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عن سوريا التي
نعرفها ّ
جي ًدا

شمال وجنوبًـا رشقًـا
ً
يف األريـاف واملـدن،
أو غربًـا ،يف مختلـف املحافظـات السـورية،
كان “واحـد واحـد واحـد ،الشـعب السـوري
واحـد” ،أحـد أعمـدة مظاهـرات الثـورة
السـلمية ،وأبـرز هتافـات السـوريني فيهـا،
مؤكديـن عبره انتامءهـم لسـوريا واحـدة ال
تقسـمها طائفـة وال ديـن وال عـرق ،سـوريا
التـي رسعـان مـا بـدأت مالمحهـا الحقيقيـة
تتبين ،ليكتشـفوا أنهـا ليسـت واحـدة ،وأن
شـع ًبا واح ًدا مل يكـن يقطنها يو ًمـا ،مهام علت
األصـوات وب ّحت الحناجـر بالتأكيـد عىل ذلك،

فهـل يوحـد هتـاف ما عمـل نظـام البعث عىل
تجزئتـه وتقسـيمه طيلـة عقـود؟ “أنـا مـن
كنت عىل الـدوام فخـورة بأنني
دومـا ،لكننـي ُ
مـن مواليـد مدينـة دمشـق ،وأن ذلـك مكتوب
كوسـام على هويتـي ،وهـو حـال إخـويت
جمي ًعـا” ،تقـول منيرة ( 36عا ًمـا) مدرسـة
لغـة عربيـة ومقيمـة يف تركيـا.
تقـول منيرة “كانـت أمي تتباهـى بين أقاربنا
أنهـا أنجبتنـا جمي ًعـا يف مدينـة دمشـق ،ويف
أرقـى أحيائهـا (املالكي) ،وتوصينـا أال نخطـئ
عندمـا نُ لي معلوماتنـا الشـخصية أثنـاء....
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"قسد" من الشرق واألسد من الغرب

معركتان في دير الزور بتنسيق روسي -أمريكي
تتسارع المعطيات الميدانية في محيط دير الزور لتبدأ خطوات "الحسم" التي تنتظرها المحافظة ،فاألسد يزحف ً
غربا واستطاع فك الحصار
عن مواقعه العسكرية في المدينة ،ويحاول بسط نفوذه على الحقول النفطية ومواقع تنظيم "الدولة" ،بينما أطلقت "قوات سوريا
الديمقراطية" (قسد) حملة عسكرية تجاه المدينة للسيطرة على ما تبقى من الجزيرة السورية.
عنب بلدي  -خاص
وتـأيت هـذه التطـورات على األرض
نتيجـة تفاهمات روسـية -أمريكيـة
قسـمت حـوض الفـرات إىل جزأين األول
ّ
يف الشمال الرشقـي للمدينـة ،والثـاين
إىل الجنـوب الغـريب مـن نهـر الفـرات.
وتتميـز مواجهـات دير الـزور عن غريها
مـن "الرصاعـات العسـكرية" التي دارت
على األرايض السـورية بأنهـا املعقـل
األبـرز حال ًيـا لتنظيـم "الدولـة" ،خاص ًة
بعـد كسر شـوكته يف مدينـة الرقـة،
إضافـ ًة إىل أن املعطيات الحالية ستسـهم
بـدور كبير يف تحديد خرائط السـيطرة
لألطـراف املتنازعـة يف سـوريا ،سـواء
مـن جانب النظـام السـوري ،أو األطراف
العسـكرية والسياسـية األخرى.
"عاصفة الجزيرة" تبدأ من الشدادي
تحـت مسـمى "عاصفة الجزيـرة" أعلنت
"قسـد" البـدء بحملتها تجاه ديـر الزور،
وحـددت أهدافهـا بـ"تحريـر مـا تبقـى
مـن أرايض الجزيـرة السـورية ،ورشق
الفـرات ،إىل جانـب مـا تبقـى مـن ريف
ديـر الـزور الرشقي".
وأضافـت أن الحملـة تأيت بعـد الهجامت
التـي شـنها التنظيـم على مناطـق
الشـدادي والريـف الرشقي لديـر الزور،

"يف محاولـة يائسـة لرفـع معنويـات
قواتـه يف الرقـة".
وأوضح مراسـل عنب بلدي يف الحسـكة
أن "العمليـة العسـكرية مـن املفترض
أن تهـدف إىل السـيطرة على املنطقـة
املمتـدة مـن ريـف الشـدادي الجنـويب
وصول إىل
ً
الواقـع يف جنـوب الحسـكة،
الضفـاف الرشقيـة لنهـر الفـرات".
وبحسـب خريطـة السـيطرة امليدانيـة،
ميتـد نفـوذ "قسـد" شمال ديـر الزور
إىل حقـل أبـو خشـب ،وقـرى الجويف،
والتمينـة والثلجـة.
وكانـت مصـادر عسـكرية قالـت لعنـب
بلـدي يف حديـث سـابق إن "قسـد"
مبسـاندة التحالـف الـدويل سـتهيمن
فقـط على الجـزء الشمايل مـن مدينة
ديـر الزور ،وذلـك ضمن اتفـاق رويس-
أمريكي يطلـق نفـوذ قـوات األسـد يف
األجـزاء املتبقيـة مـن املحافظـة.
وحصلـت عنـب بلـدي على رشوط
طرحتهـا "قسـد" على بعـض قـادة
فصائـل "الجيـش الحـر" وشـيوخ
العشـائر والقبائـل فيام يخص املشـاركة
يف معـارك ديـر الـزور ،وتتضمـن أن
تعمـل الفصائـل والعشـائر تحـت أمـر
القيـادة املركزيـة لــ "قسـد".
وكانـت القـوات ،وعامدهـا الوحـدات
الكرديـة ،بدأت يف شـباط  2017الجاري

معـارك يف ريف الدير الشمايل الغريب،
ضمن حملـة "غضب الفرات" وسـيطرت
عىل عـدة مواقـع للتنظيـم يف املنطقة.
وجاءت العمليـات العسـكرية حينها بعد
سلسـلة هجامت مـن قبل تنظيـم "الدولة
اإلسلامية" على مواقعهـا ،وخاصـة
مدينة الشـدادي.
األسد يفك الحصار ويتوغل
على الجانـب اآلخـر للفـرات تسـتمر
عمليـات قـوات األسـد وامليليشـيات
املسـاندة لهـا يف املدينـة ،وحققـت يف
األيـام القليلـة املاضيـة تقد ًمـا واسـ ًعا
على حسـاب تنظيـم "الدولـة" ،وفكـت
الحصـار عـن املطـار العسـكري الواقع
يف الريـف الرشقـي للمدينـة ،إضاف ًة إىل
أحيـاء هرابـش والطحطـوح.
وجـاء هـذا التقـدم بعـد ّ
فـك الحصـار
عـن "اللـواء  ،”137بعد تقـدم يف ريف
حمص الرشقـي ،وريف الرقـة الجنويب،
وسـط تغطيـة صاروخيـة وجويـة
روسـية.
وكان تنظيـم "الدولـة" قطـع طريـق
اإلمـداد البري الوحيـد إىل مطـار ديـر
الزور العسـكري ،وأطبق الحصـار عليه،
مطلـع العـام الحـايل ،ويعتبر مـن أهم
املطـارات العسـكرية يف سـوريا.
وتكمـن أهميتـه كونـه املنفـذ الوحيـد

الـذي يربـط املحافظـة باملدن السـورية
األخـرى ،وتسـتخدمه قـوات األسـد لنقل
املقاتلين والذخائر إىل آخـر معاقلها يف
املحافظـة.
وبحسـب خريطـة السـيطرة امليدانيـة
تحـاول قـوات األسـد حال ًيـا التقـدم من
خلال املحـور العسـكري الـذي ينطلـق
مـن مدينـة السـخنة يف ريـف حمـص
وصـول إىل عقدة الشـوال ،إىل
ً
الرشقـي،
جانـب محـور متقـدم مـن ريـف الرقـة
الجنـويب الرشقـي ،ووصلـت أيضً ـا إىل
منطقـة الشـوال "االستراتيجية" ،التـي
أعلنت السـيطرة عليها ،الجمعـة  9أيلول.
ويسـيطر التنظيـم على معظـم ديـر
الـزور ،بينما تنتشر قـوات األسـد يف
بعـض األحيـاء داخـل املدينـة واملطـار
العسـكري.
وتوقعـت مصـادر عسـكرية ،يف حديثها
لعنـب بلـدي ،أن تتوسـع املعـارك بعـد
املدينـة ،لتصـل إىل الريـف الرشقـي
والغـريب جنـوب الفرات ،عىل أن تشـهد
مدينـة املياديـن املعـارك "األرشس"،
باعتبارهـا املنطقـة األخيرة للتنظيم يف
املحافظـة.
ماذا عن فصائل "الجيش الحر"؟
وبالتزامـن مـع املعركتين املعلنتين
باتجـاه املدينـة ،نشر ناشـطون على

مواقـع التواصـل االجتامعـي أنبـا ًء تفيد
مبوافقـة التحالـف الـدويل على إنشـاء
قاعـدة مسـتقلة لــ "جيـش مغاويـر
الثـورة" يف محيـط ديـر الـزور،
للمشـاركة يف العمليـات العسـكرية.
لكـن قائـد "املغاويـر" ،مهنـد الطلاع،
نفـى هـذه األنباء ،وقـال لعنب بلـدي إنه
"ال توجـد موافقـة على قاعدة مسـتقلة،
واملعلومـات التـي تـم تداولها عبـارة عن
كالم إنرتنـت فـارغ ليـس له أسـاس من
حـا
الصحـة" ،إال أنـه تـرك البـاب مفتو ً
أمـام تنفيـذ الفكـرة يف وقـت الحق.
ويف حديـث سـابق مـع الطلاع قـال
إن "الهيئـة السياسـية" يف "الجيـش"
تتفـاوض مـع أمريكا مـن أجل تشـكيل
"جيـش وطنـي".
قـوى وطنيـة
وأوضـح أنـه "سـيضم
ً
نواتهـا مغاويـر الثـورة" ،مؤكـدًا أن
"التحالـف طالـب بتأييـد شـعبي كامـل
للهيئة السياسـية ،مـن القـوى املوجودة
على األرض والشـخصيات االعتبارية يف
املنطقـة الرشقيـة".
وسـينقل "مغاويـر الثـورة" إىل
الشـدادي ،التي تسـيطر عليها "قسـد"،
وتشـكيل قوة هنـاك وفق الطلاع ،ولفت
إىل أن "الجيـش سـيكون الجهة الوحيدة
املخولـة لدخـول ديـر الـزور وتحريرها
مـن داعش".

مواجهات ربما تستمر ألشهر

ٌ
خريف "أسود" ينتظر دير الزور وشتاؤها مجهول المعالم
قوات األسد خالل معارك دير الزور  -أيلول ( 2017فيس بوك)

أورفة  -برهان عثمان
"سـيطرة النظـام على مدينـة ديـر
الـزور خيـار سـيئ ولكنـه يبقـى
أفضـل مـن دخـول التنظيـم" ،يقول
تيسير ( 42عا ًمـا) ،الـذي يقطـن
يف حـي القصـور الخاضع لسـيطرة
قـوات األسـد منـذ سـنوات ،متحدثًـا
عـن معانـاة "كبيرة" أفقـدت املدينة
مقومـات الحيـاة.

ويرى الشـاب يف حديثه لعنـب بلدي ،أن
ديـر الـزور "متعبـة بشـطريها ،وتبحث
عـن وسـيلة للخلاص" ،مؤكـدًا أن تزايد
زخـم املعـارك بعـد فـك قـوات األسـد
حصارهـا ،خلال معـارك مـع تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" ،قبـل أيـام" ،فرحة
ولكـن ليسـت مكتملة".
ويؤكـد ناشـطون مـن املدينـة وصـول
تعزيـزات عسـكرية إىل املنطقـة ،متمثلة
بعنـارص مـن "حـزب اللـه" اللبنـاين،
وقـوات "الحـرس الجمهـوري" ،إضافـة

إىل املئـات مـن مقاتلي "لـواء القدس"
الـذي يعمـل للمـرة األوىل ،بعيـدًا عـن
محيـط حلـب ،ووصل مؤخ ًرا مـع القوات
ا لسا بقة .
معركة طويلة
يـرى تيسير أن معركـة النظـام يف دير
الـزور ،سـتطول ألشـهر" ،ألن التنظيـم
حصـن نفسـه جيـدًا يف األحيـاء التـي
ّ
يسـيطر عليهـا داخـل املدينـة" ،مرج ًحا
حصـار املدينـة واسـتمرار قصفهـا "يف
سـبيل إرغـام عنـارص التنظيـم على
الخـروج منهـا".
ويعتقـد الشـاب أن روسـيا هـي مـن
يديـر معركـة دير الـزور ،ويتحـدث عن
اجتامعـات مـع امليليشـيات العشـائرية
يف املنطقـة ،والقـوى التـي تقاتـل إىل
جانـب قـوات األسـد ،ويقول إنهـا جرت
"بـإرشاف رويس مبـارش".
وعلى الضفـة األخـرى مـن ديـر
الـزور ،داخـل األحيـاء التـي يسـيطر
عليهـا تنظيـم "الدولـة" يجـزم أبـو
أحمـد ( 67عا ًمـا) ،أن األهـايل بـدأوا
يستشـعرون خطـر النظـام الـذي
يقترب ،مقـد ًرا أعـداد القاطنين يف
مناطـق سـيطرة التنظيـم ،بحـوايل
خمسـة آالف نسـمة ،بينهـم عوائـل
املقاتلين املحليين واملهاجريـن،
الذيـن يشـكل العراقيـون والطاجيـك
واألوزبـك والتونسـيون النسـبة األكرب
منهـم ،على حـد وصفـه.
"كثيرون حملـوا ما خـف مـن أمتعتهم
ورحلـوا إىل قرى ومـدن الريف الرشقي،

علهـا تكـون أكرث أم ًنـا لهـم ولعوائلهم"،
كام يقـول السـتيني لعنـب بلـدي ،الذي
خـرج بـدوره مـع عائلتـه املكونـة مـن
سـبعة أفـراد ،إىل مدينـة البوكمال،
"لتكـون مكانًـا مؤقتًـا يسـتقر فيـه"،
وفـق تعبيره.
يتحـدث أبـو أحمـد عـن "قصـف ودمار
وخـوف وفقـر" ،صـو ٌر عايشـها لـدى
ريا
خروجـه مـن املدينة" ،التي تغيرت كث ً
وضاعـت معاملهـا" ،ويـرى أن "الخريف
سـيمر أسـ َود على املدينـة ،ويتبعـه
الشـتاء ،الـذي سـيدق الحقًـا أبوابهـا،
مجهـول املعـامل".
ضمت األحياء التي
يسيطر عليها النظام
حال ًيا قرابة  400ألف
نسمة ،تضاءلت منذ
بداية الحصار يف
األشهر األوىل من عام
 ،2015إىل حوايل 70
ألفًا ،وفق إحصائيات
"الهالل األحمر
قسم
السوري" ،نزح
ٌ
منهم خالل الفرتة
املاضية.

ونـزح اآلالف مـن املدينـة إىل الريـف
املجـاور ،ليس فقـط تحت وطـأة معارك
قـوات األسـد وامليليشـيات الرديفـة،

بـل مـع بـدء تحـرك "قـوات سـوريا
الدميقراطيـة" (قسـد) ،نحـو املحافظة.
صدع متسع
مـع تسـارع وتيرة العمليات العسـكرية
عىل األرض ،تشـهد العالقـات االجتامعية
بني األهـايل مزيـدًا من التصدع بحسـب
مناطـق انتشـارهم ،كما تقـول أم خليل
( 38عا ًما) ،التي عملت كمرشـدة نفسـية
يف إحـدى مـدارس املدينة.
وتؤكـد أن "الشرخ االجتامعـي يتوسـع
مـع التطورات السياسـية والعسـكرية"،
واصفـ ًة مـا يحدث بأنـه "دمار إنسـاين
للنسـيج املمتـد يف مختلـف البقـاع التي
ينترش فيهـا أبناء ديـر الـزور" ،متحدثة
عـن قطـع عالقـات عائليـة إثـر املواقف
السياسـية "املشـاكل تصاعـدت وتريتها
داخـل البيـت الواحد".
تصـف أم خليل مـا يجري بأنهـا "هزات
اجتامعيـة" ،وتقـول لعنـب بلـدي إنهـا
"خطيرة على تجانـس املجتمـع فيما
بعـد وتـؤدي إىل مشـكالت كثيرة،
فاملنطقـة لـن تشـهد اسـتقرا ًرا حتـى لو
سـيطر أحـد األطـراف املتنازعـة عليهـا،
فنسـيان مـا حـدث خلال السـنوات
املاضيـة صعـب".
يتفـق مـن بقـي مـن أهـايل ديـر الزور
على شـعورهم بالغربـة بين شـطري
املدينـة ،ويف ظـل توافـد "الغربـاء" إىل
مدينتهـم ،ويعتقـد البعـض أن املعـارك
لـن تنتهي بسـيطرة النظام على املدينة،
"التـي ستشـهد حـرب عصابـات ورمبا
مقاومـة شـعبية قد متتد لفترة طويلة".
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ً
مجددا
"الحراك الثوري" ينتعش

حرب شرعيين
تشتعل في إدلب
ً
مجددا إلى مدينة إدلب بعد أشهر
يعود الصدام الفصائلي
من االقتتال ،على خلفية اتهامات من قبل "حركة نور
الدين الزنكي" للقائد العسكري لـ"هيئة تحرير الشام" ،أبو
محمد الجوالني ،بالتنسيق والتقرب من إيران ،واتخاذ قرارات
"شخصية" ً
بعيدا عن أعضاء مجلس الشورى.
عنب بلدي  -إدلب

شـهدت األيام القليلـة املاضية أخـذًا وردًا
بين رشعيـي الفصيلين ،حسـام أطرش
وعبـد الرحيـم عطـون ،ليتحول املشـهد
إىل "حرب بـاردة" بين الجانبني تنتظر
املحافظـة اشـتعالها أو إخامدها.
وتركـزت املواجهـات والصدامـات بين
الفصائـل العسـكرية يف بـادئ األمـر
على الرشعيين ،لتنتقـل فيما بعـد إىل
مواجهـات عسـكرية تنتهـي بإنهـاء
فصيـل آلخـر بشـكل كامـل.
أطرش يتهم ..عطون يرد
ويف سلسـلة تغريـدات لرشعـي
"الزنكي" ،حسـام أطـرش ،األربعـاء 6
أيلـول ،وجـه خطابًـا لعنـارص "الهيئة"
بالقـول إن "أمريكـم الجـوالين طرح يف
مجلـس شـورى الهيئـة وملرتين اثنتين
فتـح عالقات سياسـية مع إيـران وناقش
مجلس الشـورى بذلـك ،وكان بني الطرح
وألـح بذلـك".
والطـرح شـهر
ّ
وأضـاف ،يف التغريـدات التـي تناقلهـا
عد ٌد مـن القياديين املناهضني لسياسـة
"الهيئـة" ،أن الجوالين "قـال بالعبارة إن
األتـراك جحـاش بالسياسـة ،وأمـا إيران
فهـم يفهمـون بالسياسـة ،ويقفـون مع
حلفائهـم ،وقـال نقترص مع تركيـا للحد
الذي نسـتطيع بـه إدخـال الجرحى".
وجـاءت االتهامـات بالتزامـن مـع توتـر
شـهدته إدلب بين "الزنكي" و"تحرير
الشـام" ،على خلفيـة مقتـل قيـادي
يف "الحركـة" على يـد عنـارص مـن
"الهيئـة".
وتسـاءل أطـرش مخاط ًبـا عنـارص
"الهيئـة"" ،هـل تعلمـون مـن هـي
قيادتكـم ومن أيـن تتلقـى أوامرها؟ (…)
هل تعلمـون أن أمراءكـم بالصف األول ال
يعلـم وال واحـد اسـم اآلخـر؟".
وأضـاف "أما سـألتم أنفسـكم كيف تصل
 100مليـون دوالر بصفقـة الفوعة وكفريا
را أن "الطريق
إىل يـد الجـوالين؟" ،معتب ً
الوحيـد إليصالها هـي إيـران أو النظام".
وكانـت "تحريـر الشـام" و"أحـرار
الشـام" توصلتـا إىل اتفـاق يف الدوحـة
بـات يعرف بــ "املدن الخمـس" ،أخليت
مبوجبـه عـد ٌد مـن القـرى يف إدلـب
ومحيـط العاصمـة دمشـق ،وأفـرج عن
صياديـن قطريين يف العـراق ،مقابـل
مبالـغ كبيرة مل تكشـف قيمتهـا.

ونقـل أطـرش عـن القيـادي يف الهيئـة
"أبـو ماريـا القحطـاين" أن "كل قيادات
الهيئـة يف العـراق األمـراء والرشعيـون
منهـم تبني أنهـم مخابـرات".
وأوضـح أن "الجـوالين قـال يف مجلس
الشـورى اسـمحوا يل بالقضـاء على
أحرار الشـام ،وأنـا مسـتعد للجلوس مع
العلويين واملسـيحيني والـدروز إلنشـاء
إدارة مدنيـة".
مجـال واسـ ًعا
ً
وفتحـت االتهامـات
للنقـاش ،إذ تناقلهـا قـادة يف املعارضـة
السـورية ،كنـوع مـن التأكيـد على
مواقفهـم السـابقة مـن سـلوك "تحرير
الشـام" يف املناطق املحـررة ،واإلجراءات
التـي سـار عليهـا الجـوالين ،خاصـ ًة
يف القضـاء على عشرات الفصائـل
العسـكرية مـن "الجيـش الحـر".
ومل متـض أيـام على االتهامـات ،حتـى
ردت "تحريـر الشـام" على "الحركة"،
بلسـان رشعيهـا عبـد الرحيـم عطـون،
الـذي قـال إن األسـس التي يقـوم عليها
كيـان "الهيئـة" هـو إقامـة عالقـات
متوازنـة مع الـدول ،وكانـت األولوية يف
ذلـك لرتكيـا كونهـا "دولـة جـارة تتأثر
مبـا يجـري يف الشـام ونتأثـر نحن مبا
يجـري فيها".
وأضـاف "كان الرتكيـز منص ًبـا على
التفريـق بني إقامـة العالقات مـع الدول
دون تبعيـة لهـا ،وهـو األمـر املقبـول،
وبين التبعيـة ألي جهة مهما كانت وهو
األمـر املرفـوض قط ًعا".
وأوضـح عطـون ،امللقـب بــ "أبـو عبد
اللـه الشـامي" ،أنـه "تـم التواصـل مع
بعـض الدول مبـا ال يؤثـر على جهادنا
وثورتنـا".
وقـال "فيام يتعلـق بإيران فلا صحة ملا
تكلـم به أطـرش ،بل إن الشـيخ الجوالين
حـرص على أن يقتصر النقـاش بين
الهيئـة وإيـران على مـا يتعلـق مبلـف
التفـاوض حـول األرسى ،وحـول مـا
يعـرف باتفـاق البلـدات الخمـس".
"مـن يتهـم الهيئـة بإقامـة عالقـات
مـع إيـران يف سـياق االتهـام بالعاملـة
فعليـه عـبء إثبـات ذلك دون التشـويش
باسـتعراضات بهلوانيـة تحـت مسـمى
املباهلـة" ،بحسـب الرشعي الـذي أضاف
"مـن ال يفـرق بين تركيـا وإيـران غير
عا قل " .
يف حين ر ّد أطـرش مـرة أخـرى على
متسـائل "أمل تقـل إننـا
ً
حديـث عطـون

موقف متقلب لـ
"الزنكي" بين "الحر"
والفصائل اإلسالمية

مل نقاتـل جبهـة ثوار سـوريا لفسـادهم
وإمنا لنسـيطر على جبـل الزاوية؟ (…)
أمل تقل لرشعيـي القطاعات إن الشـورى
أخذ قـرا ًرا بضرب األحرار وسـنكتفي أو
نبـدأ بالصقور؟".
وأضـاف "أمل تحلـف ميي ًنـا كاذبـة يوم

ً
منصبا
كان التركيز
على التفريق بين
إقامة العالقات مع
الدول دون تبعية لها،
وهو األمر المقبول،
وبين التبعية ألي جهة
مهما كانت وهو األمر
ً
قطعا
المرفوض
كنا جالسين مـع األحـرار بآخر جلسـة،
وأن قتـال األحـرار غير مطـروح وأنـت
تعلـم أنه مطـروح ورسـم ًيا؟".
ً
مجددا
"الحراك الثوري" يعود
على الجانـب اآلخـر عـاد "الحـراك
الثـوري" إىل مـدن وبلـدات محافظـة
إدلـب ،وشـهد يـوم الجمعـة  8أيلـول،
مظاهـرات شـارك فيهـا مئـات املدنيني،
نـددوا فيهـا بالترصيحـات األخيرة
للمبعـوث األممـي الخـاص إىل سـوريا،

وتعتبر "حركـة نـور الديـن الزنكي" مـن أبرز
فصائـل محافظة حلـب وريفها ،وأحـد املكونات
األساسـية لــ "الجبهـة الشـامية" سـابقًا،
كما كان لهـا حضورهـا يف تأسـيس "جيـش
املجاهديـن" ،لكنهـا رسعـان مـا انفكـت عنـه.
وانفصلـت الحركـة أيضً ـا عـن "تحرير الشـام"
بعـد أن كانـت أكبر الفصائـل ضمنهـا ،يف 20
متـوز املـايض ،وعـزت ذلـك إىل "قـرار قتـال
أحـرار الشـام وتجاوز دعـوات املجلـس الرشعي
فيها " .
وبـررت االنفصـال لــ "عـدم تحكيـم الرشيعـة
التـي بذلنا مهجنـا والغايل والنفيـس لتحكيمها،

سـتيفان دي ميسـتورا ،أن "املعارضـة
السـورية لن تربـح الحرب يف سـوريا"،
واعتبروا أن "الحـرب يف سـوريا تنتهي
مبحاكمـة بشـار األسـد".
وطالـب املتظاهـرون مبحاسـبة النظـام
السـوري بعـد إثبـات ارتكابـه مجـزرة
خـان شـيخون باألسـلحة الكيامويـة،
وطالبـوا أيضً ا تسـليم املرافـق العامة يف
إدلـب وريفهـا إىل إدارة مدنيـة.
يف حين طالبـت بعـض املظاهـرات
بتشـكيل "الجيـش الوطنـي املوحـد"
بشـكل فـوري ،بعيـدًا عـن "التفرقـة
الفصائليـة" التـي تعيشـها املنطقـة.
وأعلـن محققون تابعـون لألمـم املتحدة
مسـؤولية النظام السـوري عـن الهجوم
الكيماوي الـذي طـال مدينـة خـان
شـيخون يف ريـف إدلـب ،يف نيسـان
املـايض.
وقالـت لجنـة األمـم املتحـدة للتحقيـق،
األربعـاء  6أيلـول ،إن "طائـرة حربيـة
حكوميـة أسـقطت غـاز السـارين على
خان شـيخون ،ما أسـفر عـن مقتل أكرث
مـن  80مدن ًيـا".
وأضافـت اللجنـة يف تقريرهـا أن القتىل
أغلبهـم كانـوا مـن األطفـال والنسـاء،
واصفـة ذلـك بأنـه "جرميـة حـرب".
"الهيئة" توسع سيطرتها
على مفاصل إدلب
ويف إطار الخالفات بني الفصائل ،شـهدت
األيـام القليلـة املاضية توتـ ًرا بني جامعتي
إدلـب وحلب ،أغلقـت إثره مراكـز املفاضلة
يف جامعـة حلب من قبل عنـارص يتبعون
لـ "هيئة تحرير الشـام".
وقالت مصـادر لعنب بلـدي (طلبت عدم

مـن خلال تجـاوز لجنـة الفتـوى يف الهيئـة
وإصـدار بيـان عـن املجلـس الرشعـي دون علم
أغلـب أعضائـه".
ومتيــزت "الزنــي" بعــدم االســتقرار منــذ
تأسيســها األول ،وذلــك مــن خــال التقلــب
عــى رؤيــة فصائــل "الجيــش الحــر" مــن
جهــة ،والجامعــات اإلســامية مــن جهــة
أخــرى.
وعقـب االنفصال طُرحت تسـاؤالت حـول الجهة
التـي سـتعمل معهـا "الزنكي" ،إال أنهـا مازالت
تعمـل بشـكل منفصل ،وسـط أنباء غير مؤكدة
عـن إمكانيـة اندماجها مـع "أحرار الشـام".

