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تراجعـت ثقـة املواطـن السـوري باملؤسسـات
الحكوميـة بعـد الثـورة ،تزام ًنـا مـع تدهـور
مسـتوى الخدمـات ،وخـروج عـدد كبير مـن
الكـوادر العاملـة فيهـا ،وانعـدام الرقابـة على
الفسـاد املتزايد ،األمـر الذي كان لصالـح القطاع
الخـاص وزاد اإلقبـال عليه يف مختلـف املجاالت،
وليسـت املـدارس واملشـايف باسـتثناء مـن ذلك،
لكـن إقبال السـوريني على القطـاع الخاص هو
يف مجملـه اضطـرار ال اختيار ،ودليل عىل سـوء
حـال القطـاع الحكومـي ،ال على جـودة القطاع
الخـاص ،يف وقـت صـار فيـه تحصيـل الخدمة

الجيدة يف سـوريا حكـ ًرا عىل أصحـاب الرثوات.
“يف بدايـة العـام الـدرايس املـايض قررنـا نقل
عبيـدة لواحـدة من أفضـل املـدارس الخاصة يف
حامة ،بعـد مالحظتـي تراجع مسـتواه التعليمي
كل سـنة مقارنـة مبـا سـبقها ،األقسـاط غاليـة،
ولسـنا أغنيـاء ،لكننـي طلبت مسـاعدة مـن أخي
يف الخليـج ،اتفقنـا أنـا ووالـده أننـا سـنقلص
مصروف كل يشء إال العلم” ،تقـول والدة عبيدة،
عـن تجربـة ابنهـا يف تلقـي التعليـم الخاص.
تقـول أم عبيـدة إن خيـار املـدارس الخاصـة مل
حـا قبـل الثـورة...
يكـن مطرو ً
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هل تثبت قوات األسد مواقعها في دير الزور؟
عناصر من قوات األسد في محيط مدينة دير الزور أيلول )AP( 2017

انخفضت وتيرة الهجوم المعاكس الذي بدأه تنظيم "الدولة اإلسالمية" األسبوع الماضي ضد مواقع قوات األسد
في محافظة دير الزور ،لتتصدر األخيرة المشهد العسكري بعملية جديدة أطلقتها تجاه مدينة الميادين ،المعقل
األساسي للتنظيم ،وسط غارات جوية مكثفة من قبل الطيران الروسي ،أجبرت جميع قاطنيها على النزوح منها.
عنب بلدي  -خاص
وبحسـب وسـائل إعالم النظـام ،وصلت
قـوات األسـد وامليليشـيات الرديفـة إىل
األحيـاء الغربيـة ملدينـة امليادين ،وسـط
اشـتباكات يوميـة تحـاول مـن خاللهـا
دخـول املدينـة ،وكسر نفـوذ تنظيـم
"الدولـة" اإلسلامية" فيهـا.
بينما نفت مصـادر إعالمية مـن املنطقة
لعنـب بلـدي وصولهـا إىل مشـارف
املدينـة ،مشير ًة إىل أنهـا ماتـزال يف
نقاطهـا األخيرة مبحيـط مطـار ديـر
الـزور العسـكري.
وكان التنظيـم أجبر قـوات األسـد
األسـبوع املـايض على االنسـحاب مـن
عـدة نقـاط "استراتجية" لهـا يف ريف

ديـر الزور الغريب ،وسـيطر على أجزاء
مـن األوتوستراد الـدويل دمشـق -دير
الـزور ،كما حقـق تقد ًمـا واسـ ًعا يف
الباديـة السـورية ،ووصـل إىل املحطـة
الثالثة ،كام سـيطر عىل مدينـة القريتني
يف ريـف حمـص الجنـويب.
"امتداد الزيت على بقعة الماء"
على خلفيـة االنسـحابات األخيرة التي
شـهدتها جبهـات قـوات األسـد يف ديـر
الـزور ،طرحت عدة تسـاؤالت عـن قدرة
"الجيـش السـوري" عىل تثبيـت مواقعه
يف املدينـة ومحيطهـا ،خاصـ ًة بعـد
ظهـور قدرتـه العسـكرية يف املنطقـة
مبظهـر "هـش قائم على الزحـف دون
التثبيـت".

ويف حديـث مـع العقيـد الطيـار ،حاتـم
الـراوي ،ابـن مدينة ديـر الـزور ،قال إن
"جيـش النظـام تقـدم إىل ديـر الـزور
بجنـود مرهقين وبأعـداد قليلـة".
وأضـاف أنـه "رغـم املسـاندة املقدمـة
مـن امليليشـيات اإليرانيـة والعراقية ،إال
أنهـا غير كافية لخـوض هكـذا معركة،
إضافـ ًة إىل انخفـاض الجاهزيـة يف
آلياتـه" ،واصفًـا تقدمـه يف املحافظـة
بـ"امتـداد بقعـة الزيـت على وجـه
املـاء ،إذ اعتمـد بشـكل أسـايس على
اإلسـناد النـاري مـن الطيران الرويس،
لذلـك كان هشً ـا وغير قادر عىل مسـك
األرض".
وبحسـب الـرواي" ،ميكـن لقوات األسـد
يف مدينـة ديـر الـزور وريفهـا الغـريب

أن تثبـت بعـض املواقع ،بسـبب انضامم
بعـض أبنـاء املنطقـة معهـا كمجموعـة
مهنـى الفيـاض أحـد شـيوخ البورسايا،
ونـواف الراغـب البشير ومجموعـة من
البكارة".
أمـا يف املناطـق األخـرى فمـن املمكن أال
را
يكـون قـاد ًرا على الثبـات فيها ،مشي ً
إىل أنـه "حتـى لـو تسـاهل معـه تنظيم
الدولة ،إال أنه سـيجد مقاومة رشسـة يف
الريـف الرشقي".
وكانت قـوات األسـد حققت منـذ مطلع
أيلـول  2017الجـاري تقد ًمـا واسـ ًعا
على حسـاب التنظيـم ،وسـيطرت عىل
األوتوستراد الـدويل دمشـق -ديـر
الـزور بشـكل كامـل ،بعـد انسـحاب
تنظيـم "الدولـة" مـن عقـدة الشـوال

وبلـدة كباجـب.
ووصلـت إىل الضفـة الرشقيـة مـن نهر
الفـرات وسـيطرت على قريـة خشـام
"االستراتيجية" ،القريبـة مـن الحقـول
النفطيـة ،وذلـك بعـد ضـم مسـاحات
واسـعة بين اللـواء  136ومطـار ديـر
الزور العسـكري ،والسـيطرة عىل أحياء،
منهـا حويجة صكـر يف الجهـة الغربية
للفرا ت .
هل ُيستدرج األسد
إلى "كمين" الميادين
يف  6ترشيـن األول الجـاري ،ذكـرت
وسـائل إعلام النظـام أن قـوات األسـد
دخلـت األحيـاء الغربيـة ملدينـة امليادين،
وسـيطرت على املخبـز اآليل وسـوق
الهـال والصوامـع ،إضافـ ًة إىل قلعـة
الرحبـة جنـوب غـريب املدينـة.
وأضافـت أن "الجيـش التف عبر طريق
صحـراوي انطالقًـا مـن تلال الثردة
وطريـق املياديـن القديـم ووصـل إىل
املدينـة".
وقـال مديـر شـبكة "ديـر الـزور ،"24
عمر أبو ليلى ،إن السـيطرة التي تحدثت
عنهـا وسـائل إعلام النظـام ال أسـاس
را إىل أن طريـق
لهـا مـن الصحـة ،مشي ً
مطـار ديـر الـزور العسـكري– امليادين
مايـزال تحـت سـيطرة تنظيـم "الدولـة
اإلسلامية".
وأضـاف يف حديـث لعنـب بلـدي أن
"التنظيـم يحـاول حال ًيا جر قوات األسـد
إىل كمين يف مدينـة املياديـن ،خاصـ ًة
بعـد نـزوح كافة املدنيين منهـا ،وغياب
الظهـر العسـكري الـذي سـيعتمد عليـه
يف األيـام املقبلـة".
وتبلـغ املسـافة بين املطـار العسـكري
رتا،
ومدينـة املياديـن أكرث مـن  45كيلوم ً
وأوضـح الناشـط اإلعالمـي أن قـوات
األسـد ال ميكنهـا دخـول مدينـة امليادين،
إال بالسـيطرة على الباديـة املمتـدة عىل
أطـراف منطقـة البوليل.
وبالتزامـن مـع إعالن قوات األسـد دخول
أحيـاء امليادين ،عـرض تنظيـم "الدولة"
صـو ًرا لعشرات القتىل من قوات األسـد،
قـال إنهم قتلـوا أثنـاء محاولتهـم دخول
أطـراف املدينة.
واعتبر العقيـد الـراوي أن مدينـة
املياديـن سـتكون "صعبـة" أمـام قوات
األسـد ،التـي ال متلـك أي وضع عسـكري
يسـاعدها على االمتـداد.

رجل في األخبار

العكيدي
يعود لقيادة
العسكر
في سوريا

يعود اسـم العقيد املنشـق عبد الجبـار العكيدي إىل
الواجهـة مجـددًا ،بعـد أربع سـنوات من اسـتقالته
مـن رئاسـة “املجلـس الثـوري” يف حلـب ،والتـي
عزاهـا حينهـا إىل تشرذم املعارضـة السـورية،
وخـذالن املجتمع الـدويل للسـوريني.
وتكـررت صـور العكيـدي ،يف األيـام القليلـة
املاضيـة ،يف ريـف حلـب الشمايل ،بعـد تعيينـه
معاونًـا لوزير الدفاع يف “هيئـة األركان” إىل جانب
العقيـد حسـن حمادة ،والتي أعلـن عن تشـكيلها
مـن قبـل “الحكومـة السـورية املؤقتـة” ،وبعـض
الفصائل العسـكرية املنضويـة يف “الجيش الحر”.
ينحـدر القيـادي مـن قريـة زيتـان بريـف حلـب
الجنويب ،وانشـق عـن النظام السـوري يف  19أيار
 ،2012وقـاد معركـة حلب التـي بـدأت يف حزيران
 ،2012والتـي سـيطر خاللها “الجيـش الحر” عىل
عـدد كبير مـن أحيـاء املدينـة ،وتـوىل فيما بعـد
قيـادة “املجلـس العسـكري” يف املحافظـة.
وحظـي بشـعبية كبيرة يف األوسـاط السـورية
حينهـا ،اكتسـبها بــ “تواضعـه للمقاتلين”،
ومشـاركته السـابقة يف معارك اعتربت “مفصلية”
منـذ مطلـع الثـورة السـورية ،كمعركـة القصير
التـي شـارك فيهـا إىل جانب قائـد لـواء “التوحيد”
عبـد القـادر الصالح ،إضافـ ًة إىل معركة السـيطرة
عىل مطـار منـغ العسـكري.
عقـب اسـتقالته اتخـذ العقيـد املنشـق موقفًـا

مـن املعارضـة السـورية ووصفهـا بأنهـا متثـل
نفسـها فقط ،واتهـم املعارضني بالتهـاون بالدماء
والسـعي وراء املناصـب.
وبعـد تسـليمه املنصـب العسـكري الجديـد يف
“هيئـة األركان” تكـرر ظهـور العكيـدي إىل جانب
رئيـس الحكومـة املؤقتة ،جـواد أبو حطـب ،وقادة
“الجيـش الحـر” شمايل حلـب ،ضمـن اجتامعات
غير معلنـة لبحـث إجـراءات “هيئـة األركان”
وتشـكيالتها العسـكرية.
وكانـت آخر اللقـاءات وضـع حجر األسـاس ألكرب
أكادمييـة عسـكرية يف الريـف الشمايل مـن قبل
فصيـل “لـواء املعتصـم” ،وذلـك عقـب اإلعلان
عـن الكليـة العسـكرية التابعة لــ “فـرق الحمزة”
والتـي سـتكون ضمـن الخطط التـي تسير عليها
“األركان” يف املنطقـة.
مل يكـن للعكيـدي أعـداء كثر أثنـاء تسـلمه
“املجلـس العسـكري” لحلـب ،سـوى مـن جانـب
النظـام السـوري ،فقـد بنـى عالقـات مـع القوات
الكرديـة يف مدينـة عفرين شمايل املحافظة ،إىل
جانـب القـوات املوجـودة يف مدينـة عين العـرب
(كوبـاين).
ويف ترصيحـات سـابقة لـه أواخـر  2014أعلـن
إرسـال  200مقاتـل مـن “الجيـش الحـر” إىل عني
العرب كمـؤازرة ضد قـوات “دولة العراق والشـام”
(تنظيـم “الدولـة اإلسلامية” حال ًيا).

إال أن تسـجيالت مصورة له قبل اسـتقالته بأشـهر،
اتهـم فيها “حـزب االتحـاد الدميقراطـي” ) )PYD
بـ “الطعـن بالخارصة” والخـذالن ،داع ًيا لنقض أي
اتفـاق معه.
املوقـف مـن “دولـة اإلسلام يف العـراق والشـام”
كان مختلفًـا ،إذ قـال العكيـدي يف لقـاء سـابق
مـع تلفزيـون “أورينـت” إن “عالقتـه مـع دولـة
العـراق والشـام جيـدة ،والتواصل شـبه يومي لحل
الخالفـات واملشـاكل آنـذاك”.
وأشـار إىل أن “األمـور بالنسـبة لدولـة العـراق
والشـام يوجـد فيهـا تهويـل وتسـليط ضـوء كبري
(…) القسـم األكبر ليـس تكفرييًـا ،إمنـا البعـض
منهـم لديهـم فكـر خاطـئ”.
إال أن هـذا املوقـف تغير يو ًمـا بعـد يـوم ،ضمـن
سلسـلة مقابلات تلفزيونيـة على الفضائيـات
العربيـة ،أكـد فيهـا أن “دولـة العراق والشـام” هي
صنيعـة النظـام السـوري ،ويجـب على القـوى
الدوليـة الفاعلـة يف امللف السـوري القضـاء عليها
بشـكل نهـايئ.
يعـود العكيـدي ليتصـدر املشـهد العسـكري
للمعارضـة السـورية حال ًيـا ،تزام ًنـا مـع الحديـث
عـن “جيـش وطنـي موحـد” لكافـة الفصائـل
العسـكرية نواتـه يف ريـف حلـب الشمايل ،على
ً
وصـول إىل
أن يضـم كافة التشـكيالت العسـكرية
الجنـوب السـوري.
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إدلب تترقب مصيرها وتركيا تسعى لعزل عفرين
تترقب محافظة إدلب مصيرها بحذر ،مع بدء دخول الجيش التركي وفصائل "الجيش الحر" من منطقة "درع الفرات" ،وبينما يتوقع مراقبون
مواجهات ضد "هيئة تحرير الشام" ،تقول تركيا إنها ستنتشر دون أي معارك في إطار "تخفيف التوتر".
عنب بلدي  -خاص

ومع بدء دخول التعزيزات من الحدود،
السبت  7ترشين األول ،برزت تساؤالت
مختلفة حول نية تركيا من العملية ،والتي
يبدو أنها تسعى لقطع الطريق عىل "وحدات
حامية الشعب" الكردية ،التي تسيطر عىل
مدينة عفرين غريب حلب ،وتسعى إلنشاء
ممر بحري مع البحر املتوسط ،من خالل
السيطرة عىل جزء من إدلب.
وهذا مـا تدعمـه نظرية طرحتهـا مراكز
أبحـاث ،مفادهـا أن التدخـل التريك يف
الشمال ،يعـود ألن أنقـرة تدفـع باتجاه
تحجيـم "حـزب االتحـاد الدميقراطـي
الكـردي" ( )PYDوصـد محاوالتـه
يف تحقيـق االتصـال الجغـرايف بين
الكانتونـات الثالثـة.
مـع غمـوض تفاصيـل التدخـل الرتيك،
تحدثـت مصـادر عـن اتفـاق بين أنقرة
و"تحريـر الشـام" ،إال أن قياديًـا يف
"الجيـش الحـر" (طلـب عـدم ذكـر

اسـمه) ،قـال لعنـب بلـدي إن "االتفـاق
را
مبـديئ واملفاوضـات مسـتمرة" ،مشي ً
إىل أن "الهيئـة قبلـت بدخـول األتـراك
ولكـن العقبة األساسـية تكمن يف إرشاك
فصائـل درع الفـرات".
مواجهات أم انتشار؟
خمسـة قياديين يف "درع الفرات" أكدوا
لعنـب بلـدي دخولهـم ملواجهـة "تحرير
الشـام" يف إدلـب ،ترافـق ذلـك مـع
ترصيحـات الرئيس التريك ،رجب طيب
أردوغـان ،السـبت ،وقـال إن فصائـل
"الجيش الحر" سـتتوىل عمليـة الدخول
إىل محافظـة إدلـب.
وشـهدت الحـدود السـورية -الرتكيـة،
توتـ ًرا على خلفيـة اسـتهداف "تحريـر
الشـام" ،مسـاء الجمعة ،آليـة تركية كانت
تحـاول إزالـة أجزاء مـن الجـدار الفاصل
على الحـدود ،تبعهـا اسـتهداف مدفعي
تريك على مواقـع "الهيئة" قـرب أطمة.
وقالـت مصـادر إعالميـة مـن املنطقـة

