدينـة دومـا،
خليـل عيبـور ،وقائـد فصيـل "جيـش
اإلسلام" ،عصـام بويضـاين ،إضافـة
إىل ممثلين عـن مديريـة الرتبيـة يف
ريف دمشـق.
وشـمل التكريـم أكثر مـن  60طال ًبـا
وطالبـة مـن مـدارس "الحكمـة"
ومعاهـد "املعرفـة" ،وتديرهما منظمة
"البشـائر" يف مدينـة دومـا ،ويقـول
عدنـان ناجي ،مديـر قسـم التعليم يف
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي،
املنظمـة ،يف
إن التكريـم جاء "لشـحذ همـم الطالب
وتشـجيعهم".
توزع الطلاب املكرمـون إىل  36طال ًبا
مـن مـدارس "الحكمـة" ،و 26آخرين
من معاهـد "املعرفـة" ،ويوضح ناجي

ال طين في شوارع المخيم
بعد اليوم

“الشرطة الحرة”
ّ
تعبد طرقات
باب السالمة

أن املدارس تضـم  3120طال ًبا نظام ًيا،
مـن الصـف األول االبتـدايئ إىل الثالث
الثانـوي العلمـي موزعـة يف مدينـة
دوما.
معاهـد "املعرفـة" خُصصـت للطلاب
املنقطعين عـن الدراسـة بسـبب
الحـرب ،ووفـق مدير القسـم التعليمي،
فـإن عددهـم وصـل اليـوم إىل 800
طالـب (من الصـف التاسـع إىل الثالث
الثانـوي فقـط) ،وأظهـروا تطـو ًرا
جيـدًا ،وفـق رؤيتـه.
"اختيـار الهديـة مهـم ،لذلـك اخرتنـا
كت ًبـا نراهـا رضوريـة لـكل طالـب"،
يوضـح ناجـي ،ويلفـت إىل أن املبالـغ
املاليـة ،التي حصـل عليهـا الناجحون،
مقدمـة مـن قائـد "جيش اإلسلام".
يُجمـع مـن حضر حفـل التكريـم،
على أنـه "رضوري لكي يشـعر
الطالـب بثمـرة جهده" ،ويقـول عدنان
سـليك ،مديـر الرتبيـة والتعليـم يف
ريـف دمشـق ،إن "العمليـة التعليمية،
تطـورت خلال سـنوات الثـورة ،كما
زاد عـدد املقبلين ،ممـن انقطعـوا عن
الدراسـة".
"النجـاح يسر الخاطـر دامئًـا يف
كل يشء" ينهـي سـليك حديثـه إىل
عنـب بلـدي ،مؤكـدًا أن أي تطـور يف
املجتمعات ،أساسـه تطوير املؤسسـات
التعليميـة ،التي ترقـى بالطالب وتيرس
دورهـم يف بنـاء سـوريا املسـتقبل.

إدلب  -طارق أبو زياد

“ينـام الطين معنـا يف الخيـم” ،يقـول
الشـاب محمـد ،أحـد سـكان مخيـم بـاب
السلامة الحـدودي شمال حلـب ،مبد يًـا
تفاؤلـه مبشرو ٍع جديـد لتمهيـد طرقـات
املخيـم وتسـويتها.
انطلقـت املرحلـة األوىل مـن مشروع
"االسـتجابة الرسيعـة” ،لتسـوية الشـوارع
يف املخيـم بفرشـها بالبحـص و“الزفـت”.
وأطلـق املشروع ،يف  10شـباط الجـاري،
مـن قبـل كل مـن "الرشطـة الحـرة"،
بالتعـاون والتنسـيق مـع إدارة املخيـم،
ومنظمـة "أمـان وعدالـة مجتمعيـة” ،التـي
نظ ّمـت عـدة مشـاريع مـن هـذا النـوع يف
األرايض املحـررة شمال سـوريا.
عنـب بلـدي تحدثـت مـع نائـب مديـر مخيم
بـاب السلامة ،نـزار نجار ،وقـال إن "إدارة
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دورات متكررة على مدار شهر
عمـر جاملـو ،هـو أحـد املدربين
ضمـن الربنامـج ،يقـول لعنـب بلـدي
إن التدريبـات تسير وفـق مرحلتين،
األوىل حول اإلسـعافات النفسـية األولية
وحاميـة الطفـل ،مـن خالل املامرسـات
الرتبويـة ،وتسـتهدف  210متطـوع
ومتطوعـة مـن العاملين يف مواقـع
"بنفسـج" التعليميـة.
تشـمل التدريبـات  14موق ًعـا تعليم ًيـا،
أبرزهـا “حـارم ،سـلقني ،كفرتخاريـم،
ملس ،مخيـم عائـدون ،مخيـم قادمون،
حربنـوش ،كللي ،باتبـو ،واألتـارب”،
وجميعهـا تنتشر بين ريفـي إدلـب
الغريب والشمايل وريف حلـب الغريب.
املرحلـة الثانية تشـمل تدريبـات التعليم
الشـامل والتدريـب األسـايس للمعلمني،
وفـق املدرب محمد القاسـم ،الـذي يقول
معلما ومعلمـة،
إنهـا تسـتهدف 168
ً
ضمـن  24سـاعة تدريبية ،تسـتمر عىل
مـدار ثالثـة أيام.
ويـرى القاسـم أن اسـتجابة املتدربين
"نقطة مهمـة” فمعظم املتدربين كانوا
را
متطوعين يف مواقـع املنظمـة ،مشي ً
"كانـت االسـتجابة جيدة ضمـن املواقع
التـي انتهـت الـدورات فيهـا ،وجـاءت
بسـبب ضعـف املعلمين يف مجـال
عملهـم ،كوننـا مرشفين عىل املـدارس
ومطلعين على تعاملهم مـع الطالب".
دمج التالميذ المهجرين
مع المحليين
أنهـت صفـاء الحاجـو بكـر مـن حلب،
خريجـة كليـة الرتبيـة ،الدورتين
التدريبيتين وحصلـت على شـهادة
الحضـور ،وتقـول لعنـب بلـدي إنهـا
اسـتفادت يف كيفيـة التعامـل مـع
األطفـال خلال األزمـات ،وخاصـة
املهجريـن من حلـب يف الفترة األخرية.

نسـقت مـع منظمـة أمـان وعدالـة
املخيـم ّ
مجتمعيـة ،بدراسـة واقـع الطرقـات داخـل
املخيـم ،لفـرش البحـص ،وتسـوية الطرقات
ورش مـادة الزفـت عليهـا".
وعـاىن سـكان املخيـم خلال األشـهر
املاضيـة ،وخاصـ ًة يف فصـل الشـتاء،
ظروفًـا صعبـة ،أبرزهـا الحرائـق املتتاليـة
التـي اندلعـت يف عشرات الخيـم ،وأودت
بحيـاة أطفـال ومدنيين ،جـراء اشـتعال
ظل
املدافـئ املعتمـدة عىل مـادة الـكاز ،يف ّ
صعوبـة الوصـول إىل أماكـن الحرائـق مـن
قبـل سـيارات اإلسـعاف وفـرق اإلطفـاء.
وأضـاف نائـب املديـر "سـيحقق املشروع
الكثير مـن التسـهيالت لعمليـات إطفـاء
الحرائـق التـي تحصـل داخـل املخيـم،
عـدا عـن تسـهيل عمليـة وصـول سـيارات
اإلسـعاف يف حـاالت املـرض والـوالدة ومـا
شـابهها مـن هـذه الحـوادث".

تُـد ّرس صفـاء مـاديت الرياضيـات
والعلـوم الطبيعيـة منذ خمس سـنوات،
لتالميـذ الصفين الخامـس والسـادس
االبتـدايئ ،وتـرى أنـه من خلال الدمج
مـع التالميـذ املحليين ورفدهـم مبـا
ينقصهـم ،ميكـن إعـادة تأهيـل التالميذ
املهجريـن مـن حلـب.
وتتحـدث املعلمـة عن نشـاطات متنوعة
ومفيـدة ،ونقاشـات جـرت لبحـث
املشـاكل التـي يتعـرض لهـا املعلـم،
وكيفيـة التعامل الصحيح معها ،وتشير
"طبقنـا أغلب النشـاطات يف مدارسـنا
حلـول
ً
بعـد الـدورة ،ووجدنـا فيهـا
واقعية تخـدم العمليـة التعليمية ككل".
"من املهـم أن يكون املتعلم بحالة نفسـية
جيـدة لتسـهيل التعامـل معـه" ،عبـارة
تقولها صفاء وترفقها بابتسـامة عريضة،
وتتابـع حديثهـا "تعرفنـا على معظـم
املشـاكل النفسـية التـي تواجـه الطفـل
وكيفيـة التعامـل معهـا ،ونسـعى لتهيئة
بيئـة آمنـة ومريحة لهـم يف املدرسـة".
املـدرس يوسـف غضـب يعمـل منـذ
خمس سـنوات مـع منظمـة "Save the
 ،"childrenتحـدث إىل عنـب بلدي عن
نقـاط أخرى غطتها التدريبات ،وشـملت
ربا أن نجـاح العملية
“رفاه املعلـم” ،معت ً
التعليمية ،مرتبط بشـكل أسـايس بدور
املعلـم ،وقدرتـه على دمـج األطفال يف
مسـتوى تعليمـي واحد.
"لدينـا أعـداد ال بـأس بها مـن التالميذ
النازحين ،ونواجه صعوبـات يف عملية
دمجهـم يف الصفـوف ،يف ظـل الفروق
العمريـة ،وانقطاع بعضهم عـن العملية
التعليمية لفترة طويلة” ،يقول يوسـف
غضـب ،مضيفًا "هنـا يكمـن دور املعلم
يف اسـتيعابهم ومراعـاة الظـروف
وإيجـاد الحلـول املناسـبة للتعامـل
معهم " .
مئات األطفال مـن املهجرين واملنقطعني
عـن الدراسـة ،انضمـوا إىل زمالئهم يف
مـدارس إدلـب وحلـب ،إال أن معظم من
حرض الـدورة ،يجمـع عىل أن األسـلوب
التعليمـي ،أهـم مـن تلقين التالميـذ
الـدروس اليوميـة ،بعيـدًا عـن مراعـاة
مـا مـروا بـه خلال فترة انقطاعهـم،
واختلاف البيئـة التـي يعيشـون فيها.
عرفـت منظمـة "بنفسـج"
ُ
بعملهـا يف املجـال اإلغـايث
والطـوارئ والدعم النفيس يف
الشمال السـوري.
تأسسـت املنظمـة يف مدينـة
إدلـب عـام  ،2011على
أيـدي مجموعـة من الشـباب
"الطامـح لخدمـة املدينـة
وأهلهـا" ،وتوسـعت منـذ ذلك
الحين ليصـل عـدد الكـوادر
العاملـة فيهـا اليـوم إىل أكرث
مـن  350شـابًا وشـابة.

كما سـيوفر متابعـة الكـوادر األمنيـة،
املتمثلـة بالرشطـة الحـرة ،لحـاالت الرسقـة
والنهـب ،والشـاذين عـن القانـون ،عـدا عن
سـهولة التنقل للسـيارات العامـة والخاصة،
والتـي أصبحـت مقبولـة يف الوقـت الحايل،
بحسـب النجـار.
الشـاب محمـد ،أحـد سـكان املخيـم ،أوضح
لعنـب بلـدي ،خلال جولتهـا يف املخيـم
تزام ًنـا مـع تنفيـذ املشروع ،أن “عشرات
الحرائـق التـي تندلـع يف املخيمات
بين الفترة واألخـرى ،يقـوم املدنيـون
بإطفائهـا ،فبينما تصـل إليهـا اإلطفائيـة
يكـون األهـايل أخمـدوا الحريـق”.
"مل أعـد اليـوم بحاجـة للبس الجزمة للسير
يف املخيـم ،يكفينـا حال ًيـا امليش بالشـحاطة
(حـذاء صيفي مكشـوف)” ،أضاف الشـاب،
متم ّن ًيـا تعاونًـا مـن قبـل املنظمات لتغطيـة
كافـة املخيمات يف املنطقة.

مـجــزرة
في

ذكرى المجزرة
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ّ
حمويون قتلهم التشظي على عتبات مدينتهم

ثالث وقائع عاشتها حماة في شباط

مـجــزرة

إسدال الستار عن تمثال حافظ
األسد في مدينة حماة 13 -
شباط ( 2017فيسبوك)

في ذكرى المجزرة
سارع عمال البلدية مساء األحد إلى تنظيف منطقة "دوار النسر" في مدخل حماة الجنوبي ،وتزيينها باألعالم وصور
"الرئيس المفدى" ،فاالثنين ( 13شباط) هو موعد إسدال الستار عن تمثال "القائد الخالد" ،وما يرافقه من أهازيج
ً
ظروفا عاشها أهالي المدينة عقب المجزرة الكبرى  ،1982والتي
وحلقات دبكة وهتافات "وطنية" ،تحاكي
ً
شهدت في ذات اليوم قبل ً 35
ً
جماعيا لسكان حي الحميدية.
إعداما
عاما
عبادة كوجان /حسن مطلق
االثنين "األسـود" ،احتضـن أيضً ـا
فتيـل مواجهـات دمويـة ،بين جامعـات
تدّعـي مقارعـة النظـام الحاكـم ونصرة
السـوريني ،أسـفرت عـن مقتـل عشرات
الحمويين ،وكشـفت تصفيـة آخريـن من
أقرانهـم ،لتكـون مجـزرة بين الرفقاء يف
ذكـرى املجـزرة الكبرى ،إىل الشمال من
مسرح تنصيـب متثـال األسـد.
ثالث وقائـع عاشـتها حامة خالل شـباط،
عكسـت الواقـع األسـوأ لها يف ظـل الثورة
السـورية ،إذ مل يحـرم أبنـاء املدينـة مـن
إحيـاء ذكـرى املجـزرة فحسـب ،بـل ملأ
النظـام الجـرح مل ًحـا ،وأعـاد إليهـا متثال
حافـظ األسـد بعـد سـت سـنوات على
لما
ح ً
إزالتـه ،يف وقـت بـات تحريرهـا ُ
يـراود البعـض ويثير هواجـس اآلخرين،
إثـر تشـظّي فصائـل املحافظـة والشمال
عمو ًمـا ،وتطـ ّرف بعضهـا بعيـدًا عـن
الهويـة الوطنيـة ،مـا انعكس على الواقع
األمنـي يف الريـف "املحـرر" ،وخلق حالة
احتراب وتصفيـة غير مسـبوقة.
المجزرة الكبرى تمر دون إحياء
خلال األعـوام الثالثـة األوىل مـن الثورة
ضـد النظام السـوري ،اسـتعاد الحمويون
ذكـرى مجـزرة عـام  ،1982وأحيوهـا
باملظاهـرات والوقفـات االحتجاجيـة
واملناشير يف حماة وريفهـا واملـدن
السـورية عمو ًما ،قبـل أن تسـتكني املدينة
بكاملهـا للنظـام وميليشـياته يف نيسـان
 ،2013وتختفـي رويـدًا مظاهـر اإلحيـاء
مجزرة حماة  28 2-شباط
نفذتهـا قـوات حافـظ األسـد يف مدينـة
حامة ،بهجوم عسـكري واسـع عىل املدينة
مـن محاورهـا األربعة ،تخللـه قصف بري
وجـوي مبختلـف أنواع األسـلحة ،تسـبب
مبقتـل نحـو  40ألـف شـخص ونـزوح
نحـو  100ألـف آخرين ،وص ّنـف  15ألف
شـخص يف عـداد املفقودين حتـى اليوم،
ودمـرت آلـة الحـرب حـوايل 40% 30-
مـن أحيـاء املدينة.
املصدر :املنظمة السورية لحقوق اإلنسان