ذكـر اسـمها) إن عنـارص مـن "تحريـر
الشـام" اسـتولوا على رئاسـة الجامعة
يف مدينـة الدانـا بريـف إدلـب ،ومنعـوا
دخـول املوظفين إليهـا ،كما أوقفـوا
العمـل واالمتحانـات يف بقيـة الكليـات
التابعـة لها.
وأضافـت املصادر أن الهدف مـن العملية
الضغـط على الجامعـة لالنضمام إىل
مجلـس تعليـم إدلب "املسـتقل".
بينام نفـى عميد كلية الحقوق ،إسماعيل
الخلقـان ،إغلاق الجامعـة كل ًيـا ،وقـال
إنـه "حصـل خالف بين جامعتـي حلب
وإدلـب بخصـوص املفاضلـة ،فقامـت
جامعـة إدلب باالسـتعانة بعنـارص هيئة
تحريـر الشـام بإغلاق مراكـز املفاضلة
يف جامعـة حلب".
وأوضـح ،يف بيـان صـادر عنـه ،أنـه
"تـم إغلاق الكليـات التـي فيهـا مراكز
مفاضلة بشـكل مؤقـت ،واملوضـوع قيد
را أن "مـا قامت بـه الهيئة
الحـل" ،معتب ً
مرفـوض ،لكـن أحببـت التوضيـح أنـه
إغلاق ملراكـز املفاضلة وليـس للكليات".
وتتزامـن هـذه التطـورات مـع الحديـث
عـن "اإلدارة املدنية" لـ "تحرير الشـام"
ونيتهـا الهيمنـة الكاملـة على مفاصـل
محافظـة إدلـب الخدمية.
وطالـت الهيمنـة املنشـآت الرياضيـة
يف إدلـب ،إذ فرضـت "تحريـر الشـام"
سـيطرتها الكاملـة عليها ،والتـي تديرها
"الهيئـة السـورية للرياضة والشـباب".
وقـال رئيـس "الهيئـة السـورية
للرياضـة" ،ظلال املعلـم ،لعنـب بلدي،
إنـه ال ميكـن التعامـل مـع من يسـيطر
على األرض يف الشمال ،إال ضمـن آليـة
معينـة لتسـيري العمـل الريـايض.
وذكـرت "اإلدارة املدنيـة للخدمـات" التـي
تتبع لـ “تحرير الشـام" ،األربعاء  6أيلول،
أنها سـلمت املنشـآت الرياضية من مالعب
"أصـول"
ً
وأبنيـة ودوائـر ومـا يتبعهـا
للمكتـب الريـايض املحـدث يف اإلدارة.
واعتبرت "اإلدارة" أن املكتـب الريـايض
التابـع لهـا هـو املشرف الوحيـد على
املنشـآت الرياضيـة.
وأضـاف املعلـم أن اللجنـة التنفيذية يف
إدلـب ستسـمر بالعمـل بالحـد األدىن،
مؤكـدًا أن "اإلدارة مل تتسـلم املنشـآت
حتـى اليـوم".
ولفـت إىل لقـاء بين اللجنـة ورئيـس
املكتب الريايض يف "اإلدارة" ،السـبت 9
أيلـول" ،لتبيـان كيفية التعامـل يف امللف
الريـايض ضمـن املنطقة"-.
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طفل متدرب في نادي الجودو على يد المدرب خالد الخطيب في إدلب  -أيلول ( 2017عنب بلدي )

2017

من ريف دمشق إلى إدلب

رحلة تهجير بطل سوريا
في لعبة الجودو
إدلب  -طارق أبو زياد
داخــل صالــة صغــرة ال تتعــدى
مســاحتها أمتــا ًرا ،وعــى أرضيــة
مغطــاة باإلســفنج العــازلُ ،يارس
بطــل ســوريا يف لعبــة الجــودو،
خالــد الخطيــب ،نشــاطه الريايض
يف إدلــب ،يف موقــع جغــرايف
يبعــد عــرات الكيلومــرات
عــن بلدتــه رنكــوس ،يف ريــف
دمشــق ،التــي ُه ّجــر منهــا مطلــع

خالد الخطيب
بطل سوريا
في لعبة الجودو

العــام الحــايل.
يتجـه نظـر مـن يدخـل الغرفـة
تلقائ ًيـا إىل اإلضـاءة الخافتة ،التي
يتـدرب فيهـا أطفـال وشـباب عىل
يـد الخطيـب ،الحائز على عرشات
امليداليـات عرب ًيـا ودول ًيـا ،والـذي
يُتابـع الرياضـة التـي يعشـقها
"بإمكانيـات بسـيطة" ،كما يقول
لعنـب بلـدي.
احترف الخطيـب اللعبـة عـام
 ،1985وتـدرب يف مدينة دمشـق،
لينتسـب للمنتخـب السـوري
يف لعبـة الجـودو ،عـام ،1994
وحصـل عىل عشرات األلقـاب قبل
اعتزالـه يف  ،2003وافتتاحه مرك ًزا
للتدريـب يف مدينتـه رنكـوس.
يسرد بطـل سـوريا ميرستـه التي

انتهـت يف إدلـب ،بعـد تدريبـه
يف ناديـه الخـاص ضمـن مدينتـه
لسـنوات عـدة ،إىل أن تحـ ّول إىل
نقطة عسـكرية بعـد الحملـة التي
شـنتها قـوات األسـد على املدينة،
نهايـة العـام .2011
"انتقلـت إىل دمشـق بعـد الحملـة
حيـث اعتقلـت ألربعـة أشـهر ،ثـم
عـدت إىل مدينتـي التـي كانـت
محـررة يف ذلـك الوقـت" ،يقـول
الخطيـب الـذي اسـتقر يف بلـدة
عين الفيجـة بعـد بقائـه سـنتني
يف الجبـال املحيطـة مبدينتـه ،إثر
الحملـة الثانيـة على رنكـوس عام
.2013
رحلة التهجري إىل إدلب
را عائقًـا يف
مل يقـف التنقـل قس ً
وجـه نشـاط الخطيـب الريـايض،
فافتتـح مركـ ًزا لتدريـب الجـودو
يف عين الفيجة" ،اقرتضـت مبلغًا
مـن املـال الفتتـاح النـادي الـذي
مل يسـتمر إال ثالثـة أشـهر ،وهـو
تاريـخ بـدء الحملـة على وادي
بـردى ،التـي انتهت بتهجير أهايل
املنطقـة إىل إدلـب ،مطلـع شـباط
املـايض".
وصـل بطـل الجمهوريـة إىل إدلب
"شـبه منهـار" ،على حـد وصفه،
إال أن مركزه "البسـيط" الذي يعمل
فيـه منـذ ثالثـة أشـهر ،كان عونًـا
لـه يف تخفيـف وطـأة التهجير،
"يف كل مـرة كنـت أسـقط خاللها
خالل التدريب أسـعى بـكل طاقتي
للعودة".
يتـدرب الشـاب باسـم القاسـم من
رنكـوس على يـد الخطيـب يف
إدلـب ،الذي كان مدربـه يف مدينته
عندمـا كان يف العارشة مـن عمره،

ويقـول لعنـب بلـدي إن املحفـز
األول السـتمراره ،كان مدربـه الذي
رافقـه طيلـة فترة نزوحه.
وتع ّرف الشـاب حسـن أبو شـعالن
مـن مدينة الزبـداين ،على النادي
"عن طريـق الصدفة" ،كما يقول،
ويكمـل اليـوم مشـواره الريـايض
فيـه ،عقـب توقفـه عـن التدريـب
منـذ بدايـة الثورة.
يُقـر الخطيـب بأخطـاء يصفهـا
بـ"اإلدارية" وضعف التنسـيق مع
الهيئـات الرياضيـة يف املنطقـة،
أطفـال وشـبابًا
ً
مؤكـدًا أنه يـدرب
أكادمي ًيـا" ،دون دعـم مـن أي جهة
وعلى نفقتـه الشـخصية حتـى
اليـوم".
ويطمـح البطـل على مسـتوى
العـرب إىل "صناعـة أبطـال جـدد
ميثلـون سـوريا الحـرة يف املحافل
الدوليـة" ،ويوقـن بأنـه األمـر
"ليـس صع ًبـا ،فقـد د ّربـت يف
أبطال
ً
السـابق رياضيين أصبحـوا
وبعضهـم شـارك يف أوملبيـاد دي
جينيرو األخير يف الربازيل ،العام
الحـايل".
يحمـل خالـد الخطيـب حزا ًمـا
أسـودًا ( 5دان) يف اللعبـة ،وهـو
مدرب وحكـم أول ،وكان عض ًوا يف
اتخـاد الجـودو والكـوراش التابع
للجنـة األوملبية التـي يديرها النظام
السـوري.
ولعـب ملنتخـب سـوريا بين عامي
 1994و  ،2003وحـاز على لقـب
بطـل يف دوري األنديـة وكأس
"الرئيـس" ،وعىل ميداليـات ذهبية
وفضيـة يف بطـوالت احتضنتهـا
األردن ولبنـان وقرغيزيـا وإيـران
والجزائـر ومصر وتونـس خلال
مسيرة حياتـه الرياضيـة.

األدوية مقطوعة واألسعار ال تناسب التكلفة

سهل الغاب يفقد ثروته السمكية
ريف حماة  -إياد عبد الجواد

تراجـع إنتـاج األسماك يف سـهل الغـاب بريـف حامة
الغـريب ،عىل خلفيـة الحصـار املفروض على املنطقة
مـن قبل قوات األسـد من جهـة ،واألمـراض التي طالت
هـذا النـوع مـن الرتبيـة من جهـة أخـرى ،ومـا رافقه
مـن نقـص األسـاليب واألدوات الالزمة.
تعتبر تربيـة األسماك يف الغاب مـن أقدم املهـن التي
ميارسـها األهـايل ،ووصـل إنتاجهـا إىل  40%مـن
إجاميل اإلنتاج السـوري لألسماك ،بحسـب مـا أوردت
تقاريـر صـادرة عـن وسـائل إعلام النظام السـوري.

بيئة خصبة مهددة

ورث شـادي درويش ،أحد سـكان املنطقـة ،الرتبية عن
والـده ،إذ تشـكل مصـدر الـرزق األسـايس لـه وملئات
العائالت مـن مدنيـي املنطقة.
وقـال إن الرتبيـة تركـزت يف منطقة الغـاب بالتحديد،
نظـ ًرا للملوحـة الزائـدة يف الرتبـة ،وعـدم صالحيتها
للزراعـة ،مـا دفع املزارعين إىل حفر األحـواض واآلبار
مـن أجـل تربيـة األسماك فقـط ،دون اسـتثامرها يف
أعمال أخرى.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن غالبيـة امل َزارع تعتمد بشـكل

رئيسي عىل ميـاه اآلبـار االرتوازية ،عن طريـق عملية
را عليهـا ،نظ ًرا
الضـخ ،األمـر الـذي يشـكل عبئًـا كبي ً
لكميـات الوقـود الالزمـة لعملية رفـع امليـاه ،إذ تحتاج
أقـل فترة تشـغيلية مدتها مثـاين سـاعات إىل حوايل
تسـعة ليترات مـن املـازوت ،والـذي يبلغ سـعر الليرت
الواحـد منـه نحـو  280ليرة( .الـدوالر يعـادل 500
لرية سـورية)
إضافـ ًة إىل الوقـود ،تشـكل صعوبـة الحصـول على
األعلاف الخاصـة أزمـة ملريب األسماك ،نظـ ًرا الرتفاع
أسـعارها ،مـا دفـع املزارعين إىل االعتامد على أعالف
غير مخصصـة لغـذاء األسماك ،كمخلفـات املداجـن
واملذابح واملسـالخ.
ووفقًـا إلحصائيـات النظام السـابقة ،كان سـهل الغاب
ينتـج قبل الثورة ما معدله سـتة آالف طن من األسماك
سـنويًا مـن مـزارع خاصـة وحكوميـة ،نظـ ًرا للبيئـة
املناسـبة لرتبيـة األسماك التـي يتمتـع بهـا الغـاب،
ويحـوي األخير قرابـة  350مزرعـة أسماك ،على
مسـاحة متتـد إىل  6400دونـم ،حيـث ترىب األسماك
ضمـن أحـواض ترابيـة تتراوح مسـاحة الواحـد منها
بين عشرة دومنـات وخمسين دومنًا.

األسعار ال تتناسب مع التكلفة

أشـار مـريب األسماك شـادي درويـش إىل غيـاب

أسـواق الترصيـف ،وعـدم تناسـب األسـعار مـع
التكلفـة ،إذ "يحتكـر الترصيـف والتسـويق إىل باقـي
محافظـات القطر عدد مـن التجار املتنفذيـن ،وبالتايل
يضطـر املربـون لبيع إنتاجهـم بثمن منخفض ال يسـد
مصاريـف العمـل واإلنتـاج".
وأوضـح أن أعباء الترصيف زاد عليها انتشـار األمراض
التي تصيب األسماك بسـبب انقطاع األدويـة البيطرية
الالزمـة ملعالجتهـا ،خاصـ ًة لألمـراض املسـتعصية،
كالجمـرة والتهابـات األمعاء وأمراض الفطـور املنترشة
بكثرة حال ًيـا ،التي تصيـب األفراخ.
وتتنوع أصناف األسماك التـي يتم تربيتهـا يف مزارع
الغـاب ،بينهـا الـكارب ،املشـط ،السـلور ،والسـمك
الفضي ،ويبلـغ سـعر الكيلـو الواحـد منهـا مايقارب
 1500ليرة سـورية.
وبعـد بـدء املواجهـات العسـكرية يف سـهل الغـاب
واملناطـق املحيطـة بـه يف الريف الغريب لحماة ،قطع
النظـام املحروقـات واألعلاف واألدويـة البيطريـة عن
املنطقـة ،كما قطـع يف كثير مـن األحيـان الكهرباء،
وذلـك كان بدايـة الطريـق يف تراجـع إنتـاج األسماك
يف الغـاب.
إال أن الفصائـل العسـكرية العاملـة يف املنطقـة عملت
على تأمين املحروقـات (نفـط خـام) مـن املناطـق
الواقعـة تحت سـيطرته ،كبديـل عن املـازوت والبنزين

ملحـركات املاء واملولـدات الكهربائية ،واسـتورد األعالف
واألدويـة البيطريـة مـن تركيـا يف ظـل توقـف معظم
معامـل األعلاف واألدويـة البيطرية يف سـوريا.
ويف حديـث سـابق مـع املهنـدس ماهـر عثمان ،أحد
املرشفين عىل أحواض األسماك يف سـهل الغـاب قال
إن "األدويـة الرتكيـة مل تلبـي الحاجـة وذلك إمـا لعدم
كفاءتهـا أو لسـوء اسـتخدام املربين لها".

غالبية المزارع تعتمد بشكل
رئيسي على مياه اآلبار
االرتوازية ،عن طريق عملية
الضخ ،األمر الذي يشكل
كبيرا عليهاً ،
ً
نظرا
عبئا
ً
لكميات الوقود الالزمة
لعملية رفع المياه
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هدنة الجنوب مهددة

خريطة توضح توزع السيطرة العسكرية في محيط محجة بريف درعا  10 -أيلول )Livemap( 2017

حصار جديد على محجة
يعيدها إلى نقطة الصفر
عادت بلدة محجة في
ريف درعا الشمالي إلى
ً
مجددا،
نقطة الصفر
بعد الحصار الذي
فرضته عليها قوات
األسد والميليشيات
المساندة لها مرة
أخرى ،وسط انشغال
وسائل اإلعالم بمعارك
البادية ودير الزور ،ومع
ترسيخ اتفاق وقف
إطالق النار ومناطق
"تخفيف التوتر" في
جنوب غرب سوريا.
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وتضمـن اتفـاق فـك الحصـار القديـم
تسـليم فصائـل املعارضـة لكميـات مـن
األسـلحة ،وإجـراء املدنيني فيهـا ،والذين
يتجـاوز عددهـم  25ألـف نسـمة ،مـا
يطلـق عليه النظـام السـوري "املصالحة
الوطنيـة".
وجـاء الحصـار الجديـد على خلفيـة
اكتشـاف فصائل املعارضـة ألحد عنارص
األمـن العسـكري ،أثنـاء وجـوده يف
املنطقـة وتصفيتـه ،األمـر الذي اسـتغله
النظـام ،واعتبره خرقًـا لالتفـاق املبرم
بين الطرفين.
تهديدات ومطالب جديدة
مصـدر عسـكري يف "الجيـش الحـر"
(طلـب عـدم ذكـر اسـمه) قـال لعنـب
بلـدي إن النظـام أرفـق الئحـة تهديدات
ومطالب عىل رأسـها تسـليم املسـؤولني
عـن مقتـل عنصر األمـن العسـكري،
"األمر الـذي نرفضـه نهائ ًيا على اعتبار
أول
أن قـوات األسـد خرقـت الهدنـة ً
بإرسـالها ألحـد عنارصهـا إىل البلـدة".
وسـع مطالبـه،
وأضـاف أن "النظـام ّ
ليشترط إخضـاع البلـدة ملصالحـة
كاملـة على غرار مـا سـبقها يف مناطق
سـورية عـدة ،على أن ترفـع أعالمـه،

ويعـاد افتتـاح املخافر ،وتعـزز الحواجز
املحيطـة بالبلـدة بعنـارص مـن الرشطة
العسـكرية الروسـية ،وأن يخـرج غير
الراضين إىل محافظـة إدلـب".
وأمام هذه الرشوط ،أرسـلت قوات األسـد
تعزيـزات عسـكرية إىل النقـاط املحيطة
بالبلـدة ،بحسـب املصـدر ،الـذي أكد أن
هدفهـا األول "الضغـط على فصائـل
وأهـايل البلـدة ،وتخويفهـم مـن العمـل
العسـكري".
هل تنهي محجة اتفاق الجنوب؟
وتنظـر الفصائـل العسـكرية العاملة يف
البلـدة للمواجهـات العسـكرية املحتملة،
التـي يـروج لها النظـام السـوري ،بكثري
مـن الجدية.
وأضـاف املصـدر العسـكري أن أي
مواجهـة مقبلـة يجـب أال تكـون بلـدة
حـا لهـا ،موض ًحـا "تعتبر
محجـة مرس ً
محجـة لوحدهـا سـاقطة عسـكريًا
( )...نحـن يف منطقـة محـارصة مليئـة
باملدنيين وأشـبه بصحـن منخفـض،
لذلـك تعتمـد الفصائـل بشـكل مبـارش
على توسـعة دائـرة املعركـة يف حـال
حدوثهـا".
وأمـام هـذه التطـورات التـي تشـهدها
املنطقـة ،أشـار املصـدر إىل أنـه يتـم

محجة

درعا
التعويـل حال ًيـا عىل الفصائل العسـكرية
يف منطقـة اللجـاة باعتبارهـا األقـرب
للبلـدة ،وعلى فتـح أكثر مـن جبهـة
للضغـط على قـوات األسـد وإفهامها أن
بلـدة محجـة ،ليسـت لوحدهـا.
وحـول إمكانيـة حصـول معركة واسـعة
يف ظـل اتفاقيـة "تخفيـف التوتـر"
السـارية حال ًيـا اعترب املصدر العسـكري
أنه "مـن املفترض أن حصـار البلدة هو
إنهـاء لهـذه االتفاقيـة ،وأن أي معركـة
سـواء لفك هـذا الحصـار أو للدفـاع عن
البلـدة سـتكون مرشوعـة بالكامـل".
على الجانـب اآلخـر عـاش أهـايل
البلـدة خلال األيـام القليلـة املاضيـة
تحـت ضغـط الحصـار والتهديـدات
املتكـررة ،وحالـة ترقـب ملا ستسـفر عنه
االجتامعـات اليوميـة بين الفعاليـات
املدنيـة والعسـكرية ،األمـر الـذي جعـل
عيـد األضحـى "ميـر على البلـدة مرور
الكـرام" ،بحسـب مـا وصفـه جمال
سمارة ،أحـد سـكان محجـة.
وقـال جمال إن "الحصار الثـاين" أعاد
ربا
لألهـايل معاناة األشـهر املاضيـة ،معت ً
أن "محجـة اليـوم باتت رهينـة بيد قوات
األسـد ،والتـي تـرى يف حصارهـا أحـد
اإلنجـازات يف الجنوب".
وح ّمـل يف حديـث لعنـب بلـدي فصائل

املعارضـة املسـؤولية عـن أوضـاع البلدة
الحاليـة ،موض ًحـا أن "حصـار بلـدة
محجـة ليـس جديـدًا ،ومـن املفـروض
أن الفصائـل يف حـوران وضعـت خطـة
إلنقـاذ األهـايل منـذ فـرض الحصـار
أول مـرة ،ال سـيام ونحـن ال نبعـد عـن
مواقعهـم يف منقطـة اللجـاة أكثر مـن
كيلومتر واحـد".
وأشـار جمال إىل أن "الهـدوء الـذي
تعيشـه جبهـات الجنـوب يف الوقـت
الراهـن يجـب أن يتـم اسـتغالله ،لرتكيز
الجهـود على إيجـاد حـل جـذري ملـا
تعانيـه بلـدة محجـة".
تسـتغل قـوات األسـد "اتفـاق الجنوب"
الحـايل يف تعزيـز وتحصين مواقعهـا،
فضلا عـن تركيـز جهدهـا يف مناطـق
ً
سـورية أخـرى ،إىل جانـب اسـتمرار
سياسـتها يف االعتقـاالت "التعسـفية"
والحصـار والتهديـد بالتهجير القرسي،
بينما تكتفـي املعارضـة عسـكريًا
وسياسـ ًيا بتوثيـق االنتهـاكات ،دون
إبـداء ردود فعـل واضحة وقويـة ،ورمبا
يكـون إطبـاق الحصار عىل بلـدة محجة
مجـددًا ،وتهديـد آالف السـكان فيهـا
بسياسـة الحـرب والتجويـع والتهجير
االختبـار األهـم للمعارضـة يف الجنوب،
فمـن سـينترص يف محجـة؟

مهجرو درعا
ُ
ينهون أولى مراحل اعتصام "مهجري الكرامة"
عنب بلدي  -درعا

حمــل مئــات املهجريــن مــن قراهــم وبلداتهــم
يف ريــف درعــا إرصارهــم إىل خيــم اعتصــام
"مهجــري الكرامــة" ،الــذي اســتمر عــى مــدار
أربعــة أيــام ،آخرهــا الجمعــة  8أيلــول ،كمرحلــ ٍة
أوىل قــد يتبعهــا اعتصامــات الحقــة ،تب ًعــا
لالســتجابة ملطالبهــم.
االعتصـام جـاء ضـد "أي اتفـاق" ال يتضمـن عودة
األهـايل إىل قراههـم ،التـي يسـيطر عليهـا النظـام

السـوري ،وفـق الناطـق الرسـمي باسـمه ،الدكتور
علي الحـاج علي ،ووصفـه يف حديثه لعنـب بلدي
بأنـه "سـلمي مـدين ال يتبـع ألي جهـة سياسـية أو
عسكر ية " .
ورغـم وصـف البعـض مشـاركة األهـايل بأنهـا
"ليسـت يف املسـتوى املطلـوب" ،إال أن االعتصـام
الشـعبي الـذي جـرى يف عقـدة أم امليـاذن ،على
الطريـق الـدويل يف منتصـف املسـافة بين معبر
نصيـب ونقـاط التماس قـرب األردن" ،يـدل على
سـلمية املطالـب" ،وفـق منظميـه.
وشـارك يف اليـوم األخير العشرات مـن قـادة

فصائـل "الجيـش الحـر" يف درعـا ،الذيـن دعمـوا
مطالـب األهـايل ،ووفـق يوسـف الشـبالق ،مـن
أهـايل بلـدة الكتيبة الـذي شـارك يف االعتصام ،فإن
"إحسـاس األهـايل بأن االتفـاق الحـايل وفتح معرب
نصيـب ،سـيجري دون اشتراط عودتنـا إىل بلداتنا
وهـذا حـق مـن حقوقنا".
مل يتوقـع يوسـف يف حديثـه لعنـب بلـدي ،أن يعيد
را أن "ما أخذ
االعتصـام املهجريـن إىل قراهم ،معتب ً
بالقـوة لـن يسترد إال بالقـوة ،ولكـن ما نحـن فيه
رسـالة للفصائـل والقـادة ،ليكـون خطـوة أوىل يف
معركـة تحريـر البلـدات املهجرة".
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اعتصام مفتوح على مراحل
االعتصـام مفتـوح ،كما وصفـه منظمـوه ،ومـن
املقـرر أن يكـون على مراحـل ،تُحدد بنـاء عىل قدر
االسـتجابة للمطالـب ،بحسـب الحـاج علي.
وأكـد أن الهـدف منـه "إيصـال رسـالة إىل العـامل
واملفاوضني باسـمنا على وجه الخصـوص ،بأن أي
اتفاقـات جاهـزة أو معلبـة ،ال تضمن لنـا العودة إىل
ديارنـا وهـو حق ال نتنـازل عنـه ،وحق اإلفـراج عن
املعتقلين ،تعتبر الغية".
تسريبات دعت إلى تنظيم االعتصام
شـارك املئـات مـن األهـايل املهجريـن عـن قـرى
وبلـدات تخضـع لسـيطرة النظـام السـوري أبرزها:
خربـة غزالـة ،الكتيبـة ،نامـر ،الشـيخ مسـكني،
وعتمان  ،إضافـة إىل قـرى مـن منطقـة "مثلـث
املـوت".
مــا دفــع لتنظيــم االعتصــام وفــق رؤيــة البعــض،
ومنهــم معتصــم الجــروان مــن أهــايل خربــة
غزالــة ،كانــت "ترسيبــات" حــول إبــرام اتفاقيــات
تتضمــن فتــح معــر نصيــب ،دون االلتفــات إىل
املعتقلــن وعــودة املهجريــن إىل قراهــم ،متوق ًعــا
"نتائــج إيجابيــة أقلهــا تعهــد األطــراف املفاوضــة
بــإدراج ملــف املعتقلــن واملهجريــن يف اتفــاق
الجنــوب".
يعيـش الجنوب السـوري ،مبـا فيه درعا ،هـدو ًءا يف
إطـار اتفـاق وقف إطلاق النـار (تخفيـف التوتر)،
منـذ  9متوز املـايض ،تزام ًنـا مع اجتامعـات دورية
لفصائل املعارضـة يف األردن.
ووفـق رأي املهجريـن ،فـإن أطرافًـا يف الثـورة
"تتاجـر باتفاقـات رسيـة" بقراهم وبلداتهـم ،إال أن
معظـم املشـاركني ،أكـدوا أن عودتهم "حق وليسـت
قابلا للتفـاوض".
ً
مطل ًبـا
يقـول عهـد الجرب ،من أهايل مدينة الشـيخ مسـكني
وأحد املشـاركني ،إن اتحـاد واتفاق جميـع املهجرين
"يُعـزز إمكانية تنفيـذ املطالب".
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محافظة مهمشة وجيوب األهالي فارغة

لماذا تتصارع الدول على دير الزور؟
"عروس الفرات" لقب
اشتهرت به مدينة دير
الزور إلى جانب ألقاب
أخرى مثل "لؤلؤة الفرات"
و"درة الشرق" ،بسبب
وقوعها على ضفتي
نهر الفرات الذي يقسم
المحافظة إلى قسمين،
وموقعها الجغرافي
إذ تعد البوابة الشرقية
لسوريا ،وصلة الوصل بين
محافظاتها والعراق.