لعنـب بلـدي ،إن "تحريـر الشـام"
تحشـد عسـكريًا يف ريف حلـب الغريب،
ومحيـط معرب بـاب الهـوى الحـدودي،
مضيفـ ًة أن أنقـرة أزالـت أجـزاء مـن
الجـدار العـازل بين أطمـة وعقربـات،
وقرب كفرلوسين املجاورة لبـاب الهوى.
مـن املقـرر أن تنتشر عنـارص مـن
الجيـش التريك ضمـن حـدود منطقـة
"خفـض التوتـر" املحـددة يف إدلـب
(مبوجـب االتفـاق) ،ومهمتهم األساسـية
تحقيـق اسـتدامة لوقـف إطلاق النـار
بين مختلـف األطـراف.
وكالة "األناضول" ذكرت ،السـبت ،أن وحدات
الجيـش التريك ستشـكل نقـاط تفتيـش
ومراقبـة يف إدلـب ،مشير ًة إىل أن مصـادر
عسـكرية ودبلوماسـية أكدت أن التدخل "لن
يكـون عملية عسـكرية بـل انتشـار فقط"،
وأكدت أن االشـتباك مع قوات األسد أو عنارص
محليـة "أمر غير وارد".
إال أن أردوغـان أكـد خلال كلمـة يف
االجتماع التشـاوري لـ"حـزب العدالـة

والتنميـة" ،أن "الجيـش التريك أجـرى
اسـتعداداته آخـذًا بالحسـبان جميـع
املخاطـر األمنيـة املحتملـة".
دور روسيا في التدخل
عقـب كلمـة أردوغـان نقل موقـع "TRT
 "Worldووسـائل إعلام عربيـة ،عـن
الرئيـس التريك قولـه ،السـبت ،إن تركيا
سـتدخل إىل إدلـب بـ ًرا ،بينما سـيتمثل
دور روسـيا بالحامية الجوية يف العملية.
وقـال مصدر عسـكري يف "الجيش الحر"
لعنـب بلـدي ،إن مـا نقل عـن دور روسـيا
"ترصيحـات رعنـاء تعبـث بشـكل غير
مبارش بالدم السـوري" ،مؤكدًا أن "روسـيا
سـتحمي جـ ًوا خط االشـتباك بين الجيش
الحـر وقـوات األسـد" ،ولفـت إىل أن موعد
التوجه إىل إدلب "مجهـول ومل يُحدد بعد".
رفضـت "تحريـر الشـام" التعليـق عىل
موضـوع دخـول تركيـا إىل إدلـب ،بينام
قـال ناشـطون إنهـا تحشـد يف ريـف
حلب الغـريب ،املـكان الذي تنـوي أنقرة

إنشـاء قاعدة عسـكرية فيه ،وتحديدًا يف
جبـل الشـيخ بـركات ودارة عزة.
تضـم محافظـة إدلـب أكثر مـن 2.9
مليـون مـدين ،كثير منهـم هجـروا من
مناطـق أخـرى ،بحسـب إحصائيـات
الحكومـة املؤقتـة ،وبني مرحـب ورافض
للتدخـل التريك ،ينتظر أولئـك مصريهم
يف ظـل التطـورات املتسـارعة التـي
شـهدتها املنطقة ،متخوفني من اشـتعال
الحـدود بين سـوريا وتركيـا.
برز الحديث عن التدخل الرتيك
منذ مطلع أيلول املايض ،وعزز
دخول إدلب ضمن مناطق
"تخفيف التوتر" ،مبوجب
مخرجات "أستانة  ،"6دخول
قوات تركية ،وهذا ما أكد عليه
رعاة املحادثات ،عىل أن ترافقها
قوات روسية وإيرانية وفق آلية
تنسيق مل تحدد.

"الهيئة" تحاصر "أبو دالي"

هل يوقف التدخل التركي في إدلب
معارك شرقي حماة؟
ً
ّ
ً
حصارا كامل على قرية أبو دالي ،خالل معارك
غير هجوم "هيئة تحرير الشام" خارطة السيطرة شرقي حماة وجنوبي إدلب ،بعد فرضها
بدأتها صباح الجمعة  6تشرين األول ،كما سيطرت على بعض القرى المحيطة في المنطقة ،وسط توقعات باالنسحاب الكامل مع بدء دخول
الجيش التركي إلى إدلب.
عنب بلدي  -خاص

ووفـق ما قـال مراسـل عنب بلـدي ،فإن
"الهيئـة" ثبتـت نقـاط سـيطرتها يف
قريـة املشيرفة وحواجزهـا ،إضافـة إىل
حاجـز أم الرتيكية وكتيبـة الصواريخ ،إال
أن مصـادر عسـكرية رجحت انسـحابها
لتدعيـم نقـاط متركزها قـرب معرب "باب
الهـوى" الحـدودي مع سـوريا.
وكالــة "إبــاء" الناطقــة باســم "تحريــر
الشــام" ،نقلــت عــن القائــد العســكري
يف غرفــة عمليــات ريــف حــاة
الشــايل ،جهــاد الحمــوي قولــه،
الســبت  7ترشيــن األول ،إن "الهيئــة"
وســعت ســيطرتها واســتحوذت عــى
تــل أســود ،بعــد انســحاب قــوات
را إىل صــد هجــات
األســد ،مشــ ً
متكــررة عــى املشــرفة.
التقـدم تزامـن مـع مواجهـات بين
مقاتلي "الهيئـة" يف قريتـي القاهـرة
والطليسـية ،بينما نفى النظام السـوري
تقـدم "تحريـر الشـام" يف املنطقـة،
معل ًنـا صـد كافـة محـاوالت االقتحـام.
وتتزامـن املعـارك مـع بـدء دخـول
الجيـش التريك إىل إدلـب ،الـذي تقول
أنقـرة إنها يف إطـار "تخفيـف التوتر"،
بينما ترجـح مصـادر عسـكرية حدوث
مواجهـات بين "تحريـر الشـام"،
وفصائـل "درع الفـرات" التـي تدعمهـا
تركيـا.
اسـتكامل
ً
وتعتبر املعـارك يف املنطقـة
لعمـل عسـكري بدأتـه يف ريـف حماة
الشمايل والرشقـي 19 ،أيلـول املايض،
قـرى،
وسـيطرت خاللـه على خمـس
ً
اسـتعادتها قوات األسـد بعد سـاعات من
بـدء املعركة.

ماذا تعرف عن قرية أبو دالي؟
تتبـع قريـة أبـو دايل إداريًـا لناحيـة
التامنعـة يف منطقـة معـرة النعمان،
بريـف إدلـب الجنـويب ،ويبلـغ عـدد
شـخصا ،بحسب إحصاء
سـكانها 8075
ً
عـام  ،2011الصـادر عـن وزارة اإلدارة
املحليـة يف حكومـة النظـام السـوري.
ويعتبر الهجـوم مؤخـ ًرا على القريـة،
األول مـن نوعـه منـذ سـنوات ،كونهـا
منطقـة استراتيجية فاصلة بين مناطق
النظـام السـوري واملعارضـة ،ومحيـدة
عـن املعـارك منـذ عـام .2014
تخضـع القريـة لسـيطرة عشـائر موالية
للنظام السـوري ،برئاسـة عضـو مجلس
الشـعب السـابق ،الشـيخ أحمد درويش،
را يف الحفاظ عليها
الذي لعـب دو ًرا كبي ً
بعيـدًا عـن أي معـارك ،مبوجـب عالقاته
مـع النظـام ،إضافـة إىل تواصلـه مـع
فصائـل املعارضة.
ودرويـش مـن مواليـد أبـو دايل ،1959
ويحمـل شـهادة ثانويـة فقـط ،ونجـح
يف انتخابـات مجلـس الشـعب يف
دورة  ،2012عـن فئـة قطـاع العمال
والفالحين.
بدايـة الثـورة السـورية ،أعلـن درويـش
والءه للنظـام ،يف مقابلـة نرشتهـا قنـاة
"الدنيـا" املواليـة ،ومتكـن مـن تشـكيل
ميليشـيا خاصة به سـاندت قوات األسـد
يف معاركـه بريـف حامة.
وتوصـف القريـة بـ"املنطقـة الحـرة"،
كونهـا تعتبر أهـم الحواضـن التجارية
الفاصلـة بين مناطـق النظام السـوري
واملعارضـة ،إذ كانـت تعـج بالبضائـع
التي تسـتفيد منهـا مختلـف القوى عىل
األرض.
ويعـد طريـق "حماة -أبـو دايل-

املناطـق املحـررة" ،رشيان حيـاة للتجار
واملهربين على حـد سـواء ،ويعمـل
مبوجـب تنسـيق واتفاقـات متبادلـة بني
مختلـف األطـراف لتسـهيل الحركـة،
ويسـتخدم الطريـق للتبـادل التجـاري
بني مناطـق النظـام و"املحـررة" ،وذلك
بدخـول املـواد الغذائيـة مـن طـرف
املعارضـة ،يقابلهـا دخـول املحروقـات
مـن جهـة مناطـق النظـام.
وال ميكــن ألحــد أن يعــرض القوافــل
عــى طــول الطريــق ،وفــق مصــادر
عنــب بلــدي ،التــي أكــدت أن هنــاك
عمليــة مقايضــة تجاريــة ،لالســتفادة
بتعويــض نقــص الســلع واملــواد

األساســية لــدى كل طــرف.
وغـدت القريـة ممـ ًرا لتهريـب البضائـع
التـي تدخـل مـن تركيـا ،إىل داخـل
مناطـق النظـام السـوري ،وميكـن ألي
تاجـر إدخـال بضاعتـه إىل قريـة (أبـو
دايل) ومنهـا إىل مناطـق النظـام ،دون
أي مسـاءلة مـن الحواجـز األمنيـة ،عـن
طريـق ترفيق حمولتـه بسـيارات حامية
من عنـارص درويـش ،ملنـع الحواجز من
تفتيشـها ،مقابـل دفـع مبالـغ ماليـة.
كما تحولـت إىل مناطـق تهريـب
املواطنين املطلوبين أمن ًيـا للنظـام ،إىل
داخـل مناطـق املعارضـة مقابـل مبالـغ
قـد تفـوق ثالثـة آالف دوالر.

وتحولـت "أبـو دايل" إىل مـكان
للتفـاوض بين أشـخاص ممثلين أو
مقربين مـن املعارضـة والنظـام حـول
عـدة قضايـا يف املنطقـة ،وقـال الباحث
األكادميـي ،الدكتـور أميـن هـاروش،
إنهـا احتضنـت اجتام ًعـا لقياديين مـن
"تحريـر الشـام" مـع الجانـب الرويس.
وتحـدث هـاروش يف  13أيلـول املايض
عـن أن "النرصة عقـدت لقـاءات مع وفد
رويس يف بيـت أحمـد الدرويـش بقرية
أبـو دايل" ،مضيفًـا أن "االجتامعـات
كانـت تحـت األضـواء وعلى العلـن"،
واعتربهـا "خيانـة وبيـع لدماء الشـهداء
على قواعدهم".
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من سيقبض على مفاتيحه؟

درعا تحت ضغوطات معبر نصيب
احتل معبر نصيب المشهد العام في محافظة درعا في األيام الماضية ،على خلفية تحركات أردنية مكثفة إلعادة فتحه من جديد بعد أكثر من عامين
ونصف من توقفه .وتمثلت التحركات بطرح أردني تم تقديمه للمعارضة في درعا بعد اجتماع في عمان ،والتي حملته معها إلى الداخل للتباحث مع
الفعاليات المدنية والعسكرية قبل صياغة الرد الرسمي.
عنب بلدي  -درعا
ومل متـض أيـام قليلـة على عـودة الوفـد
حتـى بـدأت الشـائعات باالنتشـار ،األمـر
الـذي أدى إىل مزيـد مـن الغمـوض
واالرتبـاك عىل املشـهد ،والذي دفـع بدوره
"مجلـس محافظة درعا الحـرة" إىل القيام
بجـوالت مكوكيـة على املجالـس املدنيـة
والعسـكرية ،واالجتماع مـع الفعاليـات
الشـعبية يف أكثر مـن بلـدة لتوضيـح
طبيعـة مـا حصـل يف اجتامعـات عمان،
وحقيقـة مـا تـم عرضـه على املعارضـة
هنا ك .

خيارين لفتح نصيب

ولخـص مطلعـون ماهيـة االجتماع بأحد
خياريـن ،األول أن يُفتـح املعبر بصيغـة
مدنيـة توافقيـة بين النظـام واملعارضـة،
والثـاين أن تتوجـه األردن إىل محافظـة
را مـن خاللهـا،
السـويداء لتفتـح معب ً
كخطـوة أوىل ،وتُغلـق جميـع املعابـر
اإلنسـانية مـع محافظـة درعـا ،كخطـوة
ثانيـة ،يف رسـالة تبـدو يف مضمونهـا

تهديـدًا أكثر منهـا عرضً ـا للتعـاون بين
الطرفين.
ومل تتأخـر ردود الفعـل ،إذ أعلنـت عـدة
هيئـات مدنيـة وفصائـل عسـكرية عـن
موقفهـا إزاء فتح املعبر ،وجاء يف مقدمتها
بيـان مشترك لعـدد مـن املجالـس املحلية
يف ريـف درعـا الغـريب ،وآخـر لعـدد من
الفصائـل العسـكرية البـارزة ،حيث ربطت
افتتـاح املعبر بجملـة رشوط اعتربهـا
املوقعـون مـن ثوابـت الثـورة السـورية.
القيـادي يف "الجيش الحـر" يف بلدة منر،
عبـدو الرفاعـي ،وصف املسـاعي إىل إعادة
العمـل مبعبر نصيـب بأنهـا "محاولـة
ربا
دوليـة إلعـادة إنتاج نظـام األسـد" ،معت ً
أن املحـاوالت الجاريـة حال ًيـا مبثابة "الفخ
املنصـوب للثـورة يف درعـا لجرهـا إلقامة
عالقـات واعرتاف بنظـام األسـد ،وبالتايل
إعـادة الرشعيـة لهـذا النظـام وإعلان
اسـتغناء الثـورة عن إسـقاطه".
واشترط القيـادي ربـط أي جهـود إلعادة
فتـح املعبر بشروط صارمـة توافـق
الجهـات اإلقليميـة عليهـا ،موض ًحـا يف
حديـث لعنب بلـدي أنـه "إن كانـت الدول
اإلقليميـة تسـعى جاهـدة الفتتـاح املعبر،

فيجـب أن نوضح لهـم أن املعرب لـن يفتتح
إال برشوطنـا ،وما تقضيـه مصلحة املناطق
املحـررة يف الجنـوب".
وحــذر القيــادي الهيئــات السياســية
والعســكري املعارضــة العاملــة يف درعــا
مــن الرضــوخ للضغوطــات الخارجيــة،
را
وتقديــم التنــازالت يف هــذا امللــف ،مشـ ً
إىل أن "الشــارع لــن يقبــل بعــد كل مــا
قدمــه مــن تضحيــات أن تقــوم املعارضــة
ببيعهــا أو التخــي عنهــا تحــت الضغــوط
( )...نخــى مــن الوقــوع يف فــخ جــر
املنطقــة الجنوبيــة لحــرب داخليــة ســببها
املعــر".