السـنوية ،لتقتصر خلال العـام الفائـت
والجـاري على بضـع تقاريـر ومقـاالت
يف املنصـات اإلعالميـة املحليـة والعربيـة،
رافقهـا تفاعل خجول يف مواقـع التواصل
االجتامعـي ،يذكّـر مبـا حـدث قبـل 35
عا ًما .
ومـع مطلـع العـام  ،2013بـدأ شـباب
املدينـة ،مدنيوهـا ومقاتلوهـا ،رحلـة
التهجير القسري باتجـاه الشمال
"املحـرر" ،باحثين عـن وطـن جديـد
بعيـدًا عـن سـطوة األجهـزة األمنيـة
والعسـكرية ،مـن اعتقـال وإخفـاء قرسي
وتجنيـد إجبـاري يف صفوف قوات األسـد
وميليشـياته ،بالتزامـن مـع تدفـق آالف
النازحين مـن املـدن والبلـدات املنكوبـة،
لتغـدو املدينـة خلال أعـوام أشـبه مبركز
إيـواء كبير ،ينقصـه عنصر الشـباب،
وتشرف عليـه ميليشـيات وأذرع أمنيـة
مبسـميات مختلفـة.
تشـظّى شـباب املدينـة والريـف بين
الفصائـل والجامعـات املقاتلـة مـن جهـة
وبلاد اللجـوء املتعـددة مـن جهـة أخرى،
لتفقـد هذه املناسـبة بريقها مـع مرور كل
عام ،ألسـباب يعزوها ناشـطون إىل اندثار
الحـراك السـلمي بشـكل ملحـوظ ،وأدلجة
الجانـب العسـكري وانحـراف بوصلـة
بعـض الجامعـات املقاتلـة ،بالتزامـن مـع
تعزيز النظـام وحلفائه املوقف العسـكري
والسـيايس ،واسـتمرار آلـة القتـل للعـام
السـادس مـا جعـل املجـازر أمـ ًرا اعتـاده
السـوريون وتعايشـوا معـه.
اعتمـد نظـام األسـد سياسـة األمـر الواقع
يف متكين حكمـه لحماة ،أسـوة بباقـي
املحافظـات السـورية الخاضعـة لـه ،فلجأ
إىل االعتقـاالت العشـوائية والتجنيـد
القسري لشـبابها ،مـا دفـع غالبيتهـم
للهـروب منهـا إىل ملاذات يرونهـا آمنـة
حتـى لـو قصفت بشـتى أنـواع األسـلحة،
فوطـد دعائـم الحكـم باالعتماد على
األجهـزة األمنيـة وامليليشـيات املحلية ،يف
ظـل غيـاب أي حـراك ثـوري فيهـا.
وعـزز األسـد سـيطرته على املدينـة
الوسـطى وجعلها قلعة عسـكرية حصينة،
باالعتماد عىل املراكـز التدريبيـة اإليرانية
يف اللـواء  42يف ضواحيهـا الجنوبيـة،
واملطـار العسـكري يف الضواحـي
الغربيـة ،وجبـل زين العابديـن يف املحور

"يف الوقـت الـذي يعـاد فيه متثـال حافظ األسـد إىل حماة ،يقتتل الذيـن كانوا
سـب ًبا بإزالتـه سـابقًا ،بعـد دخـول أفـكار غريبة عـن السـوريني ،جعلـت رفقاء
السلاح البارحة أعـداء اليوم.
اليـوم مع األسـف ،الثـوار الذين كانوا سـب ًبا بسـقوط التمثال ،هم أنفسـهم كانوا
أحـد أسـباب إعادته ،نتيجـة أدلجتهم وحالـة الفصائليـة املوجودة لديهـم ،والتي
غلبـت انتامءهم لبلدهـم وثورتهم.
وجـب علينـا جمي ًعـا تفعيل مراجعة رسيعة وشـاملة ،قبـل أن تعـاد متاثيل حافظ
األسـد إىل جميـع مناطـق سـوريا ،ألن األحـداث األخرية أثبتـت مبا ال يضـع مكانًا
للشـك ،أن األدلجـة الفكريـة والفصائلية املقيتة مل تخدم سـوى بشـار ونظامه".
معتز عدنان -ناشط سلمي يف حامة

الشمايل منها ،عـدا عن نحـو  100حاجز
عسـكري يتوزعون يف أحيائها وشـوارعها
الرئيسـية ،ما جعـل إمكانيـة اقتحامها من
املعارضـة أو تنفيـذ عمليات عسـكرية ضد
قواتـه ،أم ًرا شـبه مسـتحيل.
اضطـر النظـام السـوري إىل إزالـة متثال
حافـظ األسـد يف حزيـران  ،2011عقـب
مجـزرة نفذتهـا األجهزة األمنيـة يف جمعة
"أطفـال الحريـة" ،سـقط فيهـا نحـو 60
شـابًا مـن املدينـة كانـوا قـد خرجـوا يف
مظاهرات سـلمية قوبلـت بالرصاص ،فلجأ
إىل هـذا األمـر المتصاص غضب الشـارع،
وخوفًـا مـن إزالتـه بالقـوة كما حدث يف
مناطـق أخرى يف سـوريا.
قوبلـت عملية إزالـة التمثـال ،أو "الصنم"
كما يذكره الحمويون ،باحتفاالت اسـتمرت
أيا ًمـا يف محيـط "دوار النسر" مبدخـل
حامة الجنـويب ،ملـا ك ّونه من ذاكـرة أليمة
يسـتعيدها أهايل ضحايا عـام  1982كلام
مروا بجـواره ،دعـت أحـد املتظاهرين إىل
وضـع حمار مكانه عقـب إزالتـه ،وليغني
السـوريون يف مظاهراتهـم "دريتوا شـو
صـار بالـدوار ..شـالوا حافـظ حطـوا
حام ر " .
يعلـم النظـام أن الحمويين يك ّنـون
الكراهيـة لحافـظ األسـد ونظامـه،
ويـرى الكثيرون منهـم يف إعـادة
متثالـه الكبير إىل مدخـل املدينـة
رسـالة مؤملـة لألهـايل ،عنوانها "األسـد
بـاقٍ
رغما عنكـم" ،وهـو مـا لخصـه
ً
اإلعالمـي السـوري فيصـل القاسـم يف
قائلا "إنها صفعـة قوية
ً
أحـد مقاالتـه،
ألهـل حماة الذيـن يحبـون حافـظ كام
يحـب البشر مـرض الرسطـان”.

مذبحة حموية بطلها "المنهج"
مل تَجـد التحذيـرات التـي جـاءت على
لسـان قـادات "الجيـش الحـر" ،وآخريـن
انشـقوا عـن "جبهـة فتـح الشـام" ،آذانًا
صاغيـة ،منـذ قبـول األخيرة بيعـة "جند
األقصى" ،ترشيـن األول  ،2016ووصف
تستر
حينهـا عسـكريون الخطـوة ،بأنها
ّ
على أعمال "الجنـد" ،الذيـن اسـتمروا
بتنظيـم املعسـكرات يف ريـف إدلـب،
"وضخـوا فيهـا كل أنـواع التكفير" ،يف
سياسـة مل يغريهـا الفصيل ،وانتهـج فيها
منهـج تنظيـم "الدولـة اإلسلامية" ،منـذ
تشـكيله عـام .2013
وخلال تلـك الفرتة انشـق عنـارص "جند
األقصى" املنتشرون يف ريـف حماة،
وشـكلوا "لـواء األقصى" ،بينما بايعـت
كتلـة الفصيـل املوجـودة يف رسمين
بإدلـب "جبهـة فتـح الشـام" ،وقيـل إن
الخطـوة كانـت "شـكلية".
يف ذلـك الوقـت وصف حسـام الشـافعي،
املتحـدث باسـم "فتـح الشـام" ،التـي
تعتبر أبرز التشـكيالت يف "هيئـة تحرير
الشـام" املشـكلة حديثًـا ،مقاتلي "جنـد
األقصى" ،بأنهم "مجاهدون أطهار سـمع
الجميـع بصوالتهـم يف معركـة تحريـر
وبـال
ً
إدلـب" ،إال أن "املجاهديـن" كانـوا
على عنـارص "الهيئـة" وفصائـل ريفـي
حماة وإدلـب الجنـويب ،خالل اقتتـال بدأ
بين الطرفين 13 ،شـباط الجـاري.
إخوة األمس خصوم اليوم
خصما لفصائـل "الجيش
غـدا "األقىص"
ً
الحـر" ،التـي عمـل إىل جانبهـا خلال
معركة حماة األخرية ،مطلـع ترشين األول

وسماها بـ"غزوة مـروان حديد"،
،2016
ّ
والتـي وصـل لهيبهـا إىل أبـواب املدينـة،
إال أنهـا خبـت تدريج ًيـا ،بعـد مواجهـات
بدأهـا الفصيـل ضـد حركة "أحرار الشـام
اإلسلامية" وفصائـل أخـرى يف جبـل
الزاويـة ،ثـم امتـدت إىل ريـف حامة.
ومنـذ ذلـك الوقـت ،مل يسـتطع أي فصيل
يف الشمال السـوري ،ضبـط ترصفـات
"جنـد األقصى" ،وهـذا مـا جـاء رصاحة
على لسـان "أبـو يوسـف املهاجـر ،الذي
شـغل منصـب الناطـق العسـكري باسـم
"أحـرار الشـام" سـابقًا ،ثـم انضـم إىل
ٍ
حديـث إىل
"تحريـر الشـام" ،وأكـد يف
عنـب بلـدي ،أن "أبـو محمـد الجـوالين"،
رصح
املسـؤول العـام يف "فتـح الشـام"ّ ،
عل ًنـا بأنه غري قـادر عىل ضبـط "الجند".
مـد ٌن وبلـداتٌ تعتبر أيقونـة يف نظـر
الحمويين ،ككفرزيتـا ومـورك وطيبـة
اإلمـام وغريهـا ،تح ّولـت إىل سـاحة
اقتتـال ،سـلّط فيهـا "لـواء األقصى"،
فـرع "الجنـد" يف املنطقـة ،مقاتليـه نحو
مقرات فصائـل "جيش النصر" و"الفرقة
الوسـطى" ،إىل أن تطـورت األمـور يف
األحـداث األخيرة ،إىل إعدامـات ميدانيـة
بحـق مقاتلين مـن الفصيلين ،ومعظمهم
مـن سـكان محافظـة حماة.
سـت سـاعات اسـتمرت عليها املناظرة بني
"هيئـة تحريـر الشـام" و"لـواء األقىص"
يف ريـف إدلـب الجنـويب ،األحـد 12
شـباط ،مل تُفلـح يف "لجـم غلـو" األخري،
الذي نفّـذ عنـارصه عمليـات انتحارية يف
مقـرات "الهيئـة" ،عقـب رفـض ممثليـه
"أبـو عبد اللـه الغـزاوي" ورشعييـه "أبو
أحمـد حاس" و"أبـو ذر الصـوراين" ،بند
االحتـكام إىل محكمـة رشعيـة يرتضيهـا
الطرفان.
ومل يحمـل الغـزاوي ورشعيـاه سـوى
عبـارات "التكفير" ملقاتلي "تحريـر
الشـام" ،خلال املناظـرة ،كما مل ينكـروا
"عالقاتهـم الجيـدة" ،مع تنظيـم "الدولة"
على اعتبار أنهـم "مسـلمون" ،وهنـا بدأ
أول يف مدينـة كفرزيتـا بريـف
هجومهـم ً
حماة الشمايل ،وقريتـي كفرسـجنة
والتامنعـة يف ريـف إدلـب الجنـويب،
واسـتوىل "اللـواء" على مقـرات "جيش
النصر" و"الفرقـة الوسـطى" ،كما نتج
عنـه مصـادرة مخـازن أسـلحة ،واعتقـال
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قد يرتفع عدد قتلى
الفصائل والضحايا
المدنيين على يد "لواء
األقصى" إلى 600
شخص معظمهم
من محافظتي حماة
وإدلب ،مع توافد الجثث
ً
يوميا إلى
المجهولة
المستشفيات الميدانية
في المنطقة.
المجازر الموثقة حتى
اليوم ،والتي ارتكبها
مقاتلو الفصيل
الجهادي هي43 :
ً
عنصرا من "هيئة تحرير
ً
عنصرا
الشام" ،و130
من "الجيش الحر"،
ً
مدنيا اعتقلوا
ونحو 20
وخطفوا في ظروف
مختلفة.

المصدر:
ناشطون حقوقيون
في ريف إدلب

عشرات العنارص مـن "الجيـش الحر".
بلـدات كفرزيتـا والتامنعـة وخـان
شـيخون ومـورك والركايـا ،يف ريفـي
حماة الشمايل وإدلـب الجنـويب ،غدت
سـاحة حـرب بين الطرفين ،اسـتمرت
حـورص
أكثر مـن خمسـة أيـام ،حتـى ُ
مقاتلـو "لـواء األقصى" يف مدينتـي
خـان شـيخون ومـورك ،وقتـل عشرات
املقاتلين مـن الطرفين ،وهنـا هـدأت
املواجهـات ،عقـب اتفـاق يقضي بتوجه
مقاتلي "اللـواء" ،إىل مناطـق سـيطرة
تنظيـم "الدولـة" رشق سـوريا.
إعدامات ميدانية و"األقصى" إلى
"أرض الخالفة"
مل ُ
يـأل الطرفـان جهـدًا يف القتـال ،إذ
أقـر مصـدر إعالمـي مـن "هيئـة تحرير
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي
الشـام" ،يف
مبقتل العشرات مـن مقاتلي "الهيئة"،
بينما قـدّر خسـائر "لـواء األقصى"
بأكثر مـن مئـة ،يف حين جـرت مبادلة
واحـدة للأرسى بين الطرفين ،شـملت
را (ثالثـة مـن تحريـر الشـام
 15أسي ً
و  12أغلبهـم مـن أحـرار الشـام)،
مقابـل  15محتجـ ًزا مـن "اللـواء" لـدى
"الهيئـة".
أوىل اإلعدامـات امليدانيـة التـي نفذهـا
"لـواء األقصى" يف بلـدة موقـا،
شمال خـان شـيخون ،بعـد هجومـه
على محكمـة تابعـة لـ"تحريرالشـام"،
وإطالقـه رساح املحتجزيـن وإعـدام
عنـارص املحكمـة ،قدرهـم قياديـون يف
را ،وتالهـا عملية
"الهيئـة" بــ 43عنص ً
إعـدام جامعـي بحـق مقاتلين مـن
"الجيـش الحـر" يف محافظـة حماة،
بعـد اعتقالهـم يف الثامـن مـن شـباط.

وفـق معلومـات عنـب بلـدي ،فـإن أكرث
مقاتلا ،ينتمـون إىل فصائـل
ً
مـن 130
مختلفـة مـن "الجيـش الحـر" ،وأغلبهم
مـن عنـارص "جيـش النصر" و"الفرقة
الوسـطى" ،قتلـوا على يـد الفصيـل
الجهادي(األقصى) ،وهـذا مـا أكـده
محمـد رشـيد ،املتحـدث باسـم “جيـش
را مـن
النصر” ،وقـال إن  72عنص ً
الفصيـل ،قتلـوا بعـد تسـعة أيـام مـن
اقتيادهـم إىل معتقلات "لـواء األقىص"
يف خـان شـيخون جنـوب إدلـب.
عقـب صـوالت وجـوالت مـن املعـارك،
توقفـت املواجهـات مبوجـب اتفـاق
"رسي" ،حصلـت عنـب بلـدي على
بنـوده من مصـدر مطّلع ،وكان السـببان
األسياسـيان لقبـول االتفاق ،هو سـيطرة
"تحريـر الشـام" على تلـة الصيـاد
املطلـة على خـان شـيخون ،وتعتبر
املعقـل الرئيسي لـ"لـواء األقصى" يف
إدلب ،واالسـتنزاف البرشي إثر مشـاركة
"الرتكسـتان" يف قتـال "األقصى"،
الـذي شـهد انشـقاقات يف صفوفـه
خلال االقتتـال.
ووفـق االتفـاق يخـرج مقاتلـو الفصيـل
الجهـادي (األقىص) إىل الرقة بسلاحهم
الخفيـف ،عبر طريـق أثريـا -خنـارص
يف ريـف حماة الرشقي ،على أن يكون
"الحزب اإلسلامي الرتكسـتاين" ضام ًنا
ومرشفًـا على خروجهـم ،بعـد تسـليم
األسـلحة الثقيلـة واملقـرات العسـكرية،
بينما قوبـل االتفـاق برتحيـب مقاتلي
"األقصى" ،وهـذا مـا أكـده تسـجيل
صويت ألحـد مقاتلي "اللـواء" ،حصلت
عنـب بلـدي عليـه ،وقـال "إىل الرقـة يا
أخـوة ..سـنذهب إىل أرض الخالفـة”.