عنب بلدي  -مراد عبد الجليل

احتلـت مدينـة دير الـزور حديث وسـائل
اإلعلام ،بعد متكـن قوات األسـد وحلفائه
مـن فـك الحصـار الـذي يفرضـه تنظيم
“الدولـة اإلسلامية” عىل بعـض أحيائها
منـذ ثالث سـنوات.
ورغـم مـا تتميـز بـه املحافظـة مـن
مـوارد ،إال أنها عاشـت ظروفًـا اقتصادية
"قاسـية" وواق ًعـا معيشـ ًيا مرتديًـا خالل
سـيطرة حـزب "البعـث" الحاكـم ،لتزيد
معاناتهـا بعـد الثـورة السـورية ،مـع
دخـول تنظيم "الدولـة" والسـيطرة عىل
أجـزاء واسـعة منهـا يف .2014
ّ
"درة الفرات" خزان الثروات الباطنية
رتا
تقـع دیـر الزور على بعـد  450كيلوم ً
مـن العاصمـة دمشـق ،وتـأيت يف املرتبة
الثانيـة مـن حيـث أكبر املحافظـات
السـورية يف املسـاحة بعـد حمـص ،إذ
را مرب ًعا
تبلغ مسـاحتها نحـو  33كيلومت ً
وتشـكل  17%مـن مسـاحة سـوريا.
وللمحافظـة أهميـة اقتصاديـة كبيرة،
جعلتهـا محـط أنظـار الـدول الطامعـة
بالسـيطرة عليهـا مـن أجـل وضـع يدها

على ثرواتهـا ومواردهـا.
الباحـث االقتصـادي سـقراط العلـو أكـد
لعنـب بلـدي أن األهميـة االقتصادية لدير
الـزور ترتكـز على كونها خزانًـا للرثوات
الباطنيـة ،إذ تحتـوي على  40%مـن
الثروة النفطيـة يف سـوريا ،إضافـة إىل
وجـود حقـول للغـاز الطبيعـي ،أبرزهـا
حقـل التيـم ،الذي يبعـد عن مركـز املدينة
حـوايل سـتة كيلومرتات.
وبحسـب تقريـر لــ "الشـبكة السـورية
لحقـوق اإلنسـان" يف  2014بعنـوان،
"سلاح النفـط يف سـوريا" ،فـإن

سقراط العلو

باحث اقتصادي

املحافظـة تضـم حقـول نفـط وغـاز من
أكبر الحقـول يف سـوريا ،مـن أهمهـا

حقـل العمر النفطـي الواقع شمال رشق
مدينـة املياديـن ،وحقـل التنـك يف بادية
الشـعيطات بريف املدينـة الرشقي ،وحقل
الـورد بالقـرب من قريـة الدويـر بالريف
الرشقـي ،وحقل التيـم بالقرب مـن مدينة
موحسـن جنـوب املدينـة ،والجفـرة على
را رشقًـا ،إضافـة إىل
بعـد  25كيلومت ً
رتا
كيلوم
20
ويبعـد
كونيكـو
معمل غـاز
ً
رشق املدينـة ،ومحطـة نفـط الخراطة 20
را جنـوب غـرب ،ومحطـة "التـي
كيلومت ً
تـو  "T2وتقـع عىل خـط النفـط العراقي
السـوري.
وكانـت عائـدات هـذه الحقـول تذهب إىل
عائلة األسـد ،الحاكمة يف سـوريا ،بحسب
تقريـر الشـبكة ،التـي نقلـت عـن عـدة
مسـؤولني منشـقني قولهـم إن "القسـم
األكبر مـن عائـدات النفط مل تكـن تدخل
يف املوازنـة العامـة للدولة ،بـل تذهب إىل
العائلة".
وقـد بلغـت بحسـب التقريـر اإلحصـايئ
للطاقـة العامليـة ،الـذي تصـدره رشكـة
" "PBالربيطانيـة ،قرابـة  385ألـف
برميـل يوم ًيـا يف .2010
وأكـد التقريـر أن العائـدات كانت ترصف
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 515شراء 515
513
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بين مصاريـف شـخصية ترفيهيـة ،كما
يخصـص جـز ٌء منهـا لتمويل "الشـبيحة
وامليليشـيات التابعـة للعائلـة الحاكمة من
أجـل تثبيـت الدولـة األمنيـة الدكتاتورية،
واالنخـراط يف أعمال إرهابيـة تخريبيـة
لزعزعـة األمـن واالسـتقرار يف املنطقـة
ويف املحافظـات السـورية ،ورمبا كان يتم
تخصيـص جزء بسـيط من العائـدات من
أجـل الحـاالت االقتصاديـة أو السياسـية
الطارئة".

معظم الخارجين
من مناطق التنظيم
يضطرون إلى التخلي
ً
حفاظا
عن العمالت،
على سالمتهم
ً
وخوفا من
وأمنهم
اتهامهم باالنتماء إلى
التنظيم أو مساعدته
والتعاطف معه
وبعـد انـدالع الثـورة خرجـت معظـم
الحقـول النفطيـة عـن سـيطرة النظـام،
وشـهدت رصاعات ونزاعـات بني "الجيش
الحـر" و"جبهـة النصرة" ،بهـدف
السـيطرة على الحقـول والحصـول عىل
عائـدات ماليـة ضخمـة ،قبل أن يسـيطر
عليهـا تنظيـم "الدولـة" بشـكل كامل يف
 ،2014وتصبح املمـول األضخم لعملياته،
إذ أشـارت تقاريـر اقتصاديـة أن التنظيم
كان يربـح مـا ال يقـل عن مليـوين دوالر
يوم ًيـا مـن بيـع النفـط لجهـات عديـدة
منهـا النظـام عـن طريـق وسـطاء.

ليرة تركية

وإىل جانـب آبـار النفـط ،تبرز أهميـة
"درة الفـرات" يف مسـاهمتها بحـوايل
 30%مـن إنتـاج سـوريا مـن املحاصيـل
الزراعيـة ،على رأسـها القمـح والقطـن،
بحسـب الباحـث العلـو ،الـذي أشـار
إىل وجـود مقومـات سـياحية كبيرة
للمحافظـة كـون نهـر الفـرات ميـر مـن
منتصـف املدينـة ،وتعـدد املواقـع األثرية
فيهـا ،وعلى رأسـها آثـار مملكـة مـاري
(دورا أوروبـس) وقلاع الرحبـة وحلبيـة
وزلبيـة.
املدينـة تتميـز أيضً ـا برثوتهـا الحيوانية،
كما توجـد فيها صخـور وعـروق ملحية
يسـتخرج منهـا امللـح الصخـري ،إضافة
إىل أنهـا تعتبر أضخـم مصـد ٍر للميـاه
العذبـة ،لوجـود نهـر الفـرات إىل جانـب
أنهـار أخـرى كالخابـور وينابيـع وآبار.
تهميش متعمد وإهمال من المعارضة
وبالرغـم من الثروات الكبيرة التي كانت
تتمتـع بهـا ديـر الـزور إال أنهـا كانـت
مهمشـة يف فترة الرئيس السـابق حافظ
األسـد ويف عهـد نجلـه ،وكانـت املدينـة
تعيـش ظروفًا سـيئة يف مختلـف الصعد،
االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة
والسياسـية ،نتيجـة االهتمام بالثروات
الباطنيـة فيها فقـط ،وإهمال تنميتها ،ما
أدى إىل ازديـاد الفقـر وهجـرة الكثري من
شـبابها إىل محافظـات أخـرى ،للعمل أو
الدراسة.
الباحـث العلـو أكد أن الوضـع االقتصادي
للمدينـة يف عهـد األسـدين كان رديئًـا
جـدًا ،فاألهـايل مل يكونوا يسـتفيدون من
خيرات املحافظـة بسـبب التوزيـع غير
العـادل للثروة ،كما أن غيـاب مشـاريع
التنميـة وعـدم تشـجيع االسـتثامر
يف املدينـة حولهـا إىل مدينـة للطبقـة
املتوسـطة مـن موظفي الدولـة واملزارعني
وبعـض أربـاب املهـن الحـرة ،كاألطبـاء
واملهندسين والتجـار واملحامين.
وعـن تعمـد األسـد األب تهميـش املنطقة،
أوضـح العلـو أن استراتيجية حافـظ
األسـد يف حكـم سـوريا كانـت تقـوم
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المزارعون وأصحاب المهن الحرة يعتبر وضعهم أفضل بقليل كونهم استمروا في ممارسة
أعمالهم في ظل وجود التنظيم ،كما أن اتصال مناطق سيطرة التنظيم بين دير الزور والعراق
خلق حركة تجارية بينها وبين الموصل واألنبار في العراق ،ما أسهم في انتعاش اقتصادي نسبي
وانخفاض في أسعار السلع األساسية ،خاصة الخضار واللحوم
ورشة بدائية لتكرير النفط في دير الزور السورية ()wsj.com

على خلـق مراكـز تجمـع بشري كربى
يف دمشـق وحلـب عرب حصر الجامعات
واملستشـفيات الكبرى والقطعـات
العسـكرية وفـرص العمل يف تلـك املدن،
بغيـة تسـهيل السـيطرة األمنيـة على
البلاد ،لـذا ميكـن اعتبـار أن تهميش دير
الـزور مل يكـن حالة فريـدة ،وإمنـا واقع
مشـابه للمحافظـات السـورية األخـرى،
فيما عدا دمشـق وحلب ،فواقع السـويداء
ودرعـا والالذقيـة وحمص مل يكـن أفضل
مـن دير الـزور.
مـن جهتـه أكـد العقيـد الطيـار املتقاعـد
حاتـم الـراوي ،املنحـدر مـن مدينـة دير
الزور ،أن حافظ األسـد أمعـن يف تهميش
املدينـة ،إضافـة إىل تهميشـها أكثر
مـن قبـل االئتلاف السـوري املعـارض
والحكومـات املؤقتـة املتتاليـة بعـد اندالع
الثـورة السـورية وإهاملهـا ،وعـدم دعـم
"الجيـش الحـر" فيهـا ،ما سـمح بدخول
التنظيمات املتشـددة وخاصـة تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية".
التنظيم ينتهج نهج األسد
كانـت ديـر الزور مـن أوائـل املـدن التي
ثـارت ضـد نظـام األسـد ،لكـن السـكان
وقعـوا تحـت سـلطة تنظيـم "الدولـة"،
الـذي اسـتكمل نهـج األسـد يف نهـب
ثـروات املدينـة وأرزاق أهلهـا.
لكـن العلو أشـار إىل أنه ال ميكـن املقارنة
بين التنظيـم ونظـام األسـد مـن حيـث
اإلدارة االقتصاديـة للمحافظـة ،فالتنظيـم
ال ميلـك نظا ًمـا اقتصاديًـا متكاملاً يقوم
على مؤسسـات ،وإمنـا اقتصـاد بـدايئ
يعتبر خليطًا مما يتمكن من اسـتخراجه
وبيعـه مـن نفـط املحافظـة ومـن
املحاصيـل الزراعيـة وفـرض الرضائـب
علما أن معظم آبـار النفط
على األهـايل،
ً
يف املحافظـة خـارج الخدمـة بسـبب
توقـف عمليـات الصيانة واسـتخدام طرق
بدائيـة لالسـتخراج ،إضافـة إىل صعوبـة
نقـل وبيـع النفـط املسـتخرج يف ظـل
مراقبـة التحالـف الـدويل لناقلات النفط
التابعـة للتنظيـم واسـتهدافها.

الذهب 21

18.800
19.100

وأشـار العلـو ،وهو مـن أبناء ديـر الزور،
إىل أن "الواقـع املعييش للمواطنني صعب
مـن ناحيـة انقطـاع رواتـب املوظفين
املقيمين يف مناطـق سـيطرة التنظيـم،
إضافـة إىل نقـص الخدمـات الطبيـة
وغيـاب التعليـم" ،الفتًـا إىل أن املزارعين
وأصحـاب املهـن الحـرة يعتبر وضعهـم
أفضل بقليل كونهم اسـتمروا يف مامرسـة
أعاملهـم يف ظل وجـود التنظيـم ،كام أن
اتصـال مناطـق سـيطرة التنظيـم بين
ديـر الـزور والعـراق خلق حركـة تجارية
بينهـا وبني املوصـل واألنبـار يف العراق،
مـا أسـهم يف انتعـاش اقتصادي نسـبي
وانخفاض يف أسـعار السـلع األساسـية،
خاصـة الخضـار واللحوم.
التنظيم يفرغ جيوب األهالي
عنـب بلـدي التقـت عـددًا من أهـايل دير
الـزور الذيـن نزحوا عنها مؤخـ ًرا للوقوف
على الواقـع املعيشي واالقتصـادي يف
ظـل سـيطرة التنظيم.
نـارص حطـاب ( 56عا ًمـا) ،نـازح مـن
الديـر ،كان يعمـل يف الزراعـة يف ريـف
املدينـة ،وصـف مـا يفعلـه التنظيـم فيام
تبقـى مـن املناطـق التـي يسـيطر عليها
بالقـول "أن يأخـذ أحـد مالـك ويعطيـك
خـردة عوضً ـا عنه ،فهـذه رسقـة علنية"،
موض ًحـا لعنـب بلـدي أن "مـا يحـدث
مخجل ومحزن وخاصة اسـتغالل مأسـاة
النـاس وفقرهـم وتشـليحهم مـا بقي من
أموالهـم مـن قبـل عنـارص التنظيـم عرب
إجبارهـم على التعامـل بعملتـه".
وكان التنظيـم قـد سـك قبـل أكثر مـن
عامين كميـات مـن عملته ،من فئـة درهم
ودينـار وخمسـة دنانري ،يف عـدة مناطق
كان يسـيطر عليها مـن العراق وسـوريا،
وضـخ جـز ًءا منهـا يف أسـواقه ،لكنـه
حافـظ على العملات املحليـة والدوليـة،
مهما مـن
ألنهـا كانـت تشـكل جـز ًءا
ً
داعم لحجم
صرا
ً
تعامالتـه الخارجية وعن ً
القطـاع األجنبـي يف مناطقـه ،خاصـة
وأن أغلـب تحويلات األهـايل وتعامالتهم
التجاريـة تتـم بعملات محليـة وأجنبية.

الذهب 18

16.015
16.372

مـن جهته اتفـق ،محمد الخلـف امللقب بـ
"أبـو عبـد اللـه" ( 63عا ًمـا) ،وهـو نازح
مـن دير الـزور ،مع حطاب ،بـأن األوضاع
االقتصاديـة داخـل مناطق التنظيـم باتت
مزريـة ومتدهـورة إىل حد كبير ،ما دفع
به إىل سـلوك كافة الطـرق للحصول عىل
را
املـال وخاصـة العملات األجنبية ،مشي ً
مقبـول قبـل
ً
إىل أن الواقـع املعيشي كان
عدة أشـهر لكن مـع كل خسـارة للتنظيم،
يصبـح أكرث عنفًا وبطشً ـا وجو ًعـا للامل.
وأكـد أبـو عبـد اللـه أن "القشـة التـي
قصمـت ظهـر البعير يف األسـواق هـي
فـرض عملـة التنظيـم املحليـة ،الدراهـم
والدينـار والفلـس ،ومنـع التعامـل مبـا
سـواها" ،وسـط عقوبـات جزائيـة قـد
تصـل إىل أكثر من شـهرين من السـجن
والتعذيـب وغرامـات ماليـة تفـرض عىل
كل مـن يضبـط مخالفًـا للقـرار (حيـازة
أو تعامـل) وبحسـب املبلـغ الـذي يكـون
بحوزتـه.
قـرار التعامـل يف العملـة صـدر منـذ
مـدة إال أن تطبيقـه بشـكل فعلي تأخر،
فقـد كان التنظيم يسـمح لبعـض التجار
واألهـايل بهامـش مـن الحركـة املاليـة

المازوت

يف األسـواق تحـت رقابتـه ،كما كان
يسـمح بالتعامـل بعملات أخـرى يف
أسـواقه ،لكـن التنظيـم بـدأ بالتشـديد
خلال األشـهر املاضيـة على املعـادن
الثمينـة املوجـودة يف أسـواقه والعمالت
املتداولـة.
وهـذا مـا يـرى فيـه أبـو عبـد اللـه أمـ ًرا
متوق ًعـا يف ظـل الحصـار املفـروض
على املـوارد املاليـة للتنظيـم ،ولـذا فهو
بحاجـة إىل كميـات كبيرة مـن العملات
األجنبيـة واملعـادن لسـد جزء مـن العجز
را إىل أنهـا "سياسـة تلجـأ
املـايل ،مشي ً
إليهـا بعـض الـدول أثناء فترات الحروب
واألزمـات املاليـة الخانقـة لجمـع أكبر
مبلـغ وتحقيـق أكبر اسـتفادة ممكنـة
مـن القطـع األجنبـي املوجـود يف مناطق
سـيطرته".
وال توجـد إحصائية دقيقـة لكمية العمالت
التـي جمعـت مـن األهـايل ،سـواء اللرية
السـورية أو القطـع األجنبـي أو الذهـب،
كما ال توجـد إحصائية واضحـة ومؤكدة
عـن عـدد املوجوديـن اليـوم يف مناطـق
سـيطرة التنظيم ،يف حني يشـكو األهايل
من أن اسـتمرار الحـال سـيفرغ جيوبهم
ويقيـد حركتهـم ،ورمبا هذا أحـد مقاصد
التنظيـم الـذي يرغـب ببقـاء املدنيين
ضمـن مناطقه لالسـتفادة منهـم كدروع
برشيـة يف حروبـه ،وأيـد عاملة تسـاعده
يف عملـه املـدين والعسـكري ،وكمصـدر
ابتـزاز مايل.
ومـن املشـاكل التـي يعـاين منهـا
الخارجـون مـن مناطـق التنظيـم
حملهـم للعملـة ،مـا يجعلهـم عرضـة
للسـؤال واملسـاءلة ،ورمبـا تكـون
دليـل إدانـة ضدهـم ،بحسـب مـا أكده
النـازح حسـن الحمـدون ( 32عا ًمـا)،
والـذي قـال إن "معظـم الخارجين من
مناطـق التنظيـم يضطـرون إىل التخيل
عـن العملات ،حفاظًـا على سلامتهم
وأمنهـم وخوفًـا مـن اتهامهـم باالنتامء
إىل التنظيـم أو مسـاعدته والتعاطـف
معـه".
وأشـار الحمـدون إىل أن عملـة التنظيـم
مسـكوكة ،كما يفترض مـن الذهـب
والفضـة ،وبالتـايل ميكن أن تكـون وعاء
حافظًـا للقيمـة املاليـة يف كل مـكان،
لكـن أغلـب العملـة املوجودة يف السـوق
واملتداولـة بين النـاس هـي نحاسـية،
وليسـت ذات قيمـة كبيرة ،مـا يعنـي
فقدانهـم لجزء من قيمـة نقودهم يف حال
خروجهـم مـن أرايض التنظيـم ،إذ تصبح
هـذه العملـة غير صالحـة لالسـتخدام،
ويف حـال بيعهـا تكـون قيمتهـا أقل من
سـعر الشراء.

تهافت الدول على الدير
بعــد ثالثــة أعــوام مــن ســيطرة
التنظيــم عــى املحافظــة تتســابق الــدول
للســيطرة عــى مدنهــا ،وخاصــة قــوات
األســد املدعومــة إيران ًيــا وروســ ًيا،
والتــي تحــاول الســيطرة عــى غــرب
الفــرات ،يف حــن تحــاول "قــوات
ســوريا الدميقراطيــة" (قســد)،
املدعومــة مــن قــوات التحالــف الــدويل
بقيــادة أمريــكا ،الســيطرة عــى أجــزاء
املحافظــة الرشقيــة.
التســابق إىل املدينــة يعــزى إىل أهميتهــا
االقتصاديــة ،إضافــة إىل أســباب أخــرى
رشحهــا الباحــث ســقراط العلــو،
بالقــول إن "التســابق الــدويل عــى
املحافظــة ال يعتمــد فقــط عــى األهميــة
االقتصاديــة لهــا ،ولكــن يتعــداه
ألســباب جيوسياســية تتعلــق بــكل
طــرف عــى حــدة ،فبالنســبة لروســيا
والنظــام تشــكل ديــر الــزور فرصــة
لتوســيع مســاحة الســيطرة عــى األرض
بشــكل ينعكــس عــى تقويــة املوقــف
التفــاويض للنظــام مــع املعارضــة،
وفــرض الحــل الــرويس املتضمــن بقــاء
األســد يف املرحلــة االنتقاليــة ،إضافة إىل
أهميتهــا االقتصاديــة للنظــام ولحليفــه
الــرويس ،الباحــث عــن عقــود اســتثامر
النفــط والغــاز الســوري".
أمـا بالنسـبة إليـران فتشـكل املدينـة
بديلا عـن معبر التنـف الـذي
ً
طريقًـا
سـيطرت عليـه الواليـات املتحـدة ،وذلـك
لتحقيـق مرشوعهـا االستراتيجي بوصل
طهـران ببيروت عبر العـراق وسـوريا.
يف حين تهـدف أمريـكا إىل قطـع
الطريـق على املشروع اإليـراين يف دير
وخصوصـا يف منطقة
الـزور بعد التنـف
ً
البوكمال.
كما تشـكل املدينـة ألمريـكا حلقـة
وصـل بين مناطـق نفوذهـا يف سـوريا
يف الشمال الرشقـي (مناطـق األكـراد)،
الـذي تنتشر فيـه عـدة قواعـد أمريكية،
كجزء من استراتيجية العودة العسـكرية
األمريكيـة للمنطقـة بعـد االنسـحاب من
العـراق.
وتســعى واشــنطن إىل خلــق منطقــة
نفــوذ ممتــدة مــن الحــدود الرتكيــة مــع
ســوريا والعــراق إىل الخليــج العــريب
عــر األردن ،تحتــوي عــى قواعــد
عســكرية أمريكيــة يف املناطــق التــي
الســنة العــرب والكــرد ،بحســب
يقطنهــا ُ
الباحــث ،وهــذا مــا يتــم العمــل عليــه
حال ًيــا ،حيــث أسســت الواليــات املتحــدة
حــوايل  12قاعــدة عســكرية يف العــراق
ومثــاين قواعــد يف ســوريا.

دير الزور
الحفرة

كونيكو
التيم

العمر
التنك
الورد
خريطة توضح توزع حقول النفظ في دير الزور (تعديل عنب بلدي)

180

البنزين

225
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(ك)
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( 2650للجرة) السكر

360
 400األرز (ك)

500
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دول محور الشر ..فانية وتتبدد

إبراهيم العلوش
رئيس "مجلس الشعب" الكوري
الشاميل ،كيم يونغ يام ،يزور إيران
هذه األيام ،وملدة عرشة أيام ،يتفقد
فيها محور الرش واملامنعة ،يف الوقت
الذي أنجز فيه بشار األسد مع حسن
نرص الله االتفاق التاريخي مع أبو
بكر البغدادي ،ونقال عصابات داعش
عىل أكف الراحة لتسهم باملزيد من
التدمري لكل األنحاء السورية التي
رفضت االستبداد .ويف املوسيقى
التصويرية لهذه املشاهد يأيت هدير
الطائرات الروسية -البوتينية التي
تدمر ما استعىص عىل جيش األسد
وامليليشيات الطائفية اإليرانية
واملحلية يف األرايض السورية.
هذا املحور الذي يدّ عي النرص اليوم
لن يكون مصريه أفضل من مصري
داعش ،حليفتهم وعشيقتهم

الرسية ،ألنه محور معاد للحياة
وللحرية ،وال يحمل يف طياته إال قيم
العبودية واإلذالل واالرتهان للامفيات
وللمخابرات وأجهزة التعذيب .وال
نصف هذا املحور مبحور الرش فقط
ألن األمريكيني بدأوا بهذه التسمية،
بل ألن هذا املحور دمر بالدنا ومايزال
مستم ًرا بالتدمري.
يف سبعينيات القرن الفائت وعندما
شاهد حافظ األسد الكوريني
الشامليني يركعون لرئيسهم (كيم
ايل سونغ) جدّ الرئيس الحايل،
ويقدسونه ،خاطب وزير إعالمه
آنذاك ،أحمد إسكندر أحمد :هذا هو
النرص!
ومل يك ّذب الوزير الهامم الخرب وبدأ
بتحقيق حلم األب القائد بالهيمنة
عىل الدولة واملجتمع ،وتكريس
عبادة الطاغية ،اعتبا ًرا من السيطرة
عىل الثقافة والسياسة والدين
والحياة العامة وانتها ًء برهن البالد
لعائلته ولشبيحته .والحقًا جرب
إعالم األسد الركوع لألب القائد ،يف
مشهد شهري ملجموعة من الراقصني
والراقصات بثه التلفزيون السوري،
فأثار استنكا ًرا شديدً ا وتنديدً ا من
كافة األوساط السورية العامة ،رغم
هيمنة املخابرات عىل كل مقدرات
الحياة يف نهاية الثامنينيات بعد
مجازر حامة ،وحلب ،وجرس الشغور.

ومنذ سبعينيات القرن السابق
انترشت يف دمشق ويف سائر املدن
السورية ،كتب كيم ايل سونغ يف
املكتبات وعىل البسطات ،وهي ترشح
كيفية عبادة القائد ومبختلف اللغات،
وكأمنا القائد التاريخي الفذ مل يكن
يحتمل تأخري وصول أفكاره إىل كل
زاوية من زوايا العامل ،وكانت سوريا
جا له ولعبقريته،
من أكرث الدول تروي ً
واستقت منه منظمة طالئع البعث
وتركيبة "مجلس الشعب" ،التي
ماتزال تحمل نفس التسمية الكورية،
واتحاد الكتاب العرب الذي استولت
عليه إيران ،واتحاد شبيبة الثورة،
وغريها من التنظيامت التي مهدت
لهذا الخراب والتدمري الهائل.
ازدهرت تجارة "كيم ايل سونغ"
وخطاباته التاريخية ،فقد أنتجت
استمرار عائلته املستبدة للجيل
الثالث ،وتبنتها عائلة األسد األكرث
إجرا ًما ،حيث استطاع بشار األسد
انتزاع اهتامم العامل بوحشيته،
وصارت صورته وريثة لصورة هتلر،
وشعا ًرا للمنظامت العنرصية يف
كل العامل ،وانتزع اعرتاف العامل
بإرهابه ،ورشعنه عىل اعتبار أنه
أهون من إرهاب داعش ،التي صنعها
هو واإليرانيون والروس ،حلفاؤه
ورشكاؤه يف تدمري الوطن السوري
وتهجري أهله.

"كيم جونغ أون" الحفيد ،والرئيس
الحايل لكوريا الشاملية ،يكاد
يتسبب اليوم بحرب نووية عاملية
مع كوريا الجنوبية واليابان
وأمريكا ،بدعم رويس وصيني من
وراء الستار ،فهو غاضب بسبب
رضا العامل وقبوله بتأهيل بشار
األسد ،بينام هو مايزال مرفوضً ا يف
جر
األوساط الدولية ،رغم أنه مل يه ّ
الكوريني ،ومل يقصفهم بالرباميل،
وال استورد ضدهم ميليشيات
طائفية ،وال تنظيامت داعشية،
لتهجريهم ،ولتدمري بيوتهم ،وقد ال
يأيت رئيس مجلس الشعب الكوري
الشاميل لزيارة أشقائه يف "مجلس
الشعب" السوري ،ويكتفي بزيارته
إليران ،ألن نظام بيونغ يانغ يشعر
بالتقصري ،ورمبا بالعار ،أمام
اإلنجازات الوحشية لنظام بشار
األسد وشبيحته.
الجزائريون قبل أكرث من نصف قرن
ضحوا مبليون شهيد من أجل أن
ينالوا استقاللهم ،والحفاظ عىل
هويتهم الحضارية ،والتاريخية،
وإرادتهم يف التحكم ببالدهم ،رغم
صعوبات هذا التحكم ،وعقباته
الكثرية ،والسوريون اليوم ضحوا
مبليون شهيد وجريح ،وتدمرت
سوريا فوق رؤوس الكثري منهم،
وشاهدوا مدنهم وقراهم تتطاير

تحت القصف األسدي ،والرويس،
والتخريب اإليراين ،وهم مل
يستسلموا لكل التهم التي أُلحقت
بهم من خونة ،وإرهابيني ،وعمالء
للسفارات ،وعمالء للخليج وأمرائه،
وعمالء ألردوغان والدولة العثامنية.
السوريون مل يضحوا بأبنائهم إال
من أجل أن يكون لهم مكان يف
العامل املتحرض ،وأن ينالوا العيش
الكريم .ومثلام تغلبت إيطاليا عىل
الفاشية وأملانيا عىل النازية ،سيتغلب
السوريون ،ولو بعد حني ،عىل هذه
الطغمة الفاشية ،وكام أعادت أملانيا
وإيطاليا بناء الدولة واملجتمع وأثبتوا
عبقرية اقتصادية وعلمية وحضارية،
سيقوم السوريون بإعادة بناء سوريا
عىل أكمل وجه.
الطاقات السورية كبرية ومرتاكمة،
ولدى الشعب السوري ميزات
مهمة ،مثل إرادة السالم ،وقبول
اآلخر ،واالعتدال ،والتنوع ،وهي
تنسجم مع متطلبات بناء املجتمع
العرصي ،ولن تكون سوريا ،رغم
كل جراحها وتضحياتها ،مجرد
مستنقع لالستبداد وللسلفيات
الدينية والطائفية ،التي يرعاها محور
الرش واملامنعة ،بالتعاون مع الروس،
وبإرشاف مسخ كوريا الشاملية "كيم
جونغ أون" زميل بشار األسد وأخوه
يف وراثة االستبداد.