ً
العمل اإلغاثي يطرح حل
مـن جانب آخر يـرى املسـؤول امليداين يف
توزيـع املـواد اإلغاثيـة يف درعـا ،شـادي
املصالحـة أن "التهديـدات بإغلاق املعابـر
مسـتقبل
ً
اإلنسـانية ،وحرصهـا بيد النظام
تطـور خطير جـدًا ،ويجـب أخـذه على
محمـل الجد".
وقـال يف حديث لعنـب بلـدي إن "التلويح
األردين بهـذا الخيـار وإمكانيـة تطبيقـه
كابوسـا للمنظمات
مسـتقبل ميثـل
ً
ً

والهيئـات اإلغاثيـة يف الجنـوب" ،مضيفًـا
"نحـن اختربنا إغلاق الحدود أمـام اإلغاثة
يف أوقـات سـابقة وكان املسـتوى املعييش
يتدهـور رسي ًعا ،إذ ترتفع األسـعار بشـكل
جنو ين " .
ودعـا املسـؤول اإلغـايث إىل "التفكير
مل ًيـا بالخيـارات املطروحـة يف قضيـة
معرب نصيـب ( )...نحـن ندعـو إىل تحييد
الجانـب اإلنسـاين واإلغـايث بعيـدًا عـن
قضيـة املعبر ،لكن يجـب التفكير بجميع
االحتماالت".
وأبـدى تفهمـه الكامـل للضغوطـات التي
را
متـر بهـا املعارضة يف هـذا امللف ،مشي ً
إىل أن "جميـع العاملين والقامئين يف
املنظمات والهيئـات اإلغاثيـة جـزء مـن
هـذه الضغوطـات ،وهم جـز ًءا مـن الثورة
أيضً ا ومـن حقهـم اإلدالء برأيهم يف قضية
املعبر والتأكيـد عىل رفضهم ألي مشـاركة
للنظـام ،لكـن نفكـر مبـا سـيكون عليـه
مسـتقبل يف حال تنفيـذ التهديدات
ً
الحـال
بإغلاق املعابر".
ووصـف املسـؤول اإلغايث ما يحـدث حال ًيا
حلا ملواجهتها هو
حا ً
بــ "العاصفة" ،طار ً
قليلا أمامهـا ،وتقديـم بعـض
ً
"االنحنـاء

التنازالت املدروسـة بشـكل دقيق".
تعتبر العالقـة التـي تربـط األردن مـع
الثـورة السـورية عمو ًمـا ومحافظـة درعا
خصوصـا موضو ًعـا جدل ًيـا ،إذ حافظـت
ً
األردن رسـم ًيا على عالقاتهـا مـع نظـام
األسـد ،لكنهـا يف املقابـل أقامـت عالقـات
قويـة جـدًا مـع الفصائـل العسـكرية يف
الجنـوب.
ورغـم االتهامـات املتكـررة التـي وجههـا
األسـد ونظامـه للسـلطات األردنيـة بدعـم
ومتويـل املعارضـة ،إال أن هـذه العالقـة مل
تصـل بالطرفين ملرحلـة القطيعـة التامة.
ر من املتابعين أن ما
يف املقابـل يـرى كثي ٌ
حـدث من فوىض عقـب سـيطرة املعارضة
على معبر نصيـب يف نيسـان ،2015
وفشـلها يف حاميـة املصالـح السـورية
واألردنيـة العامـة والخاصـة على حـد
سـواء ،كان نقطـة التحـول السـلبي يف
العالقـة بين األردن واملعارضـة ،لتُعلـن
القطيعة أمـام أي تطور للعالقة السياسـية
بين الطرفين.
وأمـام ثالثية "األردن والنظـام واملعارضة"
مـازال الشـارع يف درعـا يرتقب اليـد التي
سـتقبض على مفاتيح معبر نصيب.

النازحون شمالي حلب يتجهون إلى البيوت الطينية
عنب بلدي -ريف حلب

مل يجـد أبـو محمـد يف الخيمـة التـي يعيـش فيهـا
يف بلـدة صـوران بريـف حلـب الشمايل مـا يقيـه
مـن حـر الصيـف وبـرد الشـتاء ،ليتجـه إىل العيش
مـع عائلتـه يف بيـت طيني بنـاه مبفـرده ،بعد رشاء
املواد األساسـية لـه املتمثلـة بقطع اللبن املكونة من
التراب املمـزوج بالقش.
وقـال أبـو محمـد يف حديـث لعنـب بلـدي إن
"البيـوت الطينيـة املعروفة ببيوت اللبن هي الحل
الوحيـد ألصحـاب الخيـام ،على خلفيـة املعانـاة
التـي يعيشـونها خاصـة يف فصـل الشـتاء ومـا
يرافقـه مـن تسرب امليـاه إىل األغطية والوسـائد
التـي يجلسـون عليهـا".

الغرفة بـ  60ألف ليرة
"سـعر اللبِنة الواحـدة  50لرية سـورية وهي أفضل
حـال مـن االسـمنت" ،يقـول أبـو محمـد ،مضيفًـا
ً
"البلوكـة الواحدة يقدر سـعرها يف شمايل حلب بـ
 150ليرة ،بينما تقـدر الغرفـة الواحـدة املصنوعة
اللب بحـوايل  60ألف ليرة ،األمر الذي يسـاعد
مـن ِ
املئـات مـن النازحني عىل بناء منزل بشـكل بسـيط،
يخفـف عنهـم البرد واملطـر ،بعـد أكثر مـن ثالث
سـنوات مـن النزوح والعيـش يف الخيـام"( .الدوالر
يعـادل  500لرية سـورية).
واعتبر أنـه "مـن الضروري إقامـة قـرى طينية
بديلا عـن املخيمات املوجـودة يف ريف
ً
لتكـون
حلـب الشمايل ،ألن موضـوع النـزوح بـات
طويلا  ،والخيمـة بحاجـة إىل تبديـل وصيانـة
ً
طويل
ً
يف كل سـنة ،أمـا الغرفـة الطينيـة فتـدوم

وتتميـز بعزلهـا الكبير ألشـعة الشـمس وتقلبات
الطقـس".
وتضـم أغلـب املخيمات الحدوديـة مـع تركيـا
"كرفانـات" مسـبقة الصنـع ،وخيا ًمـا قامشـية،
ويقطـن فيهـا النازحـون مـن ريفي حلب الشمايل
والرشقـي ،والذيـن تركـوا منازلهـم إثـر املعـارك
مـع تنظيـم "الدولـة اإلسلامية" ،و"قوات سـوريا
الدميقراطيـة" يف وقـت سـابق.
هيكلية مقاومة لتقلبات الطقس
ال يختلــف حــال أبــو محمــد عــن الشــاب أحمــد
العــي ،أحــد ســكان قريــة العديــة فشــايل
حلــب ،إذ اتجــه أيضً ــا للبيــوت الطينيــة بعيــدًا
عــن املخيــات التــي لجــأ لهــا منــذ قرابــة ســنتني،
قائــا إنــه بنــى بيــت اللــن بهيكليــة مقاومــة
ً

لتقلبــات الطقــس ،مــن خــال ســاكة جدرانــه،
وطبيعــة املــواد التــي يحتويهــا الطــن.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن الطين يحتـوي على
مادتين ،األوىل التراب والثانية هي القـش "التنب"،
را إىل أن لـون التراب يجـب أن يكـون أسـود،
مشي ً
والـذي يرتكـز بشـكل أسـايس يف التلال القدمية،
وبعـض القـرى يف الريـف الشمايل.
ويتكـون سـقف البنـاء الطينـي مـن عارضـات
خشـبية ،بحسـب الشـاب أحمد ،موض ًحـا "يوضع
فوقهـا شـادر مـن النايلـون كونـه أخـف مـن
البيتـون ،وذلـك يف حـال بنـاء الجـدار مـن لبنـة
واحـدة".
أمـا إذا كان الجـدار مبن ًيـا بأكثر مـن لبِنـة (3
قطـع متجـاورة) ميكـن أن توضـع يف السـقف
مـادة البيتـون.
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أول دفعة تنهي دراستها في معهد "البشائر" إلعداد المدرسين

جدل حول منح الحكومة المؤقتة
شهادات لمتخرجين في درعا
من حفل تخريج طالب معهد إعداد المدرسين في درعا  2 -تشرين األول ( 2017عنب بلدي)

عنب بلدي  -درعا
تحـ ّول حفـل تخـرج أول دفعـة مـن طلاب
وطالبـات معهـد "البشـائر" إلعـداد املدرسين،
إىل مظاهـرة طالبـت بإسـقاط الحكومـة املؤقتة،
االثنين  2ترشيـن األول ،وسـط جدل حـول منح
شـهادات ممهـورة بختـم وزارة الرتبيـة والتعليم.
واحتـج الطلاب على إهمال منحهـم شـهادة
بعـد سـنتني مـن الدراسـة ،وقـال مديـر معهـد
"البشـائر" يف املسـيفرة ،محمـد سـليامن ،يف
حديثـه لعنـب بلـدي ،إن  75طال ًبـا تخرجـوا من
معهـد املسـيفرة يف الريـف الرشقـي ،إىل جانـب
 188آخريـن مـن املعهـد غـريب درعـا.
دروسـا مكثفـة خلال العامين
تلقـى الطلاب
ً
املاضيين ،مـن خلال كادر انتقتـه املنظمـة على
مرحلتين ،األوىل كتابية والثانية شـفهية ملن اجتاز
االمتحـان الكتـايب ،كما رشح مدير املعهـد ،الذي
أوضـح أن املعهد يطبـق الخطة الدرسـية الصادرة
عـن وزارة الرتبيـة يف الحكومـة املؤقتـة ،ويلتـزم
بالنظام الداخلي والالئحة الداخليـة الناظمة لعمل
املعاهـد املتوسـطة يف وزارة تربيتها.
ووفـق مدير املعهـد فإنه رغـم تفاوت مسـتويات
الكـوادر كباقي املؤسسـات التعليميـة وغريها ،إال
أن "النسـبة العظمـى للكـوادر اسـتوعبت رسـالة
مؤسسـة البشـائر البحثيـة التطويريـة ،من خالل

توفير معلومـات إضافيـة ،إىل جانـب الذخيرة
العلميـة ضمن املحـارضات".
وتقـدم بعـض الطلاب بعـد إنهـاء مقرراتهـم
ملسـابقات ،أعلنـت عنهـا الجهـات العاملـة يف
الجنـوب السـوري ،إال أن نتائجهـا مل تعلـن بعـد،
وفـق سـليامن.

جدل حول شهادات الطالب

كأي خريـج مـن املعاهـد والكليات يرغـب الطالب
بالحصـول عىل شـهادة ،تكـون صـادرة عن جهة
جـدل ظهـر بين األطـراف
ً
معترف بهـا ،إال أن
تبادلـوا فيـه االتهامات باملسـؤولية عـن التقصري
يف األمر.
ووفـق منظمـة "البشـائر" ،فـإن معهديها أنشـئا
عقـب توقيع مذكـرة تفاهم مـع الحكومـة املؤقتة،
يف عهـد مديـر املعاهـد املتوسـطة فيهـا سـابقًا،
علي الحـاج عيل ،الـذي خلفـه اليوم عبـد الكريم
بهلول .
وحصلـت عنـب بلـدي على بيـان صـدر عـن
مديريـة الرتبيـة والتعليـم يف درعـا ،الخميـس
 5ترشيـن األول ،وعلّـق على موضـوع اعتماد
شـهادات خريجـي معهـد إعـداد املدرسين التابع
ملنظمـة "البشـائر".
وبحسـب الـوزارة ،فـإن توقيـع الشـهادات "ال
ميكـن يف الوضـع الحـايل" ،عازيـة السـبب إىل
أنـه "مل يصـدر قـرار اعتماد املعهـد وارتباطـه

بالـوزارة ،وهـذا يحتـاج إىل مذكـرة تفاهـم مـع
املنظمـة الداعمـة وطلـب ارتباط مقدم مـن املعهد
أصـول إىل الـوزارة مرفقًـا
ً
أو املنظمـة يرسـل
بثبوتيـات الطلاب ووثائقهـم مـع تقريـر مفصل
عنـه وهـذا مـا مل يحـدث حتـى اآلن".
أمـا مديـر معهـد املسـيفرة فعـزا سـبب عـدم
حصـول الطالب على الشـهادة بعـد" ،ألن وزارة
الرتبيـة والتعليـم يف الحكومـة بحاجـة إىل
اسـتكامل بعـض األوراق ملنـح الشـهادة" ،مؤكدًا
أنهـا "سـتصدر عـن الحكومـة قري ًبـا".
وينتظـر أكثر مـن  263طال ًبـا ،البـت بأمـر
حصولهـم على شـهادة تعترف بهـا الحكومـة،
مناشـدين األخيرة بإيجـاد حـل يحفـظ حقوقهم
مـن الضيـاع ،بعـد إنهائهـم عامني دراسـيني منذ
افتتـاح املعهديـن.

انطلق معهدا "البشائر" إلعداد
املدرسني يف العام الدرايس
 ،2016 – 2015إحداهام يف بلدة
املسيفرة رشقي درعا ،والثانية
يف مدينة نوى غريب املحافظة.
وتتيح املنظمة اختصاصات
أخرى :لغة عربية ،لغة إنكليزية،
علوم عامة ،علوم رشعية،
رياضيات ،ومعلم صف.
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ندوات حوارية
لزيادة الوعي السياسي
في الغوطة
عنب بلدي  -الغوطة الشرقية

مـع تبني السـوريني ملصطلح الوعي الثوري ،وانتشـاره بشـكل
واسـع بني رشائح املجتمع ،تسـعى منظمة "سـواعدنا السورية"
يف الغوطـة الرشقيـة ،إىل تعزيـز الوعـي السـيايس ،من خالل
نـدوات حوارية تنظمها أسـبوع ًيا يف مركز "حـوار للتنمية".
مصطلحـات متنوعـة يرشحهـا قانونيـون وتُناقش مـع مثقفني
وأهايل الغوطة ،لتظهر التعريفات األساسـية وفـق القوانني الدولية
وما تعتمـده األمم املتحدة ،بحسـب العضـو املشـارك ورئيس فرع
نقابـة املهندسين "األحـرار" يف الغوطة ،نـزار الصامدي.
تحـدث الصمادي عـن برنامـج مـن مثـاين نـدوات ،كان آخر ما
عقـد منهـا ،السـبت  7ترشيـن األول ،و"ناقشـت دور املنظمات
ومبادرات املجتمع املدين يف تحسين الواقع ،وسـبقها رشح حول
مصطلحـات الهدنـة ووقـف إطلاق النـار واملصالحـة واملناطق
اآلمنـة" ،على أن تسـتمر الندوات خلال األسـابيع املقبلة.
ووفـق مـن اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهـم يف الغوطـة ،فإن
النـدوات تُسـهم بجـزء مـن التوعيـة السياسـية ،كونهـا تتيح
املشـاركة يف الغوطـة وخارجهـا عبر اإلنرتنت.
نقيـب املهندسين رشح لعنـب بلـدي آليـة العمـل ضمـن
النـدوات ،التـي تجـري مبسـاهمة مختصين يناقشـون مـع
املشـاركني إمكانيـة تطبيـق املصطلحات السياسـية ،من خالل
مداخلات تجـري يف مقـر النـدوة وعبر البـث املبـارش عىل
اإلنرتنـت مـع قنـاة "مسـار الدميقراطـي".
أميـن أبو هاشـم املنسـق العام لتجمـع "مصير" ،والذي كان
مستشـا ًرا مع املعارضة يف جلسـات أسـتانة ،واملهتم بالقانون
الـدويل ،رشح مصطلحـات الهدنـة واملصالحـة و"تخفيـف
التوتـر" ،يف جلسـة  30أيلول املايض ،وشـاركت شـخصيات
اعتباريـة سياسـية وقانونيـة مبداخالت إلغنـاء املوضوع.
واعتبر الصمادي أن ذلـك "يهـدف إىل التوعيـة السياسـية
للمجتمـع وفـرض حـوار بنـاء وفعـال يكسر الحواجـز
واأليديولوجيـا واملناطقيـة ،كام يربـط بني الثـوار يف الداخل
ما املشـاركة يف
والوطنيين واملعارضـة يف الخـارج" ،مق ّي ً
النـدوات بـ"الجيـدة واإليجابيـة".
وحـول أهميـة النـدوات ،أوضـح نقيـب املهندسين أنهـا
"رضوريـة ليعلـم الجميـم كيفيـة اسـتخدامها للهـروب مـن
االسـتحقاقات الدوليـة والقانونيـة ،كام تفعل روسـيا وخاصة
يف تخفيـف التوتـر غير املوجـود كمصطلـح دويل".
يُشـارك العشرات مـن مختلـف الرشائـح املجتمعيـة يف
النـدوات ،التي تحـاول توصيـف املصطلحات بشـكل حقيقي
وكيفيـة اسـتخدامها ،وفـق إدارة املنظمة ،التي تـرى أن الوعي
السـيايس والتعريـف بالقانـون الـدويل" ،أمـر رضوري إىل
جانـب الوعي الثـوري".
ووفـق الربنامـج ،تناقش النـدوات الثالث املتبقيـة ،والتي تنتهي
يف  28ترشيـن األول الجـاري ،عناوين عريضة متمثلة بالنزاعات
األهليـة وآليـات حلهـا ،ومشـكلة النـزوح الداخلي يف الغوطة،
ودور اإلعلام يف نقـل الواقع داخـل الغوطة.
تأسسـت "سـواعدنا" يف شـباط  ،2014ولها أفـرع يف الداخل
السـوري إىل جانـب مركزهـا يف الغوطـة الرشقيـة ،وتعمل يف
املجـاالت اإلغاثية والطبيـة ،والدعم النفيس للطفـل وتنمية املرأة.