"غضب عارم" في ريف حماة
جـرى االقتتـال بين "تحريـر الشـام"
و"لـواء األقىص" ،وسـط صمـت من أغلب
الفصائـل يف املنطقـة ،وتحـدث البعـض
عـن رفـض "تحريـر الشـام" ،مـؤازرة
عرضتهـا "أحـرار الشـام" ،التـي قـادت
وفصائـل أخـرى معـارك ضـد "الجنـد"
أواخـر العـام املـايض.
ورد املتحـدث باسـم الحركـة ،أحمـد قـرة
ٍ
حديـث إىل عنـب بلـدي ،على
علي ،يف
صمـت "األحـرار" بخصـوص مـا يجري،
بقولـه إن "الهيئـة وجبهـة فتـح الشـام
تحديـدًا ،انتهجـت سياسـة خاصـة يف
هـذا امللـف ،وتعاملت معـه وكأنه مشـكلة
متعلقـة بجامعـة لهـا سـلطة عليهـا"،
را أن "تدخـل أي فصيـل سـيحرج
معتب ً
مختلـف األطـراف".
رافق التطـورات امليدانية وحالـة االحرتاب
بين الفصائـل ،غليـان وغضـب ملمـوس
بين ناشـطي الحـراك السـلمي وقـادة
املعارضـة على حـد سـواء ،ال سـيام بعد
توارد األنبـاء عن مجـازر "األقىص" بحق

مقاتلي "الحـر" ،وانتقدوا تعامـل "هيئة
تحريـر الشـام" مـع القضيـة ،وقبولهـا
بخـروج عنـارص الفصيـل الجهـادي إىل
الرقـة بسلاحهم الخفيـف ،عوضً ـا عـن
إخضاعهـم للقضـاء.
رفـض واسـ ٌع لخـروج "الغلاة" رصدتـه
ٌ
عنـب بلـدي ،جـاء على لسـان متابعين
لألحـداث يف الشمال السـوري ،وتع ّجـب
بعضهـم من "عجـز" فصيل ادعـى متثيله
ثلثي القوة العسـكرية على األرض(جبهة
فتح الشـام) ،ويضم عرشات االنغامسـيني،
عـن "لجـم الخـوارج" يف مـورك وخـان
شـيخون ،يف إشـارة إىل مقاتلي "لـواء
األقىص".
بينما تحـدث آخـرون مـن منطلـق آخـر،
معتربيـن أن أكثر املترضرين مـن خروج
مقاتلي الفصيـل الجهـادي" ،هـم فـرع
الرشقيـة يف هيئـة تحريـر الشـام" ،إذ
إن عبـور الجنـد إىل الرقـة سـيكون مـن
مناطقهـم" ،وهـذا مـا يتيـح اسـتهدافهم
بشـكل مبـارش من قبـل مقاتلي األقىص

حين خروجهـم".
بعيدًا عـن التفاصيل ،ينظـر مختصون يف
الحـركات "الجهاديـة" إىل االقتتـال ،عىل
أنه بين طرفين يحملان الفكر السـلفي
الجهـادي ،ويصفونـه بـ"اقتتـال املنهـج
الواحـد" ،بعيـدًا عن التوجـه الوطني الذي
يلبـي طموحـات السـوريني ،وفـق وجهة
نظرهـم ،يف حين كانـت الضحيـة األبرز
فيـه فصائـل "الجيش الحـر" يف املنطقة.
مـا حـدث يف حماة وريفهـا ،يف شـباط
"األسـود" ،سـيبقى محفـو ًرا يف أذهـان
األهـايل ومقاتلي "الجيـش الحـر"،
ويعطـي انطبا ًعـا واض ًحـا ،أن اسـتمرار
التشـظي يف الصـف املنـاوئ للنظـام
سـيقابله تدفـق دمـاء "رفقـاء السلاح"
واألهـايل على حد سـواء ،وتوطيد األسـد
أركان حكمـه مجددًا عىل دماء السـوريني،
مـا يسـتدعي مراجعـة واقعيـة لألحـداث،
يك ال يقـف السـوريون أمـام خياريـن
دمويين ال ثالـث لهما :إمـا االسـتبداد أو
اإليديولوجيـات املتطرفـة الدخيلـة.

تمكين "أسدي" عززه "الصنم"
دشـن النظـام السـوري متثال حافظ األسـد يف حامة عـام  ،1990يف إجـراء مامثل
شـهدته معظـم املـدن السـورية ،ويع ّد ثـاين أكرب متثـال له بعـد متثـال مدينة دير
عطيـة يف القلمون.
أزيـل التمثـال بأوامـر مبـارشة من رئيـس مكتـب “األمن القومـي” هشـام بختيار،
عقـب مجزرة “أطفـال الحريـة” يف مدينة حماة ،يف حزيـران .2011
أعيـد التمثـال بصـورة مفاجئـة يف شـباط  ،2017وسـط احتفـاالت ملؤيـدي
النظـام وميليشـياته.
مقاتل من "هيئة تحرير الشام" في مخيم أطمة الحدودي بريف إدلب  -كانو ن الثاني ( 2017شبكة شام)
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مقاتل في "جند األقصى" في مدينة طيبة اإلمام بريف حماة  31 -آب ( 2016تويتر)

مرهفالسقا

عبدالناصر
حوشان

دكتور وباحث
إسالمي من حماة

عصام لحام

محام وحقوقي
من ريف حماة

كاتبوصحفي
من حماة

"املجـزرة التـي فعلتهـا جنـد األقصى منذ
يومين ،بقتـل أكثر مـن  150شـابًا مـن
محافظـة حماة كانـوا مختطفين لديهـم،
يعد إفسـادًا يف األرض بالوصـف الرشعي،
مـع تثبيـت وصـف الخـوارج عليهـم،
ويذكرنـا مبـا فعلتـه داعـش يف الرقـة
والديـر ،مـن قتـل الشـباب األرسى لديهـا،
ومـن تعتقلهـم مـن الجيش الحـر وغريهم.
فهـي إذن على خطـى داعـش يف العمـل،
ويتحمـل مسـؤولية هـذه الجرميـة كل من
كان سـب ًبا يف متـدد هذا الرسطـان الخبيث
يف فكـر شـبابنا وسـلوكهم ،وكل من آواهم
وحامهـم وتـورع عن إنـزال عقوبـة الرشع
فيهم .
فجرميتهـم هـذه ال تقل بشـاعة عن بشـاعة
جرميـة ذلـك الطفـل الـذي بترت سـاقاه
بقصـف مروحـي ،بـل أشـد فظاعـة ،لقـد
جـاءت يف شـهر يتذاكـر فيـه الحمويـون
مأسـاة حماة يف نفـس هـذه األيـام عـام
 ،82فمتـى يصـل شـبابنا للوعـي الـكايف،
ليعلمـوا أن مثـل هـذا الفكـر والتنظيمات
إمنـا هـي أجنـدات تتحـرك لتجعـل مـن
األخـوة أعـداء يقتـل بعضهـم بعضً ـا".

حذام زهور
عدي
كاتبة وباحثة
من حماة

"أصبـح السـباق بين املـدن على
تحييدهـا عـن الثـورة ،وليـس على
إسـقاط النظـام ،فاملقتلـة التـي وقعت
بحـق أبنائنـا وإخواننـا مرتبطـة
ارتباطًـا وثيقًـا مبـا يجـري يف مدينـة
حماة ،التـي كان املع ّول على أحرارها
اسـتالم رايـة الكفـاح املسـلح ،بعـد
ثبـوت ريادتهـا يف الحـراك السـلمي،
وتحولهـا مـا بين وليلـة وضحاهـا
إىل مدينـة تحكمهـا الشـبيحة و تطـرد
أبناءهـا إىل األريـاف ليقتلـوا بعيـ ًدا
عـن أسـوارها.
إن مهادنـة حماة للنظـام و ّرث خيبـة
أمـل لكثير مـن األحـرار ،واسـتمرار
هـذه املهادنـة طيلـة أربـع سـنوات
ت ّوجـت بإعـادة متثـال املقبـور ،داللـة
على الخنـوع والـذل الـذي وصلـت
إليـه ،ولألسـف أن من قام بهـذه املقتلة
بحـق الجيـش الحـر يف كفرزيتـا هـم
أبنـاء جلدتنـا الـذي طُردوا مـن املدينة
املهادنـة وآويناهـم يف بيوتنـا وأكلـوا
مـن زادنـا ورشبـوا ماءنا.
القاتـل واملقتـول كانـوا باألمـس يف

"ليـس مـا يلفـت النظـر فقـط إعـادة متثـال
حافـظ األسـد إىل املكان الـذي انتزع منه سـابقًا
يف حماة ،دون غيره مـن التامثيـل التـي مألت
سـوريا وتحطمـت أو أزيلـت مـن مكانهـا ،وإمنا
مـا رافقه مـن معـارك احتدمت بني جنـد األقىص
را مـن
والجيـش الحـر ،وخاصـة أن عـددًا كبي ً
الشـباب استشـهد يف تلـك املعـارك.
مـن الصعـب أال نفهـم مـن ذلـك املشـهد أن مـا
يحـدث هـو اسـتفزاز مقصـود للمدينـة الهادئـة
نسـب ًيا ،وأن شـيئًا مـا مخطـط مسـبقًا ،إلعـادة

معركـة مـروان حديـد ،رشكاء بالـدم
مـن جيـش النصر وجيـش العـزة
وجنـد األقصى ،إنهـا عمليـة غـدر
فاضحـة ،وطعنـة يف الظهـر مـن
أنـاس اسـتغلوا مروءتنـا وشـهامتنا
عندمـا تركنـا لهـم ديارنـا على أن
يحموهـا ،فـردوا إلينـا إحسـاننا بقتل
خيرة شـبابنا.
نحـن املقتولـون مـن عـام  1982حتى
قيام السـاعة ،بغـدر الغادرين وتخاذل
املهادنين ،وتجـار الـدم والديـن،
مأسـاتنا بدأت منـذ صمتنا عن شـهداء
الثامنينـات رغـم رؤيتنـا للمجرمين
أمـام أعيننـا ،يحكمنـا مـن قتلنـا منـذ
الثامنينيـات فكيـف يسـتكني صاحـب
حـق ال أعرف؟ هـل ذهبـت نخوتنا؟ أم
ضاعـت كرامتنـا حينما رضينـا باألمن
بديلا؟ باختصـار نحـن
ً
واألمـان لهـا
املجرمـون بحـق أنفسـنا ،اسـتبدلنا
كرامتنـا بأمان زائـف يقدمه لنا شـبيح
قاتـل مغتصـب ،مصيبتنـا مبهاجـري
الداخـل وليـس مبهاجـري الخـارج".

تدمريهـا بحجـة وجـود إرهابيين حولهـا أو
داخلهـا ،وأمتنـى أن يف ّوت شـباب حماة الفرصة
على النظـام إلنجـاح ذلـك املخطـط ،وأن يقتدوا
بحديـث الرسـول محمـد (ليس الشـديد بالرصعة
إمنـا الشـديد مـن ميلـك نفسـه عنـد الغضب).
وعلى الثـوار أن ينتبهـوا جيـدًا ،ويحـذروا مـن
املخرتقين املزاودين ،فهـم أفخاخ نظام األسـد ،وهم
مـن حركوا الفتنة بين الفصائل ،ما أدى إىل ِسـقوط
العـدد الكبير من الجانبين ،معظمهم من الشـباب
املقاتـل الذيـن أذاقوا النظـام امل َّر عىل أبـواب حامة".

"يبـدو أن قـدر محافظـة حماة أن
تكـون أول وأكبر دافـع ألمثـان
الحريـة واالعتـدال ،فشـهدت قبـل
 35عا ًمـا أفـدح جرائم نظام األسـد
األب ،واليـوم ويف ذات التاريـخ
تشـهد أفظـع جرميـة بحـق ثوارها
على يـد املتشـددين ،ليكون شـباط
نقطـة سـوداء ال ميكـن محوهـا أو
نسـيانها.
إن إعـادة نصـب متثال حافظ األسـد
مرتكـب مجـزرة حماة ،والتـي راح
ضحيتهـا  40ألـف شـهيد على أقل
تقديـر ،هـي رسـالة مبطنة بـأن من
حاكم
ارتكـب املجـزرة حينهـا بقـي
ً

محمد السكاف

طبيب وناشط حقوقي من حماة

"االقتتـال هـو مبثابة إفنـا ٍء للحاضن
العسـكري الحمـوي يف الثـورة،
مـن يعلـم الحقيقـة ويتابـع عمليات
التوثيـق ويقـرأ األرقـام ،يعلـم متا ًما
بأنهـا محرقـة حقيقيـة ،أضـف إىل
ذلـك نوعيـة العسـكريني القتلى

ومـات عىل الكـريس ،واليوم سـيعاد
التاريـخ مـع ابنـه الـذي قتـل مـن
الشـعب السـوري مـا يناهـز نصـف
مليون ،وسـيبقى ويحكـم حتى ينقل
الحكـم بـدوره إىل فـرد جديـد مـن
أرسة القتلـة.
ولعـل توقيـت إعـادة التمثـال
والجرميـة الفادحـة التـي ارتكبهـا
املتشـددون ،الظاهـرون بلـواء
األقصى واملبطنون بعدة مسـميات،
هـي رسـالة ألهـايل حماة أنكـم
أمـام خيارين ،إمـا أن تنسـوا القاتل
األكرب وتسـمحوا ببقائـه ،أو تقتلون
على يـد املتشـددين".

نتيجة االقتتـال بحكم كـوين حمويًا،
وأعلـم متا ًمـا الخلفيـات الفكريـة
لجميـع القتلى واملقتتلين حال ًيا ،هم
مل يحملـوا مرشوع الفكر السـلفي أو
التكفيري مطلقًـا ،بإمكاننـا القـول
إنهـم أجربوا على ذلك بسـبب غياب
التمثيـل الصحيح عسـكريًا للمرشوع
الوطنـي الثـوري.
التنظيمات اإلسلامية املتشـددة،
وبشـكل خـاص التكفرييـة منهـا
كفصيـل لـواء األقصى ،متلـك قدرة
عجيبـة عىل غسـيل أدمغة منتسـبيها
أو املغـرر بهـم ،مـا جعـل األمـر
أكثر سـو ًءا ،وأدى إىل تواتـر حاالت
كان فيهـا القاتـل قريـب املقتـول أو
مـن أبنـاء ذات الحـي ،واشتركت
سـواعدهم م ًعـا يف معـارك كثيرة
ضـد النظـام البعثـي".

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 261األحد  19شباط/فبراير
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مصطلحات اقتصادية

البيع "على بردى"
يغزو سوق السيارات في سوريا

ماذا تعرف
عن الوكالة؟

لم يكن سوق السيارات
ً
بمنأى عن اآلثار
في سوريا
الجانبية التي خلفتها الحرب
المستمرة منذ سنوات ،إذ
تعرض لتجاوزات قانونية
كبيرة وسرقات في ظل
غياب الرقابة من قبل
األطراف المتنازعة.

أحد سكان مدينة دمشق
يقوم بتنظيف سيارتهكانون
األول ( 2016سبوتنيك)

عنب بلدي  -مراد عبد الجليل
ازدادت ظاهـرة رسقـة السـيارات يف
دمشـق إىل الضعـف ،بحسـب مـا رصح
بـه قـايض غرفـة الجنايـات مبحكمـة
النقـض ،أحمـد البكـري ،األسـبوع
املـايض ،مؤكـدًا انتشـار بيع السـيارات
بطـرق غري قانونيـة عرب تزويـر وكاالت.
أسـباب كثيرة وراء عمليـات التزويـر،
منهـا بغـرض االحتيـال ،أو لعـدم قـدرة
بيـع السـيارة بسـبب غيـاب مالكهـا
األصلي املعتقـل أو املغيـب قرسيًـا أو
املطلـوب أمن ًيـا ،مـا يدفـع بأحـد أقاربه
إىل بيعهـا ،وفق مصطلـح "عىل بردى"،
الـذي انتشر بشـكل كبير بين تجـار
السـيارات.
مصطلح قديم -جديد
"عىل بـردى" مصطلح قديم يف أسـواق
املسـتعمل السـورية ،لكنه اخرتق سـوق
السـيارات خلال الحـرب ،بحسـب مـا
قالـه خلـدون ،تاجر سـيارات سـابق يف
دمشـق ،والـذي يعنـي رشاء أي سـيارة
بصرف النظـر عـن مشـكالتها ،أمنية أو
ماليـة ،بسـعر يصـل إىل  25%فقط من

قيمتهـا الحقيقية.
وقـال خلـدون لعنـب بلـدي إن ت ّجـار
"عىل بـردى" ال يتعاملون مع السـيارات
املرسوقـة ألنها من اختصاص "شـبيحة"
النظـام ،وإمنـا مـع السـيارات النظاميـة
التـي تشـوب ملفّهـا املشـكالت األمنيـة
أو املاليـة ،وبالتـايل ال ميكـن بيعهـا
أو "فراغهـا" (تسـجيلها باسـم املالـك
الجديـد) بشـكل نظامـي يف مؤسسـة
املواصلات ،خاصـة وأن ذلـك يتطلـب
وجـود مالكهـا األصلي ،إىل جانب ورقة
"ال حكـم عليـه".
هـذه األسـباب تدفـع أحـد أقـارب مالـك
السـيارة لبيعهـا بسـعر منخفـض،
عـن طريـق عقـد خارجـي بين البائـع
واملشتري يؤكـد فيـه معلوماتـه
الشـخصية لضمان أن السـيارة غير
مرسوقـة .
خلـدون أكـد أن املشتري يسـتطيع
اسـتخدام السـيارة يف دمشـق كـون
أوراقهـا نظاميـة (امليكانيـك وبطاقـة
الفحـص) ،لكن يف حال تعرض السـيارة
ألي مخالفـة حجـز ،ال يسـتطيع إخراجها
لعـدم وجـود صاحـب العالقـة األصيل.
تاجـر السـيارات أكـد أن أغلب السـيارات