التنظيم محاصر
في مثلث القوات العراقية -السورية -قسد
براء الطه
كان التفاق مناطق تخفيف التوتر ،الذي
دعمته روسيا ،أثر واضح يف سري املعارك
عىل األرض وتعزيز املوقف السيايس للنظام
السوري عىل حساب املعارضة وداعميها،
عن طريق تحرير تشكيالت عسكرية ضخمة
اقترصت مهمتها فيام مىض عىل عمليات

الدفاع والتثبيت ،لتتحول بفضل االتفاق إىل
قوات اقتحام وهجوم.
هذا التغري أثر كثريًا يف مجريات الحراك
العسكري عىل األرض عرب تعزيز قوات
النظام عىل حساب فصائل املعارضة التي
تـم تثبيتها جغراف ًيا وتخفيض دعمها املايل
والعسكري ،يف رغبة واضحة من األطراف
الدولية إلضعافها وتحجيم قدراتها وتقديم

مقاتلون من قوات األسد يكسرون حصار دير الزور بعد انسحاب تنظيم "الدولة"  5 -أيلول ( 2017سبوتنيك)

دعم دبلومايس وإعالمي واضح للنظام ،تجىل
أخريًا بترصيح دي مسـتورا عن انتصار النظام
يف الحرب وخسارة املعارضة ،ترصيح بدا فيه
املندوب األممي وقد تخىل عن حياده املفرتض
يف بحثه عن التسوية وانحاز إىل جانب
النظام.
وبذلـك أصبح أكرث من  86ألف كيلومرت مربع
من سـوريا تحت سيطرة النظام وحلفائه ،أي
ما يقارب نصف مسـاحتها مبا تتضمنه من
أهمية عسكرية وسياسية واقتصادية.
ومع وصول وحدات الجيش والقوات الرديفة
إىل مدينـة دير الزور ،أصبح بإمكاننا القول
إن النظام السوري استطاع مللمة الجغرافيا
السورية عن طريق ربط الشامل مع الرشق
والجنوب والغرب (حلب ،دمشق ،دير الزور،
الالذقية) ليصل بذلك النهر بالبحر.
مع دعم دويل تجىل بالصمت الدويل ملن
يفرتض أنهم مجموعة أصدقاء سوريا الدوليني
(خاصة فرنسا ،بريطانيا ،أمريكا) ودعم
إقليمـي من بلدان الجوار التي ادعت دعمها
للشعب السوري (تركيا ،األردن).
التقدم األخري لقوات النظام كان يف البادية
والرشق السوري ،وأوضحت الخريطة الجديدة
تـوزع القوى يف املنطقة كام يريدها املجتمع
الـدويل الذي أعطى األفضلية لكل من الجيش
السوري وقوات “سوريا الدميقراطية” (قسد)،
وتجلى ذلك ميدان ًيا يف الوصول إىل دير الزور
وفك الحصار عنها.
أمـا ميدان ًيا فإن خط تقدم الجيش والقوات
الرديفـة له يف دير الزور خالل املرحلة املقبلة،
وبعد االنتهاء من فك الحصار عن مطار
املحافظة ،سيكون حسب ما ييل:
 املحور األول من خالله يسـيطر عىل الجيبالواقـع بني دير الزور ومدينة معدان يف أقىص
غرب املحافظة مبساحة تقدر بألفي كيلومرت
مربع .وذلك لضامن الخطوط الخلفية لقواته
وتشكيل جبهة استناد لبدء معارك الريف
الرشقي.
امللفت هو نوع التعزيزات التي استقدمها
الجيـش لقواته يف دير الزور ،والتي كان من
ضمنها زوارق وجسور حربية ،والتي قد

تستخدم يف حال تقرر العبور إىل الضفة
املقابلـة ،ومن املرجح أن تكون عرب نقطتني:
األوىل انطالقًا من مدينة دير الزور باتجاه
قرى الجنينة ،والثانية منطقة الكرسة وذلك
لتطويـق جيب ميتد بني النقطتني بعمق بادية
أبو خشب ،لقطع الطريق عىل قوات سوريا
الدميقراطية ومنعها من التقدم رشقًا باتجاه
قرى الصالحية وحطلة.
فيام يعمل النظام عىل االسـتفادة من القيادات
العشـائرية التي مازال لها ثقل كبري يف مناطق
الريف الغريب ،وذلك لتسهيل مهمة السيطرة
عليها وتحقيق أكرب قدر من املكاسـب وبأقل
الخسائر البرشية واملادية.
 املحور الثاين لتحركات قوات النظام سـيكونمـن منطقة (حميمة) ،والتي من املتوقع أن
تنطلـق املعارك فيها بعد االنتهاء من اتفاق
الحدود السورية األردنية ،حيث ستكون محطة
 T2أوىل النقاط التي يهتم النظام بالسـيطرة
عليها ،ليتم بعدها تقسـيم العمل باتجاهني
األول باتجاه محطة الورد يف بادية البوكامل،
والثاين إىل مدينة امليادين.
وبذلك يتم تقسـيم بادية دير الزور إىل ثالثة
قطاعات ،األول بني مدينة دير الزور وامليادين،
أمـا الثاين فهو بني امليادين ومحطة الورد ،فيام
يكون الثالث باتجاه الحدود العراقية انطالقًا
مـن محطة الورد ،والذي ال بد للنظام من انتظار
تقـدم القوات العراقية نحو الحدود لحاميته من
الخلف.
فيام تصبح املنطقة الواقعة جنوب مدينة
السـخنة حتى حميمة بحكم الساقطة عسكريًا
بانتظـار إخالئها من قبل التنظيم ،نتيجة
لإلطبـاق عليها من قبل محاور دير الزور.
ويبقى التحرك يف القسـم الشاميل (شامل نهر
الفرات) للمحافظة مكتنفًا بالغموض حيث
تسـعى عدة قوى للسيطرة عليه ملا فيه من
مناطق زراعية وحقول نفط وغاز ،واألنابيب
الناقلة لهام وهو مهم عىل املسـتوى السوري
واإلقليمي والدويل.
أخريًا ،ويف حني تتنافس األطراف املتصارعة
عىل املكاسب عىل األرض ،يتقاسم أهايل
املنطقة املوت والخراب والخوف.

ملف العدد
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مباراة المنتخب السوري مع نظيره اإليراني  5 -أيلول ( 2017جيتي)

عنب بلدي  -فريق التحقيقات
اجتاحـت دعـوات “فصـل الرياضـة عن السياسـة”
الشـارع السـوري مبختلـف أطيافـه ،مـن املؤيديـن
واملعارضين للنظـام ،بعـد تأهـل املنتخـب السـوري
لكـرة القـدم ،الـذي يصفـه معارضـو النظـام بــ
“منتخـب الرباميـل” أو “منتخب األسـد” ،إىل امللحق
اآلسـيوي املؤهـل لـكأس العـامل يف روسـيا ،ألول
مـرة يف تاريخـه.
الدعـوات لفصـل الرياضـة عـن السياسـة أثـارت
نقاشـات وتحليلات كثيرة ،وخاصـة يف املنطقـة
اآلسـيوية ،خلال العقـود املاضيـة ،دون التوصـل
إىل حسـم واضـح للقضيـة ،رغـم مطالبـة االتحـاد
اآلسـيوي لكـرة القـدم بضرورة احترام املـادة رقم
 3.2مـن قانونـه ،التـي تقـول “االتحـاد اآلسـيوي
لكـرة القـدم حيـادي يف كافة الشـؤون السياسـية
والدينيـة”.
ويـرى البعـض أن الرياضـة ومامرسـتها حـق
للشـعوب كافـة ،وال يجـب تدخـل أي طـرف فيهـا،
إن كان سياسـ ًيا أو دين ًيـا ،يف حين يـرى آخـرون
أنهـا مل تنـج مـن تحكـم السياسين بهـا وتدخلهم،
واسـتخدامهم لهـا للتعبير عـن موقـف أو إثـارة
قضيـة سياسـية أو تحسين العالقـات مـع دول
أخـرى ،فاملؤسسـة السياسـية يف أي دولـة تـويل
دعما مال ًيـا وأكادمي ًيـا
اهتام ًمـا للرياضـة ،وتقـدم
ً
ال توفـره لقطاعـات أخرى ،مـن أجل اسـتغاللها يف
مواقـف مختلفـة ،لذلـك فـإن العالقة بين الرياضة
والسياسـة معقـدة وال ميكـن التسـليم بالفصـل
بينهما.
هـذه العالقـة كانـت يف سـوريا أكثر تعقيـدً ا ،يف
ظـل اسـتثامرها مـن قبـل حـزب البعـث الحاكـم،
قبـل الثـورة ،وازداد الشرخ والتعقيـد بعدهـا ،ليبلغ
الخلاف أوجه مع عـودة العبين معارضين للنظام
السـوري إىل املنتخـب ،وزيارتهم دمشـق وشـكرهم
“القيـادة السياسـية”.

مفاتيح الرياضة
بيد ”القيادة القطرية“
بعد سنوات من اندالع الثورة السورية  ،2011ومع خوض منتخب كرة القدم
منافسات التصفيات اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم ووصوله إلى الملحق
اآلسيوي ،انقسم السوريون بين مؤيد ومعارض حول تشجيع المنتخب ،فالبعض
رأى أنه ال عالقة للسياسة بكرة القدم في سوريا ،وأن المنتخب يعبر عن كافة
السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية.
لكـن آخريـن اعتبروا أن النظـام
السـوري اسـتخدم نجاحـات املنتخب
والالعبين لتنفيـذ مـآرب سياسـية
وإعالميـة ،كونـه إنجـازًا يضـاف إىل
مـا تحققـه قواتـه يف “الحـرب ضـد
اإلرهـاب” ،بحسـب الرواية الرسـمية،
األمـر الـذي أكـده رئيـس النظـام،
بشـار األسـد ،بالقـول عبر صفحـة
رئاسـة الجمهوريـة السـورية يف
“فيـس بـوك” عقـب تأهـل املنتخـب،
إن “مـا حقّقـه الرياضيـون مـن
إنجـازات ُرفـع خاللها العلم السـوري
يف املحافـل الدوليـة ،على الرغـم من
ظـروف األزمـة التـي منـر بهـا منـذ
سـنوات ،كان بحـد ذاتـه نو ًعـا مـن
أنـواع الدفـاع عن سـوريا يف مواجهة
مـا تتعـرض لـه”.
وإىل جانـب األسـد أهـدى اإلداريـون
والالعبـون يف املنتخـب الفـوز إىل
األسـد “سـيد الوطـن” ،وووصفـوه
بأنـه راعـي الرياضـة والرياضيين،
مـا أعـاد إىل األذهـان مـا حصـل يف
املؤمتـر الصحفـي ملـدرب املنتخـب
السـابق فجـر إبراهيـم يف ،2015
قبـل مواجهـة مضيفـه السـنغافوري
ضمـن التصفيـات ،عندمـا ارتـدى
قميصـا عليـه صورة األسـد،
إبراهيـم
ً
وعنـد سـؤاله عن سـبب ذلك قـال إن
“رئيسـنا يتابـع كل خطواتنا ويدعمنا،
فنحـن نلعـب مـن أجـل بلدنـا ومـن
أجلـه أيضً ـا”.
هـذه الترصيحـات واألحـداث دعمـت

رأي الطـرف القائـل إن “السياسـية يف منصـب ريـايض أو غيره إال
والرياضـة يف سـوريا متالزمتـان مبوافقـة حـزب البعـث واملخابـرات”،
را أن “عقلية النظـام تدير األمور
ال ميكـن الفصـل بينهما” ،وهـو مـا معتب ً
أكـده العب املنتخب السـوري السـابق على أن سـوريا لألسـد والطائفـة
ونـادي االتحـاد الحلبـي ،عبـد القادر العلويـة ،وخير شـاهد مـا يحصـل
عبـد الحـي ،الذي شـارك يف تصفيات مـن تهجير طائفـي حال ًيـا والحديث
كأس العـامل املؤهلـة إىل مونديـال يطـول”.
الالعـب الـدويل اسـتغرب مـن الفئـة
املكسـيك عـام .1986
التي تفصـل الرياضـة عن السياسـة،
“فالـكل يعلـم أن النظـام يتدخـل يف
قوت الشـعب اليومي ويف كل شـاردة
را أن ترصيحـات
وواردة” ،معتب ً
الالعبين واملدربين واإلداريني التحاد
النظـام “تظهرهـم وكأنهـم يتحدثون
عبد القادر عبد الحي خلال اجتماع حـزيب وخاصـة
العب
المنتخب السوري الترصيحـات التـي تلـت مبـاراة
السابق ونادي
املنتخـب مـع إيـران”.
االتحاد الحلبي
رأي عبـد الحـي أجمـع عليه عـدد من
الرياضيين السـوريني ،الذيـن التقت
عبـد الحـي قـال لعنـب بلـدي إن دفة بهـم عنب بلـدي ،وأكـدوا أن ”االتحاد
الرياضـة يف سـوريا ت ُـدار سياسـ ًيا السـوري لكـرة القـدم يـدار مـن قبل
وعسـكريًا كبقيـة امللفـات“ ،فالنظـام القيـادة القطريـة التابعـة لحـزب
مخابـرايت بامتيـاز يف كافـة مفاصل البعـث“ ،وأنـه قائـم على ”الفسـاد
املجتمـع ،وال ميكن تعيني أي شـخص واملصالـح الشـخصية“.

حصل عبد الحي مع نادي االتحاد على
كأس الجمهورية عامي  1982و،1985
واحترف في لبنان لمدة عامين ،كما خضع
لدورة التدريب اآلسيوية  Cعام .2007

هكذا كانت تدار اللعبة
في أروقة االتحاد السوري
للحديـث بشـكل مفصـل عـن إدارة
اللعبـة داخـل أروقـة االتحـاد السـوري
لكـرة القـدم ،تحدثـت عنـب بلـدي مـع
نـادر األطـرش ،املكلـف بتسـيري اتحـاد
كـرة القـدم “الحـر” التابـع لــ “الهيئة
السـورية للرياضـة” ،والـذي عمل ضمن
االتحـاد السـوري بين عامـي 1999
و ،2012وتـد ّرج مـن مسـؤول تنظيـم
كشـوف وذاتيـات الالعبين يف مكتـب
وصـول إىل إدارة
ً
الديـوان ضمن االتحاد،
منتخـب سـوريا للناشـئني عـام ،2007
ثـم إدارة مكتـب رئيـس االتحـاد (فاروق
رسيـة) بين عامـي  2010و.2012
وقـال األطـرش إن امللـف الريـايض
أديـر يف وقـت سـابق مـن قبـل سـعيد
حمادة وماجد شـدود وشـهيناز فاكوش
( أعضـاء القيـادة القطريـة لحـزب
البعـث سـابقًا) ،وجميعهـم غير ملمني
بالرياضـة.
ـل اتحـاد كـرة القدم
ح ّ
ويف عـام ُ 2009
أول مـرة ،قبـل أن يحـل مـرة ثانيـة يف
 ،2012وكان رئيسـه آنـذاك الدكتـور
أحمـد الجبـان ،بسـبب قضايـا بيـع
مباريـات وفسـاد يف الـدوري ،بحسـب
األطـرش ،الـذي أكـد أن طريقـة حلـه
مل تكـن مؤسسـاتية ،إذ طلبـت شـهيناز
فاكـوش مـن أعضـاء االتحاد االسـتقالة،
“حرصـا على سـمعة البلـد واألمـن
ً
را إىل أن البعض رفضوا
مشي
الوطنـي”،
ً
االسـتقالة ثـم اسـتقالوا مجربيـن يف
مبنـى القيـادة ،ومنهـم الجبـان ووليـد
مهيـدي وبهـاء العمري وتريك الياسين
وأحمـد مسـعود.
ين
ع
االتحـاد
حـل
ّ
عقـب
وأوضـح أنـه
ُ
ّ
فـاروق بوظـو ،عضـو اللجنـة املالية يف
االتحـاد الـدويل لكـرة القـدم (فيفـا)،
وعضـو لجنـة الحـكام الدوليني ،بشـكل
مؤقـت “بهـدف تسـهيل حـل االتحـاد
وإيقاف الشـكوى للفيفـا وإغالق امللف”.
ـل االتحـاد ،الذي
ح ّ
وخلال العـام ُ 2012
كان يرأسـه فـاروق رسيـة مـرة أخـرى،

بسـبب مشـاكل حـول الالعـب السـوري
املحترف يف أوروبا جـورج مراد ،وأوضح
األطـرش أن اللـواء موفـق جمعـة رئيـس
االتحـاد حال ًيـا ،وكان أمين رسه حينهـا،
“هـو املسـؤول عـن إخفـاء مراسلات
االتحاديـن السـوري والسـويدي”.

نادر األطرش
المكلف بتسيير اتحاد كرة
القدم “الحر” التابع لـ “الهيئة
السورية للرياضة”

وأقصي املنتخـب السـوري مـن الـدور
الثالـث للتصفيـات اآلسـيوية املؤهلـة
إىل نهائيـات كأس العـامل لكـرة القـدم
عـام  2014يف الربازيـل ،بقـرار مـن
“فيفـا” بسـبب مشـاركة جـورج مـراد
مـع املنتخـب السـوري ،والـذي لعب يف
صفـوف املنتخب السـويدي رسـم ًيا عام
.2003
وعقـب حل االتحاد ،شـكلت لجنـة مؤقتة
برئاسـة عضو املكتب التنفيـذي ،إبراهيم
أبازيـد ،املختص بألعاب القـوى ،وضمت
التيـار الـذي يعمل ضد رسيـة ،وأبرزهم:
الحكـم الـدويل محمـد كوسـا وكمال
قـديس مـن الالذقيـة وعمار إزمـريل
مـن حلـب ،إىل جانـب أمين رس االتحاد
املنحـل سـامر ضيا.
وتحـدث األطرش عـن تهديـدات صدرت
عـن موفـق جمعـة ،بحـق أعضـاء مـن
االتحـاد قبـل حلـه ،أبرزهـم الحكـم
الـدويل حمـدي القـادري ،الـذي هُـدد
حينهـا بنقلـه إىل منشـآت بابـا عمـرو
الرياضيـة يف حـال رفضـه االسـتقالة،
والتـي كانت حينهـا محارصة آنـذاك من
قبـل قـوات األسـد.

عنب بلدي  -السنة السادسة  -ملف العدد
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العبون قتلوا
وغيبوا ً
قسرا

ال تقدم في الرياضة السورية
ومـن الرياضيين السـابقني الذيـن قابلتهم عنب بلـدي كان
العـب املنتخـب األول لكرة القـدم جهاد أرشيف ،الـذي أكد أن
الرياضـة يف كل دول العـامل بعيـدة عن السياسـة وال عالقة
بينهام” ،لكن السياسـيني يف سـوريا تدخلوا يف كل يشء“.
واعتبر أرشيف أن سـوريا ”لـن ترتقي إىل الرياضـة العاملية
وسـتبقى يف مسـتواها بسـبب إقحام السياسـية بالرياضة،
وتسـليم زمام أمورها ألشـخاص ليسـوا مختصين وال عالقة
لهـم بالرياضة ،ومدعومـون من أصحـاب املصالح“.
وأيـد الالعـب تشـجيع املنتخـب السـوري يف التصفيـات
”كونه يعرب عن سـوريا وليس عن بشـار األسـد أو الحكومة
أو املعارضـة“ ،فهـو يضـم العبين مـن كافـة املحافظـات
كامل“.
ً
السـورية ،و“ميثـل شـع ًبا
وبالرغم مـن متني أرشيف عـدم إدخال السياسـة بالرياضة،
إال أنـه أكـد أن األمور يف سـوريا دامئًـا متداخلة ،مسـتغربًا
مـن إهـداء الالعبني التعـادل مـع إيـران إىل األسـد“ ،إهداء
الالعبين الفـوز إىل األسـد خطـأ ،إهـداء الفـوز يجـب أن
يكـون إىل الشـعب السـوري ،الذي سـافر إىل إيـران والذي
تجمع يف السـاحات داخل سـوريا ،وخارجها مـن الالجئني،
وكأنهـم قلـب واحد”.
يف اتصـال مـع الكابتن وليـد بيطـار ،الالعب السـابق يف
املنتخـب ويف ناديي الحريـة والرشطة ،واملوجـود يف فنلندا
حال ًيـا ،امتنـع عـن الترصيـح لعنـب بلـدي ،متحفظًـا عىل
اسـتخدام لفـظ ”الثـورة السـورية“ يف السـؤال املوجـه له،
قائلا “نحن مع سـوريا ومـع الجيش السـوري ومـع بلدنا
ً
… واعتـذر عـن الترصيح” ،مضيفًا ”هذه ليسـت ثـورة ،هذه
خـراب وتعاون مـع األجانـب والرتكامن… وال متت لإلسلام
والبلـد بصلة“.
ليعيدنـا الكابتن بيطـار إىل نقطـة البدايـة ،بالتأكيـد عىل
تدخلات السياسـة يف مواقـف الرياضيين السـوريني.

جهاد أشرفي

ً
سابقا
العب المنتخب السوري

سوريا لن ترتقي إلى
الرياضة العالمية وستبقى
في مستواها بسبب إقحام
السياسية بالرياضة ،وتسليم
زمام أمورها ألشخاص
ليسوا مختصين وال عالقة
لهم بالرياضة ،ومدعومون
من أصحاب المصالح

عودة الخطيب والسومة ..لماذا؟
ويف إطـار العالقـة بين السياسـة
والرياضـة ،انقسـم السـوريون حـول
عـودة الالعبين املحرتفين يف الخـارج
إىل املنتخـب الرسـمي ،والذيـن كان لهـم
موقـف مؤيـد للثـورة يف بدايتهـا قبـل
أن ينضمـوا إىل املنتخـب ،وهنـا نتحـدث
بالتحديـد عن فـراس الخطيـب املحرتف
يف الكويـت وعمـر السـومة املحرتف يف
السـعودية.
الخطيـب أعلـن يف  2012خالل مهرجان
نظمـه معارضون سـوريون يف الكويت،
أنـه لـن يلعـب يف صفـوف املنتخـب
طاملـا هنـاك مدفـع يقصـف أي مـكان
يف سـوريا ،يف حين رفـع السـومة علم
الثـورة السـورية بعـد فـوز املنتخب يف
نهائيـات بطولـة غـرب آسـيا السـابعة،
التـي أقيمـت يف الكويـت يف ،2012
وعقـب الفـوز تقـدم السـومة إىل
مشـجعي املنتخـب الذيـن حملـوا علـم

الثـورة ،وأهـدى االنتصـار لهـم ،ل ُيمنـع
بعدهـا املشـاركة مـع املنتخـب ويتهـم
مـن قبـل االتحـاد السـوري لكـرة القدم
بــ “الخيانة الوطنيـة” ،بحسـب ما قال
السـومة عرب صفحتـه يف “فيـس بوك”
يف .2015
لكـن بعـد تحقيـق املنتخـب نتائـج
إيجابيـة خلال تصفيـات كأس العـامل
واقرتابـه مـن التأهـل ،انضـم الخطيـب
ومعـه السـومة إىل صفـوف املنتخـب،
بعـد مفاوضـات مـع االتحـاد السـوري
باعتبـار أن “العـودة إىل صفـوف
املنتخـب إجراء ريـايض بحـت ،ال يتعلق
بـأي يشء آخـر ،وال يدخـل بـأي أمور ال
تخـص الرياضـة” ،بحسـب الخطيب يف
لقـاء مـع قنـاة “الرياضية” السـعودية،
يف نيسـان املـايض.
لكـن الالعـب السـابق جهـاد أرشيف،
أرجـع عـودة الخطيـب إىل ”الحفـاظ

على مصالحه داخـل البلـد“ ،فهو ميتلك
أمـوال وعقـارات ،يف حين وجـد عبـد
ً
القـادر عبـد الحـي أنه “ال مبرر لهم يف
التخلي عـن الثـورة ملجرد وعود بكسـب
الشـهرة واملـال” ،مؤكـدًا أن النظـام
“يحـاول الوقوف على أكتافهـم وتلميع
صورتـه مـن خلال الرياضـة”.
أمـا نـادر األطـرش فـرأى أن غايـات
الخطيـب “شـخصية وماديـة” ،بينما
فشـل السـومة يف الحصـول على
جنسـية غري السـورية دعـاه إىل العودة،
”ليسـجل يف أرشـيفه أنه العـب دويل”.
عـودة السـومة والخطيـب إىل املنتخـب
اعتربهـا البعـض خيانـة لدمـاء زمالئهم
الذيـن اعتقلهـم النظـام وقتلهـم تعذي ًبا،
را حتى
أو الذيـن مايزالـون مغيبين قس ً
اآلن ،خاصـة بعـد ترصيحاتهما األخرية
وإهدائهام الفوز إىل األسـد وشـكره عىل
رعايتـه للرياضة.