"المتطوعون السوريون" أفضل منظمة خدمية في بلجيكا
عنب بلدي  -بلجيكا

تفوقـت منظمة "املتطوعـون السـوريون Syrische
 "vrijwilligersالعاملـة يف بلجيـكا على أقرانهـا،
حاصـد ًة املركـز األول بعـد تقييـم املشـاريع التـي
تعمـل عليهـا ،وتكرميهـا خلال حفـل حرضتـه
 15منظمـة نافسـتها ،أبرزهـا "اإلكـرام" العربيـة
و"كـراس" البلجيكيـة 30 ،أيلـول .2017
األنشـطة املختلفـة املجانيـة لفتـت انتبـاه املجتمـع
البلجيكي والعـريب يف مدينـة أنتويربـن ،مـا دفع
مبمثلـة املدينـة يف الربملـان إىل توجيه دعـوة لفريق
املنظمـة ،حضر مبوجبها أعضـاؤه الحفل السـنوي
الخـاص بتكريـم املنظمات العاملـة يف املجـال
الخدمـي االجتامعـي يف الجانـب "الفلمنكي" مـن
بلجيكا .
وحصلـت املنظمة على  65%من أصـوات حارضي
الحفـل ،بعـد طـرح مشـاريع وخدمـات املنظمات
املشـاركة ،والتصويـت عليهـا مـن قبـل الحضـور،
ليتسـلم اإلداريـان فيهـا يوسـف قويقـة وكاتيـا
يونـس ،جوائـز تذكارية وماليـة بقيمـة  250يورو،
إضافـة إىل تذاكـر لحضـور حفل خـاص بالحكومة
الفلمنكيـة البلجيكيـة.

سوريون ُيشيدون بعمل المنظمة
عنـب بلدي التقت بعض املسـتفيدين مـن املنظمة يف
بلجيـكا ،وقالـت السـورية وفـاء رشيقي إنهـا تزور
باسـتمرار مقـر املنظمـة مـع عائلتهـا" ،اسـتفدت
أنـا و زوجـي مـن دروس اللغـة الهولنديـة وقيـادة
السـيارة و كذلـك طفلتـي التي تحضر دروس اللغة
العربية".
واعتبرت وفاء أن تكريـم املنظمة "تسـتحقه بجدارة
يف ظـل الكـم الهائـل من الخدمـات التـي تقدمها"،
متمنيـة أن تحظـى بدعـم أكبر لتوسـيع مجـاالت
عملها .
السـوري أحمـد اليحيـى اسـتفاد مـن دورات تعلـم
قانون السير البلجيكي ،التي تنظمهـا "املتطوعون
السـوريون" ،قبـل التقـدم المتحـان الحصـول عىل
رخصـة القيـادة ،وقـال إن املنظمـة "تسـتحق أكرث
مـن التكريـم بكثير ،كونهـا تعمـل على توفير
خدمـات من صلـب متطلبات الالجئين دون متييز".
الخدمات التي تقدمها "المتطوعون السوريون"
منذ تأسيسـها من قبل سـبعة سـوريني يف أنتويرب
البلجيكيـة ،مطلـع عـام  ،2016قدمـت املنظمـة
خدماتهـا التعليميـة على أكرث مـن صعيـد ،وعملت
بالتنسـيق مـع منظمة "طاوالت السلام" السـورية.

وشـارك أعضاؤهـا برتجمـة الوثائق والقـرارات التي
يتلقاهـا الالجئـون مـن الهولنديـة إىل العربيـة ،ثم
وسـعت عملهـا مع زيـادة املتطوعني العاملين فيها،
وفـق اإلداري قويقـة من مدينـة الالذقية.
قويقـة أوضـح أن دورات التعريـف بقانـون السير
تجـري بالتنسـيق مـع منظمـة مغربيـة" ،بدأنـا
بتنظيـم دورات تدريبيـة عـن االمتحـان النظـري
باللغـة العربيـة ،والقـت إقبـالً جيـدًا مـن عمـوم
الجنسـيات العربيـة يف بلجيـكا ،وهـذا مـا زاد مـن
انتشـار صيـت املنظمـة".
وحـول تعليـم العربيـة ،قـال إداري املنظمـة إنهـا
تجـري داخـل مدرسـة أنشـئت بـإرشاف املد ّرسـة
السـورية روعـة حـاج ياسين ،إضافـة إىل كادر
تعليمـي متخصـص ،مؤكـدًا "اسـتفاد من املدرسـة
 88تلميـذًا وطال ًبـا تتراوح أعامرهـم بين خمـس
سـنوات و 16عا ًمـا".
ومـن أبـرز النشـاطات التـي تجـذب البلجيكيين،
طهـي الطعـام السـوري مـن قبـل أعضـاء املنظمة،
وتوزيعـه خلال حفلات يحرضهـا الجئـون عـرب
ومواطنـون بلجيكيـون ،وأشـار قويقـة إىل أن
املسـتفيدين مـن هـذه النشـاطات يتجـاوز عددهـم
شـخص.
400
ً

را
ورشح قويقـة مشروع "طـاوالت املحادثة" مشي ً
إىل أن فكرتـه تقـوم على جمـع بلجيكيين وعـرب
وتبـادل األحاديـث ملـزج الثقافتني.
آخـر أنشـطة املنظمـة متثلـت بتأسـيس فريـق كرة
قـدم لليافعين مـن الالجئين دون سـن  ،18والذي
يتبـع لنـادي "سيريانا" ،الـذي يلعـب يف الدرجـة
الرابعـة مـن الـدوري البلجييك.
وينتظـر "املتطوعـون السـوريون" دعـوة مـن قبل
الربملـان البلجيكي ،للحديـث عـن أعمال وأنشـطة
املنظمـة ،يف ترشيـن الثـاين املقبـل ،إضافـة إىل
املشـاركة يف فعالية عىل مسـتوى بلجيكا ،ستعرض
فيهـا أصنـاف الطعـام السـوري.

حتى اليوم تنظم املنظمة دورات تعليمية
عن قانون السري البلجييك والحاسوب ،إىل
جانب مدرسة لتعليم اللغة العربية والقرآن،
ً
فضل عن حفالت ونشاطات يف املناسبات
واألعياد البلجيكية ،ومقاربة وجهات النظر
عرب "طاوالت املحادثة" ،التي تجمع عربًا
وبلجيكيني ملقاربة املجتمعني.

06

تقارير المراسلين

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 294األحد  8تشرين األول/أكتوبر

2017

صيدليات عشوائية في ريف حماة
وإدمان على األدوية المخدرة
انتشــار الصيدليــات المخالفــة يعــد ظاهــرة متفشــية في ســوريا منذ ما قبل الثورة الســورية ،نتيجة عدم وجــود رقابة صارمة من قبل
أجهــزة الرقابــة التابعــة للحكومــة ،إال أن هــذه الظاهــرة تنامت بشــكل كبير خالل الســنوات الماضية ،وخاصة فــي المناطق الخاضعة
لســيطرة المعارضــة ،نتيجــة الفوضى اإلدارية فيها.
عنب بلدي  -ريف حماة
أشـخاص غير
يديـر معظـم الصيدليـات املخالفـة
ٌ
ٍ
مؤهلات للعمـل ،ويعتبر ذلك
مختصين وال ميلكـون
مبثابـة "جرميـة" ،بحسـب مـا اعتبره املديـر اإلداري
لصحـة حماة ،صهيـب الوحيـد ،ألنهـا تـؤدي إىل
االسـتهتار بـأرواح املـرىض واملراجعين ،كـون إعطاء
دواء مخالـف لوصفة أو تشـخيص طبي قـد يؤدي إىل
وفـاة املريض.

هجرة الخريجين أدت انتشار صديليات عشوائية

الوحيـد أرجـع يف حديـث إىل عنب بلدي سـبب تفيش
الظاهـرة إىل غيـاب التنسـيق بني مديريـة صحة حامة
والفصائـل العسـكرية املوجودة يف املنطقـة واملجالس
را إىل أنـه ال توجـد أي آليـة حال ًيـا لردع
املحليـة ،مشي ً

مثـل هذه املخالفـات ،رغم وصـول عدد من الشـكاوى،
سـواء مـن املدنيين أو من صيادلـة مختصني.
يف حين أرجـع الدكتـور ،سـامل أبـو محمـد ،العامـل
يف أحـد املراكـز الصحيـة للرعايـة األوليـة يف ريـف
حامة ،السـبب الرئيسي النتشـار الصيدليـات املخالفة
إىل مغـادرة الكثير مـن خريجـي الصيدلـة إىل خارج
البلاد ،األمـر الـذي أدى إىل إحـدث فـراغ كبير يف
املناطـق الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة.
وأوضـح أبـو محمد لعنب بلـدي أن مغـادرة الخريجني
دفـع الكثرييـن ممـن ال ميلكـون شـهادات جامعيـة
الفتتـاح صيدليات والعمـل باملجال الطبـي ،إضافة إىل
قلـة عـدد املستشـفيات والنقـاط الطبية التـي تتعرض
للقصـف بشـكل مسـتمر ،مـا يجعـل هـذه الصيدليات
تحظـى بإقبال مـن قبـل املدنيني.
أبـو محمد أكـد أن أي شـخص يف الوقـت الحايل ميلك

رأس مـال ميكنـه افتتـاح صيدليـة خاصـة ويـزاول
العمـل فيهـا ،دون أي مراعـاة ملوضـوع الشـهادة
الجامعيـة والخبرة املهنيـة ،ما يـؤدي إىل خطورة عىل
وخصوصـا عنـد إعطـاء
حيـاة املواطنين وصحتهـم،
ً
املريـض أدويـة ال يجـوز إعطاؤهـا إال بوصفـة طبيـة،
مثـل األدوية املخـدرة (الرتامـادول ،البالتـان ،الزوالم)،
را إىل تـداول هذه األنـواع من األدويـة يف العديد
مشي ً
مـن املناطـق ،ليـس ألي غـرض طبـي وصحـي ،وإمنا
بسـبب اإلدمـان عليهـا ،واألمـر األخطـر مـن ذلـك أن
هـذه األدوية تباع يف السـوق السـوداء ،ما يسـهل عىل
الشـخص املدمـن الحصـول عليها.

تأسيس نقابة الصيادلة

يف الحديــث عــن ســبل معالجــة هــذه الظاهــرة،
أكــد املديــر اإلداري لصحــة حــاة أن املديريــة تعمــل

عــى وضــع خطــط مســتقبلية للحــد منهــا ووضــع
ضوابــط لهــا ،يف حــن أشــار مديــر دائــرة اإلمــداد
والتوريــد يف مديريــة صحــة حــاة ،الصيــدالين
مصعــب عثــان ،أن صحــة حــاة ســعت منــذ
تأسيســها إىل تنظيــم العمــل الطبــي ،مــن خــال
رســم خارطــة طبيــة لجميــع املناطــق املحــررة يف
املحافظــة ،كــا تبــذل املديريــة جهــودًا متواصلــة يف
املحافظــة لوضــع قوانــن وضوابــط لظاهــرة انتشــار
الصيدليــات العشــوائية.
وللحـد من انتشـار الظاهرة ،شـكل عدد مـن الصيادلة
يف محافظـة حامة نـواة لنقابة صيدلـة ،العام املايض،
وعين الدكتـور ،منـور معيـوف ،نقي ًبـا لصيادلـة
حماة ،وتعمـل النقابـة عىل وضـع قوانين بخصوص
الصيدليـات املخالفـة واملسـتودعات غير املرخصة ،من
أجـل أهميـة ومصداقية هـذه املهنة.

تغيرت الظروف والطريقة واحدة

بصمات "الرجل البخاخ" تعود إلى إدلب
إدلب  -طارق أبو زياد
يف مشــهد عاشــه الســوريون منــذ اللحظــات األوىل
للثــورة الســورية ،عــادت بصــات "الرجــل البخــاخ"
إىل إدلــب بالطريقــة ذاتهــا ،رغــم تغــر الظــروف
والســلطة املســيطرة عــى األرض .عبــاراتٌ كتبــت
بعجالــة عــى جــدران املحافظــة يف وضــح النهــار
ـا واس ـ ًعا خــال
وتحــت جنــح الليــل ،والقــت تفاعـ ً
األيــام املاضيــة.
وبـرزت الظاهـرة إىل العلن مع صور نرشها ناشـطون
حـب معظمهـا بالتدخـل التريك يف
مـن إدلـب ،ر ّ
املحافظـة ،وقابلتهـا أخـرى ملنـارصي "هيئـة تحريـر
الشـام" املسـيطرة على إدلـب ،رافضـة لعمليـة أنقرة
وموسـكو يف املنطقـة.

فعل ًيــا مل تخــل جــدران إدلــب مــن العبــارات الدالليــة،
التــي خطّهــا ناشــطون للفــت النظــر إىل أمــور
معيشــية وعســكرية وحتــى دينيــة ،وتنوعــت بــن
انتقــاد الفصائــل والتحيــز ألخــرى والدعــوات إىل
اإلصــاح ،إال أنهــا كانــت دامئًــا تختفــي تحــت
الطــاء األبيــض دون أي اهتــام.

"الرجل البخاخ" بين األمس واليوم

منـذ مطلـع الثـورة حمـل "الرجـل البخـاخ" مطالـب
األهـايل يف عقلـه ،لينرشهـا عبـارات ملونـة بألـوان
الطلاء على الجـدران ،ويقول الناشـط أمين عاشـور
مـن إدلب ،الـذي رافقته عبـوة الطالء منذ عـام ،2011
"كنـا ننتظـر لسـاعات متأخـرة مـن الليـل حتـى تنام
النـاس وتخلو الشـوارع ،لننطلـق حاملني رسـائل بعد

دراسـة تحركاتنـا وتوزيـع األدوار".
رمبـا يختلـف التجهيـز لعمليـة البـخ بين األمـس
واليـوم ،إال أن عاقبتهـا مل تكـن مختلفة ،ويـردف أمين
لعنـب بلدي "تغيرت األحـوال وال أظـن أن الصعوبات
نفسـها ،إال أنه رغـم سـهولة الحركة يبقـى الخوف من
حاكما لعمـل البخاخني".
االعتقـال
ً
ابـن مدينـة كفرنبل والناشـط محمـد السـلوم ،يرى أن
كتابـة العبـارات عىل الجـدران ،هـي الطريقـة املتبعة
وتـكاد تكـون الوحيـدة ،إضافـة إىل املنشـورات عندما
تكـون يف مواجهـة الخصـم األقوى".
وعن حال إدلب يعترب محمد يف حديثه لعنب بلدي أن
"تحرير الشام تسيطر عىل إدلب ،كام كان النظام مسيط ًرا
ريا إىل أن "طريقة االعرتاض
عليها يف بداية الثورة" ،مش ً
رسا لتجنب االعتقال".
الوحيدة تكمن يف العمل ً

را بين األهـايل "ألنهـا
تالقـي العبـارات
ً
صـدى كبي ً
تعبر عن الهـم الحقيقي الذيـن يعيشـونه ،وال ميلكون
الجـرأة للترصيـح بـه للعلـن" ،وفـق الناشـط ،الـذي
يضيـف "طاملـا أن الرجـل البخـاخ متخـف وال يظهـر
فهـو ليـس ممـن يسـعون للحصـول على مناصب".
ومـن وجهـة نظـر محمـد فـإن األهـايل ال يهتمـون
ملـن يخـط العبـارات" ،فهمهـم الوحيـد مـن يتكلـم
ملصلحتهـم " .
عـودة نشـاط "الرجـل البخـاخ" لهـا دالئل ورسـائل،
وفـق البعـض ،كما أن أغلـب العبـارات التـي انترشت
يف إدلـب مؤخـ ًرا تحدثـت عـن التدخل التريك ،بينام
انتقـدت أخـرى "تحريـر الشـام" ،وتسـاءلت أخـرى
عن سـبب تجنـب قصـف كفريـا والفوعة ،مـع تكثيف
القصـف على إدلـب خلال األيـام املاضية.
يعيـش الناشـط مـن مدينـة حامة كمال أبـو املجد يف
إدلـب ،ويـرى يف حديثـه لعنـب بلـدي أن العبـارات
التـي متلأ جدرانهـا "تنبع من الشـعور بالحريـة التي
ضحـى الشـعب لنيلهـا ،ورفضً ـا لبعض مـا يجري يف
املناطـق املحـررة مـن اسـتبداد الفصائل بحـق املدنيني
أو قـرارات سياسـية ال متثـل وجهـة نظرهم".
هـذه الطريقـة "أعـادت روح الثـورة مـن جديـد يف
قلـوب النـاس" ،وفق أبو املجـد ،ويعتربها "رسـالة ملن
يحكـم أي منطقـة بالحديد والنـار ،مفادها أن الشـعب
لـن يرضـخ لفصيـل مهام حقـق انتصـارات طاملـا أنه
يظلـم النـاس" ،مردفًـا "مـن خـرج ضـد األسـد فلـن
يعجـز عن غيره".

حرب بين "البخاخ" وجالده

عبارات على جدران مدينة إدلب ( 2017 -فيس بوك)

ينظـر إبراهيـم حلاق ،أحـد أهـايل مدينـة إدلـب ،إىل
األمـر من زاويـة أخرى ،فيرى العبارات على الجدران
"حربًـا بين البخـاخ وجالده".
ويقـول إبراهيـم لعنـب بلـدي إن كتابـة العبـارة على
الجـدار ومسـحها بعـد سـاعات أو يف اليـوم التـايل،
تصرف يحمـل طاب ًعا من التحـدي بني طرفين ،مردفًا
"يف زمـن األسـد واليـوم تخصـص دوريـات لتفقـد
الجـدران ومسـح العبـارات املناهضة لطـرف ،ما يؤكد
األثـر الكبير الـذي ترتكه".
ويجمـع الناشـطون على أن التفاعـل األكبر منـذ
سـنوات ،كان حـول عبـارات التدخـل التريك ،صبـاح
 21أيلـول املايض ،التـي رحبت مبشـاركة تركيا بعملية
عسـكرية ضـد "تحريـر الشـام" ،والتـي اسـتبدلت
جميعهـا بعبـارة "تركيـا ..الـدم والهـدم".