تعميم لوزارة النقل
هـذه الحـاالت دفعـت وزارة النقل إىل إصـدار تعميم ،يف شـباط العام املايض،
طلبـت مبوجبـه عـدم تسـجيل أي آليـة إال بعـد التحقق مـن صحـة الثبوتيات
الخاصـة بهـا (شـهادة جمركية وإجـازة اسـترياد ووكالة).
وطلبـت الـوزارة أن يتـم التحقـق مـن صحـة الوثائق املذكـورة عبر مخاطبة
الجهـات املعنيـة واملصـدرة لهـذه الوثائـق بالربيـد النظامي واسـتالم الجواب
بالربيـد الرسـمي من ًعـا ألي تزوير.
وكانـت مديريـة النقل يف طرطـوس أوقفت عمليـات بيع وفراغ السـيارات عرب
وكاالت ،ألسـباب تتعلـق بـ "عملية تزوير واسـعة" ،يف متـوز العام املايض.
وبالرغـم مـن أن عقوبـة التزوير يف سـوريا هي السـجن لخمس سـنوات عىل
ريا مـن التجار امتهنوها خالل السـنوات األخيرة ،لغياب الرقابة
األقـل ،إال أن كث ً
وللضرورات التي كانت السياسـات األمنية سـب ًبا رئيسـ ًيا يف ظهورها.
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التـي تشترى بهـذه الطريقـة تبـاع يف
مناطـق املعارضـة ،إىل جانـب سـيارات
مرسوقـة مـن قبـل عصابـات تابعـة لـ
"شـبيحة" النظـام ،بعـد تهريبهـا عـن
طريـق عنـارص ينسـقون مـع الجانبني.
الشركة تالحق سياراتها
يف  ،2014اشترى خلـدون سـيارة
"بيـك آب" مـن نـوع "صينـي شـابا"،
بــ  75ألـف لرية سـورية فقـط ،مع أن
سـعرها كان يبلـغ آنـذاك  350ألف لرية،
من أحـد إخوة املالـك األصيل الـذي فُقد
أثنـاء توجهه إىل درعـا ،ليبيعها بـ 125
ألـف ليرة ألحـد األشـخاص يف منطقة
عسـال الـورد بالقلمـون الرشقـي،
السـتخدامها يف تهريـب املـازوت إىل
لبنا ن .
أمـا خالـد محمـد ،مواطـن يف دمشـق،
فقـد اشترى سـيارة من نوع "شيري"
بــ  50ألف ليرة ،يف حني يبلغ سـعرها
الحقيقـي أكثر مـن  600ألف ،مـن ابن
صاحبهـا املعتقل.
وأكـد محمـد لعنـب بلـدي أن السـيارة،
إىل جانـب عـدم إمكانيـة بيعهـا قانون ًيا
الختفـاء صاحبهـا ،يوجـد عليها أقسـاط
ماليـة للرشكـة ومل يعـد ابـن صاحبهـا
ميلـك القـدرة على دفعهـا ،فلجـأ إىل
بيعهـا بطريقـة "على بـردى".
وأكـد خالـد أنـه اسـتخدم السـيارة ملدة
سـنة واحـدة يف دمشـق ،و ُعـرض عليه
بيعهـا مببلـغ  100ألـف ليرة إال أنـه
رفـض.
وفوجـئ املواطـن بعـد فترة وجيـزة
بقدوم منـدوب الرشكـة يف املنطقة (التل
بريف دمشـق) ،وصادر السـيارة باسـم
الرشكـة بحجـة عـدم دفع أقسـاطها.
تزوير وكاالت
مل يقتصر بيـع ورشاء السـيارات على
طريقـة "على بـردى" فحسـب ،وإمنـا
عمـد بعض األشـخاص إىل تزوير وكاالت

يورو
180

لبيعهـا يف املواصلات بشـكل قانـوين
عـن طريـق محامني.
ضابـط منشـق عن قـوات األسـد ،رفض
الكشـف عن اسـمه ،قال لعنب بلـدي إنه
مـن أجـل بيع سـيارة والده املتـوىف ز ّور
وكالـة باسـمه ،إذ مل يتمكـن مـن توثيق
وفاتـه رسـم ًيا يف سـجالت الحكومـة
ملشـكالت أمنيـة ،وبالتـايل مايـزال عىل
قيـد الحيـاة يف الوثائـق الرسـمية.
وأكـد الضابـط أنـه بـاع السـيارة ،مـن
نـوع "هونـداي فرينـا" ،بسـعر مليـون
وخمسين ألـف ليرة سـورية ،يف حني
كان يبلـغ سـعرها مليونًـا و 200ألـف
لرية .
التفاف على قرارات الحكومة
املحامـي وسـام عـودة أكـد لعنـب بلدي
انتشـار تزويـر الـوكاالت يف بدايـة
الثـورة بشـكل كبير ،وخاصـة يف بيـع
السـيارات ،إذ كان أحـد أقـارب مالـك
السـيارة يـز ّور وكالـة للمشتري الـذي
يذهـب إىل املواصالت ،ويسـجل السـيارة
باسـمه دون وجـود "وكالـة بيـع".
وسـام أكـد أن تزويـر الـوكاالت دفـع
وزارة النقـل يف حكومـة النظـام
السـوري إىل إصـدار قـرار يف ،2012
يتعلـق بآليـات جديـدة لنقـل ملكيـات
السـيارات عبر وكاالت ،إذ طلبـت مـن
السـجالت يف مكاتـب الـوزارة عـدم
تسـجيل أو إفـراغ أي آلية إال بعـد التأكد
مـن صحـة الوكالـة ،وذلك بالعـودة إىل
كاتـب العـدل والتأكـد مـن رقـم الوكالة
وتاريخهـا.
إال أنـه يتـم لجـوء املحامني بعـد ذلك إىل
القضـاء ،ورفـع دعـوى أمـام القـايض
بطلـب تثبيت السـيارة باسـم املشتري،
بسـبب وجـود وكالـة بيـع (رغـم أنهـا
أصلا) ،فيقـر القـايض الحكـم
ً
مـزورة
بالتثبيـت ويرفعـه إىل املواصلات ،التي
يجـب عليهـا تنفيـذ الحكـم مبـارشة،
وبالتايل تصبح السـيارة باسـم املشرتي.

مبيع  571شراء 567
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ليرة تركية
( 2650للجرة) السكر (ك)

تعـرف الوكالـة بأنهـا تفويض
مـن يتـوىل القيام بأمـر غريه،
عرب إبـرام عقـد بين الطرفني
يلتـزم مبقتضـاه شـخص،
يسـمى الوكيـل ،بـأن يقـوم
بتصرف قانـوين باسـمه
الشـخيص ،لفائـدة موكله من
أجـل بيـع أو رشاء العقـارات
أو األرايض ،أو كل مـا يحتـاج
لتوكيـل ،مـن مهمات وأعامل
مقابـل أجـر أو دون أجـر.
وتقسـم الوكالـة إىل نوعين،
وكالـة عامة ،وتكـون صيغتها
غري معينـة أو محـددة بأعامل
بذاتهـا ،وتحتـاج لشـاهدين
اثنين ،ووكالـة خاصـة ويتـم
توكيل املـوكل فيهـا لتنفيذ أمر
محـدد ،وتنتهـي مبجـرد فعـل
الشيء املـوكل به.
وهنـاك أركان ورشوط للوكالة،
فيجـب وجـود املـوكل والوكيل
واملـوكّل فيـه ،إضافـة إىل
وجـود صيغـة الوكالـة.
وقـد تصـح الوكالـة بصفـة
مؤقتـة أو مطلقـة كالتوكيـل
ملدة شـهر أو سـنة ،أو أن تكون
دامئـة ،وال يصـح للوكيـل أن
يتصرف قبـل مـدة توكيله وال
بعدهـا ،وأيضً ـا تصـح الوكالة
إن كانـت معلقـة بشروط ،أي
ال يسـتطيع املـوكل اسـتعامل
وكالتـه إال إذا تـم الشرط
املعلقـة بـه الوكالـة.
ويعمـد بعـض األشـخاص
إىل تزويـر وكاالت بأسماء
أشـخاص خارج البلاد بغرض
الحصـول على ممتلكاتهـم.
وانتشرت حـاالت تزويـر
الـوكاالت بشـكل كبير يف
سـوريا خالل السـنوات األوىل
مـن الثـورة ،وخاصـة فيما
يتعلق بالعقارات ،بسـبب سـفر
عـدد كبري مـن املواطنني خارج
البلاد وتـرك منازلهـم ،نتيجـة
األوضـاع األمنيـة ،مـا دفـع
ممتهنـي التزويـر إىل صناعـة
وكاالت مزورة بأسماء املالكني
الحقيقيين ،وبيعهـا على
أسـاس أنّهـم موكلـون بذلـك.
كما انتشرت حـاالت تزويـر
وكاالت بيـع السـيارات
ألشـخاص معتقلين لـدى
النظام السـوري ،أو مـن قتلوا
يف صفـوف املعارضـة.
وقـال املحامـي العـام يف
دمشـق ،زيـاد الحلبـي،
لصحيفـة "الوطـن" املحليـة،
يف  ،2014إن حـاالت تزويـر
الـوكاالت انتشرت بشـكل
كبير ،بحيـث سـجل يوم ًيا ما
يقـارب  20حالـة.
ومن ًعـا لتزويـر الـوكاالت،
أطلقـت وزارة العـدل يف
حكومـة النظـام السـوري،
مشروع أمتتـة وكاالت كتـاب
بالعـدل وذلـك للقضـاء على
الظاهـرة.
إال أن الصحيفـة نقلـت يف
حزيـران  ،2016عـن مصـدر
قضـايئ أن "عـدد الـوكاالت
املـزورة املضبوطـة بلغـت
شـهريًا نحـو  300وكالـة يف
مختلـف العدليـات بالبلاد".
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تعدددية فصائلية واختالف في الفكر

الشمال السوري يفقد
مقاتلي المناطق "المهجرة"
"إلى الشمال السوري" وجهة وحيدة خرج إليها مقاتلو وأهالي البلدات والمدن
المهجرة من قبل النظام في األشهر األخيرة من  ،2016بعد اتفاق قضى بإخالء
مناطقهم بالكامل ،والتوجه إلى مدينة إدلب بسالح فردي خفيف.
عنب بلدي  -ضياء عودة
اتجاهـات تباينت بعد وصـول املقاتلني إىل
إدلـب وريفهـا ،منهم من بقـي يف فصيله،
الـذي أعـاد تجميع نفسـه من جديـد لكن
بحجـم أقل مما كان عليـه سـابقًا ،ومنهم
مـن انضوى يف الفصائـل الكربى املنترشة
يف املنطقـة ،وفصائـل أخـرى انطلقت إىل
طريـق مغاير عما كانـت عليه ،فالسلاح
تُـرك ،و"روح الثـورة" اختلفـت عام كانت
عليـه يف املدن األم.
أسـباب عـدة دفعـت بعـض املقاتلين
إىل تـرك السلاح بعـد خروجهـم مـن
مناطقهـم ،تتوقـف عنـب بلـدي عندهـا
وتحـاول يف هـذا التقريـر تحليلهـا ،مـن
خلال الحديـث مـع عـدد مـن املقاتلين
الذيـن تركـوا السلاح حديثًـا ،وقياديين
عسـكريني علقـوا عليهـا.
"فصائلية" متعددة األهداف
عالء حمادة نازح مـن مدينة حماة ،عمل
مقاتلا يف صفـوف فصائـل املعارضـة
ً
بريـف حماة الجنـويب ،قبـل أن يترك
السلاح مؤخـ ًرا ،يتحـدث لعنـب بلـدي
عـن األسـباب التـي دفعتـه لرتك سلاحه،
واالنتقـال بعدهـا للعمـل املـدين.

يقول الشـاب "أول األسـباب التـي دفعتني
لترك السلاح هـي االقتتـال الداخلي بني
الفصائـل ،فلـم يعـد بإمكاننـا التمييز من
خاللـه عـن أسـباب االقتتـال ،ومـن على
الحـق ومـن على الباطل".
إضافـ ًة إىل "العـدد الكبير لألشـخاص
السـيئني ،خاصـة على مسـتوى قيـادات
الفصائـل ،إذ تحـول بعضهـا ملافيـات…
األمـر الـذي جعـل القتـال بشـكل عـام
كري ًهـا".
وجـد املقاتلـون الواصلـون حديثًـا إىل
الشمال السـوري "تنو ًعـا فصائل ًيـا"
اتسـمت فيـه سـاحة الشمال السـوري،
فالتجربـة العسـكرية والسياسـية التـي
عارصوهـا على مـدار سـنوات حصارهم
يف مدنهـم وبلداتهـم ،اختلفـت جذريًـا
عما آل إليـه الوضـع حال ًيـا ،بـد ًءا مـن
التوجهـات املختلفـة واملتنوعـة للفصائـل
وصـول لفـرض الـرأي واملعتقد
ً
املتعـددة،
على الجهـات األخـرى ،لينتهـي املطـاف
بـ"التخويـن" واالقتتـال ،الـذي يصب يف
مصلحـة النظـام بشـكل مبـارش.
السـبب الـذي تحـدث عنـه الشـاب علاء،
ذكـره املقاتـل أحمـد (طلـب عدم الكشـف
عـن اسـمه الكامـل) مـن ريـف دمشـق
الغـريب ،إذ تـرك "العمل العسـكري" بعد

وصولـه إىل الشمال السـوري واتجه إىل
"األعمال الحـرة" ،جـراء دوافـع أهمهـا
"التعـدد الفصائلي وضيـاع الفصائـل
الصغيرة".
وأوضح الشـاب "الشـخص الذي شـغل
سـابقًا قائـد مجموعـة يف فصيلـه ،أو
قائـد كتيبـة ،وجـد الوضع بعـد االنتقال
إىل شمال سـوريا مغايـ ًرا عما كان
عليـه ،فلم يجـد اهتام ًمـا كالـذي امتلكه
يف منطقتـه أثنـاء أعاملـه العسـكرية
فيهـا".
كما كان لـ"التطفيـش واملضايقـة”
الـذي اتبعتـه الفصائـل الكبيرة ،مـن
خلال الضغـط على الفصائـل الصغيرة
األخـرى بشـكل غير مبـارش يف خطـوة
لضمهـا لصفهـا دور رئيسي ،أما السـبب
الثـاين ،مـن وجهـة نظـر علاء ،والـذي
أدى إىل رد فعـل عكسي للكثير مـن
العنـارص“ ،إدراكهـم أن األمـر تحـول من
جهـاد وقتـال ضـد النظـام ،إىل مصالـح
وتجاذبـات سياسـية".
معارك وهمية وغياب التخطيط
شـهدت الجبهـات العسـكرية لفصائـل
املعارضة السـورية خالل األشـهر الخمسة
را و"ضعفًـا
املاضيـة ،انحسـا ًرا كبي ً

تخطيط ًيـا” ،أمـام القـوى العسـكرية
لقـوات األسـد وامليليشـيات األجنبيـة
واملحليـة املسـاندة لـه ،إذ سـجلت عـدة
انسـحابات مـن مناطـق عسـكرية لصالح
قـوات األسـد ،كان أبرزهـا مدينـة حلـب.
متابعـون للسـاحة امليدانيـة يف سـوريا
عـزوا هذا االنحسـار والرتاجع العسـكري،
إىل غيـاب التخطيـط ،وانعـدام التنسـيق
بين الفصائـل املقاتلـة خلال املعـارك
الدائـرة.
يف حني يـرى آخـرون أن القـوى الدولية
املتحكمـة بخـط سير هـذه الفصائـل
ووجهـة معاركهـا ،واملحكومـة مـن
خلال الحفـاظ على التمويـل املسـتمر
والدعـم بالذخائـر واألسـلحة الثقيلـة
والخفيفـة ،كان لهـا الـدور األكبر يف

تشـتت هذه الفصائـل ،والسـبب الرئييس
للتوجهـات املتناحـرة ،والتـي أسـهمت
بدورهـا يف نفـور عـدد مـن املقاتلين
منهـا ،فـ"األهـداف اختلفـت جذريًـا عن
سـابقتها".
تواصلـت عنـب بلـدي مـع القيـادي
يف حركـة "أحـرار الشـام اإلسلامية"،
حسـام سلامه أبـو بكـر ،للوقـوف
بشـكل أوسـع عىل أسـباب ترك السلاح
عنـد املقاتلين بعد الوصول إىل الشمال
السـوري ،وأوضـح أن "املقاتـل الـذي
يصل إىل الشمال السـوري يشـعر بأنه
سيسـتمر يف قتـال النظام الـذي هجره
وحـارصه ،وأجبره على الخـروج مـن
أرضـه ،إال أنـه يتخـوف مـن أن يجـر
إىل قتـال داخلي يفيـد النظـام بشـكل

مكاتب "بالجملة"
ّ
ّ
تشغل "مقيمات" سوريات في منازل دمشق
"أم سليم" سيدة دمشقية في عقدها السادسُ ،أصيبت بجلطة
في الشق األيمن من دماغها عقب تلقيها خبر وفاة ابنها في
أحد معتقالت النظام السوريُ .ش ّلت حركة السيدة وأصبحت
طريحة الفراش ،وألسباب أمنية غادرت ابنتها الوحيدة خارج
البالد ،لتتناوب قريباتها على خدمتها ومساعدتها في المأكل
والمشرب وقضاء الحاجات.