جمهور عنب بلدي:
ال يمكن الفصل والحل بجهة مستقلة
وأجـرت عنـب بلـدي اسـتطال ًعا للـرأي
عبر موقعهـا اإللكتروين لرصـد رأي
السـوريني يف إمكانيـة فصـل السياسـة
عـن الرياضـة يف سـوريا.
شـخصا يف اإلجابـة
وشـارك نحـو 550
ً
عىل سـؤال” :هـل ميكن فصل السياسـة
عـن الرياضـة يف الحالة السـورية؟”.
غالبية امل ُستطلع آراؤهم ( )69%رأوا أنه
ال ميكن فصل السياسة عن الرياضة يف
سوريا ،واعترب بعضهم أن ذلك مستحيل،
كون الجهة املسؤولة عن املنتخب
“مسيسة” وتابعة للنظام السوري.
وعلّـق ”طلال صفيـة“ عىل االسـتطالع
“ال ميكـن الفصـل ،ألن الجهـة املسـؤولة
عـن املنتخـب هـي ليسـت جهـة حيادية
مسـؤولة عن تطويـر الرياضـة يف البلد،
بـل مؤسسـة سـلطوية تابعـة للحكم”.
وتابـع “لذلـك ترى عنـد الفـوز يرفعون

متسـائل
ً
صور القائـد والهتاف املعتاد“،
مثلا أن يلبـس فجـر ابراهيم
ً
”مـا دخل
املـدرب السـابق للمنتخـب كنـزة وعليها
صـورة بشـار األسـد يف املؤمتـرات
الصحفيـة ،أليسـت رسـالة سياسـية”.
متهكم ”املهم رأي
وعلق ”محمود فهد“
ً
القيادة ،إذا قالت تفصلوا بيفصلوا وإذا
قالت ما تفصلوا ما بيفصلوا وبيقولوا
مااااع“ ،مضيفًا ”يوم عريس رحت أخدت
موافقة من السياسية الله وكيلك … يعني
حتى الشئسموا بيدخلوا فيها“.
واعتبر آخـرون أن النظـام يحـاول
اسـتغالل نجاح املنتخب السـوري وعودة
الالعبين املعارضين لصالحـه ،وليثبـت
أنـه الوحيـد “الرشعـي” يف سـوريا.
وبـرأي ”شـادي بـركات“ فـإن النظـام
”يسـتغل نصـف اإلنجـاز لينسـبه إىل
نفسـه” ،وأضاف سـاخ ًرا “إذا تحقق هذا

اإلنجـاز يف املسـتقبل ،لن يذكـر التاريخ
أن سـوريا بفضـل القيـادة الحكيمـة
وتضحيات الجيش السـوري ،اسـتطاعت
التأهـل للمونديـال”.
وباملقابل ،رفض  31%من املشاركني
تسييس الرياضة يف سوريا ،واعتربوا أن
املنتخب “ميثل الشعب وليس السلطة”.
وعلّق “الحنظل محمد” عىل االستطالع،
“يجب فصل السياسة عن الرياضة ،ما عالقة
هذه بهذه” ،وتابع “بالسياسة كل له رأي،
لكن الرياضة لها أهداف مشرتكة وجمهور”.
يف حني تبنى البعض فكرة تسليم
املنتخب لجهة مستقلة ال عالقة لها بالنظام
ومعارضيه ،وعلّق ”خالد املال“ بأنه ال ميكن
فصل السياسة عن الرياضة ،إال إذا “رعت
املنتخب جهة خارجية ليس لها عالقة
بالنظام ،وترك لالعبني والجهاز الفني
الحرية املطلقة ورفع العلم الذي يريدون”.
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يف آخـر إحصائيـة حصلت عليهـا عنب بلدي
مـن “الهيئـة العامـة للرياضـة والشـباب”،
وصـل عـدد الضحايـا مـن الرياضيين يف
سـوريا أكرث مـن  400ريايض ،منـذ انطالقة
الثـورة يف  ،2011يف حين ال ميكن إحصاء
عـدد املعتقلين الرياضيني ،فبعضهـم اعتقل
وخـرج ،على اختلاف مـدة احتجـازه ،لكن
أكثر مـن  100معتقل ريـايض مازالـوا قيد
االحتجاز.
ومن أبرز الرياضيني الذين متت تصفيتهم:
إياد قويدر
العـب نـادي الوحـدة الدمشـقي ،مواليـد
دمشـق  ،1991اعتقـل يف  ،2013ووصـل
خبر مقتلـه لذويـه بعـد سـتة أشـهر مـن
االعتقـال ،وتـم التأكـد مـن جثامنـه ضمـن
الصـور التـي رسبت مـن الفـرع  215التابع
لألمـن العسـكري.
جهاد قصاب
العـب نـادي الكرامـة الحمصي واملنتخـب
الوطنـي سـابقًا ،مـن مواليد حمـص ،1975
ولديـه ثالثـة أوالد.
قتـل تحـت التعذيـب يف سـجن صيدنايـا
العسـكري بعد عامين من اعتقالـه يف حي
بابـا عمـرو عـام  ،2014من قبل فـرع األمن
ا لسيا يس .
لؤي العمر
أحـد نجـوم نـادي الكرامـة يف مثانينيـات
القـرن املـايض ،ويعتبر مـن نجوم سـوريا
يف “عصر الكـرة السـورية الذهبـي“.
اعتقـل يف  2013مـن قبل األمن العسـكري،
وتـم التعـرف على جثتـه مـن خلال صور
“سـيزر” املرسبـة.
زكريا يوسف
العـب نـادي االتحـاد وأميـة ،مـن مواليـد
مدينـة حلـب ،قتـل يف  2012جراء سـقوط
قذائـف مدفعيـة مـن قبـل قوات األسـد عىل
حـي املشـهد يف حلب.

العب المنتخب السوري
و األهلي السعودي عمر السومة

هل يمكن فصل
السياسة عن الرياضة
في الحالة السورية؟

69%

31%

نعم

ال

وإضافـة إىل الرياضيين السـابقني ،قتـل
يف املعتقلات كل مـن بطل سـوريا بسـباق
الدراجـات أحمـد لحلـح ،والعـب كرة السـلة
يف نـادي الوحـدة وائـل وليـد كاين ،والعب
كـرة السـلة يف ناديـي الكرامـة والجيـش
روديـن عجـك ،وبطـل الجمهوريـة يف
املصارعـة مالـك خليل الحـاج حمـد ،إضافة
إىل العـب كـرة القـدم عـن فئة الشـباب يف
نـادي الشـعلة محمـود الجوابـرة ،وجمعـة
الـدوري مـن مؤسسي “رابطـة الرياضيني
السـوريني األحـرار” ،والسـباح عبد السلام
فايـز الحمـد ،والعبـا نـادي االتحـاد سـامل
حجـازي وزكريـا اليوسـف ،والعـب نـادي
الشـعلة واملنتخـب الوطنـي بكـرة الطائـرة
رزق قطيفـان ،والعـب نـادي الوثبـة بكـرة
القـدم طـارق عنتبلي ،والحكـم السـوري
بكـرة الطاولة سـمري سـويد ،والعب منتخب
الكاراتيـه فـارس مصـاروة ،واإلعالمـي
الريـايض حسـام املـوس ،واملصـارع الدويل
مصطفـى نكـديل ،وغريهـم.
أمـا املعتقلـون الذيـن مايـزال مصريهـم
ً
مجهـول ،فأبرزهـم رانيـا العبـايس،
طبيبـة األسـنان وبطلـة سـوريا والعـرب
يف الشـطرنج ،التـي اعتقلهـا النظـام مـع
أطفالهـا السـتة وزوجهـا الطبيـب عبـد
الرحمـن الياسين يف آذار ،2013مـن حـي
دمـر يف العاصمـة دمشـق ،وسـامح رسور
العـب كرة السـلة  ،وعامر حاج هاشـم العب
نـادي الرشطـة واملنتخـب الوطني للشـباب،
يف حين مايـزال مصير الالعبين طـارق
عبـد الحـق ،ومحمد حـاج سـليامن ،وأحمد
ً
مجهـول حتـى اليـوم يف املعتقالت.
العايـق
أمـا أبـرز املفـرج عنهـم املـدرب الوطنـي
بكـرة القـدم هشـام خلـف ،والعبـا كـرة
القـدم زيـن الفندي وفـراس تيـت ،ومحمد
كنيـص ،كما أفـرج النظـام بعـد  21عا ًما
مـن االعتقال التعسـفي عـن قائـد منتخب
سـوريا بالفروسـية عدنـان قصـار،
منتصـف عـام .2014
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عنب بلدي  -السنة السادسة  -ملف العدد
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لماذا فشلت الثورة
بتشكيل منتخب وطني؟
االنقسام حول تشجيع المنتخب ،الذي يتهمه مؤيدو الثورة بانتمائه للنظام السوري،
طرح تساؤالت حول أسباب فشل الثورة السورية في تشكيل جسم رياضي يكون
ً
قادرا على قيادة الملف الرياضي من ناحية المعارضة ،بالرغم من نجاح “الهيئة السورية
للرياضة” ككيان أسهم في رعاية النشاطات في مناطق خارج سيطرة النظام ودول
الجوار ،إال أن الواقع حال دون تشكيل المنتخب “الحر”.

ظالل المعلم
رئيس “الهيئة السورية للرياضة”

تضم “الهيئة”  12اتحادًا
رياض ًيا ،وأربع لجانٍ
تنفيذية يف محافظات
درعا وريف دمشق وحلب
وإدلب ،إضافة إىل أكرث من
 140ناديًا داخل وخارج
سوريا.
ونظم أعضاؤها منذ
تأسيسها يف آذار ،2014
بطوالت يف الداخل
السوري ودول الجوار ،كام
رعت يف إدلب أول دوري
بكرة القدم ،آب املايض،
وذلك بعد أن صنفت لجنتها
أندية املحافظة إىل درجات.

وفشـلت سـابقًا محاولـة تشـكيل املنتخـب
ألسـباب مختلفـة ،رشحهـا لعنـب بلـدي،
رئيـس “الهيئـة السـورية للرياضـة” ،ظالل
قائلا إن “عوائـق كثيرة وقفـت يف
ً
املعلـم،
وجـه الخطـوة ،أبرزهـا تجميـع الالعبين
مـن داخل وخـارج سـوريا ،وضعـف الدعم
املـادي والتأييد الـدويل ،وصعوبـة تحصيل
تأشيرات لالعبين ،لتنظيم املباريـات خارج
حـدود سـوريا وتركيـا ،التي تضـم نخبة من
الالعبين املحرتفين”.
وتحـدث عـن نية لتشـكيل فريـق يف الداخل
السـوري“ ،لكنـه ميتـد مـن حماة إىل حلب
فقـط ،ألننـا ال نسـتطيع ضـم العبين مـن
درعـا وحمـص ودرعـا والغوطـة بحكـم
حصـار معظمهـا” ،مؤكـدًا “حتـى اليـوم
ووفـق املعطيـات الحالية ال ميكـن االعرتاف
مبنتخـب ليـس تاب ًعـا لألسـد ،فلـو أراد
املجتمـع الدويل االعتراف بنا ،لـكان اعرتف
باالئتلاف والحكومـة والثـورة السـورية”.
وسـع ًيا لتحصيـل االعتراف مـن “فيفـا”،
تواصلـت “الهيئـة” خالل السـنوات املاضية،
مـع االتحـاد الريـايض الـدويل ،إال أنهـا مل
تلـق ردًا ،وفـق املعلم.
وأكـد رئيـس “الهيئـة” أنه ناقـش االعرتاف،
خلال أيـار املـايض ،مـع أعضـاء اللجنـة
األوملبيـة األملانيـة يف تركيـا ،بعـد حصولـه
رسـم ًيا على دعـوة لحضـور بطولـة العامل
بكـرة الطاولـة على أراضيهـا ،إال أن اإلجابة

كانـت“ :ال ميكن االعتراف إال بلجنـة واحدة
من سـوريا”.
ووفـق رئيـس اتحـاد كـرة القـدم “الحـر”،
نـادر األطـرش ،فـإن ”العمـل بلا موازنـة
والخضـوع ألهـواء املؤسسـات والجهـات
األخـرى التـي تقـدم الدعـم“ ،كان سـب ًبا
رئيسـ ًيا يف منـع تشـكيل املنتخـب.
أمـا موضـوع االعتراف مبنتخـب مشـكل
حديثًـا“ ،فهـذا غير ممكـن ألن االتحـاد
أصلا ،بـل بؤرة فسـاد
ً
الـدويل غير عـادل
ومصالـح شـخصية” ،وفـق األطـرش ،الذي
لفـت إىل أن “خـذالن املجتمع الـدويل للثورة
أثر بـدوره”.
ورفـض االتحـاد “الحـر” طلـب “فيفـا”
بالتنسـيق مـع اتحـاد النظـام ،لتنظيـم
نشـاطات مشتركة يف وقـت سـابق ،وفـق
األطـرش ،الـذي بـرر ذلـك بالقـول “ألننـا
أحـرار يف قرارنـا وسـعى االتحـاد العتبارنا
كيانًـا نشـأ يف حالـة حـرب وضمـن مناطق
نـزاع وكـوارث” ،مؤكـدًا وجـود خامـات
رياضيـة داخـل وخـارج سـوريا ،ميكنهما
متثيـل املنتخـب.
ووفـق املعلم فـإن “الهيئـة” تبني مؤسسـة
رياضيـة لسـببني ،األول ملواجهـة مـا عنـد
النظـام يف حـال إقرار حل سـيايس  ،واآلخر
تجهيـز مؤسسـة ميكنهـا العمـل بشـكل
مبـارش يف حـال تقسـيم سـوريا لتمثيـل
الواقـع الريـايض.

الرياضة مسرح للحسابات السياسية
عبر التاريخ
أبـرز تغيير سـيايس عاملـي بسـبب
الرياضـة كان عام  ،1971حني اسـتغلت
الصين بطولة العـامل لكـرة الطاولة يف
اليابـان ،لدعـوة املنتخـب األمريكي إىل
مبـاراة وديـة ،وبذلك كان العبـو املنتخب
هـم أول أمريكيين يـزورون الصني منذ
 22عا ًمـا ،بعـد قطيعة ألكرث مـن عقدين.
ومهـد العبـو املنتخـب الطريـق للرئيس
األمريكي ريتشـارد نيكسـون لزيـارة
الصين يف العـام التايل.
أمـا السـاحة الرياضية األقـوى التي تبدو
أنها الخيـار املفضل للسياسـيني لتصفية
حسـاباتهم فهـي األلعـاب األوملبية ،ففي
دورة عـام  1920التـي أقيمت يف بلجيكا
إبـان الحـرب العامليـة األوىل ،مل توجـه
دعـوات مشـاركة للمعسـكر املهزوم عىل
سـبيل املعاقبـة ،مثـل أملانيـا والنمسـا
وبلغاريـا وتركيـا واملجر.
ويف دورة عـام  1980قاطعـت  61دولة
األوملبيـاد يف موسـكو ،اسـتجاب ًة لدعوة
الرئيـس األمريكي جيمـي كارتـر ،بعـد
تدخـل روسـيا يف حـرب أفغانسـتان،
ليقاطـع حلفـاء السـوفييت دورة 1984
التـي اسـتضافتها لـوس أنجلـوس.
وال يتوقـف اسـتغالل الرياضـة عىل هذا
املسـتوى العاملـي فقـط ،بل يتعـدى ذلك
للضغـط على األفـراد ،ومعاقبتهـم عىل
آرائهـم السياسـية ،أو اسـتغاللهم يف
صناعـة دعايـات إيديولوجيـة متطرفـة.

ففـي عـام  1937صـ ّور األملـان فـوز
املالكـم األملـاين ماكـس شـملينخ على
نظيره األمريكي األسـود جوليـوس،
على أنه برهان على تفوق العـرق اآلري
الـذي ينتمـي إليـه النازيـون ،والـذي
يسـتحق قيادة العـامل ،حتـى أن الرئيس
أدولـف هتلـر اسـتقبل شـملينخ ومنحه
بطلا قوم ًيـا،
ً
أوسـمة رفيعـة ،واعتبره
لكـن جوليـوس ثـأر مـن شـملينخ يف
الـدورة التاليـة ،فقطعت وسـائل اإلعالم
األملـاين البـث اإلذاعـي للمبـاراة ،وتبرأ
النظـام النـازي مـن املالكـم املهـزوم.
ويف عـام  1964جردت أمريكا بطل العامل
يف املالكمـة محمد علي كالي مـن ألقابه
وجوائـزه ورخصـة مزاولتـه للمالكمـة،
بسـبب موقفـه مـن الحـرب األمريكية يف
فيتنـام ،ورفضـه املشـاركة بها.
وإذا كانـت األمثلة السـابقة حدثت ضمن
رشوط سياسـية وتاريخيـة ال تتقاطـع
مع الوطـن العـريب عمو ًما ،فـإن تجربة
ناجحـة للغايـة خاضتهـا الجزائـر عـام
 1958أثنـاء مقاومتهـا لالسـتعامر
الفرنسي ،البـد مـن ذكرهـا ،إذ قامـت
“جبهـة التحريـر الوطنيـة الجزائريـة”
التـي قـادت الثـورة ،بتشـكيل فريـق
كـرة قـدم مهمتـه التعريـف بالقضيـة
الجزائريـة عـن طريق املبارايـات الودية.
وبالرغـم من أن فرنسـا نجحـت مبحاربة
الفريـق عـن طريـق الضغـط على

االتحـاد العاملـي لكـرة القـدم “فيفـا”
لرفـض االعتراف بـه ،إال أن الرياضيين
الجزائريين متكنـوا مـن خـوض 80
مبـاراة وديـة يف أوروبـا الرشقيـة
وإفريقيـا وآسـيا ،ومـن هـذا الفريـق
تشـكل االتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم
بعـد االسـتقالل.
البـد مـن النظـر إىل التجربـة الجزائرية
يف ظـل اتهامـات سـوريني معارضين
ملؤسسـات املعارضة بالتخاذل والتقصري
يف توظيـف نجـوم الرياضة السـوريني،
حتـى متكـن النظام مـن اسـتاملتهم بعد
سـبع سـنوات مـن الرصاع.
وبعيـدًا عن التقديـرات والتحليالت وأقرب
باتجـاه األرقـام واإلحصـاء ،فإن دراسـة
أعدتهـا األكادمييـة املتقدمـة للعلـوم يف
الواليـات املتحـدة األمريكية ،عـام ،2010
تشير إىل ارتبـاط بين فوز منتخـب بلد
أو منطقـة قبـل نحـو  10أيام مـن موعد
انتخابـات وبني املشـاركة يف االقتراع ،إذ
أن النسـبة ترتفـع أكرث فأكثر كلام كانت
جامهير الفـرق الرياضية أكرب عـددًا.
فعلا
ً
ويبقـى أن الرياضـة قـد تكـون
فسـحة املـرح الوحيدة للشـعوب السـيام
العربيـة منهـا ،لكـن اسـتغالل أبطالهـا
وأحداثهـا املؤثـرة يف عاطفـة هـذه
الشـعوب من قبـل السياسـيني ،يخرجها
حتما مـن شـكلها البريء الـذي يتمناه
ً
العديـد مـن مشـجعيها.

منتخب البراميل ال يمكن أن
يكون بسمة للسوريين

عروة قنواتي
المتحدث باسم “الهيئة السورية للرياضة والشباب”

بذلـت عـدد مـن وسـائل اإلعالم
العربيـة والدولية جهـودًا جبارة
إلظهـار كتيبـة األسـد الرياضية
على أنها منتخـب سـوريا الذي
ميثل كل الشـعب السـوري.
ورصح مجموعـة مـن الالعبين
واإلعالميين حـول إمكانيـة
صنـع البسـمة على وجـوه
السـوريني داخـل وخـارج
سـوريا ،من خلال هـذا املنتخب
يف حـال تأهلـه املبـارش أو اىل
امللحـق اآلسـيوي مـن تصفيات
كأس العـامل والتـي تقـام يف
روسـيا عـام .2018
وباعتبـار أن الغـزل بـدأ على
وتـر محبـة وعشـق السـوريني
لكـرة القـدم ،فقـد تجاهلت هذه
الـوكاالت كل مـا يحـدث داخـل
سـوريا ويف املخيمات وطـرق
الهجـرة.
كما أغفلـت نظرهـا عـن أي
وثيقـة رياضيـة أو حقوقيـة
تثبـت أن مـن يقتـل ويعتقـل
الرياضيين السـوريني منذ بداية
الثـورة يف آذار  2011وحتـى
اليـوم هـو النظـام الـذي يلعـب
املنتخب باسـمه ،ويحمل كوادره
صور رئيسـه كما أن علمه طبع
على أجنحـة الطائـرات الحربية
واملدرعـات التـي تدمـر سـوريا
يوم ًيـا.
مـا أود قولـه هنـا إن عملية قتل
السـوريني املطالبين بالحريـة
والكرامـة والتغيير يف سـوريا،
تتم بعـدة طـرق ،منهـا الرتويج
لهـذا املنتخـب على أنـه بسـمة
السـوريني ،فيما يوجـد املاليني
مـن السـوريني الذيـن يؤمنـون
بأنـه وسـيلة سياسـية جديـدة
مـن قبـل النظـام السـوري
وبعـض حلفائـه إلقنـاع العـامل
بـأن األسـد قـد انتصر ..وهـذه
اللعبـة مكشـوفة سـلفًا.
تحـرك الرياضيـون السـوريون
األحـرار عبر بعـض الصحـف
واملواقـع اإلعالمية والشاشـات،
ليعلنـوا موقفهـم الرافـض
العتبـار املنتخـب ميثـل أحلام
السـوريني وراهنـوا على تحكم
عصابـة األسـد بـكل مفاصـل
الحيـاة يف سـوريا ،وبـأن أي
يشء مل يتغير يف سياسـة
القمـع وكم األفـواه قبـل لقايئ
قطـر وإيـران.
وهـذا مـا تُرجـم يف ترصيحات
الالعبين على قنـاة “سما”
عندمـا بـادروا إىل توجيـه
التحيات الخالصة لبشـار األسـد
راعـي الرياضـة والرياضيين
والجيـش الـذي يقتحـم املـدن
والبلـدات يف كل سـاعة داخـل
سـوريا ،ومل يكـن ينقصهـم إال
أن يشكروا امليليشـيات الطائفية
والجيـوش املعاديـة الحليفـة
للنظـام.
يف سـوريا ومنذ أن وصل حافظ
األسـد إىل السـلطة ،تحـول كل
يشء وكل محطـة مدنيـة إىل
ملاك “القيـادة القطريـة لحزب
البعـث العريب االشترايك” ،فال

يوجـد أي قطـاع مـدين ومنهـا
الرياضـة ميكن أن يـدور يف فلك
آخر .
والواضـح يف هيكليـة العمليـة
الرياضيـة داخـل منظومـة
األسـد أنهـا تبـدأ مـن “مكتـب
الشـبيبة والرياضـة” يف القيادة
القطريـة إىل االتحـاد الريـايض
العـام الـذي تعاقب على قيادته
مجموعـة مـن الشـخصيات
البعثية والعسـكرية ،كان آخرهم
ً
وصـول
اللـواء موفـق جمعـة،
إىل االتحـادات الرياضيـة التـي
تـدار بالعقلية األمنية وبحسـب
الـوالء للحـزب والقائـد.
حا يف آخر
وهـذا األمـر كان واض ً
 15عا ًمـا بعضوية اللـواء محمد
خير سـليامن والعقيـد أحمـد
زينـو والعميـد حسـن سـويدان
والعميـد حاتم الغايـب يف اتحاد
كـرة القدم.
ناهيك عـن التدخلات الفاضحة
لهيئـة اإلعـداد البـدين يف
الجيـش والقـوات املسـلحة،
بالعمليـة الرياضية باسـم ناديي
“الجيـش” أو “الرشطـة” ،وهذا
مـا يطلـق عليـه يف سـوريا
“أنديـة الهيئـات”.
لـن نغـوص أكثر يف املنظومـة
الرياضيـة األمنيـة والعسـكرية
الفاسـدة داخـل سـوريا ،والتـي
تفـرز كل عـام أو كل بطولـة
هـذا املنتخـب أو عـدة منتخبات
يتـم اختيـار أسماء الالعبين
واإلداريين فيهـا بحسـب الوالء
الشـديد وليـس بحسـب الحاجة
إىل الالعـب أو ذاك املـدرب
وأهميتـه.
وأمـام هذا املشـهد الذي بـدأ منذ
 20يو ًمـا واقترب مـن االنتهـاء
بترصيحـات الشـكر للقيـادة
الحكيمـة ،اعتقـد بـأن جملـة
منتخـب السـوريني سـتكون
موجـودة لـو أفرغـت املعتقالت
مـن الرياضين املعذبين ،ولو أن
عائلـة الدكتـورة رانيـا العبايس،
البطلـة السـورية عىل مسـتوى
العـامل العـريب يف لعبـة
الشـطرنج ،خرجـت من السـجن
بعـد أعـوام مـن االعتقـال.
ولـو اسـتطاع أهـايل الشـهداء
الرياضيين أن يقولـوا لـكل من
يسـألهم ،مـا سـبب استشـهاد
أبنائهـم ،وهـو أنهـم طالبـوا
بالحريـة ومل يقتلـوا على أيدي
العصابـات اإلرهابيـة املسـلحة.
أحـدث املنتخـب انقسـا ًما يف
سـوريا ..نعم ..وهـذا أكيد ..ألن
سـوريا مل تكن لشـعبها يو ًما بل
كانـت ومـا زالت مزرعـة خاصة
للمجرمين والفاسـدين والقتلـة
وعىل رأسـهم بشـار األسـد.
يريـدون أن يصنعـوا الفرحـة
كل مـرة لهـذا الشـعب بالحـذاء
العسـكري ،بينما تسـتمر
نضـاالت رجـاالت سـوريا
وشـبابها بـكل املجـاالت ومنها
الرياضـة على مذبـح الحريـة..
نهايـة منتخب الرباميـل الميكن
أن يكـون بسـمة للسـوريني.
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"برجاف" تعود للعمل بعد توقف لسنوات

محاوالت إلشراك أهالي
عين العرب في بناء السالم
ورشة تدريبية نظمتها برجاف في عين العرب  -أيلول ( 2017عنب بلدي)

عنب بلدي -خاص
عـادت منظمـة "برجـاف" الكرديـة
للعمل من جديـد ،مطلع أيلـول الجاري،
مركـزة نشـاطها يف مدينـة عين العرب
(كوبـاين) ،التـي تأسسـت فيهـا قبـل
أربعـة أعـوام ،وتعمـل على مشروع
"بنـاء السلام" محاولـ ًة تعزيـز فكـرة
املواطنـة لـدى أهـايل املنطقـة.
ويعتقـد الناشـط جهاد محمـد من عني
العـرب ،يف حديثـه لعنـب بلـدي ،أن
"االنطالقـة القويـة التي بدأتهـا املنظمة
قبـل سـنوات مـن حيـث أعـداد الكوادر
املؤهلـة ،والعمـل املؤسسـايت املـدين،
يؤهلهـا لتنجـح يف بدايتهـا الجديـدة".
وكمؤسسـة تهتـم بالحريـات وبنـاء
السلام ،يؤكـد جهـاد أن املنظمـة أمـام
را أن "بعدهـا عـن
"تحـد كبير" ،معتب ً
السياسـة والتبعية والنظـر للجميع بعني
واحدة ،رمبا يسـهل عملهـا يف املنطقة".