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 294األحد  8تشرين األول/أكتوبر
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رئيس "المجلس المدني" لعنب بلدي :نعمل لسد الفراغ

ّ
ثالثة مجالس تسوق نفسها إلدارة دير الزور
بوابة محافظة دير الزور  20 -أيلول )Reuters( 2017

مــع تغيــر خارطــة الســيطرة فــي ديــر الزور ،وإســهام الدعم الدولي لبعــض األطراف في منح قوة إضافية ضمــن ميزان القوى ،وإظهارها
علــى حســاب أخــرى ،بــرزت ثالثة تشــكيالت إدارية فــي المحافظة ،متمثلــة بـ"المجلس المدني" الذي تدعمه "قوات ســوريا الديمقراطية"
(قســد) ،ومجلــس النظــام ،إلــى جانب آخر تديره الحكومــة المؤقتة من الخارج.
أورفة  -برهان عثمان
ووفـق املحلـل العسـكري بـراء الطـه مـن ديـر الزور،
فـإن الفـرز الجغـرايف للقـوى ،الـذي أصبـح واض ًحا
دليلا ال لبـس فيه
ً
على أرايض ديـر الـزور" ،يشـكل
حـول طبيعة املكونـات التي ستقتسـم النفوذ وتشـكل
الوجـه الجديـد للمنطقة".
ويضيـف الطـه لعنـب بلـدي إن "قسـد" ومـن خلفها
"مجلس سـوريا الدميقراطـي" املدعوم دول ًيـا ،وقوات
النظام وحلفـاءه املدعومني روسـ ًيا" ،سـيقودان األطر
اإلداريـة ويفرضـان قوانينهما باعتبارهما القوتين
الوحيدتين على األرض" ،إال أن ناشـطني من املحافظة
يرفضـون التسـليم بـأن الوقائـع عىل األرض حسـمت
املنافسة.
وهنـا يـرى املحلل أنـه "قد نصـل إىل حالة مـن الدمج
بني بعض الناشـطني املوجودين يف الخـارج واملجالس
يف الداخـل كما حصـل يف محافظـات أخـرى ،إال أن
الصراع محسـوم ملن يوجـد داخل الحدود فهـو األقرب
اىل القـوة املحلية".

"مجلس دير الزور المدني" تشكيل إداري جديد

"نحـن تشـكيل اداري يحـاول أن يخـدم أبنـاء شـعبه
خلال هـذه املرحلـة الحساسـة والخطـرة التـي تخىل
فيهـا الجميـع عنـا" ،يقـول غسـان يوسـف ،رئيـس
را يف حديثه
"املجلـس املـدين" يف ديـر الـزور ،معتب ً
لعنـب بلـدي أن "الفـراغ يف الداخـل فـرض تشـكيل
أجسـام متلـؤه وتسـاعد األهـايل على االسـتمرار
بحياتهـم".
ووفق يوسـف فـإن "أغلـب املجالـس التي شـكلت يف
الخـارج ال تعرف شـيئًا عـن أرض الواقـع" ،إال أنه يرى
أن مجلسـه جامـع لـكل األطيـاف املحليـة والوطنيـة،
"ورغـم إمكانياتـه القليلة إال أن أيدينـا ممدودة للجميع
وال داعـي للنزاع على تشـكيل املجالس".
ويتحـدث رئيس املجلس عـن رضورة مسـاعدة األهايل
يف تجـاوز األوضـاع الصعبـة الحاليـة ،مؤكـدًا على
"رضورة تضافـر كل الجهـود مـن كافـة املكونـات"،
داع ًيـا إىل "إعـادة الثقـة لألهـايل بـاإلدارات املدنيـة
ومسـاعدتهم على بنـاء حياتهـم ،مـن خلال توفير

الخدمـات األساسـية وخاصـة الصحـة والتعليـم
والكهربـاء واملـاء".
املجلـس دعمتـه الرئاسـة املشتركة لـ"مجلس سـوريا
الدميقراطـي" ،و"مجلـس ديـر الـزور العسـكري"،
مؤكديـن أنهم سـيعملون على حاميته وتسـليمه كافة
املناطـق التـي تسـيطر عليهـا "قسـد" إلدارة شـؤون
األهايل.

"المهمة صعبة"

ال يسـتطيع أحـد إنـكار صعوبـة إدارة املحافظـة يف
ظـل األوضـاع الراهنـة ،أيًـا كان الطرف الذي سـيقود
العمليـة الخدميـة فيها.
ويقـر بذلـك رئيـس لجنـة "العدالـة" يف "املجلـس
املـدين" ،سـيد السـيد ،الـذي يقـول لعنـب بلـدي إن
"جمـع الجهـود وتوحيـد الصفـوف مهمـة صعبـة
را إىل أن "مصلحة
ً
وتحتـاج
ريا وشـاقًا" ،مشي ً
عملا كب ً
املواطـن يجب أن تكـون البوصلة التي ترشـد الجميع".
ويقول السـيد إن مسـتوى التدمري الـذي خلفته الحرب
"يفـوق التصـور ويدفعنـا لبـذل كل جهـد ممكـن
ملسـاعدة األهـايل" ،مضيفًـا أن "الدمـار والنهـب طال
املؤسسـات القانونيـة والقضائيـة ،وترتب عليـه الكثري
مـن املشـاكل والخالفـات ورمبـا تسـتمر لسـنوات
طويلـة".
تســعى اللجــان التــي شــكلت ضمــن املجلــس إىل
تخفيــف األرضار "مــن خــال خــرات إلعــادة

بنــاء محافظتنــا" ،وفــق رئيــس لجنــة "العدالــة"،
ناف ًيــا أن يكــون للمجلــس هــدف آخــر" ،ســنعمل
بشــكل مســتقل وحــر تحــت مظلــة مجلــس ســوريا
الدميقراطــي وباســتقاللية كاملــة".
ويــرى الســيد أن أهــل ديــر الــزور يجــب أن يحكمــوا
محافظتهــم ويديروهــا ،الفتًــا إىل أن "بــاب املجلــس
مفتــوح ألي إنســان يف بــأي وقــت طاملــا هــو يرغــب
بالعمــل لتحســن أوضــاع النــاس يف ديــر الــزور".
مـع عمـل املجلس يشـتيك بعـض أعضائه مـن نقص
اإلمكانيـات املاديـة ومسـتلزمات العمـل ،مبديـن
قلقهـم مـن "الفكـر املتطـرف" الـذي رزعـه تنظيـم
"الدولـة اإلسلامية" يف سـوريا ،داعين إىل رضورة
"مامرسـة االنتخابـات الدميقراطيـة يف انتخـاب
املجالـس املدنيـة" ،وهـذا مـا يعلـق عليـه السـيد
بقولـه "مـن حـق النـاس الشـعور بالتهميـش بعـد
احتـكار قـرار البلـد مـن مجموعـات معينـة ،ونحـن
مـع الدميقراطيـة ومـا يقرره النـاس نقبل بـه فنحن
جـزء منهم".
بعيـدًا عـن كل مـا سـبق ،يـرى الناشـط بكـر سـعود
( 24عا ًمـا) من ديـر الـزور ،واملقيم يف اسـطنبول ،أن
املحافظة ستقسـم إىل قسـمني ،يـدار كل منهما مدن ًيا
را يف حديثـه لعنب
وفقًـا للقـوة املسـيطرة عليه ،معتب ً
بلـدي أن النظام سيسـتمر بعمله يف مناطق سـيطرته،
بينما سـتخضع مناطـق "قسـد" إلدارة "املجلـس
املدين".

انتخبـت وزارة اإلدارة املحليـة يف الحكومـة
مجلسـا ملحافظة ديـر الزور
السـورية املؤقتـة،
ً
بتمثيـلٍ نسـايئ ،داخـل مقـر الحكومـة يف
مدينـة غـازي عنتـاب الرتكيـة 10 ،آب املايض،
وحضره  28عضـ ًوا مـن املجالـس املحليـة يف
شـخصا.
املحافظـة ،مـن أصـل 41
ً
وجـرت انتخابـات املكتـب التنفيـذي للمجلس،
ونتـج عنها فـوز  12عض ًوا مـن ضمنهم رئيس
املجلـس ونائبـه ،على أن يخـدم حال ًيـا أبنـاء
املحافظـة داخـل وخـارج سـوريا .وقـال عضو

يضم املجلس  14لجنة :املرأة ،العدالة،
الصلح ،الشباب والرياضة ،املنظامت
والشؤون اإلنسانية ،الخدمات والبلديات،
الرتبية والتعليم ،اآلثار والثقافة ،الزراعة
والرثوة الحيوانية ،املالية ،األمن الداخيل،
الحامية ،عوائل الشهداء ،ولجنة التنظيم.
حظوظ املجلس املشـكل مـن قبل الحكومـة "ضعيفة"،
وفق ناشـطني مـن املحافظـة ،وخاصـة أن املعارضة ال
متلـك القـوة على األرض ،وهـذا مـا يجعـل املنافسـة
تقتصر عىل املجلسين السـابقني.
سـؤال بارز يجـول يف خواطر أهـايل املحافظة مفاده:
إىل متـى يسـتمر هـذا التقاسـم؟ وهـذا يتوقـف على
الدعـم الـدويل ملجلس "قسـد" ،وفق بكر ،الـذي يقول
إن القـوات األمريكيـة تقصـف جميـع مـن يقترب من
"سـوريا الدميقراطيـة" ،وهـذا مـا بـدا واض ًحـا لدى
سـيطرة األخيرة على حقلي "كونيكـو" و"الجفرة"
للغا ز .
ويعتبر بعـض األهـايل أنـه رمبـا تدعـم الواليـات
املتحـدة مشروع "مجلـس سـوريا الدميقراطيـة"
يف كامـل منطقـة الجزيـرة ،مـا يدعـم اسـتمرار عمل
املجلـس كهيـكل إداري وتنظيمـي لفرتة طويلـة ،إال أن
آخريـن يـرون أن األمـور مفتوحـة يف ظـل التطورات
التـي تعيشـها املحافظـة حتـى اليـوم.

لجنـة االنتخابـات مظهـر رشبجـي يف حديث
سـابق لعنب بلـدي ،إنـه رمبا يعمـل عىل جمع
قاعـدة بيانـات ألبنـاء املحافظـة يف تركيـا،
ودراسـات عـن التعليم ومشـاريع أخـرى داخل
سور يا .
شـكّل وجهـاء وشـيوخ عشـائر "مجلـس دير
الـزور املـدين" ،برعايـة مجلـس املحافظـة
العسـكري و"قـوات سـوريا الدميقراطيـة"
(قسـد) 24 ،أيلـول الفائـت ،بعد اجتماع جرى
يف قريـة أبـو خشـب شمال غـريب املحافظة.

ووضـع املجلس ومقـره املؤقت بلـدة "الجزرة"،
على عاتقـه إعـادة املهجريـن إىل املحافظـة،
وترسـيخ وتعزيـز اللحمـة القويـة بين أبنائها
عىل أسـاس التعـاون والتضامـن والعمل املنتج
لبنـاء الحيـاة املسـتقرة الجديدة ،بحسـب بيان
التأسيس.
يديـر النظـام املناطـق التـي تخضع لسـيطرته
يف ديـر الـزور ،من خلال مؤسسـاته الخدمية
التـي يقـول ناشـطون إنهـا تفتقـر لتقديـم
الخدمـات األساسـية.
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ضعفاء إدلب ينتظرون
من يقصفهم
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ما تخفيه معارك دير الزور

ضربات تحت الحزام بين واشنطن وموسكو
سليمان السعود

محمد رشدي شربجي
منذ عدة سنوات خرجت القضية السورية ،أكرب
مأساة معروفة يف هذا القرن ،من أيدي السوريني،
وليس هذا مكان توزيع املالمة واملسؤوليات عن
الحالة التي وصلنا لها ،وال يجب أن يكون األمر مثا ًرا
لالستغراب بطبيعة الحال ،فتمويل املعارك ال يقدر
عليه أحد ،وال حتى دول أحيانًا ،ومن ميول ميلك كام
هو شائع ،وعليه بات قرار املعارضة والنظام منذ عدة
سنوات ملكًا لغريهم.
خاضت الثورة السورية آخر معاركها ضد النظام
يف حلب ،املعركة التي استمرت أربع سنوات وكللت
بلحظات نجاح ظن السوريون فيها أنهم ملكوا العامل،
انتهت لصالح النظام يف نهاية املطاف بأخطاء
الثورة نفسها وبالتفوق العسكري الذي أضافه
التدخل الرويس للنظام .ليست حلب مدينة عادية،
ومل يسيطر النظام عىل بضعة أبنية مهدمة ال تشكل
مساحة تذكر من مجمل الجغرافيا السورية كام قيل
وقتها عىل سبيل املواساة ،بل كانت هزمية قوية
معنوية للثورة التي لطاملا تعاملت مع حلب كمعركة
محسومة لصالحها طال الزمن أم قرص ،بعد معركة
حلب بات الجميع مقتن ًعا أن الطريق أصبح ممهدً ا
أمام الروس الستعادة كامل الجغرافيا الروسية.
بعدها بعدة أشهر خاضت الثورة السورية آخر
معاركها عىل اإلطالق ،فقد كانت معركة "تنظيم
القاعدة" يف سوريا (جبهة النرصة) مع حركة
"أحرار الشام" آخر فرصة للحركة وللثورة السورية
للبقاء عىل سطح األرض ،ولوجود فعيل ولو صغري
عىل طاولة مفاوضات جنيف أو أستانة ،ولكن املعركة
انتهت برسعة غري متوقعة بانهيار "أحرار الشام"
وسيطرة القاعدة عىل ما تبقى من مناطق املعارضة.
يبق ملاليني
انهيار الحركة كتب آخر فصول الثورة ،ومل َ
املدنيني واملرشدين يف محافظة إدلب إال الله واتفاق
من نوع ما يتيح لرتكيا التدخل يف إدلب مقابل
تنازالت يقدمها األتراك للروس يف مكان آخر.
بشكل مجرد ليس دخول األتراك أو أي دولة أخرى إىل
سوريا هو محط ترحيب ،وال ميكن لثائر عىل نظام
األسد كان يحلم بدولة دميقراطية مدنية تعددية
أن يرى يف أي تدخل ما يدعو للفرح ،فكيف إذا كان
التدخل الرتيك سيتم برعاية روسية بل ودعم جوي
رويس للجيش الحر كام يبرشنا بذلك الرئيس الرتيك،
الذي سبق أن أخربنا -أو ورطنا -بأشياء كثرية من
قبل ،ولكن ال خيار لدى املعارضة سوى القبول ،وهي
ال متلك قوة الرفض عىل كل حال .فإما أن يسيطر
األتراك عىل مناطق املعارضة بدعم من الروس ،أو
يسيطر الروس وحدهم عىل هذه املناطق.
عىل عكس بقية سوريا ،ال تحظى مناطق املعارضة
بحامية من أحد ،الكرد لديهم أمريكا ،والنظام لديه
روسيا وإيران ،اللهم إال مناطق درع الفرات التي
استطاعت تركيا انتزاعها عىل أمل التوجه نحو منبج
أو الرقة وهو ما مل يحدث ،واليوم قد تصب سيطرة
األتراك عىل مدينة إدلب يف صالح املعارضة ،فهجوم
الروس يف املستقبل عىل مناطق تحت سيطرة تركيا
عسكريًا هو أمر معقد ومستبعد ،مع ما يعنيه ذلك
من خطر حرب مبارشة بني الدولتني.
الخسارة يف الجغرافيا هي خسارة يف السياسة،
وكذلك املكاسب ،وال شك أن املفاوضات السياسية
التي باتت قريبة سواء يف جنيف أو يف دولة أخرى
ستنتهي بناء عىل حصة كل طرف يف الجغرافيا
السورية ،وهذه املفاوضات لن تكون بني السوريني
بطبيعة الحال ،بل بني أطراف دولية عىل أراض يعيش
عليها سوريون ،ويف حالة كحالتنا فإن إضعاف
سيطرة األسد عىل سوريا ،وضامن ذلك من خالل
تثبيت وجود عدة دول داخلها يجب أن يكون هدفًا
اسرتاتيج ًيا للمعارضة.
ال شك أن ما سنحصل عليه ال يشبه بحال ما حلمنا به،
وال يكافئ بحال ما ضحى السوريون ألجله بعد نصف
مليون شهيد وعدة ماليني تركوا بيوتهم للعيش يف
املخيامت ،ولكن ماذا ميكن للضعيف أن يفعل يف عامل
حقري كهذا مفتوح عىل رصاعات جديدة كل يوم؟ قاتل
الله الضعف ،وأعان الضعيف عىل جحيم هذا العامل.