عنب بلدي  -ر .ك
"أعمـل على خدمتهـا وأنـا سـعيدة
بذلـك ،ألين أقـوم بواجبـي" ،هكـذا
قالـت إحـدى قريبـات الحاجـة "أم
سـليم" لعنب بلـدي ،وفضلـت عدم ذكر
اسـمها .إال أنـه بسـبب مشـقة الحيـاة
يف دمشـق وظروفهـا التـي "أهلكـت
الصغـار والكبـار" ،مل تسـتطع قريبـة
"أم سـليم" التفـرغ بالكامـل لخدمتها،
كونهـا مسـؤولة عـن عائلـة من خمسـة
أشـخاص ،ولحاجـة أم سـليم إىل مقيمة
دامئـة بجانبهـا ،خاصـ ًة يف الليـل.
مكاتب لتأمين عامالت منزليات..
واألجور "خيالية"
قـرر زوج السـيدة امل ُقعـدة اسـتقدام
" ُمعينـة" لزوجته يف حاجاتهـا اليومية،
على أن تقيـم معهـا يف نفـس املنـزل.
وبعـد بحـث "مطـ ّول" عـن سـوريات
"أمينـات" ورفـض معظمهـن اإلقامـة
الدامئـة ،قـرأ أحـد أوالد "أم سـليم"
را يف جريـدة "الدليـل" ،الخاصـة
خب ً
بالخدمـات اإلعالنيـة ،عـن مكتـب تأمني

عاملات سـوريات مقيمات.
وبحسـب مـا ذكـرت السـيدة ،اتصلـوا
باملكتـب الـذي طلـب أجـو ًرا "خياليـة"،
ٍ
عقـد قيـل لهـم إنـه "نظامـي"،
مقابـل
ويضمـن حقوقهـم قبـل حقـوق
"العاملـة".
وبنـا ًء على ذلـك ،طلـب املكتـب تأمي ًنـا
بقيمـة  300ألـف ليرة سـورية (مـا
يعـادل  600دوالر أمريكي) ،على أن
يُدفـع للمكتـب كل عـام يف حـال بقيـت
العاملـة معهـم.
أمـا عـن العاملـة ،فطلـب املكتـب رات ًبـا
شـهريًا يتراوح بين  80إىل  100ألـف
ليرة سـورية( ،أي ما يعـادل  200دوالر
تقر ي ًبا ) .
وهـي مبالـغ "كبرية" نسـب ًيا على عائلة
متوسـط دخلهـا الشـهري  100ألف لرية
سـورية ،وتتحمل أعبـاء ارتفاع األسـعار
الـذي تشـهده العاصمـة دمشـق ،والتي
تبدلـت فيها أولويـات العائلة السـورية.
ومتوسـط دخل املوظفني السـوريني يف
الدولـة حال ًيـا ،هو  35ألف لرية سـورية،
ظـل التضخـم الكبري
لك ّنـه ال يكفـي يف ّ
وتدهـور اللرية السـورية.

إعالنات في الجرائد ..ما هي الشروط؟
رصـدت عنـب بلـدي إعالنـات يف
جريـدة "الدليـل" ،عـن مكاتـب لتأمين
عاملات سـوريات ،مثل مكتـب "األمان"
و"الـوالء" و"فوريو" للخدمـات املنزلية،
وغريهـا.
وكانت هـذه املكاتب متخصص ًة بتشـغيل
العاملات اآلسـيويات ،قبـل الثـورة يف
 ،2011لكـ ّن أعدادهـ ّن بـدأت بالتناقص
بسـبب األوضـاع األمنيـة يف سـوريا،
وتراجـع الرغبـة بالقـدوم إىل سـوريا.
وتكلـم معـ ّد التقريـر مـع أحـد هـذه
رسا عـن
املكاتـب ،بصفـة زبـون ،مسـتف ً
األجـور ،فطلـب املكتـب تأمي ًنـا سـنويًا
مببلـغ  450ألـف ليرة سـورية.
وقـدّم صاحـب املكتـب عرضً ـا ،يف حال
إمضـاء عقـد ملـدة سـنتني ،مببلـغ 700
ألـف ليرة ،فيما طلـب رات ًبـا شـهريًا
للمقيمـة قـدره  80ألـف لرية يف السـنة
األوىل ،و 90ألـف يف السـنة الثانيـة.
وقـال صاحـب املكتب إن "هـذه العقود
نظاميـة مئـة يف املئـة ،وتتضمـن
رشوطًـا نعرضهـا على الزبائـن قبـل
إمضـاء العقـد".
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مقاتل من المعارضة السورية في ريف دمشق
كانون األول )AFP( 2016

مبـارش ،مـا يسـبب لـه حالـة نفسـية
تـؤدي يف بعـض الحـاالت إىل تـرك
السلاح والجلـوس والرغبـة يف الهجرة
مـن البلاد نهائ ًيـا".
الشـاب الحمـوي علاء أوضـح سـب ًبا
آخـر وراء تركـه العمـل العسـكري ،وهـو
"املعـارك الوهميـة وقلـة التخطيـط
وارتباطهـا بأوامـر دوليـة ،إضافـ ًة إىل
تحول السـاحة العسـكرية إىل أداة يف يد
السياسـيني".
وأشـار إىل أن "املعـارك أصبحـت أهدافًا
سياسـية للضغـط على جهـة معينـة،
مـا يوجـه نظـر املقاتلين إىل املعـارك
على أنهـا كـرت محـروق ميكـن التخيل
عنـه وعـن أهدافـه املرسـومة مـن أجـل
املصلحـة السياسـية”.

البحث عن لقمة العيش وقوت اليوم
أسـباب عـدة ذُكـرت التخـاذ قـرار تـرك
السلاح ،والتوجـه ألعمال أخرى ،سـواء
داخـل األرايض السـورية أو خارجهـا،
لتكـون الحاجـة لتأمين املصروف
اليومـي اللازم للمعيشـة اليوميـة مـن
بينهـا ،وخاصـة يف حـال وجـود عائلـة
وأطفـال يحتاجون بشـكل يومـي لتوفري
مسـتلزمات الحيـاة اليوميـة.
يتابـع الشـاب أحمـد "الوضـع املـادي
ال يقـل أهميـة عـن األمـور املذكـورة،
فبعـد الخـروج مـن مدننـا باتت املعيشـة
مكلفـة ،واإليجـارات باهظة جـدًا ،خاصة
للمتزوجين ،فالهم الوحيد للشـاب البحث
عـن لقمـة العيـش ،ومعـاش املقاتـل يف
مختلـف الفصائـل العسـكرية بحـدود

الــ ،100$هـذا ال يكفـي شـيئًا".
يف حين أشـار املقاتـل السـابق علاء
"خلال سـنوات الثـورة املاضية اسـتنفد
أغلـب املقاتلين كافـة املقومـات املاديـة
التـي تضمـن لهـم االسـتمرار يف العيش
مـع عائالتهـم ،ما دفـع املقاتلين للتخيل
عـن السلاح واللجـوء للعمـل اليومي من
أجـل لقمـة العيش”.
التخاذل عن "نصرة" المناطق المحاصرة
أبـو علي الدمشـقي ،مقاتـل سـابق يف
بلدة خـان الشـيح بريف دمشـق الغريب،
عـزا سـبب تركـه السلاح إىل "الصدمـة
التـي تلقاهـا املقاتلـون يف بلـدات الريف
الدمشـقي بفعـل الخيانـات والتخاذل من
الفصائـل املعارضـة األخرى".

فـ"سـقوط مدينـة داريـا يف آب 2016
كان السـبب األهـم ،إذ إن الخيانـات التـي
تزامنـت مـع دخول قوات األسـد وتسـليم
املناطـق دون أي مقاومـة كانـت سـب ًبا
لترك املقاتلين لسلاحهم بعـد الخـروج
منها " .
كما أن "الحـرب اإلعالميـة التـي اتبعهـا
النظـام داخـل املناطـق املحـررة ،يف
الرتويـج لفكرة انتهـاء الثـورة ،كانت أحد
األسـباب الرئيسـية لذلـك".
القيـادي حسـام أبـو بكـر ،أشـار خلال
حديثـه "عنـد معاينتـي لبعـض الحاالت
مـن املقاتلين ،وجـدت أن املقاتـل يخرج
مـن مناطـق الحصـار والضغـط بشيء
مـن االندثـار النفسي واملعنـوي ،ويأمل
أن يصـل إىل منطقـة تكـون فيهـا الحالة

الثوريـة والحالـة العسـكرية أفضـل مام
كانـت عليـه يف مناطـق الحصـار".
إال أنـه "ينصـدم إىل حـد مـا بالواقـع
الحـايل ،جـراء حالـة االحتراب واالقتتال
الداخلي والرصاعـات الفكريـة بين
الفصائـل املقاتلـة ،األمر الـذي يجعله يف
حالـة انكماش وتعـب وأعراض نفسـية،
عـدا عـن شـعوره بأنـه مهـدد كما هـو
الحـال عنـد مقاتلي داريا ،فقـد تعرضوا
لعـدة اعتـداءات أثناء وصولهـم إىل مدينة
إدلب".
ومل يغفـل املقاتـل السـابق أبـو علي
"اختلاف الفكـر يف املناطـق الشمالية
واقتتـال الفصائـل" والـذي كان أول
األسـباب املتعـارف عليهـا بين املقاتلين
القادمين حديثًـا.

مهن لم تعرفها السوريات
من قبل
وحصلـت عنـب بلـدي على نسـخة من
هـذه العقـود ،تتضمـن إمكانيـة فسـخ
العقـد خالل شـهر مـن إمضائـه ،كمدة
تجريبيـة ،يف حـال مل تتفاهـم العائلـة
مـع العاملة.
وت ُسـتبدل العاملة بأخـرى ،دون إمكانية
استرداد أي مبلغ مايل مدفـوع للمكتب.
كام يشترط العقـد عدم تشـغيل العاملة
بأمـور غير املتفـق عليهـا مسـبقًا مـع
املكتـب ،فلا ميكـن للعاملـة املتخصصة
بالعنايـة بكبار السـن ،أن تقـوم باألمور
املنزليـة ،والعكـس صحيح.
ومـن بنـود العقـد ،عـدم التعـرض
للعاملـة وإيذائهـا جسـديًا أو لفظ ًيا ألي
سـبب كان ،ويرتتـب على ذلـك فسـخ
العقـد وخسـارة الطـرف الثـاين مال ًيـا.
وأخلى املكتـب مسـؤوليته عـن أي
عمليـة رسقة تقوم بهـا العاملـة ،محذ ًرا
العائالت مـن رضورة إخفـاء مقتنياتهم.
أمـا يف حـال عـدم التـزام العاملـة
باملـدة املحـددة للخدمـة ،فيدفـع
املكتـب تعويضً ـا للطـرف الثـاين،
عبـارة عـن تأمني محسـوم مـن راتب
العاملـة الشـهري.

عامالت يتحدين "األزمة"
وعنـد السـؤال عـن جنسـية العاملات
املقيمات ،قـال صاحـب املكتـب ،إن
معظمهـن نازحـات مـن مختلـف
املحافظـات السـورية ،ويواجهـن
أوضا ًعـا صعبـة بحكـم "األزمـة
ا لسـور ية " .
وأشـار إىل أن أعامرهـن تتراوح بين
 20و 50عا ًمـا ،حسـب العائلـة والحالة
املطلوبـة.
ففي حـال خدمـة كبار السـن واملرىض،
يُرسـل املكتب نسـاء بعمـر األربعني وما
فـوق ،أمـا يف حـال القيـام بالخدمـات
املنزليـة والطبـخ ،فتتراوح األعمار بني
 20إىل  40عا ًمـا.
وتوفـر بعـض املكاتـب نظـام الخدمـة
بالسـاعات ،إذ ت ُرسـل عامالت إىل املنازل
كفترة عمـل أقصاها سـبع سـاعات يف
اليـوم ،يف أيـام تحددها العائلة بحسـب
الحا جة.
وتتراوح رواتب العاملة من تسـعة آالف
شـهريًا يف حال عملـت يو ًمـا واحدًا يف
األسـبوع ،إىل  45ألفًـا يف حـال العمـل
سـتة أيام أسـبوع ًيا.

هاجر عدد كبير من الشباب السوريين ً
خوفا من الخدمة اإللزامية (االحتياط) ،وفقد
آخرون بحكم االعتقال ،وغيرهم غيبتهم الحرب عن الحياة ،لتجد الفتاة السورية نفسها
معيلة وحيدة ألبويها وأخواتها أو أوالدها.
وكسرت السـوريات األعـراف التـي
ألزمهـن املجتمـع بهـا عبر عقـود،
أشـغال جعلتهـن عرضـة
ً
وامتهـ ّن
النتقـادات املجتمـع ،على الرغـم من
أنهـا مباحـة يف أكثر دول العـامل
را ،ومل يخرجـن بهـا عـن
تحض ً
األخالقيـات العامـة.
تحدثـت عنـب بلـدي إىل سلام (30
عا ًمـا) ،مـن سـكان حـي امليـدان
الدمشـقي ،أشـارت إىل دخول الفتيات
مبهـن جديـدة "مل نعتـد" على
رؤيتهـن بهـا.
محل لبيـع املثلجات
وقالـت سلام إن ً
والحلويـات ،بجـوار منزلهـا ،وظّـف
بـدل عـن الشـباب الذيـن
ً
فتيـات
هاجـروا بعـد إبالغهـم عـن االلتحاق
بالخدمـة العسـكرية.
وقالـت سلام "بعـد حملـة االحتياط
املكثفـة يف نهايـة عـام ،2015

واإلعلان عـن تشـكيل الفيلـق
الخامـس ،أصبحنـا نفتقـد لوجـود
الشـباب يف الوظائـف العامـة".
وأضافـت سلام أن أكثر الوظائـف
الجديـدة للفتيـات ،والتـي اسـتغربها
املجتمـع الدمشـقي "املحافـظ" هـي،
العمـل يف املقاهـي كنـادالت ،والبيـع
يف أفـران الخبـز والسـوبر ماركـت.
وكان القـايض الرشعـي األول يف
رصح يف
دمشـق ،محمـود معـراويّ ،
كانـون الثـاين املـايض ،أن "عمـل
النسـاء يف املقاهي ،ال يليـق باملجتمع
السـوري ،باعتبـار أنهـا غير محببة
يف مجتمعنـا".
أثـار هـذا الترصيـح غضـب كثري من
املواطنين وخاصة النسـاء ،واعتربوه
إهانـة "رصيحـة" للمـرأة وعملهـا،
خاصـة وأنها تسـاعد أرستهـا يف ظل
غلاء املـواد األساسـية والخدمات.

وبذلـك سـلطت ظـروف املعيشـة
السـيئة يف سـوريا ،الضـوء على
قضية "رفـض املجتمع لعمـل املرأة"،
وبالرغـم مـن اجتيـاز ،نسـبة ليسـت
بقليلـة مـن السـوريات ،مرحلـة
التعليـم الجامعـي ،ومتتعهن مبهارات
مهنية وكفـاءات عاليـة ،إال أن الواحدة
منهـن مل تكـن تعمل بسـبب معارضة
زوجهـا أو محيطهـا االجتامعـي لهذه
الفكـرة.
حـا اسـتثامر طاقـات
تا
م
بـات
اليـوم
ُ
ً
املـرأة بسـبب ظـروف املعيشـة،
وتغـايض األهـل مقابـل مـا يواجههم
مـن صعوبـات ،ولكـن هـل أصبـح
عمـل املـرأة يف املجتمع السـوري ميزة
جديـدة ،أم أنـه مجـرد ظـرف أجربها
على تحمـل مسـؤولية مل تكـن على
عاتقهـا من قبـل ،وأجربها على العمل
ٍ
نطاقـات ال تريـد االنخـراط بهـا؟
يف
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كيف يتطور الكالم لدى
الطفل حسب عمره؟
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تأخر النطق عند األطفال

هناك جـدول زمنـي تقريبـي لتطور الـكالم لدى
الطفل ،مـع مالحظة أن الذكور مييلـون إىل إظهار
قليل عـن اإلناث:
مهارات اللغة بشـكل متأخـر ً

مشكلة بمراحل النمو وليست ً
ً
حقيقيا
مرضا

يف األسـابيع األوىل بعـد الوالدة :يكـون البكاء
هو الطريقـة الوحيـدة للتعبري.