نحو "التعايش المشترك"
بـدأت املنظمـة منذ أيـام مشروع "بناء
السلام" ،التـي تسـعى مـن خالله إىل
إرشاك املواطنين يف العمليـة ،لتكـون
را نحـو التعايـش املشترك بين
جس ً
املكونـات املجتمعيـة والسياسـية ،وفـق
مديرهـا فـاروق حـج مصطفـى.
وتتطلـع ،كما يقـول حـج مصطفـى
لعنب بلـدي ،إىل "الوصـول إىل مجتمع
وتفاعل بين مكوناته يف
ً
حـا
أكثر انفتا ً
دولـة املواطنـة الحقـة" ،متحدث ًـا عـن
قيـم تعمـل املنظمة على ترسـيخها من
خلال ورش العمـل أبرزهـا "الالعنـف
واملسـاواة والتشـاركية والشـفافية".
وسـع ًيا لتعميـق الوعـي املجتمعـي
وتعزيـز مفاهيم التسـامح وقبول اآلخر،
بادرت املنظمة لتوسـيع مسـاحة الحوار
وتبـادل الخبرات بين املكونـات يف
املنطقـة ،بحسـب مديرها ،الـذي يتمنى
أن تسـهم املنظمـة "يف تعزيـز دور

فعاليات ومبادرات

ورسـالة اإلعلام املجتمعـي الجديـد".
يلفـت حـاج مصطفـى النظـر إىل
صعوبـات تواجـه عمـل "برجـاف"،
متمثلـة بالفترة التـي عاشـها األهـايل
خلال سـيطرة تنظيـم "الدولـة
اإلسلامية" ،قبـل سـيطرة "وحـدات
حاميـة الشـعب" ،الـذراع العسـكري
لـ"حـزب االتحـاد الدميقراطي" الكردي
عليهـا ،عـام .2014
"ال بـد أن تكـون هنـاك صعوبـات،
فمجتمعنـا تحرر قبل فرتة ليسـت ببعيدة
مـن كابـوس القمـع واإلرهـاب" ،يقـول
مديـر املنظمـة ،ويـرى أن "العمـل على
تحريـر األنفس من وطأة تركة االسـتبداد،
يضـع تحديـات كبيرة أمامهـا ،مردفًـا
"أمامنـا عمـل شـاق وصعب سـنخوضه
بـروح التفاعـل املجتمعـي املـدين".
وتسـعى املنظمـة ،بحسـب مديرها ،إىل
جعـل املواطنين "فاعلني ال مسـتهلكني
لتحقيـق رشط املواطنـة" ،ويُقـ ّر أن
العمـل "صعـب جـدًا ويحتـاج جهـودًا
جامعيـة لبلـورة الفكـر الحـر ،وتحجيم
أثـر اإلرهـاب الذي خلّـف أثـ ًرا بالغًا يف
املنطقـة ،يف ظـل اسـتحقاقات املرحلـة
السـورية والكرديـة".
تصـف "برجـاف" نفسـها باملنظمـة
املدنيـة غير الربحية ،تأسسـت يف آذار
 ،2013وتقـول إنهـا تعمـل يف حقـل
التنميـة الدميقراطيـة مبثابـة شـبكة،
نحـو بنـاء القـدرات.
وأصدرت يف وقت سابق  24عددًا من
جريدة باسمها ،وعددًا واحدًا من مجلة
"برجاف" ،كام رعت عرشات ورش العمل،
التي تضمنت تدريبات حول قضايا التنمية
والدميقراطية واملأسسة ،وفق إدارتها.
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عام دراسي كامل يشمل آالف الطالب

مشروع تعليمي
في ريف حمص الشمالي
عنب بلدي -خاص

تعمـل منظمـة "بركـة" اإلنسـانية على
مشروع "بالعلم نسـمو" ،الـذي يضمن
كاملا لتالميـذ وطلاب
ً
عا ًمـا دراسـ ًيا
ريـف حمـص الشمايل ،ويبـدأ يف
مـدارس محـددة مطلـع ترشيـن األول
املقبـل ،تزام ًنـا مـع العـام الـدرايس
.2018 -2017
ويـأيت املشروع يف ظـل سـوء الوضـع
التعليمـي شمايل حمص ،رغم اسـتمرار
عمـل املـدارس التابعـة للنظام السـوري،
وأخـرى تتبـع ملديريـة الرتبيـة والتعليم
يف الحكومة املؤقتة ،إال أن من اسـتطلعت
عنـب بلـدي آراءهـم ،تحدثـوا عـن "عدم
كفايـة الكـوادر التـي تعمـل بشـكل
تطوعـي" ،واصفين العمليـة التعليميـة
بأنهـا "دون املسـتوى املطلـوب".
ويقـول مديـر املشروع يف "بركـة"،
محمـد أوزون ،إن املشروع مقسـم عىل
مناطـق الرستن وتلبيسـة ومـا حولهـا،
إضافـة إىل الحولـة (مدينـة تلـدو ومـا
حولهـا).
بـدأ املشروع عىل ثلاث مراحـل انتهت
األوىل خلال الفترة املاضيـة ،وشـملت
دورات تدريبيـة للمدرسين العاملين
فيـه ،لتبدأ الثانيـة خالل أيلـول الجاري،
متضمنـة دورات تقويـة لكافـة الطلاب
يف الريـف الشمايل ،تسـتمر على
مـدار شـهرين ،وتنتهـي قبل بـدء العام
الـدرايس ضمـن املرحلـة الثالثـة.
ووفـق أوزون ،فـإن العمل يشـمل ثالث
مدارس يف كل منطقة ،أي تسـع مدارس
ضمـن كامل املشروع ،ويوضـح مديره
مدرسـا ويسـتفيد منه
أنـه "يضـم 150
ً
قرابـة  2600تلميـ ًذ وطالب".

املناهـج الدراسـية ضمـن "بالعلـم
نسـمو" ،نفسـها املعتمـدة مـن مديرية
الرتبيـة والتعليـم يف الحكومـة املؤقتة،
وتضـم املـدارس التسـع طلاب املرحلة
الثانويـة ،عـدا واحـدة منهـا (مدرسـة
املسـتقبل) ،فتشـمل املراحـل التعليميـة
من الصـف األول وحتـى الثانوية العامة
(بكالوريـا).
ويؤكد أوزون أن العمـل يجري بالتعاون
را إىل أنـه
مـع مديريـة الرتبيـة ،مشي ً
"ميكـن أن نؤمـن مناهج للمـدارس التي
ترعاهـا املديريـة ،يف حـال مل تسـتطع
تأمينها " .
وتتضمـن كل مدرسـة مرشـدًا نفسـ ًيا
اجتامع ًيـا ،وفـق مديـر املشروع ،الذي
يـرى أن "منظمات كثرية تهتـم بالدعم
النفسي وهـي تتفـوق على مشـاريع
التعليـم التـي نهتم بهـا كأولويـة ،بينام
يـأيت دعـم الطلاب نفسـ ًيا كرديف".
توقفـت العمليـة التعليميـة يف ريـف
حمص الشمايل عـام  ،2012وشـهدت
نهضـة تدريجيـة يف مسـتوى التعليـم
مـع دخـول عـام  ،2014إذ رعـت
منظمات رسـمية وغير حكوميـة
مشـاريع تعليميـة يف املنطقـة.
ويلفـت مديـر املشروع إىل أن املنظمـة
"تعمـل عىل جلـب الدعم لبـدء العمل يف
 19مدرسـة ابتدائيـة ،ولكـن ليـس هناك
أي تطـور يف هـذا امللـف حتـى اليوم".
تأسسـت منظمـة "بركة" اإلنسـانية يف
سـوريا عـام  ،2012تحـت اسـم "واقع
الشـام" ،وتبنـت برامـج دعـم وتطوير
يف مختلـف املجـاالت ومنهـا التعليـم
خلال الفترة املاضية ،كما حصلت عىل
ترخيـص يف تركيـا ،شـباط .2016
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“الحكومة مثل ّ
السياح ال تتعرف إال على دمشق والمناطق السياحية المحيطة”

ابن ريف ابن مدينة..
عن سوريا التي نعرفها ّ
جيداً
ً
وجنوبا ً
شرقا أو ً
ً
غربا ،في مختلف المحافظات السورية ،كان “واحد واحد واحد،
في األرياف والمدن ،شمال
الشعب السوري واحد” ،أحد أعمدة مظاهرات الثورة السلمية ،وأبرز هتافات السوريين فيها ،مؤكدين عبره
انتماءهم لسوريا واحدة ال تقسمها طائفة وال دين وال عرق ،سوريا التي سرعان ما بدأت مالمحها الحقيقية
ً
ً
ً
وبحت الحناجر
تتبين ،ليكتشفوا أنها ليست واحدة ،وأن شعبا واحدا لم يكن يقطنها يوما ،مهما علت األصوات ّ
بالتأكيد على ذلك ،فهل يوحد هتاف ما عمل نظام البعث على تجزئته وتقسيمه طيلة عقود؟

عنب بلدي  -حنين النقري
كنت على الدوام
“أنـا من دومـا ،لكننـي ُ
فخـورة بأنني مـن مواليد مدينة دمشـق،
وأن ذلـك مكتـوب كوسـام على هويتي،
وهو حـال إخـويت جمي ًعا” ،تقـول منرية
( 36عا ًمـا) مدرسـة لغـة عربيـة ومقيمة
يف تركيا.
درجة ثانية
تقـول منيرة “كانـت أمـي تتباهـى بني
أقاربنـا أنهـا أنجبتنـا جمي ًعـا يف مدينـة
دمشـق ،ويف أرقـى أحيائهـا (املالكي)،
وتوصينـا أال نخطـئ عندمـا نُ لي
معلوماتنـا الشـخصية أثنـاء السـعي
مبعاملـة أو سـواها ،يف بدايـة الثورة كان
لألمـر فائدته عنـد املـرور بالحواجز ،رغم
أن قيـد النفـوس يف دومـا ،لكـن مـكان
التولد كان أحيانًا يشـفع إلخـويت باملرور
على الحواجـز”.
تؤكـد منيرة أنهـا ،ومعظـم أبنـاء وبنات
الريـف ،كانوا يحاولـون إخفـاء لهجاتهم
التـي تشي بأصولهـم أثنـاء الدراسـة
الجامعيـة ،تقـول “ال ميكن إنـكار وجود

شـعور معين ،بأنـك مواطن مـن الدرجة
الثانيـة إن مل تكـن مـن دمشـق ،ومواطن
مـن الدرجـة الثالثـة إن كنت مـن الريف،
مثلا ،وعندمـا كان أحدهـم
ً
يف الجامعـة
يعـرف بالغلـط أننـي مـن دومـا كان
يسـألني (أبـويك بيحلـف بالطلاق!)”.
تشير منيرة أن أهـل الريف مل يشـعروا
بقيمـة انتامئهـم لبلداتهـم وضيعهـم إال
بعـد الثـورة ،تقـول “الثـورة أعـادت لنـا
اعتبارنـا ،وهـو أمـر ينطبـق على مئات
املناطـق واملـدن التـي عرفنـا أسماءها
كنت أقرأ اسـم
بعـد الثورة فقـط ،عندمـا ُ
دومـا على البث املبـارش لقنـوات األخبار
ومظاهـرات بعشرات اآلالف فيهـا ،كنـت
أحـس بفخـر حقيقـي ،قـد يكـون أهـل
دومـا (حلّيفـة طلاق) ،لكن أهل سـوريا
كلهـا اليـوم يحلفـون برؤوسـهم”.
الحب أعمى
“مهما اعتقدنا خالف ذلك ،نجـاح الزواج
بين أبنـاء الريـف واملدينـة مسـتحيل،
وهـي نتيجـة تعلمتها بعـد درس صعب”
تقول ندى ،اسـم وهمي لشـابة دمشـقية.
بعد قصـة حب أثنـاء الدراسـة الجامعية،

تقـدم محمـد لخطبتهـا مـن أهلهـا وفق
العـادات واألصـول ،تقـول نـدى “كان
أهلي معارضين بشـدة ،محمـد مـن
إحـدى بلـدات الريـف الدمشـقي ،بينما
أنـا ابنة حي الشـاغور يف دمشـق ،لكنني
كنـت أحبه بشـدة وأرصرت على موقفي،
وهكـذا بعـد أخـذ ورد وطـول رفـض
ماىش أهلي رغبتي دون مباركـة حقيقية
مـن طرفهـم ،كذلـك مل يكـن أهـل محمد
موافقين متا ًمـا ،بـل مجربيـن برغبـة
ابنهـم باالرتبـاط واختيـاره”.
إنذار مبكر
مل تتأخـر املشـاكل الناجمـة عـن اختالف
الثقافـة بين العائلتين يف الظهـور ،إذ
بـدأت منـذ االتفـاق على املهـر والخطبة
وكتـب الكتاب ،تقـول ندى “رغـم تجاور
الريـف والشـام إال أن العـادات مختلفـة،
قيمـة املهـور يف املدينـة أغلى بأضعاف
عىل سـبيل املثال ،طبيعة جهـاز العروس
مختلفـة ،ليـس عندنـا يف الشـام زبادي
صيني ،كما أن إدارة االحتفـاالت مختلفة،
فمثلا يف الشـام يكـون أهـل العـروس
ً
مسـؤولني عـن حفلـة الخطبـة ،وأهـل

ال يمكن إنكار
وجود شعور معين،
بأنك مواطن من
الدرجة الثانية إن لم
تكن من دمشق،
ومواطن من الدرجة
الثالثة إن كنت من
الريف ،في الجامعة
ً
مثل ،وعندما كان
أحدهم يعرف بالغلط
أنني من دوما كان
يسألني (أبوكي
بيحلف بالطالق!)

عنب بلدي  -رهام األسعد

ورقة ضغط جديدة بنكهة سياسية

األمم المتحدة
ّ
تعلق مساعداتها الغذائية
رسائل " "SMSتلقاها الجئون سوريون في لبنان ،كان المرسل
فيها برنامج األغذية العالمي ( ،)WFPالمدعوم من األمم المتحدة،
لينذرهم "مع بالغ األسف" بأن شهر تشرين األول هو آخر شهر
يمكنهم فيه االستفادة من المساعدات الغذائية المقدمة لهم.

تلقى السـوريون رسـائل األمم املتحـدة بالكثري
مـن القلـق والقليـل مـن االسـتغراب ،كونهـم
اعتـادوا على انقطاع السـلة الغذائيـة املرتبطة
بشـكل وثيـق بسـخاء وشـح املجتمـع الدويل
املانـح أمواله لالجئني السـوريني حـول العامل،
ورمبـا انعكسـت بعـض التطـورات السياسـية
واملتغيرات امليدانيـة عىل قـرار إيقـاف برنامج
األغذيـة العاملـي هـذه املـرة ،لتدخـل اعتبـارات
جديـدة عىل خـط املسـاعدات.
خوف على "المازوت"
بعد السلة..
ٌ
رغـم أنها مل تصدر بيانًا رسـم ًيا عبر منصاتها
الرسـمية أو أحـد الناطقني باسـمها عن قرارها
إيقـاف برنامـج املسـاعدات الخـاص باألغذية،
إال أن ناشـطني لبنانيني وسـوريني أكدوا لعنب
بلـدي صحـة الرسـائل التـي تسـلمها الجئـون
يف لبنـان ،بتاريـخ  5أيلـول الجاري.
وجـاء يف نـص الرسـالة ،التـي تفتقـر لذكـر
األسـباب“ ،يؤسـفنا إبالغـك بـأن شـهر
ترشيـن األول سـيكون آخر شـهر ميكنك فيه
االسـتفادة من املسـاعدات املقدمـة عن طريق
ً
مخول
برنامـج األغذيـة العاملـي ألنـك مل تعـد
للحصـول على املسـاعدات الغذائيـة”.

العريـس مسـؤولون عـن حفلـة الزفاف،
لكـن يف الريـف الحفلتـان كلتاهما مـن
مسـؤولية أهـل العريـس ،فأعـراف مـن
التي سـتطبق هنـا؟ رغم أن هذه املشـاكل
املبكـرة كانـت إشـارة ينبغـي أن أنتبه لها
عـن حجـم اختلاف الثقافـات إال أننـي
كنـت مصرة على موقفـي ورغبتـي يف
إمتـام الـدرب مـع محمد”.
مـا حسـبته نـدى مشـكالت ،كان مجـرد
مقدمـات بسـيطة ال تقـارن مبـا سـيأيت
الحقًـا ،ومـا كان يحـل بالترايض
و"املخاجلـة" حسـب تعبريهـا ،صـار
شـجارات بأصـوات عاليـة بعـد الزفاف،
تشرح نـدى قائلـة “محمـد كان إنسـانًا
جيـدًا ،لكننـا مل نسـتطع التفاهـم مبجرد
أن أصبحـت عىل ذمتـه ،عقليتنـا مختلفة
جـدًا ،وأولويـات الحيـاة مختلفـة ،كنـا
نختلـف على كل يشء ،كل يشء ،بـد ًءا
مـن موعـد الغـداء ،وطبيعـة الطعام عىل
اإلفطـار والعشـاء ،وليس انتهـا ًء بعزامئه
املفاجئـة ألصدقائـه ،وطريقـة لبـايس،
وزيـارات أهلي ،وهكـذا صارت املشـاكل
تتفاقـم وتـزداد ،على حسـاب الحـب
والـود بيننا ،مل أتخيـل ذلك يو ًمـا ،لكنني

ورغـم قلة قيمتهـا املادية التـي مل تتجاوز 27
دوال ًرا للفـرد الواحـد ،إال أن الالجئـة السـورية
يف لبنـان عاليـة محمـد ،والتـي وصلتهـا
رسـالة األمـم املتحـدة ،قالـت لعنب بلـدي إن
أكثر املترضريـن مـن القـرار "املفاجـئ" هم
العائلات الكبيرة املكونـة مـن أطفـال كثر،
مشير ًة إىل أن األسـباب مل تتضـح بعـد.
وأضافـت عاليـة أن الالجئين خائفـون مـن أن
مـن تطال تلـك القـرارات املسـاعدات الشـتوية
الخاصـة بالتدفئـة واملـازوت ،والـذي تصـل
قيمتهـا إىل  100دوالر يف الشـهر ،عـن طريق
مـا يعـرف بــ "البطاقة الحمـراء".
إال أن األمـم املتحـدة نوهـت يف الرسـالة التـي
أرسـلتها لالجئين إىل رضورة االحتفـاظ
بالبطاقـة الحمـراء ،وذلـك للحصـول على
املسـاعدات يف املسـتقبل ،يف حـال كانـوا
مخولين بذلـك.
"الداعمون تعبوا بعد سبع سنوات"
مـن وجهـة نظـر الناشـط اللبنـاين نـارص
ياسين ،مديـر األبحـاث يف معهـد “عصـام
فارس” التابـع للجامعة األمريكيـة يف بريوت،
فـإن قـرار األمـم املتحـدة بإيقـاف برنامـج
األغذيـة العاملـي مرتبط بشـح متويـل املجتمع
الـدويل املـادي لالجئين السـوريني.
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طفل سوري يقود

الموضوع بمجمله من
تخطيط النظام وتنفيذه
على مدار عقود ،حماة
ﻷهل حماة ،حلب ألهل
حلب ،الشام ألهل
الشام ،وهكذا كل
المحافظات ،من النادر
أن تجدي ً
حلبيا يقطن
ً
حمصيا
في الشام ،أو
يقطن في الالذقية،
النظام كله معد
لتقوقع كل مجتمع
على نفسه

وصلـت ملرحلـة مل أعـد قادرة على تحمل
ضغط الحيـاة والشـجارات ،وهكذا طلبت
الطلاق بعـد ثالثـة أعـوام”.
أكيد ال!
غال ًبــا مــا يــرب املثــل بأهــايل دمشــق
باالنتــاء الشــديد ملدينتهــم ،فــا بــن
“خــارج الســور” و”داخــل الســور”
تختلــف تســميتك وانتــاؤك ،وهــو مــا
يحــاول أهــايل بعــض املــدن األخــرى
نفيــه عــن أنفســهم ،ومــن بينهــم
صهيــب 29 ،عا ًمــا مهنــدس كهربــاء
مــن مدينــة حمــص ،والــذي كان
يؤكــد لنــا أنــه بالنســبة ملدينتــه فــإن
الفــروق بــن الريــف واملدينــة غــر
موجــودة ،لكــن عندمــا توجهنــا بســؤال
“هــل يعنــي ذلــك ســهولة الخطوبــة
والــزواج بــن الريــف واملدينــة” أجــاب
بشــكل قاطــع “أكيــد ال ،الــزواج مســألة
مختلفــة ،ولــه عالقــة بالتكافــؤ واالنتامء
لثقافــة واحــدة ،ملــاذا يوقــع العرســان
أنفســهم يف مشــاكل ناجمــة عــن الفروق
الثقافيــة والعلميــة ،برصاحــة مــن النادر
أن تجــدي زيجــة أحــد طرفيهــا مــن

الريــف الحمــي واآلخــر مــن حــي
مــن أحيــاء مدينــة حمــص ،الريــف لهــم
عاداتهــم وللمدينــة عاداتهــا ،وليــس يف
ذلــك انتقــاص ألي طــرف”.
مثـال عىل عـدم االختالط
ً
يطـرح صهيب
بين الثقافـات يف سـوريا ،يقـول “كل
عائلتنـا كانـت تقطـن يف حـي أو حيين
من أحيـاء حمص ،ميكننا أن نـزور جميع
أقـارب أيب وأمي خلال سـاعتني ،وباقي
سـوريا مل يكـن لنـا فيهـا قريـب واحـد،
معارفنـا وجرياننـا وأهلنـا جميعهـم هنا،
ومل يكـن لدينا أدىن احتكاك بأي شـخص
مـن خـارج هـذه الثقافـة ،حتـى عنـد
الرغبـة بالـزواج ،نحـرص على أن نبقى
يف نفـس البيئة ،ويلي متلنا تعـو لعنا”.
حكومة سياح
مكّـن االحتـكاك بالشـعوب األخـرى
السـوريني مـن إدراك حجم مشـكالتهم
الداخليـة ،وهـو مـا تقـول عنـه منيرة
بعـد انتقالهـا إىل تركيـا“ ،عندمـا
عشـت يف تركيا بـدأت أدرك كم سـوريا
مقسـمة مناطق ًيا ،وأن انتامء السـوريني
كامل،
ً
الحقيقـي ملناطقهـم وليس للبلـد
ّ

وقـال لعنـب بلـدي إن القـرار ال يشـمل جميـع
املسـتفيدين ،وإن مفوضيـة الالجئين سـتختار
املفصولين وفقًا ملا تسـميه "الهشاشـة" ،القائم
على أسـاس الحاجـة والوضـع االجتامعـي
واالقتصـادي لالجئين.
وأشـار ياسين إىل أن التمويل هذه السـنة ،حتى
اآلن ،أقـل بكثير مـن املطلـوب وأقـل من السـنة
املاضيـة يف نفس هـذه الفترة ،وقـال "يبدو أن
الداعمين تعبوا بعد سـبع سـنوات مـن األزمة"،
وتابـع "أنا خائـف مام هو أعظم يف املسـتقبل".
ووصل عدد السـوريني املسـتفيدين مـن برنامج
األغذيـة العاملـي يف لبنـان  700ألـف الجـئ،
يسـتخدمون القسـائم الغذائيـة اإللكرتونيـة
(البطاقـات اإللكرتونيـة) الخاصـة بالربنامـج
لشراء الطعـام مـن أي من املحـال التجاريـة الـ
 500املتعاقـد معهـا يف مختلـف أنحـاء لبنـان.
وكل شـهر تُشـحن البطاقـة اإللكرتونيـة مببلغ
 27دوال ًرا أمريك ًيا للشـخص الواحـد ،بتمويل من
الـدول املانحـة ،وخاصة أملانيـا وكنـدا والواليات
املتحدة.
وسـبق أن اشـتكت األمـم املتحـدة مـن ضعـف
التمويـل الخـاص بربنامـج األغذيـة العاملـي،
معلنـ ًة نهايـة عـام  2014عـن إيقافـه لنحـو
مليـوين الجئ سـوري يف األردن ولبنـان وتركيا
والعـراق ومرص ،لتعاود تفعيلـه يف العام .2015

وهـو أمر لـه عالقـة أساسـية بسياسـة
فمثلا تجديـن يف
ً
الدولـة وقوانينهـا،
سـوريا جميـع الفعاليـات واملعـارض
واالهتمام منص ًبـا على العاصمـة
دمشـق ،ومـن بعدهـا العاصمـة
االقتصاديـة حلـب ،مـا هـي نسـبة
اهتمام النظـام بريـف دمشـق مقارنـة
بدمشـق؟ شـبه معدومـة ،وهـي النتيجة
نفسـها عندمـا ننظـر الهتاممـه بحماة
مثلا مقارنـة بدمشـق”.
ً
وتشير إىل أن ذلك ينعكـس بوضوح عىل
الوجهـات السـياحية ،فتقـول “الحكومـة
مثـل السـ ّياح ال تتعـرف إال على دمشـق
واملناطـق السـياحية املحيطـة ،وهـو أمر
ينعكـس بطبيعـة الحـال عىل أبنـاء البلد،
ملـاذا سـأزور أنـا ابنـة دومـا الحسـكة
إن مل يكـن هنـاك ال أهـل وال أقـارب وال
فعاليـات أزورهـا هناك؟ وهـو أمر وجدتُ
نقيضـه يف تركيا ،فلكل واليـة مهرجانات
ومعـارض وفعاليـات متيزهـا وتجـذب
زوارها”.
تؤكـد منيرة على أن التشـبيك بين
املواطنين مـن كافـة املناطـق مسـؤولية
الحكومـة ،وتدلـل على فكرتهـا مبثـال،

اتفاقيات القلمون ..هل تعيد الالجئين؟
يخـف تأثير التطـورات امليدانيـة والسياسـية
مل
َ
التـي شـهدتها املناطـق الحدوديـة بين سـوريا
ولبنـان على وضـع الالجئين السـوريني هناك،
ويبـدو أنهـا تكاتفـت هـذه املـرة مـع صـوت
الحكومـة اللبنانيـة التـي تنـادي بعودتهـم
"اآلمنـة" إىل بلدهـم ،نتيجـة "األعبـاء"
االقتصاديـة التـي تكبدتهـا بوجـود مـا يزيد عن
مليـون و 70ألـف الجـئ سـوري ،فـاق عددهـم
ربـع سـكان لبنـان ،حسـب أرقـام مفوضيـة
الالجئين التابعـة لألمـم املتحـدة.
ورغـم أن أغلبهم يعيشـون أوضا ًعـا صعبة داخل
ً
حـال
املخيمات إال أنهـا ،بالنسـبة لهـم ،أفضـل
مـن العـودة إىل مناطقهـم املتنازع عليهـا والتي
يدخل "حـزب الله" اللبنـاين طرفًا رئيسـ ًيا فيها.
وأغلـق الجيـش اللبنـاين مـن جهـة ،وجيـش
النظام السـوري و"حـزب الله" مـن جهة أخرى،
ملـف القلمـون الغـريب ،الشـهر املـايض ،بعـد
معـارك عـدة مـع تنظيـم "الدولـة اإلسلامية"،
أفضـت إىل اتفاقيات بنقل عنـارصه إىل البوكامل
على الحـدود السـورية العراقية ،وبسـط "حزب
اللـه" سـيطرته على منطقـة القلمـون التـي
ينحـدر منهـا غالبيـة الالجئين السـوريني يف
لبنا ن .
وربـط بعـض الناشـطني الحقوقيين والالجئني

تقـول “نقطة أخـرى لفتتني يف الشـعب
التريك وهـي مـدى اختالطـه ،جيراين
على سـبيل املثـال ،األب مـن أنقـرة واألم
مـن دوزجـة ،االبن بـدأ العمل يف سيرت
وتـزوج شـابة مـن بورصـة ويعملان
اآلن يف إزميـت ،فيما تعمـل أختـه يف
اسـطنبول ،نظام العمـل والتوظيف يحتم
اختلاط الشـعب ببعضـه وتغيير أماكن
سـكنه ،مـا يتيح بنـاء عالقـات مـع أبناء
املـدن واألريـاف األخـرى والتعـرف عىل
عاداتهـم وطبائعهـم ،وهـو مـا يذيـب
الفـوارق بينهـم بشـكل كبير”.
قوقعة
ال ينكـر أبـو زيـاد ،تاجـر حمـوي مقيم
يف تركيـا ،وجـود مـا أسماه حواجـز
نفسـية بين السـوريني ،وهـو أمـر وإن
تلاىش يف بدايـة الثـورة لكنـه تعـزز
بشـكل أسـوأ بعـد عسـكرتها حسـب
تعبيره ،يضيـف “املوضـوع مبجمله من
تخطيـط النظـام وتنفيـذه على مـدار
عقـود ،حماة ﻷهـل حماة ،حلـب ألهـل
حلـب ،الشـام ألهـل الشـام ،وهكـذا كل
املحافظـات ،من النـادر أن تجـدي حلب ًيا

السـوريني بين اتفاقيـات القلمـون وإيقـاف
برنامـج األغذيـة العاملـي ،كنـوع مـن الضغـط
على الالجئين للعـودة إىل مناطقهـم ،خاصـة
أن وزيـر النازحين السـوريني يف لبنـان ،معني
املرعبـي ،اقترح على املجتمـع الـدويل العمـل
إليجـاد حـل لألزمـة السـورية وإنشـاء مناطـق
آمنـة وإعـادة إعامر سـوريا ،بدل االسـتمرار يف
التمويـل اإلغـايث واإلنسـاين.
وأضـاف ،خلال لقائـه مـع وزيـر الهجـرة
البلجيكي ،تيـو فرانـكيل ،األربعـاء  6أيلـول،
“نحـن بحاجـة للمزيد مـن الدعم لتوفير العودة
اآلمنـة لجميـع النازحين إىل ديارهـم”.
ويف هــذا الخصــوص قالــت الالجئــة الســورية
عاليــة محمــد إن ضغطًــا كبــرًا يتعــرض
لــه الالجئــون الســوريون يف لبنــان للعــودة
إىل بلدهــم ،وأشــارت إىل أن األمــم املتحــدة
عرضــت عــى بعــض الســوريني ،مــن مدينــة
حمــص تحديــدً ا ،أمـ ً
ـوال للعــودة إىل مدينتهــم،
إال أنهــم مازالــوا يرفضــون لعــدم شــعورهم
باألمــان.
ولغيـاب تعليـق األمـم املتحـدة عىل قـرار إيقاف
املسـاعدات الغذائيـة ،يصعـب التنبـؤ فيما إذا
كانـت ستسـتأنف دعمهـا لالجئين السـوريني
يف لبنـان ،فيما تسري التوقعـات عـن تسـلّم
منظمات إغاثية جديـدة برنامج الدعـم الغذايئ.