2017

قليلة هي األخبار التي تنرش عن إصابات القوات
الغربية يف سوريا ،ورغم معرفة الجميع بوجود هذه
القوات ووقوع خسائر يف صفوفها ،إال أن األمر كان
يبقى طي الكتامن أو ينرش بشكل محدود وخاصة
مع عدم وجود بيانات معلنة عن القوات املحاربة
وفرق املهام الخاصة املوجودة عىل الجبهات القتالية،
حيث ماتزال أغلب الدول الغربية واألوروبية ترصح
بأنها تقدم “فقط” الدعم الفني واإلسناد اللوجستي
للقوات السورية يف مختلف جبهات الرصاع.
آخر القتىل ،ورمبا أكرب الرتب ،كان الجرنال فالريي
اسالبوف ،من القوات الروسية التي تقاتل إىل جانب
قوات النظام السوري.
مل تنتظر موسكو طويال “لتثأر” الغتيال كبري
مستشاريها يف سوريا ،الذي كان السبب املعلن
لوفاته سقوط قذيفة من قبل التنظيم عىل مركز
عسكري تابع لقوات النظام يف دير الزور ،لكن
املعارك الدولية تخفي الكثري من األرسار .الرد
الرويس كان واضح الغضب حيث تم توزيع
االتهامات عىل أكرث من طرف ،وخاصة واشنطن،
وجاء عىل لسان العديد من املسؤولني الروس تأكيد
مساعدة واشنطن ملجموعات مقاتلة ،وأن عنارص من
االستخبارات واملقاتلني األمريكيني يقدمون الدعم
املبارش لعدة تنظيامت متطرفة يف سوريا.
رشا
مبا
هذا االتهام ،وإن كان األكرث شيو ًعا وجاء
ً
وغاض ًبا ،لكنه ليس وحيدًا ،وتبعه اتهام موسكو
لواشنطن بتحريك الجبهة الشاملية يف ريف إدلب
وحامة ضد القوات السورية والروسية لتخفيف
الضغط عن تنظيم الدولة يف دير الزور ،ومحاولة
أرس ضباط وعسكريني روس الستخدامهم كورقة
ضغط إعالمي ضد موسكو.
لذا ردت روسيا بشكل عنيف عرب االنقضاض عىل
خمسة من قادة هيئة “تحرير الشام” ،شاركوا
بالهجوم عىل القوة العسكرية الروسية يف حامة،
بعدما تكفّلت صواريخ كاليرب املج ّنحة بتسديد
الدّفعة األوىل من الحساب ،حني هاجمت قواعد

تدريب للهيئة يف إدلب ،لتقتل ،حسب ما أفادت عنه
مؤسسات إعالمية تابعة لروسيا“ ،متورطني يف
محاولة أرس العسكريني الروس”.
كل هذه الردود العسكرية والترصيحات اإلعالمية
من قبل الروس وحلفائهم عىل األرايض السورية مل
تجد ردودًا أمريكية سوى نفي هذه التهم وتجاهلها،
يف حني يعترب عدد من املحللني أن أمريكا ردت
فعل وعىل األرض عندما أوعزت لـ “قسد”
ً
بترسيع تحركاتها عىل األرض يف ريف دير الزور،
والسيطرة عىل حقول الجفرة وحقل غاز كونيكو
ذي األهمية االسرتاتيجية وأحد أكرب مصادر الطاقة
والرثوة يف املنطقة الرشقية.
وترافقت هذه التطورات مع تهم من قبل “قسد” عن
قصف الطريان الرويس لبعض املناطق التي تسيطر
عليها.
تسارع تحركات “قسد” جعل الجسور التي مدها
النظام والروس فوق نهر الفرات غري مجدية ،بعد
خسارتهم يف السباق عىل كونيكو وحقول الجفرة.
الالفت يف الهجوم الجوي الرويس الذي استهدف
مقرات الهيئة والتنظيم يف إدلب ودير الزور ،أنه
مل يكن مجرد رسالة عابرة ،فالقاذفات الروسية
“تو  95أم اس” مل تكن لتتكلف رحلة االنطالق
من مطار “اينغلس” يف روسيا ،والتحليق فوق
األرايض اإليرانية والعراقية وصولً إىل أجواء
جه صواريخ “خ  ”101املج ّنحة صوب
سوريا لتو ّ
رصحت
فقد
الزور.
ودير
إدلب
يف
ّدة
د
أهدافها امل ُح
ّ
وزارة الدفاع الروسية أن قاذفاتها قابلت رسالة
“االغتيال األمريكية” بأحسن منها ،عرب استهداف
دقيق للمواقع التي تداخل فيها مؤخ ًرا مستشارون
عسكريون أمريكيون ومقاتلون من التنظيم ،ما
تسبب مبقتلة يف صفوف مجاميع الطرفني ،بينهم
ثالثة ضباط أمريكيني ثبت تورطهم بعملية االغتيال.
الرضبات املبارشة التي سددتها القاذفات الروسية
ضد قوات من “قسد” ومعهم الوحدات الخاصة
األمريكية شاميل دير الزور ،الثالثاء املايض ،كانت
جز ًءا من الرد.
مبحض الصدفة ،وبعد مقتل الجرنال بساعات فقط،

نرشت روسيا صو ًرا قالت إنها لقوات أمريكية يف
شامل دير الزور ،مصطحبة مقاتلني من “قسد”
للتموضع إىل جانب قوات التنظيم ،دون أي إشارة
تدل عىل اشتباك بني الطرفني.
كام حذر املتحدث باسم الدفاع الروسية ،ايغور
كوناشينكوف ،برسالة واضحة إىل “قسد” عرب
إعالنه أن الغارات الروسية تستهدف كل نقاط إطالق
النار التي تقصف مواقع القوات الروسية.
مثة أمران مهامن تجد فيهام موسكو داف ًعا لتحجيم
“قسد” ،األول انتشارها إىل جانب الوحدات الخاصة
األمريكية داخل عدد من حقول النفط والغاز
عىل الضفة الرشق ّية لنهر الفرات ،وثانيها رصد
أجهزة استطالعها وصول حمولة من  200شاحنة
أسلحة أمريكية إىل هؤالء املقاتلني يف الحسكة
األسبوع املايض ،عشية االستفتاء عىل االنفصال يف
كردستان.
ورغم التطورات عىل األرض والتصعيد العسكري
والكالمي بني موسكو وواشنطن ،إال أن كال الطرفني
يستبعدان املواجهة العسكرية يف معارك دير الزور،
إال أن هذا األمر قد ال ينطبق عىل أدواتهام املستخدمة
(أطراف الرصاع عىل األرض) ،ال سيام بعد رصد
موسكو لسيناريو خطري تتحني “قسد” الفرصة
لرتجمته يف الحسكة ،متاه ًيا مع مبادرة كرد العراق
إىل االنفصال وإقامة “إقليمهم” املوعود.
وأوضحت بعض املصادر الروسية أنه ،عىل ما يبدو،
هناك قرار حاسم من بعض الدّول الحليفة برضورة
مواجهة “قسد” عسكريًا وطردها من املواقع
ال ّنفطية التي سيطرت عليها يف دير الزور ،حتى ال
وداعم حيويًا ملرشوع تقسيم
حامل اقتصاديًا
ً
تكون
ً
ميكّن من استقالل الجزيرة السورية فيام بعد .وهذا
ما أكدته “قسد ذاتها عندما تحدثت عن وجوب
سيطرتها عىل كامل الجزيرة السورية وطرد كل
عدو موجود أو “محتمل” ،ما يعني وجود نية لدى
اإلدارة الذاتية يف الجزيرة لطرد من بقي من قوات
ومؤسسات النظام يف الجزيرة ،إذ مايزال ميتلك
فضل عن بعض
ً
مرب ًعا أمن ًيا محدودًا يف الحسكة،
الحواجز ومطار القامشيل وفوج عسكري.

ترحيل األنقاض

إبراهيم العلوش
بدأ بعض السوريني يعودن إىل أنقاض بيوتهم،
وبدأت رحلة الغربة الجديدة ،حيث سيجدون
أنفسهم غرباء يف مدنهم ،ويف قراهم املدمرة ،عاد
البعض إىل بيته املدمر ،محني الرأس أمام النظام
مقاتل ضد اإلرهاب ،ويبث
ً
الذي يص ّور نفسه اليوم
األفالم عن الجيش العقائدي البطل ،الذي قام بكل
هذا الدمار ،بحقد ،وبوحشية ،مل يفعلها التتار ،وال
املغول ،الذين مل يسعفهم الحظ بامتالك الرباميل
املتفجرة ،وال الصواريخ بعيدة وقريبة املدى.
عاد أبناء األرياف يف الرقة إىل قراهم التي تم
نهب الكثري من بيوتها ،عىل أيدي قوات االحتالل
الجديدة التي يديرها مقاتلو جبال قنديل وبحامية
أمريكية ،والتي ترفع أيضً ا راية محاربة اإلرهاب،
مرتافقة إما مع تعفيش البيوت ،وإذالل الناس
برتكهم يف الرباري هم وأطفالهم ،مثل وحوش
الربية ،ريثام ينتهي التعفيش األخري للقرى الفقرية
والبائسة.
سيكون السوري العائد إرهاب ًيا بنظر النظام
كام رصح أحد كبار الشبيحة عصام زهر الدين
الذي توعد العائدين باالنتقام ،وسيظل السوري
إرهاب ًيا بنظر املحتلني الجدد ،مهام تنوعت راياتهم
وزعاماتهم من الخامنئي وبوتني انتهاء بعبد الله
أوجالن وبحلفائه األمريكيني.
السوري العائد يبحث بني األنقاض عن أشيائه
الصغرية التي مل تنهبها الكتائب اإلسالمية
املتطرفة ،والتي مل ترض بها كغنائم ،أو كسلفة
للنعيم الذي ينتظر مجاهديها يف الجنة،

فاملجاهدون ،ورجال الجيش العقائدي البطل،
اتفقوا عىل القبول بنهب الربادات ،والغساالت،
وأجهزة الكمبيوتر ،واملراوح ،واملكيفات ،واألبواب،
والنوافذ ،وأسالك الكهرباء ،وما صلح من األثاث،
واتفقوا عىل ترك الجدران لطائرات النظام،
والطائرات الروسية واألمريكية لتدمريها ،وبدورها
الطائرات تركت لصاحب البيت“ ،البيتون” املهشم،
وبقايا الحديد ،واألحجار ،والبحص ،علّه يستفيد
منها عندما يعود اىل بيته ،بعد رحالت النزوح
واللجوء التي تكفلت بتحويل حياته إىل أنقاض
متطايرة تشبه صورة بيته املنهوب واملهدّم!
اتفقت كل األطراف عىل عدم خلع حجرة املرحاض
من البيت ،إال إذا شاءت هي أن تتطاير مع أشالء
املنزل املقصوف ،فحجرة املرحاض كانت الناجية
األخرية يف معظم البيوت املقصوفة أو املنهوبة
يف سوريا ،فهي عسرية عىل الخلع وإعادة البيع،
وبعيدة عن متناول االنفجارات مهام كانت شديدة.
واتفقت األطراف أيضً ا ،عىل تكليف املواطن العائد
اىل أنقاض بيته برتحيل هذه األنقاض ،والتي
صار منظرها غري حضاري ،ويرض بسمعة جيشنا
البطل ،وبضيوفنا اإليرانيني ،والروس ،الذين كانوا
يبحثون عن اإلرهابيني بالطائرات وبالصواريخ
العابرة للمحيطات ،ومبا تيرس من أنواع األسلحة
األخرى.
ستعيد الرتكسات والسيارات البحص والرتاب إىل
مناجمها التي جاءت منها يف الرباري ،قبل أن
تتحول تلك املواد اىل أبنية تحتوي أهلها برفق،
وقبل أن تسجل حياة من بنوها بحلوها ،ومب ّرها،
وتزين مساحات عيشهم ،بألوان الدهان ،والبالط،
وبزخرفة الشبابيك ،والتي تحولت جميعها اليوم
اىل أنقاض تستوجب الرتحيل والخالص منها.
والسوري العائد اليوم أوغدًا إىل منزله ،عليه أن
ي ّرحل أنقاض عواطفه ،وأفكاره ،ومخططاته،
ومفاهيمه عن الحياة ،عليه أن يتخلص من أحالم
توحيد األمة العربية من املحيط اىل الخليج ،وعن
أحالم توحيد األمة اإلسالمية ،وعن الجري خلف
كل مرتزق من األحاديث ومن اآليات الكرمية،
وأن يتخلص من زوبعة األمة السورية وتجلياتها

النازية ،وأن ينقل أحالمه القدمية مع البحص
والرمل والرتاب ،إىل خارج عقله الذي أضاع قرنًا
كامل يف توهمها ،ويف بناء األحالم عليها ،ومل
ً
تنعكس عليه إال بجيش حقود ،وبساسة عاجزين،
وبقادة جشعني ،ومبثقفني ساهموا بتأجيج الحقد
والدمار لدى كل األطراف ،ولن ينتفع ببقائهم إال
يف استمرار هذا الخراب.
قبل سنوات تلقى رجل أعامل سوري نصيحة
استثامرية من خبري كبري ومجرب ،تتلخص
باالستثامر يف ترحيل األنقاض ،فهي الرثوة األوىل
السابقة لكل املكاسب التي تأيت من انتهاء الحرب،
وكلام استمرت الحرب فإن األنقاض تتزايد ،ومجال
استثامرها يكرب ويصبح مجزيًا .اشرتِ املزيد من
الرتكسات والبلدوزرات والكميونات ..فرتحيل
األنقاض هو املكسب األول الذي يدخلك يف مجال
اإلعامر عندما يبدأ بعد هذه الحروب الطويلة.
وأظن بأن االستثامر األول يف مجال الثقافة،
والسياسة ،هو ترحيل هذه الطبقات من الساسة،
والقادة العسكريني ،واإلداريني ،واملثقفني ،الذين
تلوثوا بدماء هذه املجزرة ،وال يغرينا رجل دين
طويل اللحية أو قصريها ،وال حامل دكتوراه ،وال
صاحب أوسمة ونجوم ،وال صاحب كتب وصحف،
فأنقاض هذه الطبقات املتورطة بالخراب يجب
أن ت ّرحل ،حتى قبل أن تدور محركات الرتكسات،
والكميونات ،والشاحنات التي ت ّرحل األتربة
والحجارة ،وإال فإنهم سيعيدون املأساة من جديد
كام أعادتها اليوم نفس هذه الطبقات بعد مجازر
ريا مام
الثامنينيات ،وبشكل أكرب وأكرث إيال ًما وتدم ً
فعلته يف تلك األيام.
ترحيل عائلة األسد ،وأنقاضها البرشية من
الشبيحة ،وأبطال التعذيب ،وقادة الرباميل،
وأصحاب النياشني الصامتني عن القتل والدمار،
ومثقفي التطبيل والتزمري ،وترحيل مشايخ النفاق
والتخدير ،ومزاودي الثورة املرتبطني بغري الشعب
السوري ..هؤالء جمي ًعا سموم تلوث أرض سوريا،
وسامءها ،وتص ّنع اإلرهاب فيها ،وتديم مشاعر
البغض والكراهية بني أبنائها ،وال سالم يف سوريا
أبدًا بوجودهم طلقاء ومن دون محاسبة.

بعد سنتين على تدخل الروس في سوريا

ّ
ثم قيدته

هكذا انتشلت موسكو األسد

عنب بلدي  -فريق التحقيقات
نوقش التدخل الرويس يف سـوريا
باعتبـاره محاولـة إلعـادة اعتبـار
موسـكو كقوة مهيمنـة يف الرشق
األوسـط ،وكسر عظـم الواليـات
املتحـدة وحلفائهـا األوروبيين،
وذهـب محللون للقول إن املعسـكر
الغـريب نجـح باسـتدراج "الـدب"
إىل املسـتنقع السـوري.
لكـن هـذا التدخـل ترجـم على
األرض ،على مدار عامين ،مبا هو
أبعـد من ذلـك ،مبصالح ومكاسـب
تـوازي تكاليف الحـرب ،واتضح أن
بوتين مشى واثق الخطـى بخطة
شـاملة ،سياسـية وعسـكرية

واقتصاديـة واجتامعيـة ،تثبـت
أقدام الـروس عىل نافذة املتوسـط
الرشقيـة.
مل تـرق انتفاضـة الحريـة وشـق
عصـا الطاعـة للمحـور الرشقـي،
وزعيمـه بوتين ،لـذا ح ّول سـوريا
إىل حقـل تجارب ألسـلحته ،مخلفًا
وراءه آالف الضحايـا والـركام
والدمـاء.
التدخـل الـرويس مل يكـن باملجان،
فرئيـس النظـام السـوري ،بشـار
األسـد ،يدفـع ،يو ًمـا بعـد يـوم،
فاتـورة تثبيتـه مـن جيـب سـوريا
وثرواتهـا وشـبابها.