يشكل تأخر الطفل في الكالم مشكلة ّ
تؤرق الكثير من األمهات ،فتبدأ بمقارنته بمن حوله من أطفال أو بإخوته األكبر.
ً
تقريبا ،إال أن األعمار التي يبدؤون فيها الكالم
لكن على الرغم من أن عملية تطور الكالم والنطق عند األطفال ثابتة
ّ
ّ
تختلف من طفل آلخر ،لذلك على األم أال تقارنه ال بإخوته وال بأبناء العائلة ،كذلك عليها أن تتعرف على جدول تدرج
ً
الكالم عند الصغار لتستطيع تقييم طفلها ومعرفة هل لديه فعل تأخر في الكالم أم ال.

آه ه ه
أو و و

د .كريم مأمون

بد ًءا من األسبوع السادس:
يبدأ الرضيع بإصدار
أصوات بسيطة جدا مثل
"أه ه ه" أو "أوو" وذلك
أشخاصا.
عندما يرى
ً
بعمـر  3 – 2أشـهر:
يبـدأ يف االبتسـام ألمه.

بعمـر  6 – 4أشـهر :يضحـك بصـوت عـال،
يصـدر أصوات ًـا بسـيطة مثـل "آ" أو "بـا" أو"
غـوو" ،كما يتجـاوب عندمـا يسـمع اسـمه.
بــــا
غوو

بعمـر  9 – 7أشـهر :يصـدر أصوات ًـا مختلفـة
ويرغـي ويكـرر صوتيـات مختلفة مثل "مـااا مااا
مااا" و"بـاااااا" و"دااا" وميكـن أن ينطق بوضوع
كلمات مكونة مـن جزئني مثـل "مامـا" و"دادا"
دون أن يكـون يقصـد أحـدًا بهـذه األصوات.

ماا

بابا ماما
داا

ما أسباب تأخر النطق عند الطفل؟
تأخر النطق األويل:
ال يعـرف السـبب الحقيقـي لتأخـر
النطـق يف هـذه الحالـة ،إال أن
األطفـال املصابين بـه غال ًبـا مـا
يكـون لديهـم تاريـخ عائلي لهـذه
املشـكلة ،كما أن وزن هؤالء األطفال
عنـد الـوالدة كان أقل مـن  85٪من
الـوزن الطبيعـي ،أو كانت أسـابيع
الحمـل أقـل مـن  37أسـبو ًعا.
تأخر النطق الثانوي:
ويحـدث نتيجـة وجود خلـل ما عند
الطفل ،وأهم األسـباب:
 - 1اللسـان املربـوط :حيـث يولـد
الطفـل ولسـانه مربـوط إىل أرضية
الفـم بطيـة مـن النسـيج املخاطـي
مما يحد مـن حركتـه ،وهـذا يؤدي
إىل صعوبـة يف نطـق بعـض
األحرف مثـل الالم والـراء واألحرف
الصوتيـة السـاكنة.
 - 2نقـص يف التحفيز :بسـبب عدم
را مـع الطفـل ،كأن
التحـدث كثي ً
طويلا أمام التلفـاز دون أن
ً
يجلس
يتكلـم معـه أحـد ،فالتلفـاز ال يعلم
الـكالم ألنـه ليـس تفاعل ًيا.
 - 3ضعـف يف السـمع :سـواء
بشـكل خلقـي أو نتيجـة التهابـات
األذن املتكـررة ،فمـن الطبيعـي أال
يتكلـم الطفـل إذا مل يكـن يسـمع.
 - 4أسـباب نفسية :بسـبب تخويف
الطفـل باسـتمرار ،أو تجاهلـه
لفترات طويلـة ،أو حزنـه مـن فقد
أحـد أفـراد العائلـة ،وحتى لـو كان
را ،حيث يـدرك الصغـار جيدًا
صغي ً
اختفـاء األشـخاص املحبوبين مـن

بعمر  14 – 10شـهر :ينطـق الرضيع أول كلمة
قاصـدًا معناهـا بالفعـل؛ فمن املمكـن أن يقول
"بـا" وهـو يقصـد والـده بالفعـل ،وعـادة ما
يعقـب الكلمـة األوىل بضع كلمات أخرى.

محيطهـم.
 - 5تعـرض الطفـل ألكثر مـن
فمثلا إذا
ً
لغـة يف سـن صغيرة:
كان للطفـل مربيـة أجنبيـة ،أو كان
األبـوان مـن جنسـيتني مختلفتين،
أو أن األرسة تعمـل يف بلاد الغربة،
كل ذلـك يـؤدي إىل دخـول لغتين
إىل عقـل الطفـل وسـمعه ،وهـذا
قد يثير اضطرابًـا يف تطـور اللغة
لد يه .
 - 6نقـص يف الفهم والذكاء :إذا كان
معـدل الـذكاء عند الطفـل منخفضً ا
أو كان مصابًـا بالتخلـف العقلي،
كما هـو الحـال عنـد املصابين
بالشـلل الدماغـي أو متالزمـة داون
(املنغوليـة) .
 - 7بعـض االضطرابـات النامئيـة
الشـاذة :كمـرض التوحـد :Autism
ولكـن هـذا ال يعنـي أن الطفـل إذا
تأخـر يف الـكالم فهـو مصـاب
بالتوحـد ،بـل إن الطفـل املصـاب
بالتوحـد قـد يتأخـر يف الـكالم.
متى تجب مراجعة الطبيب؟
العديـد مـن األطفـال الذيـن
يتكلمـون يف عمـر متأخـر ال
يعانـون من مشـاكل صحيـة ،وقد
ال يبـدؤون الـكالم حتـى يبلغـوا
الثانيـة أو الثالثـة أو الرابعـة مـن
العمـر ،ولكـن عندمـا يبـدأ عندهم
النطـق تتطـور مهاراتهـم اللغوية
برسعـة ،وال يكـون لديهـم أي من
املشـاكل الطبيـة السـابق ذكرهـا،
ويكـون تأخـر النطـق لـدى هؤالء
مرتبطًـا مبراحـل منوهـم وليـس
مبـرض حقيقـي.
ولكـن يجـب مراجعـة الطبيـب يف
الحـاالت التاليـة:
 - 1مـع بلـوغ عمـر  15شـه ًرا ال
يسـتطيع طفلك فهم كلامت بسـيطة
مثـل "بـاي بـاي" أو "الحليب".
 - 2مـع وصـول الطفـل لعمـر
 16شـه ًرا وال يسـتطيع اسـتخدام
كلمتين أو ثلاث.
 - 3إذا بلـغ الطفـل عمـر  21شـه ًرا
وال يسـتطيع فهـم واتبـاع
التوجيهـات البسـيطة

مثـل "تعـال هنـا".
 - 4عنـد بلـوغ الطفـل عامين
ومايـزال يسـتخدم أصواتًـا غير
مفسرة وال تحتـوى كلمات.
 - 5عنـد بلـوغ الطفـل عامين وال
يسـتطيع اإلشـارة إىل أجزاء جسـمه
املختلفـة ومعرفة أسمائها.
كيف يتم العالج؟
مـن الضروري إجـراء فحـص بد ًءا
مـن السـنتني والنصـف مـن العمر،
فـإذا وجـد أحـد األسـباب العضوية
التـي ذكرناهـا يتـم علاج السـبب
ويتحسـن النطـق تدريج ًيـا بعـد
ذلـك ،أمـا إذا مل يكـن هنـاك سـبب
عضـوي فيتم العلاج وفـق املحاور
ا لتا لية :
املحور النفسي :وذلـك بتقليل األثر
االنفعـايل والتوتـر النفسي عنـد
الطفـل عـن طريق تنمية شـخصيته
ومحاولـة بنـاء ثقتـه بنفسـه بكرس
حاجـز الخجـل والشـعور بالنقص،
ويقوم بذلـك اختصـايص األمراض
النفسـية عنـد األطفال.
املحـور الكالمـي :عـن طريـق
التدريـب على طريقـة النطـق
الصحيحـة مبسـاعدة اختصـايص
ا لنطـق .
املحـور البيئـي :وذلـك مبحاولـة
شـغل الطفـل ببعـض األنشـطة
االجتامعيـة مـع أقرانه ممـن هم يف
سـنه أو أكبر منـه.
املحـور الـدوايئ :بإعطـاء بعـض
الفيتامينـات واألدويـة املنشـطة
للجريـان الدمـوي يف الدمـاغ (مثل
برياسـيتام).
ويف حـاالت اضطراب اللفـظ يتأكد
الطبيـب مـا إذا كان بإمـكان الطفل
نفـخ خديه أو الصفري أو زم شـفتيه
لنفـي وجـود ضعـف عضلات،
ويعايـن عضلات اللسـان الخاصة
بالـكالم ،فـإذا كان اللـدغ بحـروف
الجيـم والشين والسين والـزاي،
يبـدأ عالجها يف سـن الخامسـة ألن
لفظهـا يتطلـب دقـة ،أمـا مشـكلة
اللـدغ بحـرف الـراء فتعالـج بعـد
سـن الثامنة لسـبب بسـيط وهو أن
هـذا الحرف يف حاجـة إىل أن تكون
عضلـة اللسـان قوية للفظه بشـكل
سليم .

بعمـر  15 - 12شـهر :يجـب أن يبـدأ الطفـل
االسـتجابة للتوجيهـات املختلفـة مثـل "نـم،
ارشب ،قـف".

بعمـر  18شـهر :تكون محصلة الطفـل اللغوية
 10كلامت على األقل يسـتطيع نطقها ،وبعدها
تزداد املحصلـة اللغوية للطفل بشـكل كبري.
بعمر  24شهر :يكون الطفل قاد ًرا عىل تكوين
جمل من كلمتني؛ غال ًبا ما تتكون من اسمه
وكلمة أخرى بقصد الطلب مثل "أنا نيني" أو
"ماما السيارة".
بعمر  30شهر :تكون محصلة الطفل اللغوية
 50كلمة عىل األقل.

ما المقصود بتأخر النطق؟
هـو أن الطفـل ال يسـتخدم كلمات ذات معنى متناسـبة مع عمـره .وهو يختلـف عن التأتـأة ،والتي هي
اضطـراب يف االنسـياب الطبيعي لنظـم الكالم ،ويتصـف بحدوث تكـرار األصوات واملقاطـع اللفظية أو
التوقفـات غير الطبيعيـة أثنـاء الـكالم ،وتحدث بسـبب ورايث أو عـادة أو نتيجـة صدمـة أو غنج .كام
يختلـف عـن اضطـراب اللفـظ ،وهـو ما يسـمى "اللـدغ" ،وعادة مـا يكـون بحـروف الـراء أو الجيم أو
الشين أو السين أو الـزاي ،ويحـدث نتيجـة ضعـف يف عضلات اللسـان أو اإلصابـة بشـفة األرنب أو
انشـقاق رشاع الحنك.
وميكـن وصـف الطفـل بأن لديـه تأخـ ًرا يف النطـق إذا كان ينطـق أقل من عشر كلامت وهـو يف عمر
 20-18شـه ًرا ،أو أقـل مـن  50كلمة وهـو يف عمر  30-21شـه ًرا.

كيف يمكن وقاية
الطفل من تأخر النطق؟
يجـب التحـدث إىل الطفل بشـكل
منتظـم مـن بدايـة السـنة األوىل
من العمـر ،فعندما يصـدر الطفل
أصواتًـا ال معنـى لهـا تحـدد لـه
فمثل
ً
األم معنـى هـذه األصـوات،
عندمـا يقـول "ابـا" تقـول لـه
"بابـا" ،ويـؤدي تفاعـل األهل مع
هـذه األصـوات وتحديـد معناهـا
إىل بقـاء الصـوت ،فيما تختفـي
األصـوات التـي ال معنـى لهـا،
أيضً ـا يجـب اللعـب مـع الطفـل
بأصوات بسـيطة (مثل أن متسـك
سـيارة وتقول وووووو) ،وإدخال
الكلمات مـع اإلشـارات (مثـل نو
نـو أو ال ال مـع حركـة يـدك عنـد
تحذيـره مـن يشء خاطـئ ،أو قل
بـاي مـع حركـة توديـع باليـد)،
واسـتخدام بعـض األصـوات
املعروفـة مثـل "هـم" للطعـام،
"مبـو" للرشب...إلـخ.
التحـدث أمام الطفل ،فكلام سـمع
الطفـل كال ًمـا واض ًحـا وصحي ًحا
تحسـن نطقـه وتطور.
االبتعـاد عـن نقـد الطفـل أو
السـخرية مـن طريقـة نطقـه،
فهنـا يحس الطفـل بالخيبـة التي
تفقـده حسـن النطـق والثقـة
با لنفـس .
على األهـل ترديـد أسماء
األشـياء التـي يسـتخدمها الطفـل
بأسمائها الحقيقيـة وليـس مبـا
يسـميها الطفـل حتـى يتعـود
على سماعها ويبـدأ يف تكرارها،
فمـن الضروري أال يجـاري األهل
طفلهـم يف نطقـه الخطـأ (أي
التحـدث معـه بلغـة الــ Baby
مثلا إذا قـال الطفـل
ً
،)talk
"توتـوال" على األم أن تعيـد
وراءه "شـوكوال" رشط أال تقـول
لـه "ال ملـاذا تقولهـا هكـذا وعليك
نطقهـا هكـذا" وإمنـا تكـرر مـا
قالـه بطريقـة تنبهـه إىل اللفـظ
الصحيـح مثلا "آه تريـد أن تأكل
شـوكوال".
تجنـب تـرك الطفل فترات طويلة
أمـام التلفـاز ،وتقليـص األلعـاب
التـي تتطلـب اللعـب وحـده ال
سـ ّيام األلعـاب اإللكرتونيـة.
توفير ألعـاب تتطلـب املشـاركة
مـع اآلخريـن ،وإتاحـة الفرصـة
لالختلاط مـع غريه مـن األطفال،
وبخاصـة مـن يكربونه سـ ًنا ،مع
مالحظـة عالقتـه معهـم ملنـع أي
سـخرية قـد تـؤدي إىل خلخلـة
ثقته بنفسـه.
على األم أن تحكى لطفلهـا
قصصـا وحكايـات قصيرة ،مـع
ً
خلـق مجـال لـه يك يحكيهـا
بأسـلوبه مام يزيد لديـه الحصيلة
اللغويـة ويقـوي خيالـه.
االبتعـاد عـن املربيـات األجنبيات
حتـى ال يتسـبب ذلـك يف حدوث
اضطـراب لغوي.
املتابعـة مـع طبيـب أطفـال منـذ
والدة الطفـل ملتابعـة أي تطورات
أو تغيرات عامـة على صحتـه.
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كتاب

“نوكيا” تعيد تصنيع

حياتي العزيزة

“ ”3310مجدداً

لـ أليس مونرو

تعتزم شركة “ ”HMDالمالكة والمسوقة لـ ”نوكيا” الكشف عن
هاتفي أندرويد إضافيين في معرض الجوال العالمي الذي سينطلق
في مدينة برشلونة اإلسبانية بين  27شباط الجاري و 2آذار المقبل،
ً
إضافة إلى طرح نوكيا “ ”3310إلى السوق من جديد.
وبحسـب مـا ترجمـت عنـب بلـدي
مـن موقـع “ ”venturebeatالتقنـي،
الثالثـاء  14شـباط ،فـإن الهاتفين
الجديديـن سـيكونان مبواصفـات أقـل
مـن “.”Nokia 66
وأعلنـت الرشكـة رسـم ًيا مطلـع العـام
الجـاري ،أنها سـتطلق هاتفها ”Nokia
 ،”6ويحتـوي على كامريتين أماميـة
وخلفيـة ،وتتميـز الكاميرا الخلفيـة
بدقـة “ ”MP 16بفتحـة عدسـة “f
 ،”2.0ومـزودة بفلاش “،”LED
إضافـ ًة إىل خاصيـة الضبـط التلقـايئ
للصـورة ،بينام تتوفر الكاميرا األمامية
بدقـة “.”MP 8
الهاتـف األول بحسـب املوقع سـيكون

مـن نـوع “ ،”Nokia 5إذ سـيحمل
شاشـة  5.2بوصـة عاليـة الدقة “720
 ،”pمـع ذاكـرة عشـوائية  2غيغابايت،
وكاميرا خلفيـة  12ميغابكسـل ،كما
سـيكون أرخـص مـن ”،”Nokia 6
ومـن املتوقع بيعـه بسـعر  199يورو.
أمـا الهاتـف اآلخـر فهـو “”Nokia 3
األقـل مـن حيـث املواصفـات والسـعر
مـن أجهـزة الرشكـة األخـرى ،إذ
تسـتهدف منـه “نوكيـا” مـن يريـد
الحصـول على هاتـف ذيك بعالمتهـا
وبعمـل بنظـام أندرويـد ،وفـق املوقع.
ويف ذات السـياق ،أشـار املوقع أنه من
املتوقـع أيضً ـا أن تطـرح الرشكة هاتف
“ ”Nokia 3310بنسـخة محسـنة

وبسـعر  59يـورو فقـط ،ملـن “يريـد
تذكـر األيـام الجميلـة مـع الشاشـة
الخضراء والبطاريـة التـي تـدوم
أليـام”.
وذكـرت مواقـع تقنيـة أن الرشكـة،
تسـتعد إلطلاق هاتـف جديـد يعمـل
بنظـام التشـغيل “أندرويـد” تحـت
اسـم ” ،”Nokia 8بعـد إعالنها بشـكل
رسـمي عن إطالق هاتفهـا “”Nokia 6
العـام الحـايل ،وسـيكون مبواصفـات
“عاليـة” ،وهـو نفـس الهاتـف الـذي
تحـدث عنه تقنيـون عىل أنـه “Nokia
.”P1
ووقعـت مؤخـ ًرا مـع رشكـة “HMD
 ”Globalاملشـغلة لهـا ،اتفاقيـة مـع

رشكـة “”FIH Mobile Limited
التابعـة لرشكة “وكسـكون” التايوانية،
لتتـوىل صناعـة الهواتف والحواسـيب
الذكيـة التي تحمـل عالمتهـا التجارية،
على أن تسـتثمر أكرث مـن  300مليون
دوالر أمريكي على مـدار األعـوام
الثالثـة املقبلـة ،لدعـم تسـويق هـذه
األجهـزة.
وتسـتعد الشركات املصنعـة للهواتـف
الذكيـة السـتعراض أبـرز منتجاتهـا
مـن الهواتـف عاليـة املواصفـات
يف مؤمتـر الجـوال العاملـي املقبـل،
ومـن بينهـا “هـواوي” ،و”إتـش يت
يس” ،و”موتـوروال” ،و”سـوين”،
و”سامسـونغ”.