يقطـن يف الشـام ،أو حمص ًيـا يقطن يف
الالذقيـة ،النظـام كلـه ُمعـد لتقوقـع كل
مجتمـع على نفسـه ،وعـدم اختالطـه
بسـواه ،وهـو أمـر ينطبـق على أهـل
الريـف واملدينـة انطباقـه على الفـروق
بين كل مدينة وأخـرى ،حتى عنـد بلوغ
الشـاب سـن العسـكرية ،تجديـن أهلـه
يدفعـون كل الرشـاوى املطلوبـة ليكـون
بالقـرب منهـم ،كل هـذا برضـا مـن
النظـام ومباركـة منـه”.
يلفت أبـو زيـاد إىل حادثة جـرت أمامه
يف املعسـكر الجامعـي قبـل سـنوات
“كنـا يف املعسـكر الجامعـي عندما وقع
خلاف ذو عالقـة باملناطـق بين زميـل
مـن ديـر الـزور وآخـر حمصي ،عندها
مل يتاملـك الديـري نفسـه وكأنـه ينفـي
عـن نفسـه وأهـايل ديـر الـزور صورة
لطاملـا وسـموا بهـا ،كان يصرخ بنـا
(حتـى اآلن ال زال البعـض يظننـا نعيش
يف الخيـام ونتنقـل على ظهـر الدواب،
ديـر الـزور مدينـة مثـل مدنكـم ،ونحن
مثلكـم نـدرس ونتعلـم ،وكلمـة شـاوي
ليسـت شـتيمة)”.
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سنويا.
يعتبر داء القرحة الهضمية أحد أمراض الجهاز الهضمي الشائعة بين الناس ،فهو يصيب ماليين األشخاص حول العالم
وظلت االعتقادات الخاطئة تحيط بهذا الداء لفترة طويلة في الماضي ،إذ كان يعتقد أنه ينجم عن التوتر النفسي أو تناول األطعمة المشبعة بالبهارات،
كما أنه كان يعتبر ً
ً
مزمنا يتحتم على المصابين به اعتياد العيش معه طوال حياتهم ،ولكن تبين أن األسباب الحقيقية لداء القرحة الهضمية
مرضا
ً
سائدا ،وكذلك يكفي العالج الدوائي المناسب لشفاء معظم الحاالت ،كما يساعد على التخفيف بشكل فوري من أعراضها.
مختلفة عما كان
د .كريم مأمون
ما أسباب اإلصابة بالقرحة الهضمية؟
يرتبـط حـدوث القرحـات املريئية مبرض
االرتجـاع املعـدي املريئـي ،حيـث يـؤدي
الحمـض املعـدي إىل التهـاب الغشـاء
املخاطـي للمـري وتقرحـه.
أمـا املسـبب األسـايس ملعظـم حـاالت
القرحـات املعدية واالثنـي عرشية (%90
مـن حـاالت قرحـة االثنـي عشر و%60
من قرحـة املعدة) هـو اإلصابـة بجرثومة
امللوية البوابيـة ()Helicobacter pylori
التـي تعيـش يف الطبقـات املخاطيـة
املبطنـة للمعدة ،وهي يف العادة ال تسـبب
مشـاكل ،ولكـن يف بعض الحـاالت تؤدي
إىل التهـاب الطبقـات املخاطيـة وحدوث
ا لقرحة .
ورغـم عـدم وضـوح آليـة العـدوى بهذه
الجرثومـة ،فإنـه يعتقـد أن التواصـل
املبـارش عـن طريـق الفـم (التقبيـل أو
مثلا) ينقلهـا،
ً
مشـاركة أدوات الطعـام
كذلك عـن طريق رشب أو تنـاول األطعمة
امللوثـة ،وقد تنتقـل عن طريـق التالمس،
كما أن اسـتعامل املراحيض املشتركة قد
ينقـل العدوى.

واملسـبب اآلخـر للقرحـات املعديـة
واالثنـي عرشيـة هـو تنـاول مسـكنات
األمل املعروفـة مبضـادات االلتهـاب
الالسـتريوئيدية ( ،)NSAIDSمثـل
األسبرين واآليبوبروفين والديكلوفيناك
والنابروكسين ،إذ تـؤدي إىل تخريـش
بطانـة املعـدة واألمعـاء وإصابتهـا
بااللتهـاب والتقـرح.
وهنـاك بعـض العوامـل التـي تزيـد من
احتمال اإلصابـة بالقرحـات الهضميـة:
مهما يزيد من
 .التدخين :يعتبر سـب ًبا
ً
حـدوث داء القرحة الهضميـة ،كذلك يزيد
مـن خطورة حـدوث املضاعفـات ،ويُعيق
العلاج ،فالنيكوتين يعمـل على زيـادة
حجـم وتركيز حمـض املعدة ،كما يؤدي
نقصا يف
إىل تصلـب الرشايني ما يسـبب ً
الرتويـة الدمويـة ينتج عنـه قرحة.
• عوامـل وراثيـة :خاصـة يف قرحـة
االثنـي عشر ،لكن هذه العوامـل مل تحدد
بعد .
• زمـرة الـدم :وجـد أن حاملي الـدم من
الزمـرة  Oمعرضـون لإلصابـة أكثر من
غريهم .
• الضغـط النفسي الزائد :كما هو مثبت
فـإن الضغـط النفسي يزيـد مـن إنتاج

جـدل حول
ً
حمـض املعدة ،ومـع أن هناك
دوره يف نشـوء القرحـة ،لكـن املؤكـد
أن الحـروق وإصابـات الـرأس تـؤدي
إىل نشـوئها (قرحـة الشـدة) ،وقـد تـم
تسـجيلها لـدى حـاالت موضوعـة على
جهـاز التنفـس االصطناعـي.
 .تنـاول الكحـول :فهـو يخـرش القنـاة
الهضميـة ويزيـد إفـراز الحمـض فيهـا.
ما أعراض اإلصابة بالقرحة الهضمية؟
 - 1أمل يف البطـن :أمل فـارك مـع شـعور
بالحرقـة ،ويتميـز بأنه:
يكـون يف منطقـة أعلى البطـن ما بني
السرة وأسـفل القفـص الصدري.
قـد تسـتمر اآلالم مـن دقائـق إىل عـدة
سـاعات.
يسـوء األمل خاصـة بين الوجبـات عندما
تكـون املعـدة خاويـة مـن الطعـام ،لكن
القرحـة املعديـة قـد تسـبب أمل ًـا خلال
تنـاول الوجبـة بسـبب إفـراز حمـض
املعـدة.
بعـض األحيـان يحـدث أن يسـتيقظ
املريـض يف منتصف الليل مـن هذه اآلالم
املزعجـة.
يخـف األمل مؤقتًـا عنـد تنـاول أطعمـة

ما المقصود
بالقرحة الهضمية؟
هـي تآكل أو جـرح يف الغشـاء املخاطي
املبطـن لجدار املعـدة أو الجـزء األول من
األمعـاء الدقيقـة أو أسـفل املـريء ،مـا
يـؤدي إىل انكشـاف الطبقـة الداخليـة
من الجـدار املعـوي ،وحدوث أمل شـديد.
وتسمى القرحة الهضمية:
القرحـة املعديـة :عندمـا تحصـل يف
املعـدة.
القرحـة االثنـي عرشيـة :عندمـا
تحصـل يف الجـزء األول مـن األمعاء
الدقيقـة املسـمى باالثنـي عشر.
القرحـة املريئيـة :وتكـون يف الجزء
السـفيل مـن املـريء ،ويرتبـط
وجودهـا بوجـود ارتجـاع لحمـض
املعـدة إىل املـريء.
وخالفًا لالعتقاد السـائد ،فـإن القرحات
التـي تظهـر يف االثنى عرش تفـوق عددًا
تلـك التي تظهـر يف املعدة ،وبشـكل عام
يصيـب داء القرحـة الهضميـة الرجـال
أكرث من النسـاء ،فتقدر نسـبة انتشـاره
بــ  12%من الرجال و 10%من النسـاء.

معينـة تقـوم مبعادلـة حمض املعـدة ،أو
بعـد أخـذ مضـادات الحموضـة (األدوية
التـي تقلـل مـن إفـراز حمض املعـدة).
تختفـي األعـراض عـادة ملـدة تتراوح ما
بين عـدة أيـام إىل عـدة أسـابيع لتعـود
للظهور مـرة أخـرى يف دورة أمل جديدة.
نـاد ًرا مـا تـؤدي القرحـة إىل ثقـب يف
املعـدة أو االثنـي عشر ،وهذا يسـبب أمل ًا
شـديدًا ويتطلـب جراحـة عاجلـة.
 - 2شعور بانتفاخ البطن بعد الطعام.
 - 3تقيـؤ املسـاء :اندفـاع اللعـاب بعـد
سلسـلة من التقيـؤات لتخفيـف الحمض
يف املـريء.
 - 4غثيان.
 - 5فقـدان الشـهية للطعـام وبالتـايل
فقـدان الـوزن.
 - 6قيء الـدم :وهو يحـدث نتيجة نزيف
يف القرحـة املعديـة أو نتيجـة تضرر أو
تدمير خاليا املريء بسـبب عمليـة التقيؤ
املسـتمرة ،ويتراوح لونـه ما بين األحمر
القـاين والبنـي الداكن كطحـل القهوة.
سـائل شـديد
ً
 - 7بـراز أسـود :يكـون
السـواد كالزفـت.
كيف يتم التشخيص؟
قـد يلجـأ الطبيـب إىل التدابير التاليـة
لتشـخيص هـذا املـرض:
 الفحص املخربي للكشـف عـن جرثومةامللوية البوابية.
 إجـراء فحـص التنظير الهضمـيالعلـوي :الطريقـة الوحيـدة لتأكيـد
تشـخيص اإلصابـة بالقرحـة الهضميـة،
حيـث يسـتطيع الطبيـب بواسـطته رؤية
جـوف املـريء واملعـدة وبدايـة األمعـاء
مـن الداخـل ،وخاللـه ميكـن تشـخيص
القرحـات ،تحديـد مكانهـا ،اسـتخراج
العينات ،تشـخيص املضاعفـات وعالجها
إذا لـزم األمـر ،ويتـم أخـذ خزعـات يف
حال القرحـات املعدية لتشـخيصها ونفي
حـاالت رسطـان املعـدة.
وعنـد املـرىض فـوق سـن الــ 45
سـنة وعنـد اسـتمرار األعـراض فترة
أكثر مـن أسـبوعني تكـون احتماالت
القرحـة الهضميـة لديهـم عاليـة وكافية
لخضوعهـم للفحص الرسيـع واملؤكد عن
طريـق اسـتخدام املنظـار.
 التصويـر الشـعاعي للجهـاز الهضمي:اسـتعامل يف السـابق ،وخالله
ً
كان أكثر
يقـوم املريـض برشب سـائل يحتوي عىل
مـادة الباريوم ثـم يتم التصوير باألشـعة
السـينية فريتسـم الجهـاز الهضمـي
والقرحة.
اختبارات تشخيص عدوى الجرثومة
الملوية البابية
 - 1فحـص األجسـام املضـادة للجرثومة
امللويـة البابيـة يف الـدم :ميكن اكتشـاف
هذه األجسـام بفحـص دم بسـيط ،إال أن
لهـذا الفحـص سـلبيات حيث إنـه ال مييز
بين التعرض السـابق والحـايل للعدوى.
 - 2فحـص املسـتضد يف الرباز :يسـاعد
هـذا االختبـار على فحـص وجـود
الجرثومـة يف البراز ،كما أنـه يسـاعد
على متابعـة فعاليـة العلاج.
 - 3اختبـار اليوريـا بالزفير :ويتـم
تنـاول اليوريـا بواسـطة مرشوب سـائل
ثـم الزفير بعـد سـاعة إىل جهـاز معني
يكتشـف تركيـز اليوريـا يف الزفير،

واليوريـا هـي أحد املـواد التي تسـتطيع
جرثومـة امللويـة البوابيـة أن تحللها ،فإذا
وجـدت الجرثومة فـإن اليوريا سـتتحلل
وميكـن اكتشـاف األمر بواسـطة الجهاز،
ويسـاعد االختبـار على التشـخيص
وعلى متابعـة العلاج ،ويعترب مـن أكرث
اسـتعامل.
ً
االختبـارات
 - 4اختبـار اليورينـاز الرسيـع :اختبـار
يجـرى مبـارشة بعـد اسـتخراج العينـة
الختبـار وجـود أنزيـم اليورينـاز وهـو
األنزيـم الـذي تفـرزه الجرثومـة امللويـة
البابيـة لتحليـل اليوريا ،ويعتبر االختبار
سـهل التنفيـذ وال يسـتغرق وقتًـا.
 - 5زرع الجرثومة من العينة املسـتخرجة
( :)Cultureال يسـتخدم األطبـاء هـذا
را ألنـه يسـتغرق عـدة
الفحـص كثي ً
أسـابيع ،لكـن ميزتـه أنـه يؤكد بال شـك
وجـود أو عدم وجـود الجرثومـة ،كام أنه
يسـتطيع تحديـد املضـادات الحيوية التي
تعمـل ضـد الجرثومة.
ما المضاعفات المحتملة لداء القرحة
الهضمية؟
يـؤدي داء القرحـة الهضميـة لعـدة
مضاعفـات ،وخاصـة إذا كان مزم ًنـا ومل
يتم تشـخيصه أو عالجه ،وتشـمل التايل:
النـزف :نتيجـة ثقـب يف أحـد األوعيـة
الدمويـة مما يجعلـه ينـزف ،ويتظاهـر
بإقيـاء دم أحمـر إذا كان النزيف شـديدًا،
أو إقيـاء كطحـل القهـوة إذا كان النزيف
بطيئًـا ،ويظهـر الـدم يف البراز أيضً ـا،
وقـد يظهـر كـدم أحمـر إذا كان النزيـف
شـديدًا ،أو بـراز أسـود زفتـي ذي رائحة
كريهـة إذا كان النزيـف بطيئًـا ،وقـد
يحصـل فقـر دم لـدى املريـض بسـبب
فقـدان الـدم املتواصـل ،وميكـن علاج
النزيـف بتنظير املعـدة أو باملعالجـة
الجراحيـة.
الثقب :يحـدث إذا أدت القرحة إىل انثقاب
جـدار املعـدة أو االثنـي عشر ،ويـؤدي
الثقـب إىل التهاب الصفاق ،ما يسـبب أمل
البطن الحـاد واملنترش ،الحـرارة املرتفعة،
الجفـاف واإلمسـاك ،ويتطلـب الثقـب
املعالجـة الجراحيـة الفورية.
االختراق (النفـاذ) :نـوع مـن االنثقـاب
يسـتمر فيه الثقـب ليصـل إىل عضو آخر
مجاور كالبنكريـاس أو القولون أو الكبد،
وهـذا يـؤدي إىل أعـراض عديـدة مثل أمل
البطـن املمتد إىل الظهـر يف حال اخرتاق
البنكريـاس ،أمل البطن األميـن األعىل عند
اختراق الكبـد وأخرى.
االنسـداد :يكـون حـادًا بسـبب وجـود
التهـاب وانتفاخ حـول القرحـة ،أو مزم ًنا
بسـبب ظهـور الندبـات مـكان القرحـة
الهضميـة ،ويف الحالتني يـؤدي األمر إىل
انسـداد مخرج املعـدة ،ما يسـبب أعراضً ا
كأمل البطـن ،القـيء املتكـرر ،انتفـاخ
البطـن ،فقـدان الـوزن ،الشـبع املبكـر،
ويعالـج االنسـداد بالتنظير أو جراح ًيـا.
را ..فـإن لعلاج القرحـات الهضمية
أخي ً
عـدة خيـارات ،فقـد يكفـي العلاج
باألدويـة التـي تقلـل إفـراز الحمـض
املعـدي ،وقـد تحتـاج للمشـاركة مـع
املضـادات الحيويـة عنـد وجـود تلـوث
بجرثومـة امللويـة البوابيـة ،وقـد يكـون
هنـاك حاجـة للتداخـل الجراحـي عنـد
مثلا ..وهـذا مـا
ً
حـدوث املضاعفـات
سـنتناوله يف عددنـا املقبـل.
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نصائح لصناعة
قصة مصورة مثيرة

عالم سحري يبحث عن الحقيقية

إذا اعتقدت أنك تستطيع صناعة منتج مرئي إعالمي مثير
لالهتمام باستخدام أدوات بسيطة بين يديك كالموبايل
أو الكاميرا فأنت محق ،لكن اإلﻧﺘﺎج اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ فن ﻗﺎﺋم
ً
ً
احترافيا لمنتجك فعليك اإللمام
إخراجا
ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ،وإن أردت
بمبادئ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ،بما في ذلك التخطيط
للقصة المصورة وقواعد تصويرها والمونتاج باإلضافة
إلى التعامل مع األجهزة والتقنيات المتاحة.
عنب بلدي  -تميم عبيد
الفكرة المثيرة واﻟﺒﺤﺚ عن المعلومات
هاجـس كل صحفـي أو إعالمـي هـو إيجـاد فكرة
قيمـة مثيرة الهتمام الجمهـور ،والتحـدي التايل
لـه هو روايـة هـذه الفكـرة برصيًا ضمـن تقريره
املصور.
مـن الضروري تحديد مدخـل للقصة التـي تنوي
تناولهـا بعـد البحـث وجمـع املعلومـات وتكويـن
خلفيـة معرفيـة جيـدة عـن املوضـوع ،لتحديـد
عنـارص القصـة وشـخصياتها.
يختلــف بنــاء القصــة الصحفيــة عــن القصــص
األدبيــة والســينامئية ،فــا ميكــن أن تعتمــد
عــى خيــال أو افرتاضــات ،إمنــا عــى معلومــات
وحقائــق لــن تحصــل عليهــا إال بعــد البحــث
املعمــق.
مخطط مبدئي
بعد انتهـاء مرحلة البحـث األويل وجمع املعلومات
الالزمـة ،ابـدأ بصناعة مخطـط للصـور التي تريد
التقاطهـا ،املخطـط الجيـد سـيجنبك االرتبـاك يف
موقـع التصويـر وسيسـهل عملية املونتـاج الحقًا.
• ضـع قامئـة بجميـع اللقطـات التـي تحتاجهـا،
ورتبهـا مـع برنامجـك الزمني.
• حـدد املواقـع املقرتحـة للتصويـر بحسـب
احتياجـات تقريـرك والشـخصيات يف القصـة.
• زر تلـك األماكـن إن اسـتطعت ،لتحديـد أفضـل
أوقـات التصويـر ومواقـع الكاميرا.

صفات معد التقرير المصور

•البحث املتقدّ م والدقيق للوصول إىل
املعلومة من مصادرها املوثوقة.
أساسا
•الكتابة واإلعداد ،املعد
ً
صحفي لذا عليه احرتاف الكتابة
ّ
وتناول القضايا الشيقة والخروج
مبوضوع مميز.
•دائم االطالع عىل القنوات واإلذاعات
واألحداث السياسية ،وعىل
معرفة كاملة بالشخصيات العامة
واالعتبارية مبختلف تخصصاتهم
وتوجهاتهم.
•لديه الكثري من األفكار ويستطيع
تطويرها واملتابعة بتنفيذها.
•املعرفة بأساسيات الكامريا واإلخراج
والتصوير واألمور الفن ّية األخرى.
•رسعة البديهة والتطوير الدائم
للمهارات والقدرات والقراءة
املتعمقة والثقافة.
•احرتام املشاهدين وعدم
االستخفاف بعقولهم ،والتعامل
مبهن ّية وموضوعية وحياد يف
تقديم املعلومات.
•التمتع باللباقة والذكاء االجتامعي،
للنجاح يف تكوين عالقات مع
املسؤولني والزمالء واملصادر.

• ضـع برنام ًجـا زمن ًيـا لكافـة املهـام ،مبـا فيهـا
اسـتعدادات التصويـر والتنقلات بين املواقـع،
وال تنـس منـح نفسـك وقتًـا إضاف ًيـا تحسـ ًبا ألي
طـارئ.
أول يف كل موقـع
ابـدأ بتصويـر اللقطـات األهـم ً
تصويـر إن أمكـن ،وكـن مرنًـا يف مخططـك
املبـديئ ،ألنك سـتواجه الكثير من املتغيرات عند
ذهابـك إىل موقـع التصوير .حـاول أيضً ـا البحث
عـن املزيد مـن األشـخاص واألحـداث التـي تغني
قصتـك ،ﻻ ﺗﻜﺘﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻬﺎﻲﺋ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻚ ،وفكـر دامئًـا باللقطـات وتسلسـلها يف
سـياق تقريرك املـريئ واملسـموع.
البنـاء األسـهل للتقريـر املصـور قـد يكـون ذلك
املعتمـد على التسلسـل الزمنـي ،لكـن الكثير
مـن املوضوعـات الخربيـة معقـد ،عليـك أن تجد
طريقة منظمـة لرواية القصة يف عـامل الصحافة
املرئيـة ،فعليـك أن تربـط بين كل مجموعـة من
أجـزاء التقريـر برابـط منطقـي ،ابـدأ بتقسـيم
التقريـر إىل أجـزاء مبنية عىل العنـارص الخربية
وعلى املـادة الفيلميـة املتعلقـة بهـا ،حـاول
بعدهـا الربـط بني األجـزاء بحيـث تبـدو وكأنها
متامسـكة مـع بعضهـا البعـض.
هذه املادة التعليمية جزء من سلسلة إرشادية
للمهتمني مبعرفة أساسيات صناعة التقارير التلفزيونية

الوصايا العشر إلنتاج قصة مصورة..
أنت اآلن على التلفزيون
قدم الصحفي الدمناريك توربني شو ما أسامها
"الوصايا العرش" إلنتاج قصة مصورةجيدة ،يف ورشة
نظمتها إذاعة روزنة السورية األسبوع الفائت يف مدينة
غازي عنتاب الرتكية ،وشاركت فيها عنب بلدي.
ولدى توربني أكرث من  20عا ًما يف العمل التلفزيوين،
كصحفي ومضيف ومعلق ،مبختلف املجاالت الرياضية
واألخبار والتسلية .وتنص الوصايا بحسب توربني عىل:
الفكرة
ال تغـادر غرفـة األخبـار قبـل أن تكون لديـك فكرة
واضحـة عـن األسـلوب الذي ستروي بـه قصتك،
حـاول أن تتصور اإلطـار العام قبل البـدء بالتنفيذ.
التأثير أكثر قوة في بداية القصة
علّق بأقل نسبة ممكنة وركز عىل الصوت والصورة.
حاول أن تتصور ثالث لقطات رئيسية ستستخدمها
يف التقرير املطول (املقدمة ،العرض ،النهاية).
مقدمة الموضوع
اجعــل مقدمــة املوضــوع نشــطة ،ارشح لنــا

شــيئًا ،دعنــا نشــاهد شــيئًا ،اعمــل شــيئًا مــا
لتحســن مقدمــة قصتــك.
الصوت
ر مـن الصحفيين باختيـار الصـوت
كثي
يحتـار
ٌ
املناسـب ،لكـن العالقـة وثيقـة بين الصـوت
والصـورة.
عندمـا تجـد مؤثـ ًرا صوت ًيـا جيـدًا فإنـك سـتجد
الصـورة الجيـدة ،ابحـث عـن الصـورة الجيـدة
وسـتجد الصـوت الجيـد.
الحديث أفضل من المقابلة
اشـبك ميكروفونًا السـلك ًيا بالناس واتـرك الكامريا
تسير ،عندهـا ستكتشـف الشـخصية الرئيسـية
لقصتك .
صور وتحرك
ركـز على الزوايـا املختلفـة وانظـر إىل املوضوع
من زوايـا جديـدة ،التصوير من بعيد ،مـن قريب..
والكثير مـن اللقطـات القريبة (مـن الوجه).

اإلثبات بالصورة
ابحـث عـن اإلثبـات بالصـور ،وعندمـا تنجـح يف
ذلـك تكـون يف غنـى عـن اسـتخدام التعليق.
الفعل ورد الفعل
ال تركـز فقـط على الحـدث ،بـل ركـز على
املتفرجين على الحـدث ،هنـاك سـتجد اللقطـات
التـي تحتاجهـا وسـتجد قصتـك.
اإليقاع والسرعة
كما هـو الحـال يف املوسـيقى الكالسـيكية
(السـمفونيات) ،عليـك االنتقـال مـن إيقـاع آلخـر
يف قصتـك برسعـات مختلفـة .بعـد الرسعـة يأيت
البـطء وبالعكـس.
المفاجآت
حـاول أن تفاجـئ الجمهـور يف كل وقـت ،نقـاط
املفاجـأة يجـب أن تكـون مؤقتـة بشـكل صحيـح
وتنفـذ بدقة.