ملف العدد
عنب بلدي
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روسيا تقلب موازين القوى لصالح األسد
رسم التدخل الروسي خريطة جديدة لنفوذ النظام السوري وحلفائه ،بعد انسحابات على مدار ثالث سنوات لقوات األسد أمام فصائل المعارضة
في محافظات رئيسية .الغطاء الجوي كان الورقة الرابحة في التدخل الروسي ،وأسهم في قلب وضعية األسد من التراجع إلى الهجوم ،إلى
جانب ترسانة عسكرية كبيرة تضمنت  162نموذج سالح اختبرتها وزارة الدفاع الروسية ،وحولت سوريا إلى "حقل تجارب" عسكري.
تغير "مفصلي" في حلب
اقتصر وجود النظام السـوري يف محافظة
حلـب ،قُبيـل التدخل الـرويس ،على أحياء
حلـب الغربيـة ،إىل جانـب مواقـع يف
الريـف الرشقـي والجنـويب للمحافظـة ،ال
وصـول إىل طريق
ً
سـيام منطقـة السـفرية
خنـارص ،على اعتبارهـا نقطـة اإلمـداد
الوحيـدة لـه نحـو مركـز املحافظـة.
وكان للمعارضـة السـورية الثقـل األكبر
يف أريـاف املحافظـة ،إىل جانب سـيطرتها
على األحيـاء الرشقيـة يف املدينـة ،وإحكام
قبضتهـا على ثـاين أهـم املعابـر الربيـة
نحـو تركيـا ،وهـي معبر "باب السلامة"
أجاز املجلس االتحادي الرويس،
يف  30أيلول  ،2015إلدارة
فالدميري بوتني ،استخدام القوة
العسكرية الجوية يف الخارج،
مبا فيها سوريا ،لتبدأ املقاتالت
الروسية منذ ذلك الوقت غارات
جوية شملت معظم املناطق
السورية الخارجة عن سيطرة
النظام.
وقال النظام السوري إن إرسال
القوات الجوية الروسية إىل
سوريا تم بطلب من الدولة
السورية ،عرب رسالة من األسد
إىل بوتني ،تتضمن دعوة إلرسال
قوات جوية روسية.

الحـدودي ،الذي يشـكل مع "بـاب الهوى"
رشيـان الحيـاة الرئيسي ملدن الشمال.
ويعترب شـهر ترشيـن األول  ،2015سـاعة
الصفـر لعمليـات قـوات األسـد مدعومـة
بالـروس يف محافظـة حلـب ،حيـث
شـنت هجومهـا على املحوريـن الجنـويب
والرشقي ،مسـتعينة بجملة ظـروف أعطتها
دف ًعـا غري مسـبوق ،وأوصلتهـا إىل كويرس
رشقًـا ،واألوتوستراد الـدويل جنوبًـا.
شمال
ً
كما اسـتطاعت مـن خلال الهجوم
فصـل مناطـق نفـوذ املعارضـة شمال
املحافظـة إىل قسـمني ،بعـد سـيطرتها
على عـدة بلـدات وقـرى "استراتيجية"،
وأبرزهـا تل جبين ودوير الزيتـون ورتيان
وحردتنين ومايـر ومسـقان وإحـرص
وغريهـا ،لتصـل إىل بلـديت نبـل والزهـراء
املواليتين.
األشـهر األخيرة مـن عـام  2016كانـت
النقطـة املفصليـة يف تاريـخ حلـب ،إذ
اسـتطاعت قـوات األسـد وامليليشـيات
املسـاندة لهـا السـيطرة بشـكل كامـل عىل
األحيـاء الرشقيـة مـن املدينـة ،بعـد معارك
شـهدت كـ ًرا وفـ ًرا على مـدار أشـهر.
وكان للطائـرات الروسـية الـدور األكرب يف
التغطيـة الناريـة لتقـدم األسـد ،ونشرت
روسـيا مبوازاتهـا فرقًـا عسـكرية روسـية
تقـدم االستشـارات العسـكرية لضبـاط
النظـام ،إىل جانـب تفكيك األلغـام واألبنية
املفخخـة خلال التقـدم يف املنطقـة.
بعـد إخضـاع املدينة بشـكل كامل لسـيطرة

النظـام ،انتقلـت قـوات األسـد إىل الريـف
الرشقـي مـن املدينـة ،وذلـك بالتزامـن مع
توسـع نفـوذ "الجيـش الحـر" يف ريـف
حلـب الشمايل والرشقـي بدعـم تـريك.
وسـيطرت قوات األسـد على كامـل الريف
الرشقـي لحلـب مـن يـد تنظيـم "الدولـة
اإلسالمية" ،مبشـاركة رئيسـية من الطريان
الحـريب الـرويس ،ووصلـت إىل الريـف
الجنـويب ملدينـة الرقة والتي سـيطرت عليه
وصول إىل ديـر الزور.
ً
حال ًيا بشـكل كامـل
املنطقـة الوسـطى خاليـة مـن "تنظيـم
الدولـة"
كان ملحافظـة حمـص ،التـي سـيطر فيهـا
تنظيـم "الدولة اإلسلامية" عىل مسـاحات
واسـعة مـن الريـف الرشقي ،وأبـرز نقاطه
فيهـا كانت مدينـة تدمر والحقـول النفطية
وصـول إىل مطـار ""T4
ً
املحيطـة بهـا،
العسـكري ،ومدينـة القريتين.
الدعـم الـرويس يف جبهـة حمـص كان
قياسـا باملحافظـات األخرى ،فأُقحمت
األكرب ً
موسـكو طائـرات "التمسـاح" املروحية يف
التغطيـة الناريـة ،كما نرشت وحـدات من
الجنـود الـروس ،إىل جانـب فـرق إلزالـة
األلغـام التـي زرعهـا التنظيم.
وبالنظـر إىل خريطة السـيطرة بعد التدخل
را لقـوات األسـد
الـرويس نجـد زحفًـا كبي ً
يف املنطقـة الوسـطى ،حيـث سـيطرت
على مدينـة تدمـر واملناطـق املحيطـة بها
على الرغـم مـن عمليـات الكـر والفـر من

حا عىل األرايض السورية ،منذ تدخلها إىل
اختربت روسـيا  162سال ً
جانب النظام السـوري ،يف  30أيلول  2015املايض ،وفق تقرير نرشته
وسائل إعالم روسية.
وجاء يف التقرير الذي نرشته وكالة "سـبوتنيك" 1 ،ترشين األول،
أن "مهمة القوات املسـلحة الروسية أصبحت يف سوريا أكرب مهمة
يف الخارج ،وبفضلها متكنت دمشـق يف غضون عامني من تحرير
 90%من األرايض ،واختربت روسـيا أحدث األجهزة التي بلغت 162
جا".
منوذ ً
وقـال إنه "منذ عام  2015تقوم قاذفات القنابل  SU24-Mوالطائرة
الهجوميـة  SU25-Mمبهامها ،ويف عام  2016تم نرش  SU35-Sيف
قاعدة حميميم املحدثة عن ."SU27
وأضـاف التقرير أنه يف حزيران  2017تم تقديم الطائرة SU27-M3
وأحدث صواريخ جو -جو متوسـطة املدى لرئيس النظام السوري.
جانـب التنظيـم .كام سـيطرت على الريف
وصـول إىل الباديـة
ً
الجنـويب لحمـص
السـورية ،التي حققـت فيها تقد ًما واسـ ًعا،
وتحـاول فيهـا حال ًيا السـيطرة على كامل
الحـدود السـورية مـع األردن.
وال يختلـف الوضـع يف ريـف حمـص
را عـن نظيره يف حماة،
الرشقـي كثي ً
حيـث اسـتعادت قوات األسـد وامليليشـيات
املسـاندة لهـا السـيطرة على كامـل الريف
الرشقـي من حماة بعد أشـهر من سـيطرة
تنظيـم "الدولـة اإلسلامية" عليـه ،ووصله
مـع مناطـق سـيطرته يف محافظـة ديـر
الـزور والرقـة.
الصواريـخ املجنحة "كاليبر" بعيدة املدى،
القادمـة من البارجـات الروسـية يف البحر

روسيا من "الفيتو"
إلى الهيمنة على الملف السياسي
سـعت موسـكو على مـدار عامين
مـن التدخـل يف سـوريا ،إىل إضعـاف
املعارضـة بحجـة "محاربـة اإلرهاب"،
ونجحـت يف تحقيـق جـزء مـن
مصالحها السياسـية ،يف وقـت تحاول
تشـكيل معارضـة على مقاسـها.
ومنـذ عـام  2011أسـهم "فيتـو"
فيتـايل تشـوركني ،منـدوب روسـيا
الدائم (السـابق) يف األمـم املتحدة ،يف
تعطيـل خمسـة مشـاريع إلدانـة نظام
األسـد ،صـ ّوت عليهـا مجلـس األمـن،
آخرهـا يف ترشيـن الثـاين ،2016
مبـوازاة تعزيز فـرص أن يكون للروس
اليـد الطـوىل يف سـوريا ،والتغلغـل
ضمن مفاصـل دوائر القرار السـيايس
لـدى النظـام وكيانـه العسـكري.
ليلحـق فيتـايل نائبـه فالدميير

موسكو "وضعت
استراتيجية لتهجير أكبر
كتلة سكانية معارضة
ً
من منطقة الساحل ،وصول
إلى الوسط ثم الشمال
ودفعهم خارجها لتغدو
اليوم منطقة نفوذ روسية

سـافرونكوف ،الـذي اسـتخدم "فيتو"
مـرة أخـرى يف شـباط  ،2017ضـد
عقوبـات لشـخصيات مـن النظـام
السـوري ،ثـم يف نيسـان 2017
ضـد مشروع قـرار بشـأن اسـتخدام
األسـلحة الكيامويـة عقب مجـزرة خان
شـيخون .
وفرضـت روسـيا نفسـها ع ّرابـة الحل

أحمد رمضان

عضو الهيئة السياسية في
االئتالف السوري المعارض

السـيايس للقضيـة السـورية ،مـن
خلال رعايتهـا محادثـات أسـتانة إىل
فضل عـن لعبها
ً
جانـب تركيا وإيـران،
دو ًرا على مسـتوى مفاوضـات جنيف،
مـن خلال منصات تصـف نفسـها بـ
"املعارضـة".
عضـو الهيئـة السياسـية يف االئتلاف
السـوري املعـارض ،أحمـد رمضـان،
قـال لعنـب بلـدي إن التدخـل الرويس
كان واض ًحـا منـذ البدايـة ،أنـه مل يكن
بنـاء على الذرائـع التـي سـاقتها
للمجتمع الـدويل ،متمثلة بــ "محاربة
اإلرهـاب".
واعتبر أنهـا "تعمـدت أال تصطـدم
بـأي حالـة إرهابيـة يف سـوريا ،بـل

إضعـاف الطـرف املعـارض للنظـام
سـواء املجتمـع املـدين أو الجيـش
را إىل أن موسـكو
الحـر" ،مشي ً
"وضعـت استراتيجية لتهجير أكبر
كتلـة سـكانية معارضـة مـن منطقـة
وصـول إىل الوسـط ثـم
ً
السـاحل،
الشمال ودفعهـم خارجهـا لتغـدو
اليـوم منطقـة نفـوذ روسـية".
محـاوالت روسـيا التـي تزامنـت مـع
مسـاعي دول أخـرى لفـرض حـل يف
سـوريا ،كانـت مختلفـة عـن أقرانهـا
ولطاملـا توتـرت العالقات مـع الواليات
املتحـدة بخصـوص امللـف السـوري.
ويـرى رمضـان أن الـروس سـعوا
لفـرض رؤيتهـم لحـل يقـوم على
إعـادة تشـكيل الدولـة السـورية وفـق
مصالحهـم ونفوذهـم ،وإعادة تشـكيل
املجتمـع بتحريـك كتـل دميوغرافيـة
كاملـة.
وصـف بعـض املعارضين التدخـل
الـرويس بــ "االحتلال" ،وهـذا مـا
تبنـاه عضو االئتلاف ،موض ًحا "وضع
الـروس يف كل وزارة تابعـة للنظـام
مستشـا ًرا روسـ ًيا ،ال يصدر أي بيان أو
موقـف أو إجـراء إال بالعـودة إليه وهذا
مـا تفعلـه سـلطات االنتـداب".
هيمنـت روسـيا أيضً ـا على مفاصـل
الجيـش ،وربطـت جميـع القـوى
العسـكرية وسلاح الجـو بقاعـدة
حميميـم ،لتصبـح وزارة دفاعهـا هـي
التـي تقود كافـة العمليات العسـكرية،
بتعـاون واضـح مـع القـوات اإليرانية.

كالم السـيايس السـوري دعمـه
ناشـطون بقضيـة تأخـر أو غيـاب
الـوزراء السـوريني عـن الترصيـح،
حتـى تبـدأ موسـكو برسـم خياراتهـا
را مـا تهكم ناشـطون
السياسـية ،وكثي ً
بـأن موسـكو أصبحـت وزارة خارجية
للنظـام ،كما حصـل يف املوقـف مـن
اإلدارة الذاتيـة شمال رشقـي سـوريا،
إذ ظهـر وزيـر الخارجية ،وليـد املعلم،
يف  26أيلـول  ،2017ليبدي اسـتعدادًا
للتفـاوض والحـوار حول إقامـة نظام
إدارة ذاتيـة للكرد يف سـوريا ،يف حال
إنشـائها يف إطـار حدود الدولـة ،وهو
مـا كان النظـام يرفضه بشـكل مطلق.
وهنـا رأى رمضـان أن هـذا التحـول
رسـالة مـن الروس لــ "حـزب االتحاد
الدميقراطـي" ( ،)YPGمفادهـا أنـه
"ميكـن الحوار دون النظـر إىل موافقة
النظـام على ذلك".
ورغم إظهار "حسـن النوايا" والسـعي
إليجـاد حل سـيايس ،مازالت موسـكو
تفـرض أجنداتهـا بشـكل واضـح عىل
أكثر مـن صعيـد ،لكنهـا ،بحسـب
املعـارض" ،مل تسـتطع حتـى اليـوم
فـرض ما تريـده يف أسـتانة وجنيف"،
موض ًحـا أنهـا "ليسـت قـادرة على
تحويـل سـوريا إىل غـروزين أو إحدى
دول القوقـاز التـي احتلتهـا".
ووفـق رؤيـة رمضـان فـإن "املقاومة
ضد روسـيا سـتتبلور مع مـرور الوقت
بشـكل أكبر ،وهنا سـنجد رغبـة منها
للبحـث عن حـل بشـكل أو بآخر".

املتوسـط ،كان لهـا دور يف تحقيق إصابات
محققـة يف املنطقة وتراجـع التنظيم.
وقالـت وزارة الدفـاع الروسـية إن عـدد
الطلعـات القتاليـة التـي نفذهـا الطيران
الـرويس على ريـف حماة بلغـت ،منـذ
بدايـة آب  2017حتـى نهايـة أيلـول ،نحـو
 990طلعـة بــ  2518رضبـة.
السيطرة ً
شرقا روسية بامتياز
باالنتقـال إىل املعـارك التـي توصـف بــ
"األخيرة" يف حسـابات تنظيـم "الدولـة"
يف سـوريا ،تعتبر املواجهـات التـي تدور
حال ًيـا يف محافظـة ديـر الـزور روسـية
بامتيـاز.
وبعـد أربـع سـنوات مـن سـيطرة تنظيـم

الروس يقيــــــ
رسمت روسيا خريطة
لقواعد عسكرية في
سوريا تعيد حضورها
كقوة مركزية في الشرق
األوسط ،لكن هناك أجندة
اقتصادية تخبئها موسكو
وراء حضورها العسكري
والسياسي ،وأهمها
الحصول على ميزات
اقتصادية طويلة األمد
عبر توقيع اتفاقيات مع
النظام السوري ،كرد جميل
لها في مساهمتها ببقاء
النظام ورئيسه ،بشار األسد.
العالقات االقتصادية بني دمشـق وموسـكو
ليسـت وليـدة التدخـل العسـكري ،وإمنـا
يعـود تاريخهـا إىل االتحـاد السـوفيتي،
وعهـد الرئيـس السـابق حافظ األسـد ،يف
تسـعينيات القـرن املايض ،كام عمل األسـد
االبـن على توطيـد العالقـات التجاريـة
واالقتصاديـة أكثر بين البلديـن ،فوقّـع
يف عـام  2005قرابـة  43اتفاقية ،شـملت
مجـاالت عـدة أهمهـا الصناعـة والتجـارة
والدفـاع والصحـة والطاقـة والـري.