“آيفون” المستقبل
سينبئكم بكسر الشاشة قبل وقوعه
أعلنـت رشكـة “آبـل” عـن بـراءة اختراع
جديـدة ،متكنهـا مـن الكشـف عـن وقـوع
كسر يف شاشـة هواتـف “آيفـون” قبـل
حدوثـه.
وبحسـب مـا ذكـر موقـع “ماشـابيل”
اإللكتروين ،الخميـس  16شـباط ،توصلـت
الرشكة إىل هـذا االخرتاع بعد شـكاوى كثرية
مـن مسـتخدمي هواتفهـا ،بسـبب رسعـة
تكسر شاشـاتهم وارتفـاع كلفـة إصالحها.
وتعمـل آليـة بـرءاة االختراع ،عىل الكشـف
املبكـر عـن الكرس ،مـن خالل رصد الشـقوق
الصغرية التي تتشـكل تحت سـطح الشاشـة،
والتـي ميكـن أن تتفاقـم وتتحول إىل شـبكة
عنكبوتيـة.
وت ُصـدر الرشكة تحذيـ ًرا للمسـتخدم ،لالنتباه

إىل مكان الرضر ،وتجنب مالمسـته بخشـونة.
وذلـك مـن خلال أنظمـة استشـعار متصلة
بالشاشـة ،تعمـل باللمـس ،وتلتقـط الضرر
الـذي يلحـق بالشاشـة ،وتنبه املسـتخدم إىل
رضورة إصالحهـا قبـل تفاقـم الوضـع.
وتوقـع خبراء تقنيـون أن تكـون الرشكـة
اسـتخدمت يف هـذه التقنيـة ،املرايا للكشـف
عـن العيـوب ،وأنها سـتصدر تنبيهـات عىل
شـكل خطوط نبضـات القلب ،حـول املنطقة
املترضرة.
وشـكك آخرون بهـذه التقنيـة ،معتربين أنها
لـن تريض املسـتخدمني كونها ال تفعل شـيئًا
سـوى التحذير.
إال أنهـم اعتبروا أن تحذيـر األمـان هـذا
“أفضـل مـن ال يشء” ،يف الوقـت الراهـن.

"فيس بوك" يتيح لك فرصة عمل
بما يتناسب مع معلوماتك
يطلـق موقـع التواصـل االجتامعـي "فيـس
بـوك" ،خدمـة تسـمح للشركات اإلعلان عن
وظائفهـا عرب صفحاته ،وتنسـق فـرص العمل
للمسـتخدمني حسـب معلومـات صفحاتهـم،
مـع إمكانيـة التقديـم عليهـا عـن طريـق
"ماسـنجر".
ويدمـج التطبيـق معلومـات املسـتخدمني
املوجـودة يف قاعـدة البيانـات لديـه ،مـع
طلبـات العمـل املقدمـة ،ويوفر للمسـتخدمني
إمكانيـة تغيير هـذه املعلومـات يف أي وقت،
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كما ميكـن للشركات اإلعلان بشـكل غير
محـدود.
وبحسـب مـا ترجمـت عنـب بلـدي عـن موقع
"ريكـورد" ،يف  16شـباط ،قـال أندريـو
بوسـورث ،منسـق قسـم األعمال واإلعالنات،
إن عـامل اإلعلان موجـود يف "فيـس بـوك"،
لكـن املزايـا الجديـدة تتيـح الوصـول بشـكل
أسـهل إىل اإلعالنـات ،والتقديـم لهـا مبرونة.
هـذا الخرب قـد يعترب سـي ًئا ملنصـات إلكرتونية
تقليديـة ،قدمـت الخدمـة بشـكل مدفـوع

للشركات ،مثـل موقـع "لينكـد إن" الشـهري.
ِ
تـأت مبـادرة "فيـس بـوك" بجديـد ،لكـن
ومل
مـا مييزها هـو القاعـدة الضخمة ملسـتخدمي
املوقـع ،بخلاف املنصـات األخرى.
ويصـل عـدد مسـتخدمي "فيس بوك" شـهريًا
إىل أكرث مـن  1.7مليار نسـمة.
وسـيطلق "فيـس بـوك" الخدمة بشـكل فعيل
يف كنـدا والواليـات املتحـدة ،األربعـاء املقبل،
على أن يجـري تعميمهـا يف وقـت الحـق
بباقـي الدول.

يف التاسـعة عشرة مـن عمرهـا
كانـت أليـس مونـرو ،عندمـا
أصـدرت أوىل قصصهـا القصيرة،
لتكـون "أبعـاد الظـل" بذلـك بداية
ملشـوار طويـل أكسـبها لقـب
"سـيدة فـن األقصوصـة األديب
املعـارص" بجـدارة.
ولـدت أليـس مونـرو يف كنـدا،
ودرسـت اللغة اإلنكليزيـة ،تفرغت
بعدهـا لكتابـة القصـص القصرية
والتـي برعـت بهـا ،مـا خولهـا
نيـل العديـد مـن الجوائـز املحليـة
والعامليـة مـن بينها جائـزة البوكر
للآداب عـام .2009
وعندمـا بلغت  81سـنة مـن العمر
حازت على جائزة نوبـل يف األدب
عـام  ،2013فكانـت بذلـك املـرأة
رقـم  13بتاريـخ جائـزة نوبل.
تتميـز قصـص مونرو بالسالسـة
اللغويـة مقابـل عمـق مـا تريـد
إيصالـه ،وتعبريهـا عـن النفـس
البرشيـة برهافـة وتفاصيـل
بسـيطة ،وتدور أحـداث الكثري من
قصصهـا يف الريـف.
للكاتبة مـا يزيد عـن  20مجموعة
قصصيـة ،ترجـم منهـا للعربيـة
عشر مجموعـات.
“حيـايت العزيـزة” هـي آخـر
مجموعـة قصصية نرشتهـا أليس
عـام  ،2012تقـع النسـخة العربية
مـن املجموعـة يف  257صفحـة
موزعـة على  15قصـة قصيرة،
مـن ترجمـة نهلـة الـدريب ونشر
مؤسسـة هنـداوي عـام .2017
تدهشـنا مونـرو يف "حيـايت
العزيـزة" ،فلا أسـئلة وجوديـة
تطـرح ،وال أفكار كبيرة تقحم يف
النـص ،وحدهـا تفاصيـل الحيـاة
اليوميـة وقصص النـاس العاديني
“جـدً ا” ،مـا سـتأخذ القـارئ يف
عـوامل مـن التأمـل والبحـث عـن
مغـزى وراء هـذه التفاصيـل
والقصـص.
ولئن كانـت للكاتبـة الرباعـة يف
الغـوص بالنفـس البرشيـة ،فإنها
تتبـدّ ى بأبهـى صـورة يف الحديث
عـن األنثـى ،وهـو ما جعـل معظم
قصـص مجموعتهـا هـذه تـروى
على لسـان نسـاء ،مثـل قصتـي
"امللاذ" و"حفرة الحصى” ،والتي
دخلـت فيهـا ألعماق الراويـة،
تحكي فيهـا بذاكـرة طفلـة
مشوشـة مخلوطـة بالعاطفـة،
تفاصيـل صدمـة كبيرة تعرضـت
لهـا يف منـذ عقود ،ورواسـب هذه
الصدمـة العالقـة يف شـخصيتها
بسـبب حفـرة مـن الحصى،
فحسـب .
اقتباسات:
 لكني ال أسـتطيع أن أخرب عائلتيمبـا أفعلـه ،فـأي يشء يعلمونـه
بشـأين قـد يقضي عليهـم ،هـل
أناسـا كهـؤالء؟
تعرفين ً
 الحياة قاسـية أكرث بالنسـبة إىلالبعـض ،إنه ليـس خطأهم.
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أفقي
1.1فيهـا أكبر موانـئ العـامل  -العاصمة
ا لفنزو يلية
2.2تتكلـم الربتغاليـة وإحـدى دول أمريكا
ا لجنو بية
3.3مامرسـات خاصـة  -مسـار سـباق
ا لخيـل
4.4أخت األم  -فاز بالسالمة والحياة
5.5عكس مدح  -أخذ ورد
6.6العاملـون يف مجـال املعلوماتية  -إعط
باللهجـة املرصية
7.7الشـديد الصالبـة (معكوسـة)  -عكس
بر د
8.8أعطـى توجيهـات ال تقبل الجـدل  -رد
وواجـه  -ضعف شـديد
9.9معاىف
1010العب كرة إنجليزي يف نادي ليفربول
عمودي
1.1طيب الرائحة  -مشاورة
2.2كب وصب  -يٌكتب به
3.3ملك بابل الذي بنى الحدائق املعلقة
4.4مجاميـع النقود املدفوعة يف املشـاريع
االسـتثامرية  -أكل بنهم
5.5ثلثا كاس  -استمررن
6.6حزمة  -عنق (معكوسة)
7.7عمليـات حيويـة يف الجسـم
(متابوليـزم)  -عكـس حلـو
8.8رابـع أعلى قمـة يف العـامل (يف
أ فر يقيـا )
9.9أتقن  -ترك وامتنع
1010دولـة أفريقيـة يعنـي اسـمها
(قمة األسد)

سيطر هذا العنوان على األخبار
الرياضية المهتمة بالرياضية
في سوريا ،األسبوع الماضي،
مساع لتصدير صورة
وسط
ٍ
جديدة للكرة المحلية ،بعد
تيقن الجماهير أنه ال رياضة
ّ
حقيقية إال بانتهاء الحرب.

محاوالت إلعادة الجماهير
العـودة امللفتـة للجامهير إىل املالعب شـهدتها
مبـاراة جمعـت فريقـي السـاحل ترشيـن
وحطين ،وحظيـت بحضـور جامهيري غير
مسـبوق منذ بدايـة الثورة يف سـوريا ،إذ تجاوز
عـدد الجامهير  25ألـف متفـرج ،مبـا يفـوق
الطاقـة االسـتيعابية مللعب الباسـل يف الالذقية.
وأبـدى كثير مـن جامهير الناديني سـعادتهم
بعـودة "الـروح للـدوري" ،بحسـب وصفهـم،
على الرغـم مـن املناطـق املشـتعلة القريبة من
املالعـب التي تسـتضيف املباريات ،والتي تشـهد
قصفًـا لقـوات األسـد على املناطـق الواقعـة
تحـت سـيطرة قـوات املعارضـة يف أريـاف
دمشـق وحلـب وحمـص وحماه والالذقيـة.
وأبـدى معلـق املبـاراة الصحفـي أحمـد محمـد،
عبر صفحته يف "فيـس بوك" سـعادته الكبرية
بالحـدث ،وقـال إن حلمـه قـد تحقـق بالتعليـق
على مبـاراة ديـريب الالذقيـة ،والتـي تحظـى،
بحسـب تعبيره ،باهتامم "عاملـي" ،ولطاملا حلم
بالتعليـق على هـذه املباراة الشـهرية.
وتلعـب مباريـات الـدوري يف املوسـم الحـايل
يف املالعـب الرئيسـية يف سـوريا وتحتضنهـا
مراكـز املحافظـات التـي ماتـزال تحت سـيطرة

الشامبيونزليغ

برشلونة
يفكر بطريق
للعودة..
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

والريال والبايرن
في أمان
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عودة جماهيرية إلى المدرجات السورية
ومشاركة آسيوية في قطر ولبنان

النظـام السـوري ،حيث اسـتضاف الطليعة نظريه
الكرامـة على ملعـب حماة البلـدي ،واحتضـن
ملعـب خالـد بـن الوليـد يف حمـص مبـاراة
الحريـة والوثبـة ،كما شـهد ملعـب الفيحاء يف
دمشـق مباراة الوحـدة واالتحاد ،وأقيمـت مباراة
االتحـاد والحريـة يف حلـب للمـرة األوىل منـذ
اسـتعادة املدينة من قبـل قوات األسـد ،وبحضور
جامهيري الفـت.
من يشارك في الدوري؟
ويحـاول مسـؤولو الرياضيـة يف سـوريا ،مـن
خلال إقامتهـم الـدوري يف مناطـق متعـددة
ومتباعـدة ،أن يظهروا أن سـوريا أصبحت بنسـبة
كبيرة آمنـة وميكنهـم تنظيـم بطولـة الـدوري
والـكأس ومبشـاركة  16ناديًـا يتوزعـون على
جميـع املحافظـات السـورية تقري ًبـا.
يشـارك يف الـدوري السـوري الحـايل حسـب
الرتتيـب العـام على سـلم الرتتيـب ،ترشيـن يف
الصـدارة يلحقـه الرشطـة وحطين ،ثـم الجيـش
واالتحـاد ويـأيت الطليعـة يف املركز السـادس ،ثم
املحافظـة والوحـدة والوثبـة والنواعير ،ويحتـل
نـادي جبلة املركـز الحادي عرش ،ويـأيت يف املراكز
األخيرة كل من املجـد والكرامة والحريـة والفتوة،

ثـم الجزيـرة السـادس عشر يف ذيـل الرتتيب.
ويشـهد الـدوري يف موسـمه الحـايل اهتام ًمـا
ملف ًتـا ،إذ تعمـل األنديـة على إعـادة الجامهير
إىل املالعـب ،ويقـوم التلفزيـون السـوري ببـث
املباريات بشـكل مبـارش برفقة اسـتديو تحلييل،
كما تقوم الصفحة الرسـمية للـدوري يف "فيس
بـوك" بالبـث املبـارش للمباريات.
أراض قطرية ولبنانية
"اآلسيوية" على ٍ
رغـم إرصار االتحـاد السـوري لكـرة القـدم إقامـة
مباريـات الـدوري املحيل عىل مالعـب متباعدة يف
سـوريا متنقلة بني جميع املحافظات ،إال أن االتحاد
اآلسـيوي مايزال مينع إقامـة مباريات بطولة كأس
االتحـاد اآلسـيوي عىل املالعب السـورية.
ويشـارك نـادي الجيش والوحـدة يف بطولة كأس
االتحـاد ،يف نسـختها الجديـدة والتـي سـتنطلق
االثنين املقبل .واختارت إدارة نـادي الجيش معلب
نادي الخـور يف قطر كأرض معتمـدة للفريق يف
املباريـات التي سـتقام على أرضه.
وقـال مديـر اإلعـداد البـدين يف الفريـق ،إن الفرق
السـورية مظلومـة آسـيويًا ،حيث متنع مـن إقامة
املباريـات عىل أرضها منذ سـتة أعوام وتشـارك من
دون محرتفين ،ولكـن هذا ال مينع بحسـب تعبريه