تـدور أحـداث روايـة “كهـوف
هايدراهوداهـوس” لألديـب السـوري
الكـردي سـليم بـركات ،يف عـامل خيـايل
مـواز لعاملنـا نفسـ ًيا ،ومتباين عـن الواقع
الفيزيـايئ الـذي نعيشـه كبشر بشـكل
يعطـي انطبا ًعـا سـاح ًرا منـذ الكلمات
األوىل للروايـة.
فأبطـال هـذا العمـل هـم مخلوقـات
أسـطورية معروفـة باسـم “القنطـور”
أو “السـانتور” ،وهـي مخلوقـات يختلـط
شـكلها مناصفة بني اإلنسـان مـن األعىل،
والحصـان مـن األسـفل.
شـعب الهوداهـوس يعبـد إل ًهـا مـن نـوع
خـاص وهـو “اللـون” ،وال يقسـمون إال
باسـمه ،وهو أقـدس يشء يتوجهـون إليه
باإلخلاص.
ومـا إن يبلـغ الهوداهـوس سـتة أعـوام
حتـى يصبـح لزا ًمـا عليـه أن يجـد رشيكًا
له يقاسـمه أحلام النوم ،فـكل هوداهوس
يـرى نصـف حلـم ،يف حني يكمـل النصف
اآلخـر رشيكـه الـذي ارتبط معـه إىل األبد.
وتُعتبر األحلام يف ثقافـة هـذا الشـعب
مقدسـة ،وال يجـوز أن يعرفهـا غير
الرشيكين ،واإللـه اللـون.
لكن أمري الشـعب “ثيوين” الذي اسـتحكم
منـه الضجـر ،دنّس هـذه املقدسـات حني
طلـب يف أحـد الصباحـات التـي يجتمـع
فيهـا مع خلصائه ،بأن يـروي الهوداهوس
أحالمهـم على امللأ ،وقـد بدأهـا بنفسـه
وزوجتـه “انيكسـاميد”.
وبـد ًءا مـن ذلـك اليـوم ستتوسـع ظاهرة
رؤيـة الهوداهـوس لحلـم كامـل ،وهـو
سيسـبب بتشـتتهم بعـد أن كانـوا ثنائيات
أبديـة ،إذ يـرون مخلوقًا يقـف عىل قدمني
(اإلنسـان) ،وال يعرفـون ما هـي طبيعته،
وال الطريقـة التـي باتـوا يرون بهـا أحال ًما
كاملـة منتهكني بذلك نامـوس املقدس يف
ثقا فتهم .
الحقًـا سـيخطف بعـض الهوداهـوس
الذيـن شـعروا باإلسـاءة لتاريخهـم األمري
“ثيـوين” ،بعـد أن وصلتـه أخبـار األحلام
الكاملة فخـرج متنك ًرا للبحـث عن حقيقة
هـذه األحالم.
وحدهـا “انسـتوميس” الع ّرافـة الناجيـة
مـن سلالة أفناهـا مـرض سـموه “ح ّمى
القرائـن” ،وهـو بهـاق أبيـض يحولهم إىل
حجـارة كلما وجدوا شـي ًئا ال يسـتطيعون
الكشـف عـن قرينـه ورشيكـه ،كـون كل
يشء يف عاملهـم قامئًـا عىل املشـاركة بني
شخصني .
وحدهـا هـذه العرافـة سـتعرف الحقيقـة
كاملـة ،لكن سـليم بـركات لـن يبـوح بها
بشـكل رصيـح ،مـا سـيضع القـارئ يف
حيرة وقلـق دائـم ال يخلـو مـن املتعـة.
وبهذا األسـلوب مينح الروايئ قـ ّراءه ميزة
اكتشـاف الحقيقـة مـن وجهـة نظرهـم،
لكنهـا حقيقة مرتبطة بالتأويل والتفسير
تب ًعـا لتجربـة كل إنسـان يف الحيـاة،
مـا يعطـي الروايـة طاب ًعـا بالدميومـة
واالسـتمرار والتطـور حتـى بعـد نرشهـا
بــ 11عا ًما.
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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)

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

يعيد التحقيق بنتائج مباريات
الجولة اآلسيوية األخيرة من
التصفيات المؤهلة لكأس
العالم  2018إلى األذهان
مباريات كبيرة تم التالعب
بنتائجها إلقصاء بعض المنتخبات
أو الفرق .وتدخل الخوارزميات
المعقدة لتأهل الفرق أو
الفوز بالبطوالت في حسابات
اإلدارات الرياضية للمنتخبات
والحكومات والشخصيات
السياسية ورجال األعمال ،خاصة
وأن بعض المباريات تدور حولها
الكثير من الرهانات المالية،
وإليكم أبرز فضائح التالعب في
تاريخ كرة القدم:

سوريان يشاركان
في مسابقة تصميم
شعار أمم أوروبا

يشـارك املصممان السـوريان يوسـف محلول وعمار صبوح
يف مسـابقة اختيـار شـعار بطولـة أمـم أوروبـا  2024املقرر
إقامتهـا يف أملانيا.
واعتمـد املصممان شـعا ًرا دائريًـا مكونًـا مـن أربعـة عنارص
هـي ،كـرة قـدم للداللـة على البطولـة األمميـة ،وألـوان العلم
األملـاين ،وشـعار “ ”Fansالـذي يرمـز للمشـجعني ،باإلضافة
إىل املسـننات الصناعيـة للداللـة عىل الخبرة األملانية يف مجال
السـيارات واملاكينات.
وتشـارك يف املرحلـة األوىل من املسـابقة ،املفتوحـة أمام كافة
املصممين حول العامل ،عشرات التصاميـم إال أن الكثري منها ال
يسـتويف الشروط التـي حددتهـا إدارة البطولة ،وفـق ما قال
يوسـف املحلول لعنـب بلدي.
وأضـاف يوسـف ( 22عا ًمـا) أن لجنـة املسـابقة سـتختار 20
شـعا ًرا للمرحلـة املقبلة حسـب تصويـت الجمهـور ،باإلضافة
إىل خمسـة شـعارات يختارهـا أعضـاء اللجنـة ،وبعدها تجري
التصفيـات الختيار الشـعار.
وينتهـي التصويـت عىل املرحلـة األوىل يف  10أيلـول الجاري،
عبر الدخول موقـع “ ،”jovotoثم الضغط مرتين عىل النجمة
األخيرة ميين املوقع ،ثم تسـجيل الدخول عبر اإلمييل.
وقـال يوسـف ،الـذي يـدرس إدارة األعمال ،إنه صمم الشـعار
بالتعـاون مـع املصمـم السـوري عمار صبـوح ( 29عا ًمـا)،
وإنهما فضلا اختيـار تصميـم بسـيط يرمـز للحـدث العاملي
والبلـد الـذي سـيقام فيه عـام .2024
وخصصـت املسـابقة جوائز عدة للمشـاركني تب ًعـا للمراحل
التـي يصلـون إليهـا ،يف حين خصصـت للرابـح األخير
مبلغًـا قدره  14ألـف يـورو ،باإلضافة إىل اعتماد تصميمه
بشـكل أسايس.
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أبرز فضائح التالعب في عالم كرة القدم
الجزائر ضحية مؤامرة
يف مونديـال عـام  1982يف إسـبانيا ،وقعـت
الجزائـر ضحيـة "مؤامـرة" أملانيـة -منسـاوية،
عرفـت بفضيحـة "خيخـون" نسـبة إىل املدينـة
اإلسـبانية التـي جـرت فيهـا املبـاراة.
وقــاد املنتخــب الجزائــري آنــذاك الجيــل
الذهبــي ،كمهــدي رسبــاح ولخــر بلومــي
ورابــح ماجــر.
وفجـرت الجزائـر يف هـذه البطولـة مفاجـأة
بالتغلـب على أملانيـا واملكسـيك ،لكنهـا كانـت
بحاجـة لفـوز أملانيـا بأكثر مـن هدفين على
النمسـا للتأهـل إىل الـدور الثـاين.
سـجل املنتخـب األملـاين يف الدقائـق األوىل
للمبـاراة هدفـه األول ،واكتفـى الفريقـان حتـى
نهايـة املبـاراة مببادلـة الكـرات فيما بينهما،
ليتأهلا م ًعـا.
هل تآمرت البرازيل على المغرب؟
يف املجموعـة األوىل مـن مونديـال فرنسـا عام
 1998تعـرض العـرب أيضً ـا ملـا يشـبه املؤامـرة
بين منتخبـي الربازيـل والرنويـج.
كانـت املغـرب عىل أبـواب التأهـل للـدور الثاين،
لكـن الربازيـل خسرت أمـام الرنويـج يف آخـر
مباريـات املجموعـة لتخـرج املغـرب وتتأهـل
الربازيـل والرنويـج.
ودارت شـكوك كبرية حـول سماح الربازيل التي
وصلـت للنهايئ وخسرت أمام فرنسـا ،للرنويج
بهزميتهـا ،لكـن ذلك مل يؤكد رسـم ًيا.

الكالتشيو بولي
يف أيـار ،2006ضجـت أوروبـا بفضيحـة التالعـب
بالـدوري اإليطـايل ،التـي عرفـت بــ "الكالتشـيو
بـويل".
ورصـدت حينها الرشطة مكاملات بين حكام الدوري
وأنديـة عريقـة مثـل جوفنتـوس ،ميالن ،التسـيو،
فيورنتينا وريجينا.
وتعلقت املكاملـات باختيار أندية لحـكام يقفون إىل
جانبهـم يف املباريات ليتـم التالعب بالنتائج.
وكان أبـرز الخارسيـن بعـد الفضيحـة يوفنتـوس
وريجينـا اللذيـن شـطبت نتائجهما وسـقطا إىل
الدرجـة الثانيـة ،إىلجانـب غرامـات ماليـة ،ومنع
رئيسـيهام مـن مامرسـة أي نشـاط ريـايض مدى
الحياة.
التوتونيرو في إيطاليا ً
أيضا
جوفنتـوس مل يكـن أول نا ٍد إيطـايل كبري يتورط
يف التالعـب بنتائـج املباريـات ،ففي عـام 1980
تورطـت أيضً ـا عـد ٌد مـن األندية بفضيحـة أطلق
عليهـا "التوتونريو".
وسـقط إثـر الفضيحـة نـادي ميلان الشـهري
إىل جانـب نـادي العاصمـة التسـيو إىل الدرجة
ا لثا نية .
 15دولة متورطة في فساد 2013
أظهــرت تحقيقــات يف أنحــاء أوروبــا عمليــات
تالعــب ضخمــة يف نتائــج مباريــات كــرة
حــا غــر مرشوعــة تصــل
القــدم ،حققــت أربا ً

تحقيق بمباريات
الجولة األخيرة
من تصفيات آسيا
يحقـق االتحـاد اآلسـيوي لكـرة القدم
يف نتائـج منافسـات الجولـة األخيرة
مـن التصفيـات املؤهلـة لـكأس العامل
يف روسـيا .2018
وقــال نائــب رئيــس االتحــاد
اآلســيوي لكــرة القــدم ،برافــول
باتيــل ،إن “االتحــاد ســيطلب مــن
مراقبــي املباريــات واالتحــادات
الوطنيــة األعضــاء وموظفــي االتحــاد
اآلســيوي لكــرة القــدم والــركاء
التجاريــن والــوكالء تقديــم
تقاريرهــم حــول احتــال حصــول
مخالفــات للتعليــات”.
وأضـاف باتيـل ،بحسـب املوقـع
الرسـمي ،الخميس  7أيلـول ،أن االتحاد
سـيقوم مبسـاعدة االتحـاد الـدويل
لكـرة القـدم يف هـذه العمليـة.
واعتبر نائب الرئيـس أن التحقيق يأيت
مـن أجـل سـمعة االتحـاد ومواصلـة
تطبيـق أعلى معايير النزاهة.
ومل يوضـح باتيـل أي املباريـات التـي
تـدور حولهـا الشـكوك ،لكـن تقاريـر
أشـارت إىل مبـارايت سـوريا وإيـران،

والسـعودية واليابـان.
وكانـت الجولـة األخيرة شـهدت فوز
السـعودية على اليابـان بهـدف وحيد
أهّلهـا مبـارشة إىل كأس العـامل ،لكـن
املبـاراة جـرت بعد سـاعات مـن مباراة
أستراليا وتايلنـدا ،بالرغـم مـن تعلـق
نتيجـة املباراتين ببعضهام.
كما لعبـت كوريـا الجنوبيـة ضـد
أوزبكسـتان وانتهـت بالتعـادل ،يف
حين تعادلـت إيـران مـع سـوريا
بهدفين لـكل منهما ،مـا أهّلهـا إىل
امللحـق اآلسـيوي وتأهلـت إيـران
وكوريـا مبـارشة إىل النهائيـات.
وأفـادت تقاريـر رياضية أنـه يف حال
ثبتـت املخالفـات ،سـتكون السـعودية
واليابـان وإيـران يف موقـف محـرج،
قـد يصـل لحد شـطب نتائج مـن يثبت
اتهامه.
وكان االتحـاد اآلسـيوي طالـب كافـة
االتحـادات اآلسـيوية يف حزيـران
املـايض باحترام مبـادئ الحيـاد
السـيايس يف اللعبـة ،وتحييدهـا عـن
الشـؤون السياسـية والدينيـة.

إىل مثانيــة ماليــن يــورو.
وقالـت الرشطة األوروبيـة إن التحقيق املشترك
أظهـر التالعـب يف  380مبـاراة يف بطـوالت
كبرى أهمهـا تصفيـات كأس العـامل وكأس
أوروبـا وبطـوالت الـدوري املمتاز يف عـدة دول
أوروبيـة.
شـخصا
وخلصـت التحقيقـات إىل تـورط 425
ً
يف  15دولـة يف فضيحـة الفسـاد هـذه ،بينهـم
حـكام ومسـؤولون والعبون وعنـارص إجرامية.
إطفاء األنوار يحقق الربح
عـام  1997تآمر رجال أعامل آسـيويون مرتبطون
مبكاتـب مراهنـات عىل إطفـاء األنـوار يف ثالثة
مالعـب تشـهد مباريات للـدوري اإلنكليـزي ،ألن
انتهـاء املباريـات بنتيجـة التعـادل كان مينـح
حـا كبرية.
بعـض مكاتـب املراهنـات أربا ً
إعادة السيناريو بين اإلمارات وسوريا
وكان إلطفـاء األنـوار دوره أيضً ـا عندمـا أطفئت
أنـوار مباراة اإلمـارات وسـوريا يف ملعب مدينة
العين اإلماراتيـة ،ملدة عشر دقائق.
وبعدمـا كان املنتخب السـوري مندف ًعـا ومتقد ًما
بهدفين وبحاجـة للثالـث للتأهـل إىل الـدور
األخير ،سـجل املنتخب اإلمـارايت هدفًا وشـتت
آمـال السـوريني الذيـن سـجلوا هدفًـا ثالثًـا مل
يكـن كاف ًيـا للتأهـل.
واتهـم اتحـاد الكـرة السـوري نظيره اإلمارايت
بـأن انقطـاع الكهربـاء كان مدبـ ًرا وأن معاملـة

الالعبين السـوريني كانـت سـيئة ،مـا أثـر عىل
أدائهـم ،بينما نفـى اإلماراتيـون أي تدبير
لالنقطـاع وقالـوا إنـه خطـأ فنـي.
مانشستر وليفربول
أشـهر حـوادث التالعـب وأقدمهـا ،كانـت عـام
 ،1915عندمـا عوقـب مثانية العبين من فريقي
مانشستر يونايتـد وليفربـول اإلنكليزيين،
بعدمـا أدينـوا بالتالعب لتفـادي هبـوط يونايتد
إىل الدرجـة الثانيـة.
وكانـت الشـكوى من مكاتـب مراهنـات خرست
ً
أمـوال طائلـة بعد مالحظـة حركة غير طبيعية
قبـل املبـاراة بأيام.
التالعب في المنطقة العربية
تعترب املنطقة العربية والرشق األوسط مساح ًة
فيها هامش كبريٌ للتالعب ،وتتحدث كثريٌ من
الجامهري عن اتهامات ببيع املباريات.
واعتقـل ثالثـة حـكام لبنانيين يف سـنغافورة،
بتحقيـق تالعـب مـن االتحـاد اآلسـيوي عـام
 ،2012وأصـدرت أحـكام بحق عد ٍد مـن الالعبني
تصـل إىل مـدى الحيـاة بسـبب تعاونهـم مـع
مكاتـب مراهنـات عامليـة.
ويف الدوري السـعودي خصم االتحاد السـعودي
ثلاث نقـاط مـن ناديـي الوحـدة والتعـاون
مـع غرامـات ماليـة بسـبب التالعـب يف نتائـج
املباريـات ،مـا أدى إىل هبـوط نـادي الوحدة إىل
الدرجـة الثانيـة عـام .2011
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"حانات وبكيني"..

نبيل الشربجي

 20صفحة

تعا تفرج
خطيب بدلة

سوريا "العلمانية" في عيون الصحافة الغربية
لم يسعفها أرشيفها في العثور على لقطة تمهيدية عن الحرب في سوريا ،ولم تجد شبكة "سي إن
ً
نقيضا للواقع الذي اطلعت عليه في سوريا ،فكان أن استعاضت بتسجيل أرشيفي
إن" ما يمكن أن يبرز
للمكتب اإلعالمي في "فيلق الشام" وآخر يحمل شعار "مكتب حلب اإلعالمي" ،لتستهل بهما تقريرها
المصور عن "جانب آخر من الحياة في سوريا".
عنب بلدي  -نور عبد النور
شـواطئ نظيفـة ،نسـاء يرتديـن
"البكينـي" ،رجـال يرشبـون
الكحوليـات ،وشـبان يتحدّثـون
اإلنكليزيـة بطالقـة ،صور "مدهشـة"
سـعى معـ ّد تقرير قنـاة "يس إن إن"،
املنشـور منتصـف آب املـايض ،إىل
التعبير عنهـا بلغـة "حامسـية" ،إىل
جانـب صور أخـرى عـن ر ّواد النوادي
الليليـة وحفلات الرقـص يف مدينـة
الالذقيـة.
عـن "سـوريا العلامنيـة" يف مناطقة
سـيطرة النظـام مقابـل "سـوريا
اإلسلامية املتشـددة" حيـث توجـد
فصائـل املعارضـة تتحـدّث شـبكات
جـه يسـعى
اإلعلام العامليـة ،يف تو ّ
النظـام السـوري إىل تعزيـزه عبر
اسـتقطاب موفـدي هـذه املؤسسـات
والسماح لهـم بالتصوير يف سـوريا،
بعد إرفاقهم بـ "مرشـدين سـياحيني"
على شـكل رجـال أمـن وعنـارص من
"حـزب اللـه" اللبنـاين.
"يب يب يس عربيـة" التابعـة
لهيئـة اإلذاعـة الربيطانيـة الشـهرية،
اسـتطاعت خلال األعـوام السـتة
املاضيـة ،أن تحافظ على وجودها يف
دمشـق ،مـن خالل مراسـلها (عسـاف
عبـود) الـذي بـدا مقربًـا مـن قـوات
األسـد وجهـات حكوميـة عـدّة ،لتبقى
بذلـك القنـاة واملوقـع املرتبـط بها يف
موقـف رمـادي مـن سياسـات النظام
تجـاه مناطـق سـيطرة املعارضـة.
ومل تلبـث "الرماديـة" أن انصاعـت

"بـكل رسور" لــ "حيـاة السـهر
الدمشـق ّية" ،ووجـدت نفسـها توث ّـق
صناعـة جديـدة مل تدخـل يف السـابق
ضمـن الخطـط اإلنتاجيـة لسـوريا،
را
ومل تكـن جـز ًءا يعـ ّول عليـه كثي ً
يف واردات بلـد تسـيطر عليـه عـادات
اجتامعيـة محافظـة.
"صناعـة السـهر والرتفيـه" هـي مـا
لفت نظـر عمـر عبد الـرزاق ،مراسـل
"يب يب يس" يف دمشـق ،حين
بحـث عـن جانـب اجتامعي يسـتطيع
أن يوث ّقـه يف املدينـة التـي تطحنهـا
الظـروف االقتصادية املرتدّيـة وتراجع
مسـتويات الخدمـات ،إذ اسـتطاع أن
يكتشـف مدى األربـاح التـي ميكن أن
تد ّرهـا هـذه الصناعـة على منتجيها،
ومقـدار الرضـا الـذي توفّـره للزبائن.
وعلى الرغـم مـن أ ّن غالبيـة أحيـاء
دمشـق مل تتعـ ّرض للدمـار ،عكس ما
حدث يف األحيـاء القريبة مـن الغوطة
الرشقيـة أو األحيـاء الجنوبيـةّ ،إل أ ّن
الواقع املعـاش يف مدينة دمشـق ليس
أفضـل بكثري مـن واقع املدن السـورية
األخـرى مـن ناحيـة التضييـق األمني
وتراجع مسـتويات املعيشـة.
"وسـعت البـارات الجديـدة نطـاق
ّ
عملهـا ،إذ ت ُخـرج الطـاوالت إىل
الشـوارع ،وعليهـا املرشوبـات
الكحوليـة ،ويغـص الشـارع والبارات
بنسـاء ورجال يرقصون على إيقاعات
غربية" ،بحسـب معـ ّد التقريـر ،الذي
يتحـدّث عـن دمشـق ذاتهـا الداخلـة
يف اإلحصائيـات املتداولـة حول نسـب
البطالة وتـردي األوضـاع االقتصادية،

متوسـط دخـل الفـرد يف
إذ ال يزيـد
ّ
سـوريا عـن  100دوالر أمريكي (50
ألـف ليرة سـورية تقري ًبا) ،مـا يجعل
 80%من السـكان يعيشـون دون خ ّط
ا لفقر .
مدينتـا حلـب وحمـص أيضً ـا وفّرتـا
مهما للبحث
مجال
ً
للصحافـة الغرب ّية
ً
عـن مالمـح علامنيـة مرشقـة يف
"الصـورة القامتة لسـوريا" ،كام هيأتا
منصـة إعالنيـة جيدة اسـتطاع النظام
ّ
أن يعـرض مـن خاللهـا "الصناعـات
املحدثـة يف سـوريا".
إذ لفتـت أجـواء السـهر يف مدينـة
حلـب انتبـاه الصحافـة الغربيـة التي
سـارعت إىل اإلشـادة "بـروح الحيـاة
يف مواجهـة الحـرب" ،على الرغـم
مـن أ ّن توثيـق هـذا الجانب يعـود إىل
مـا قبـل سـيطرة قـوات األسـد على
كامـل أحيـاء املدينـة ،أي حين كانـت
ترمـى أحيـاء بالرباميـل ،وترمى أخرى
بـورود الصحافـة الغربيـة لفـرط
"حضاريتهـا".
مدينـة حلـب التـي تعـ ّد مـن أكثر
املـدن السـورية دمـا ًرا خلال الحرب،
والتـي خسرت عشرات اآلالف مـن
سـكانها ،اسـتطاعت بعـد خـروج
فصائـل املعارضة نهايـة العام املايض
أن تثبـت نظريـة الصحافـة الغربيـة
التـي بثّـت االحتفـاالت الراقصـة يف
شـوارع املدينـة ،ونقلت طـرق التعبري
"املنفتـح" عـن الفـرح يف املدينـة.
وبينما يُحظـر على مئات املؤسسـات
اإلعالميـة أن تدخـل سـوريا ،يسـعى
النظـام إىل اسـتقطاب مراسلي

الغربيـة
والقنـوات
الصحـف
املشـهورة ،والسماح لهـم بالتجـ ّول
يف سـوريا لتوثيـق الحيـاة يف
املناطـق التـي يسـيطر عليهـا ،ومنهم
مراسـل صحيفـة "فايننشـال تاميـز"
الربيطانيـة ،إيريـكا سـولومون ،التي
قطعـت رحلتهـا مـن دمشـق إىل حلب
مـرو ًرا بحمـص برفقـة عنـارص مـن
قـوات األسـد ،ثم كتبـت "روايـة املدن
الثلاث" كام تيسر لهـا أن تعاين تلك
املـدن.
قــد ال تكــون الجوانــب التــي
غطّتهــا مراســلة "فايننشــال تاميــز"
ومراســا "يب يب يس" و"يس إن إن"
غريبــة عــن الواقــعّ ،إل أنهــا ليســت
واق ًعــا بأكملــه ،وقــد تبلــغ هــذه
التغطيــة نذيــر خطــر كونهــا تركّــز
عــى خلــق صــورة أخــرى يف مخيلــة
املتلقــن الغربيــن تغطّــي عــى
صــورة املجــازر الســابقة وحمــات
القصــف باألســلحة الكيامويــة ،مــا
يعنــي انخفــاض درجــة الحــاس
يف التعاطــف والرغبــة يف محاســبة
املتو ّرطــن.
"ال حرائـق هنـا ..فقـط دخـان
الرنجيلـة" ،أمـا عـن حجـم الدمـار
يف سـوريا والـذي يصـل إىل حدود
"ال مثيـل لهـا" ،بحسـب وصـف
األمـم املتحـدة ،فهـو غير مـريئ،
وقـد يكـون مختبئًـا خلـف الدخان،
يف حين ميكـن أن يسـتغل صحفـي
"يب يب يس" صـوت قذائـف
النظـام لالسـتمتاع "بإيقـاع الحيـاة
الطبيعيـة يف سـوريا".

وسعت البارات الجديدة
فتخرج
نطاق عملها ُ
الطاوالت إلى الشوارع،
وعليها المشروبات
الكحولية ويغص
الشارع والبارات بنساء
ورجال يرقصون على
إيقاعات غربية
حانة في دمشق ( 2016 -سبوتنيك)

ألعبر على تركيا
َ
ْ ُُ ْ
وأك ِّي ْ
ف
وأشرب تتن
معبر بـاب الهـوى الـذي يسـميه األتـراك
" "Cilvegözüوتعنـي "العين املبللـة"،
أعلنـت إدارتُـه ،قبـل أيـام ،مواعيـدَ عـودة
ْ
سـمح لهم
بعـض الالجئين السـوريني الذين ُ
بزيـارة أهاليهـم املناطـق يف املحـررة خلال
عيـد الفطـر ،أي قبـل ثالثـة أشـهر ،ونَظَّمـت
بدخولهـم جـداول اسـمية( .املصـدر :عنـب
بلـدي).
ً
سـيل
هـذا الخبر ،الـذي يبـدو عاديًـا ،جعـل
مـن الذكريـات يتدفـق إىل ذاكـريت ،بـد ًءا
مـن  10آب  2012حينما جئـت بسـياريت
مـن معـرة مرصيـن إىل بـاب الهـوى ،سـالكًا
طريقًـا جبليـة ،تتفـرع عـن بلـدة رسمـدا،
بقصـد أن أتجنـب املـرور بنقطـة عسـكرية
صغيرة كانت هـي املتبقيـة لنظام األسـد يف
وعبرت الحـدود ،وكان العبور ،يف
ُ
املنطقـة..
ً
سـهل ،بسـيطًا ،وكأنـه ترجمـ ٌة
تلـك األيـام،
واقعيـة لألغنيـة التـي كان يغنيهـا مطربـو
األعـراس والحفلات يف سـوريا وتقـول:
ـف.
بر على تركيـا،
ُتن وأكَ ِّي ْ
وأرشب ت ُ ْ
ْ
ألَ ْع ُ ْ
عربت،
ُ
ت" ،فقـد
ومـع أننـي "مبطـل رشب ال ُت ُ ْ
وأقمـت يف مدينـة الريحانيـة التـي تبعـد
ُ
اسـتأجرت
ُ
عـن املعبر سـبعة كيلومترات.
واسـتقدمت زوجتـي وابنـي الصغير..
ُ
بي ًتـا
وكنـت ،خلال إقامتـي هنـاك ،مثـل مكـوك
ُ
الحايـك ،رايـح جايـة على املعبر ،أسـتقبل
َمـ ْن يـأيت لزيارتنـا مـن البلـد ،وأودع الذيـن
انتهـت زيارتهـم ،وأتفـرج ،يف كل مـرة ،عىل
السـيارات الشـاحنة الصغيرة التـي تحمـل
الجئين جـددًا ،قادمين مـن بالدنـا ،مـع مـا
يلـزم لهـم مـن األمتعـة واملـواد الغذائيـة،
وآخريـن عائديـن إىل سـوريا ،وكأن املقام يف
هـذه البلاد مل يطـب لهـم.
يف هـذا املعبر الجميـل نَشَ ـطَ ْت تجـار ُة
العبـور ،وكان فتيـ ٌة أتـراك ذوو برشة سـمراء
يقفـون يف مـكان بارز عنـد املدخـل واملخرج
ويـرددون بالعـريب :تهريـب ،نظامـي،
تهريـب ،نظامـي ..فالداخلـون بشـكل نظامي
يحتاجـون ملـن يسـاعدهم يف اسـتكامل
خ ْتـم الجـوازات ونقـل الحقائـب،
إجـراءات َ
والذيـن ال ميتلكـون جـوازات سـفر يضطرون
للدخـول تهري ًبـا ،وكان التهريـب وقتئـذ
ً
سـهل ،حتـى إن أحـد أبنـاء معـرة مرصيـن
كان قاد ًمـا لزيـارة أقاربـه ،وقـرر أن ال يدفـع
الــ  50لرية تركيـة التـي يتقاضاهـا املهربون
لقـاء إدخـال النفـر ،فـكان يتـوكل على اللـه
ويدخـل ،فيمسـكه الجنـود ويعيدونـه ،ثلاث
أو أربـع مـرات حتى ملـوا منه وتركـوه يعرب..
ويف وقـت الحـق قـررت الحكومـة تشـديد
الرقابـة على املعابـر ومسـارات التهريـب،
وبقـي السـوريون مسـتمرين يف الدخـول،
إمـا بشـكل نظامي مـن بـاب الهـوى ،أو عرب
حلّـة" يُطَ ِّوفُونَـهُ فوق
وعـاء كبير يسـمى "ال َ
نهـر حـدودي ضحـل ،ويُدْ ِ
خلُـون فيـه الرجال
والنسـاء واألطفـال.
كان املقيمـون يف هـذه املناطـق الحدوديـة
يشـعرون بـأن إقامتهـم مؤقتـة ،ومـا هي إال
عضـة كوسـاية ويسـقط ابـن حافـظ األسـد
صيـت إجرامـه إىل أقـايص
ُ
الـذي وصـل
األرض ،ويرجعـون ،و َمـ ْن كان يسـتأج ُر بي ًتـا
ال يدفـع سـوى أجـرة شـهر واحـد ،وكثريون
مل يُ ْق ِد ُمـوا على رشاء مدفـأة وحطب للشـتاء
الـذي أصبـح على األبـواب ،على أسـاس
ُت
أننـا "مـو مطولين ،بـس جايين نشرب ت ُ ْ
ـف ".
ونْكَ ِّي ْ
اآلن ،بعـد سـبع سـنوات عجـاف ،هـا نحـن
أوالء ننظـم دور الدخـول والخـروج إىل تركيا،
(مـع أنـو مبطلين التتن) ،واألسـد املجـرم
مايـزال يقتـل السـوريني ،بنجـاح!