رقم صع ًبـا يف البطولة هذا املوسـم.
أن تكـون ً
ويلعـب نـادي الجيـش بقيـادة املـدرب أنـس
مخلـوف ضمـن املجموعـة األوىل ،إىل جانـب كل
مـن الـزوراء العراقي واألهلي األردين والسـويق
العماين.
بينما يلعـب نـادي الوحـدة على أرض لبنانيـة،
بقيـادة املدرب حسـام السـيد ومبجموعـة تعترب
مـن أبـرز الالعبين املحليني يف سـوريا.
وسـيواجه يف افتتـاح املنافسـات نـادي الحـد
البحرينـي بطـل الـدوري والـكأس يف البحريـن،
ويلعـب نـادي الوحـدة يف املجموعـة الثالثـة إىل
جانـب الحـد والقـوة الجويـة العراقـي والصفـاء
اللبنـاين.
ورصح مـدرب الفريـق أن النـادي يحظى باهتامم
كبير مـن اإلدارة ،وأن الالعبين ميلكـون خبرة
كرويـة جيدة بالرغـم من عدم وجـود أي محرتف
يف الفريـق ،وهـم مصرون على حصـد النقاط
وتقديـم أداء يليـق باسـم النادي.
وكان الوحـدة والجيـش قـد شـاركا أيضً ـا يف
النسـخة املاضيـة مـن البطولة وخـرج الجيش من
الـدور ربع النهـايئ والوحدة من دور السـتة عرش.
يف حين تـوج الجيـش بلقـب النسـخة األوىل من
البطولة يف عام  ،2004وجاء عىل حسـاب الوحدة،

حسـمت نتائـج الـدور  16يف دوري أبطـال
أوروبـا بنسـبة كبيرة يف مبـاراة الذهـاب،
التي خاضتهـا الفرق يف األسـبوع الفائت ،إذ
متكـن أصحـاب األرض مـن تحقيـق املطلوب
على أرضهـم وتسـجيل عـدد مـن األهـداف
يهـ ّون عليهـم مهمـة مبـاراة العودة.
برشـلونة الـذي خسر برباعية نظيفـة أمام
فريـق العاصمـة الباريسـية ،يفكـر بطريـق
العـودة إىل الشـامبيونزليغ ،ويراهـن عـدد
مـن املحللين الرياضيني عىل قدرة برشـلونة
على العـودة بالرغـم مـن صعوبـة املهمة.
ويعتبر برشـلونة من الفـرق التي تسـتطيع
العـودة يف أي وقـت ،وخاصـة أنـه ميتلـك
خـط هجـوم مرعـب بقيـادة ميسي ونيامر
وسـواريز.
ولكـن هـذا ال ينفـي أن باريـس هـو األقـرب
إىل التأهـل ،فبهـدف واحد يف مبـاراة اإلياب
ميكنـه جعـل مهمة برشـلونة مسـتحيلة.
وسـتجري مبـاراة العـودة يف الثامـن مـن
آذار املقبـل على ملعـب الكامب نـو ،ويحتاج

كام أحـرز االتحاد الحلبـي لقب نسـخة  ،2010بعد
فـوزه يف النهـايئ عىل القادسـية الكويتـي ،بينام
بلـغ الكرامـة املبـاراة النهائية يف عـام  ،2009لكنه
خرس اللقـب لصالح الكويـت الكويتي.
وتقـام البطولة الحالية من كأس االتحاد اآلسـيوي
ألول مرة بنسـختها الجديـدة التـي اعتمدتها لجنة
املسـابقات يف االتحـاد اآلسـيوي ،وينـص النظام
الجديـد للبطولة عىل تقسـيم الفرق املشـاركة عىل
خمـس مناطـق جغرافيـة ،بينما سـيبقى النظام
يف غـرب آسـيا التـي تسـيطر فرقهـا على اللقب
يف السـنوات األخيرة ،عىل أن يكـون هناك نهايئ
لغرب آسـيا ،بحيـث يتأهـل الفائز لخـوض مباراة
نهـايئ كأس االتحاد اآلسـيوي.
ويواجـه بطـل غرب آسـيا بطـل امللحـق اإلقليمي
للمنطقـة األخـرى من القـارة يف الـدور النهايئ،
ونـص القرار أن تقـام املبـاراة النهائيـة بالتناوب
بين رشق القـارة وغربها.
ويسـاهم النظـام الجديـد للبطولـة يف مسـاعدة
فـرق االتحـادات األقـل تصنيفًا عىل املشـاركة يف
البطولـة القارية.
ويصـب ذلـك ضمن الخطـة التـي يتبعهـا االتحاد
اآلسـيوي لكـرة القدم مـن أجل تطويـر االتحادات
الفقيرة وإقحامها يف املنافسـات الدولية.

برشـلونة للفـوز بفـارق خمسـة أهـداف
للتأهـل بشـكل مبـارش.
مـن جانبـه حسـم ريـال مدريـد مواجهتـه
أمـام نابـويل ومتكن مـن تحقيق فـوز مثني
قبـل مبـاراة العـودة ،بثالثـة أهـداف مقابـل
هـدف وحيد للطليـان ،وقدم ريـال مدريد أداء
رائ ًعـا على أرضه.
وينظـر املحللـون الرياضيـون إىل أن نتيجـة
مبـاراة العـودة محسـومة بنسـبة كبيرة
للفريـق اإلسـباين ،حيـث من الصعـب عودة
نابـويل املتواضـع على املسـتوى القـاري
أمـام املليك صاحـب الصـوالت والجوالت يف
البطولـة القاريـة.
أمـا سـفري أملانيـا بايـرن ميونـخ فـكان
درسـه قاسـ ًيا للقادمني مـن بريطانيـا ،بعد
خامسـية مقابل هـدف وحيـد ،اعتبرت أنها
مذلـة ألرسـن فينغـر وأبنائـه.
وتعتبر مباراة العـودة يف إنكلرتا محسـومة
أيضً ـا لصالـح البايـرن الـذي قـدم أدا ًء ممي ًزا
يف مبـاراة الذهـاب عىل أرضه دون منافسـة

قويـة تذكر مـن جانب اآلرسـنال.
بينما متكـن الربتغـايل بنفيـكا مـن انتـزاع
فوز مثين على بروسـيا دورمتونـد األملاين
بهـدف وحيـد يف الربتغـال ،األمـر الـذي
سـيجعل مبـاراة الـرد يف أملانيـا صعبـة جدً ا،
حيـث يكفـي الفـوز بهدفين ليتأهـل األملان،
بينما هـدف وحيـد للربتغاليين يف أملانيـا
سـيجعل املهمـة صعبـة على دورمتونـد.
وستسـتكمل بقيـة مباريـات دور  16هـذا
األسـبوع يف مواجهـات قويـة أيضً ـا،
حيـث سـيواجه أتلتيكـو مدريـد اإلسـباين
بايرليفركـوزن األملـاين ،واملـان سـيتي
يواجـه مناكـو متصـدر الـدوري الفرنسي
الثالثـاء ،بينما سـيلعب األربعـاء بورتو أمام
يوفنتـوس و إشـبيلة أمـام ليستر سـتي.
بينام سـتجري مباريـات العودة يف السـابع
والثامـن مـن آذار املقبـل للفـرق التـي لعبـت
يف الجولـة األوىل ،وسـتلعب فـرق الجولـة
الثانيـة مباريـات العـودة يف  14و 15مـن
الشـهر ذاته.

عضــو الشــبكة الســورية
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سوري يحول المرة إلى حلوة

يصعـد دراجتـه املتواضعـة ،بشـعور
يشـبه أمـل السـوريني بحيـاة أفضـل،
ميسـك مقودهـا بيديـه ،مغيرًا واقعـه
برضـا ورجـاء يفتـح بهما طريقـه.
“اسـتثمرت الدراجـة التـي ارتبطـت
بوضعـي الصحـي ،الـذي حـال إىل
صعوبـة لـدي يف املشي ،مبشروع
تاكسي يف مدينة الريحانيـة الرتكية”.
هكـذا بـدأ أبـو محمـد حديثـه إىل عنب
حـا أنـه يعـاين مـن مرض
بلـدي ،موض ً
التهـاب النخـاع الشـويك املسـتعرض،
بحسـب تشـخيص األطبـاء األتـراك.
اشترى نعمان عبـد اللـه الصالـح (أبو
محمـد) الدراجـة بالتقسـيط 500 ،لرية

شـهريًا ،حتـى أوىف حقهـا ،لتكـون
وسـيلة تنقـل له.
وصـل الرجـل إىل مدينـة الريحانيـة
الرتكيـة منـذ سـنة ومثانيـة أشـهر،
وبحـث عـن عمـل إداري يتناسـب مـع
َ
يحـظ بذلك
وضعـه الصحـي ،إال أنـه مل
رغـم بحثـه املكثـف.
وقـال "أبـو محمـد" ،بنبرة يشـوبها
األمـل" ،أعتقـد أن مـن املمكـن تحويـل
نظـريت تجـاه الدراجـة بـأن تكـون
مرشو ًعـا للعمـل ،فهي مـزودة بكريس
خلفـي إضـايف".
وانطلـق مـن هـذا االعتقـاد يف نقـل
الزبائـن بين أحيـاء املدينـة ،بسـعر
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منافـس مقارنة بوسـائل النقـل املتاحة
فيهـا ،وهـو ثلاث ليرات تركيـة.
أبـو محمـد حاصـل على شـهادة مـن
املعهـد البيطـري ،وكان موظفًـا يف
مديريـة الزراعة بتدمـر ،وأصيب مبرضه
منـذ أربعـة أعـوام تقري ًبـا.
ومنـذ أربعـة أشـهر أجـرى فحوصـات
مجـددًا ،وأخبره األطبـاء أن وضعـه
بحاجـة إىل عمليـة جراحيـة.
وتابـع أبـو محمـد" ،أنـا متـزوج ولدي
أربعـة أطفـال ،وزوجتـي تعمـل وتحمل
كتفًـا عنـي يف أعبـاء ومصاريـف
املنـزل" ،معربًـا عـن سـعادته أن لديـه
زوجة وأبناء يشـاركونه الحيـاة بحلوها
ومرهـا.
وأشـار إىل أن أحـد أطفالـه لديـه وضع
صحـي خـاص ،فهـو يعـاين مـن حالة
عصبيـة وخوف مسـتمر ،يفقد بسـببها
الوعـي أحيانًا.
وأضـاف ،بتفـاؤل وأمـل ،أن األطبـاء
أجـروا لطفلـه عمليـة إلزالـة كتلـة يف
الدمـاغ مبستشـفى الجامعـة ،ونجحوا
بذ لك .
دعم أيضً ا عبر مواقع
القـى أبو محمـد
ً
التواصـل االجتامعي ،إذ نرش ناشـطون
عبر صفحاتهم مشروع "أبـو محمد"،
ودعوا إىل دعمه وتشـجيعه.
وكتـب ناشـطون قصـة "أبـو محمد"
مرفقـة برقمـه ،يف حـال أراد أحـدٌ
طلبـه للتوصيـل.

أحمد شحادة

نبيل الشربجي

 20صفحة

غفران دودان..
حلبية تعلم العربية لألتراك
يعـاين السـوريون بشـكل عـام يف
تركيـا مـن مشـكلة إتقـان اللغـة
الرتكيـة ،سـواء كان للحصـول عىل
فـرص عمـل أفضـل ،أو للتواصـل
واملعاملات اليوميـة.
ويف هـذا اإلطـار ،رشحـت غفـران
دودان ،سـورية مـن حلـب ،مقيمـة
يف واليـة كلـس جنـوب تركيـا،
معاناتهـا إىل أن تعلمـت اللغـة
الرتكيـة ،وفـق مـا ترجمـت عنـب
بلـدي عـن "األناضـول".
وأوضحـت دودان ،أنهـا اآلن بعـد
تعلمهـا الرتكيـة ،بـارشت تعليـم
اللغـة العربيـة للنسـاء الرتكيات يف
املدينـة.
جـاءت دودان ( 37عا ًمـا) إىل تركيا
منـذ خمسـة أشـهر ،بعـد وفـاة
والدتهـا ،وعانت من صعوبـة إيجاد
فرصـة عمـل بسـبب اللغـة.
وكانـت دودان تـود أن تتابـع عملها
يف سـوريا ،حيـث كانـت تعطـي
دروس "محـو األميـة" للكبـار يف
ا لسن .
وكان رشط إتقـان اللغـة الرتكيـة
أساسـ ًيا بالنسـبة ملعلمـي العربيـة،
فـكان ال بد لها مـن إتقانهـا بأرسع
وقـت ممكن.
هنـا قـررت دودان تعلـم اللغـة
الرتكيـة ،وأتقنتهـا خلال مـدة
قصيرة مـن التحاقهـا بـدورة يف
مركـز “قرص روحـي زاده” للتدريب

املهنـي للنسـاء.
وبعـد ذلـك أتيحـت الفرصـة أمامها
ملتابعة مهنتها يف مبنى "تأسيسـات
البلدية".
بـارشت دودان بتعليم اللغـة العربية
للنسـاء يف مدينة كلّـس ،الذين أبدوا
رغبـة شـديدة يف التعلـم .وقالـت
بسرور "أدرس أساسـيات العربية،
وأسـعى إلنشـاء محادثـة بيننا".
كما أوضحـت أن كلّـس احتضنـت
السـوريني منذ البدايـة "إال أن عائق
اللغـة" حـال دون تواصـل الطرفني
بشـكل جيد.
ويف هـذا السـياق ،أفـادت بشرى
كوثـر شـن غـول ،إحـدى طالبـات
اللغـة العربيـة ،أنهـا "تريـد تعلـم
العربيـة بهـدف التواصـل مـع
(إخوتهـا السـوريني)".
وأشـارت إىل أن األتراك والسـوريني
يعانـون مـن مشـكلة اللغـة ،التـي
تعـد الوسـيلة األساسـية للتواصـل،
وال بـد مـن تعلمهـا لحل املشـكالت
ا لقا مئة .
وتقـع مدينـة كلـس على الرشيـط
الحـدودي السـوري التريك ،وتضم
سـوريني يفوقون تعدادهـا األصيل،
حـوايل  125ألف سـوري.
كما يوجـد فيهـا نسـبة ال بـأس
بها ،ممـن يتكلمـون اللغـة العربية،
ولديهـم قرابـات مـع أهـايل مدينـة
اعـزاز يف سـوريا.

فيلمان سـوريان
أضحـكا وأبكيـا
جمهـور مهرجان
برلين السينمائي

ُعرض يف مهرجان برلني السيناميئ ،بدورته الـ
 ،67فيلامن ملخرجني أوروبيني ،يجسدان تجارب
السوريني يف الحرب ،من حصار ولجوء.
وبحسب ما ذكرت وكالة "رويرتز" يف 14
شباط الجاري ،متيز أحد األفالم وهو "ذي
أذر سايد أوف هوب" ،للمخرج الفنلندي أيك
كاوريساميك ،بالطابع الكوميدي.
ويجسد قصة الجئ سوري ،يف مدينة
هلسنيك الفنلندية ،والذي فقد كل أفراد
أرسته بقنبلة يف مدينة حلب.
وبعد وصوله إىل فنلندا عن طريق تركيا ،رفضت
السلطات طلب لجوئه ،ليقرر البقاء بطريقة
غري مرشوعة.
ويلتقي خالد يف الفيلم ببائع فنلندي ،يشرتي
مطعم ويوظف فيه الالجئ السوري ومينحه
ً
مكانًا لإلقامة.

وقال الناقد العراقي قيس قاسم "يستخدم
(الفيلم) الكوميديا ليعرب عن املأساة ،إنه
ميزج النقد بالسخرية ويرتك الناس يف حالة
تساؤل ..هل نضحك أم نبيك؟".
وعىل خالف سابقه ،جسد الفيلم الثاين
"إنرسياتد" ،مأساة السوريني املحارصين،
بطابع درامي" ،أحزن" الحضور بحسب ما
ذكرت "رويرتز".
وص ّور الفيلم بالكامل داخل شقة ألرسة سورية
ُ
محارصة ،ترعاها "أم يزن" ،وسط قصف
وانفجارات وأصوات رصاص القناصة.
وكان وقع الفيلم "كبريًا" أثناء عرضه ،وس ّبب
ً
"ذهول"للنقادواملحكّمني،وأجربهمعىلالتساؤل
"ماذاستفعلونلوكنتميفاملوقفذاته؟".
وقال الناقد العراقي "شاهد الغربيون ما يكفي
من صور الدمار عىل شاشات تلفازهم ،لكن

قلة منهم فقط تعرف ما الذي يعانيه السوريون
وكيف يشعرون وهم محارصون هناك".
من جهته ،قال مخرج الفيلم ،البلجييك
فيليبي فان ليوف ،إن الصمت الذي أعقب
عرض الفيلم ورؤية الدموع يف عيون بعض
املمثلني واملشاهدين يف النهاية أكدا له أنه
"أدى مهمته عىل النحو املطلوب".
وستتوفر هذه األفالم يف دور السينام بد ًءا
من  26أيار املقبل ،بحسب ما ترجمت عنب
بلدي ،عن موقع "كورزون أرتفيكال آي"
املختص بالفيديو واألفالم.
يبـدأ مهرجـان برلين السـيناميئ مـن 9
إىل  19شـباط مـن كل عـام ،ويعتبر مـن
أكبر املهرجانـات السـينامئية يف العـامل،
ً
عملا ،عىل
ويتنافـس فيـه لهـذا العـام 18
جائـزة "الـدب الذهبـي" و"الـدب الفيض".
لقطة من فيلم "ذي أذر سايد أوف هوب" في مهرجان برلين السينمائي ( -إنترنت)