عنب بلدي  -السنة السادسة  -ملف العدد
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قوات األسد
قوات المعارضة
تنظيم "الدولة"
قوات سوريا الديمقراطية

"الدولـة" على املحافظـة ،حققـت قـوات
األسـد وامليليشـيات املسـاندة لهـا تقد ًمـا
واسـ ًعا على حسـاب التنظيم ،واسـتعادت
كافـة املناطـق التـي خرستها يف السـنوات
املاضيـة ،وأهمها اللـواء  137واملنطقة التي
تصلـه مـع املطـار العسـكري جنوبًـا ،إىل
جانب بعـض األحياء يف عمـق املدينة بينها
حويجـة صكر.
ووصلـت إىل الضفة الرشقية لنهـر الفرات،
بفضـل الدعم الـرويس الذي ضـم يف هذه
املرحلـة آليات عسـكرية متطورة ،وجسـو ًرا
مائيـة مكنـت عنـارص األسـد والقـوات
الروسـية مـن عبـور النهر.
وال ميكـن تجاهـل الـدور الـذي تقدمـه
الطائـرات الروسـية ،وبحسـب مصـادر
عنب بلـدي من املنطقـة تبلغ عـدد الغارات
الجويـة التـي ينفذهـا الطيران الـرويس

أيلول 2016

على املنطقـة أكثر مـن  50غـارة جويـة
يوم ًيـا.
وبذلـك توسـعت دائـرة نفـوذ األسـد يف
املنطقـة الرشقيـة لسـوريا ،لتتصـل مـع
مناطـق سـيطرة األسـد يف ريفـي الرقـة
وحلـب ،إىل جانـب ريفـي حمـص وحامة.
تغير محدود في خريطة الجنوب
على خلاف املحافظـات األخرى ،شـهدت
را محـدودًا لصالح قوات األسـد
درعـا تغي ً
بعـد التدخـل الرويس.
ويف  25كانـون األول  ،2015بـدأت قـوات
األسـد حملـة عسـكرية كبيرة على مدينة
الشـيخ مسـكني ،يف ريف درعا الشمايل،
ونجحـت يف فـرض السـيطرة عليهـا ،إثـر
معـارك ومواجهـات عنيفـة ،كان للطيران
الحـريب الـرويس كلمـة الفصـل فيها.

أيلول 2017

عتمان ،البوابـة الشمالية ملدينـة درعـا،
والخاضعـة لـ "الجيش الحر" يف سـنوات
الثـورة السـورية األوىل ،كانـت الهـدف
الثـاين لقـوات األسـد يف درعـا ،ففرضـت
السـيطرة الكاملـة عليها يف غضـون ثالثة
أيـام فقـط ،يف معركـة بدأت مطلع شـباط
.2016
المعارضة تنحسر في الساحل
نجحـت فصائـل املعارضـة يف الحفـاظ
على مناطـق متركزهـا شمال الالذقيـة
يف السـنوات األوىل للثـورة ،وسـيطرت
على معظـم بلـدات وتلال جبلي
األكـراد والرتكمان ،وشـهدت التجمعات
السـكانية فيهـا اسـتقرا ًرا نسـب ًيا خلال
تلـك الفترة ،رغـم محـاوالت االقتحـام
املتكـررة التـي مل تنجـح.

ويف ترشيـن األول عـام  ،2015بـارش
النظـام السـوري وحلفـاؤه هجو ًمـا على
مناطـق املعارضـة يف املحافظـة مـن عـدة
محـاور ،واسـتطاع يف غضـون أربعـة
أشـهر تحقيـق تقدم ،هـو األول مـن نوعه،
سـيطر فيه عىل بلدات وتالل استراتيجية،
أهمهـا سـلمى وكنسـبا ومارونيـات يف
جبـل األكـراد ،وربيعـة وغمام وزاهية يف
الرتكمان.
وبحسـب خريطـة السـيطرة امليدانيـة ،مل
يتبـق للمعارضـة السـورية سـوى بضـع
ّ
قـرى على الرشيـط الحـدودي مـع تركيا
يف جبـل الرتكمان ،كاليونسـية وزيتونـة
وشـحرورة وسـللور.
يف حين أصبـح جبـل األكـراد مبعظمـه
تحـت سـيطرة النظـام السـوري ،مبحاذاة
مـع الريـف الغـريب ملحافظـة إدلـب.

ــــــدون سوريا ويغرقونها بالديون
كما أن تقديـم النظـام تنـازالت وتوقيع
اتفاقيـات مـع موسـكو ليـس جديـدًا،
بحسـب محللني ،إذ شطبت روسيا 73%
مـن ديونهـا املسـتحقة عىل سـوريا ،أي
 9.8مليـارات دوالر من إجمايل الديون
البالغـة  13.4مليـار دوالر ،أثنـاء زيارة
األسـد إىل موسـكو يف  ،2005مقابـل
تحويـل قاعـدة طرطـوس إىل قاعـدة
عسـكرية ثابتة للسـفن الروسـية.
لكـن وتيرة التنـازالت ارتفعـت بعـد
انـدالع الثـورة عقـب لجـوء األسـد إىل
بوتين للحفـاظ على نظامـه ،لتبـدأ
موسـكو تحصـد مثـار موقفهـا بتوقيع
“عقـد عمريـت” يف  ،2013وهـو اتفاق
ضخـم مع رشكـة روسـية ،ويعترب األول
مـن نوعه مـن أجـل التنقيب عـن النفط
والغـاز يف امليـاه اإلقليميـة السـورية.
ويشـمل العقـد عمليـات تنقيـب يف
را مرب ًعـا وميتد
مسـاحة  2190كيلومت ً
على مـدى  25عا ًمـا ،بكلفة تبلـغ 100
مليـون دوالر ،بتمويل من روسـيا ،ويف
حـال اكتشـف النفـط أو الغـاز بكميات
تجارية ،ستسترد موسـكو النفقات من
اإلنتـاج ،بحسـب مـا قالـه املديـر العام
للمؤسسـة العامـة للنفـط يف حكومـة
النظـام ،علي عبـاس ،لــ “فرانـس
برس " .
وبعـد التدخـل العسـكري الـرويس،
بـدأت االتفاقيـات بين الطرفين يف
مجاالت مختلفـة ،منها اتفاقيتـان بقيمة
 600و 250مليـون يـورو ،عـام ،2016
مـن أجـل إصلاح البنـى التحتيـة التي
دمرهـا “الصراع” ،إضافـة إىل بنـاء
محطـات كهربائيـة وصوامـع للحبـوب

حا أمام
ليصبح “السـوق السـوري مفتو ً
الشركات الروسـية ،ليك تـأيت وتنضم
مهم يف إعادة بناء سـوريا
وتلعـب دو ًرا ً
واالسـتثامر فيهـا” ،بحسـب مـا قالـه
رئيـس النظام السـوري ،بشـار األسـد،
يف مقابلـة مـع وكالـة “سـبوتينك”
الروسـية ،يف نيسـان املـايض.
كما نشرت شـبكة “فونتانـكا”
الروسـية اإللكرتونيـة ،يف  29حزيـران
املـايض ،مذكّـرة تعـاون وقّعتهـا رشكة
“يوروبوليـس” الروسـية مـع وزارة
النفط والثروة املعدنية السـورية مطلع
العـام الجـاري ،تنـص على التـزام
الرشكـة بــ “تحريـر مناطق تضـم آبار
نفـط ومنشـآت وحاميتهـا” ،مقابـل
حصولهـا على ربـع اإلنتـاج النفطـي.
كما بـارشت رشكـة روسـية ،ميلكهـا
املليارديـر غينـادي تيموشـينكو ،بتنفيذ
أعمال صيانـة منـذ مطلـع حزيـران
الجـاري ،ألكبر مناجـم فوسـفات يف
سـوريا ،التـي تقع يف منطقـة خنيفيس
قـرب مدينـة تدمر ،بحسـب تقرير نرشه
موقع “روسـيا اليـوم” ،يف  27حزيران.
وأكـد تقريـر “روسـيا اليـوم” أن
األسـد صـادق على اتفاقيـة ،يف 23
نيسـان املـايض ،بين املؤسسـة العامة
للجيولوجيـا والرثوة املعدنية يف سـوريا
ورشكـة“ ،”STNG Logesticالتابعـة
ملجموعـة “ستروي ترانس غـاز” ،التي
ميلـك تيموشـينكو  31%منهـا ،بهـدف
تنفيذ أعمال الصيانـة الالزمـة للمناجم
وتقديـم خدمـات الحاميـة واإلنتـاج
والنقـل إىل مرفـأ التصديـر “سـلعاتا”
يف لبنـان.

كما تدخلت روسـيا يف الجانـب الغذايئ
السـوري ،وأصبحـت الدولـة األوىل يف
تصديـر مـادة القمـح االستراتيجية ،إذ
أعلن وزيـر التجارة الداخليـة يف حكومة
النظام السـوري ،عبد الله الغـريب ،إبرام
اتفـاق مـع روسـيا لشراء ثالثـة ماليني
طن قمح من روسـيا ،يف أيلـول املايض.
كما سـتبني رشكـة “سـوفوكريم”
الروسـية أربـع مطاحـن للحبـوب يف
محافظـة حمـص ،بكلفـة  70مليـون
يـورو ،وسـتغطي الحكومـة السـورية
تكاليـف البنـاء ،بحسـب ما ذكـره مدير
الرشكـة العامـة للمطاحـن ،زيـاد بلـة،
يف نيسـان العـام املـايض ،الذي أشـار
أيضً ـا إىل تعـاون مـع الجانـب اإليراين
لبنـاء وتجهيـز خمس مطاحـن يف عدة
محافظـات.
ويف حديـث سـابق لعنـب بلـدي مـع
الباحـث االقتصـادي مناف قومـان ،أكد
أن العقـود واالتفاقيـات بين روسـيا
وسـوريا سـيكون لهـا آثار مدمـرة عىل
االقتصـاد السـوري على املـدى البعيد،

فهـي سـتك ّبل االقتصـاد والحكومـة
السـورية املسـتقبلية ،ومتنعهـا مـن
القيـام بأي خطـوات تنموية من شـأنها
االسـتقالل بالقـرار الوطنـي واسـتثامر
ثـروات سـوريا الطبيعيـة.
وأكـد قومـان أن “أي عمليـة تنمويـة
سـتصطدم بحائـط رويس وإيـراين
(وقعـت طهـران أيضً ـا مـع النظـام
اتفاقيـات عـدة) يعترض العمليـة.
وشـدد الباحـث على خطـورة العقـود
املتعلقـة باسـتثامر موانـئ نفطية وحق
التنقيـب عن النفـط والغاز والفوسـفات
واسـتخراجه ،ألنهـا سـتكون مسـلوبة
لصالـح روسـيا وإيـران ،وسـتعمل
الدولتـان على “مـص الثروات” دون
مراعـاة أي مصالـح وطنية للسـوريني،
وقـد تبيـع الشركات الروسـية النفـط
والغـاز والفوسـفات املسـتخرج مـن
األرايض السـورية بأسـعار عاليـة،
وهـذا سـترتتب عليـه آثـار سـلبية عىل
الحكومـة واملواطـن من حيـث التكاليف
واألمثـان الداخليـة.

شطبت روسيا  73%من ديونها
المستحقة على سوريا ،أي  9.8مليارات
دوالر من أجمالي الديون البالغة 13.4
مليار دوالر ،أثناء زيارة األسد إلى
موسكو في  ،2005مقابل تحويل
قاعدة طرطوس إلى قاعدة عسكرية
ثابتة للسفن الروسية

تقع مدينة الشيخ مسكني
شامل مدينة درعا ،عىل بعد 22
رتا منها ،وتعترب رابع أكرب
كيلوم ً
مدن املحافظة ،بعد درعا ونوى
والصنمني ،ويبلغ عدد سكانها
نحو  50ألف نسمة ،قبيل دخول
املعارك لها عام .2014
تشكّل الشيخ مسكني
عقدة مواصالت تربط ثالث
محافظات (دمشق ،درعا،
السويداء) ،وهي نقطة وصل
بني مدن نوى وإزرع وإبطع
وداعل والصنمني ،وتتوسط
سهل حوران ،ما جعلها هدفًا
للجيش الحر الذي سيطر
عليها يف كانون األول ،2014
ليستعيدها النظام السوري
بعد عام.

هل يمكن لروسيا أن
ً
تلعب ً
"محايدا"
دورا
في الوصول
إلى حل في سوريا؟
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ثقافة روسية تضع بصمتها
في "مجتمع محافظ"
إىل جانـب الهيمنـة العسـكرية واالقتصاديـة
التـي حققتها روسـيا على األرايض السـورية
اسـتطاعت ،بعـد عامني مـن التدخـل ،أن تبث
ثقافتهـا املحليـة داخـل املجتمـع السـوري،
مبباركـة مـن النظـام السـوري الـذي اعتبر
نشر الثقافـة الروسـية أقـل مـا ميكـن فعلـه
لتقديـر موسـكو على جهودهـا.
"الروسية" إلى المدارس والجامعات
يف وقـت كانـت فيـه القـوات الروسـية تـدك
مدنًـا وقـرى خرجـت عـن سـيطرة النظـام،
انشـغلت وزراة الرتبيـة يف حكومـة األسـد
بإعـداد مناهـج لتعليـم اللغـة الروسـية يف
املـدارس ،وافتتـاح فرع لغـة روسـية يف كلية
اآلداب بجامعـة دمشـق.
وأعلـن وزيـر الرتبيـة ،هـزوان الـوز ،نهايـة
العـام املـايض ،أن الـوزارة وضعـت خطـة
لتطويـر اللغـة الروسـية يف مدارسـها ،والتي
بـدأت تدريج ًيـا بإدراجهـا يف املـدارس منـذ
بدايـة العـام الـدرايس  ،2016-2015يف
املرحلـة اإلعداديـة.
كما افتتحـت وزارة التعليـم السـورية ،يف
قسما للغـة الروسـية
ترشيـن الثـاين ،2014
ً
وآدابهـا ،يف كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية
بجامعـة دمشـق.
ويف حديثـه عـن إقبـال الطلاب السـوريني
على اللغة الجديـدة ،قال الوز إن  59مدرسـة
كانـت تد ّرس اللغة الروسـية عـام  ،2015فيام
وصـل عددهـا عـام  2016إىل  105مدارس.
وح ّملـت الـوزارة املعلمين السـوريني ،ممـن
يحملون إجـازات جامعية أو شـهادات عليا يف
األدب الـرويس مـن إحدى جمهوريـات االتحاد
السـوفيتي السـابق أو مـن روسـيا االتحادية،
مسـؤولية تدريـس الطلاب السـوريني اللغـة
الجديدة.
كما وظفـت املواطنـات الروسـيات اللـوايت
يحملن الجنسـية السـورية ويحملن الشـهادات
نفسـها ،ووصـل عدد مـدريس اللغة الروسـية
مدرسـا ،وفـق إحصائيات
عـام  2016إىل 60
ً
رسمية .
ومل يقتصر التغلغـل الثقايف على تعليم اللغة
الروسـية بـل رافقهـا انتشـار صـور للرئيـس
الـرويس ،فالدميير بوتين ،يف املـدارس
والشـوارع واالحتفـاالت الرسـمية .ومـن أبرز
الصـور على هـذا التغلغـل الثقايف ما شـهده
افتتـاح مدرسـة "الشـهيد أحمـد أبـو نبـوت"
مبحافظـة درعـا ،يف أيلـول املـايض ،حين
حمـل التالميـذ صـو ًرا لبوتني والعلـم الرويس
إىل جانـب صـور األسـد.
ومنـذ عامين بـدأت تنافـس صور بوتين تلك
التـي تحمـل صـورة األسـد ،على سـيارات
املوالين ومـن يعرفون بــ "الشـبيحة".
مطاعم الساحل مهيأة للزبائن الروس
أفسـحت قاعـدة "حميميـم" الجويـة التـي

أنشـأتها روسـيا يف مدينة الالذقية السـاحلية
املجـال أمـام جنودهـا لالنتشـار بين املدنيني
يف السـاحل ،فكانـوا محـط اهتمام املطاعـم
واملحلات التجاريـة التـي أصبحـت تراعـي
الزبـون الـرويس وتعمـل على اسـتقطابه.
مقهـى ومطعـم "موسـكو" الـذي افتتـح يف
مدينـة الالذقيـة ،يف كانـون األول  ،2015كان
خير مثـال على اسـتثامر أصحـاب املطاعـم
للجنـود الـروس املوجوديـن يف القاعـدة
الجويـة.
وقـال طـارق شـابو صاحـب املطعـم لقنـاة
"روسـيا اليـوم" ،عقـب االفتتـاح ،إنـه يأمـل
باسـتقطاب الـروس الذيـن وصلـوا حديثًـا
را إىل أنـه بـدأ بتعلـم اللغة
إىل سـوريا ،مشي ً
الروسـية لتوفير قامئـة الطعـام بلغتهـم يف
املسـتقبل القريـب.
كما خصصـت بعـض املطاعـم السـورية يف
املناطـق السـاحلية لوائـح بأسماء املأكـوالت
واملرشوبـات واألسـعار باللغـة الروسـية،
لتسـهيل التعامـل مـع الزبـون الجديـد.
وغال ًبـا مـا يتعامـل السـوريون املؤيـدون
لألسـد مـع الـروس عىل أنهـم أصدقـاء أوفياء
ريا
دعمـوا الدولـة طـوال  45عا ًما ،وجـاؤوا أخ ً
إلنقاذهـا ،وبـدأ أولئـك املواطنـون بتعلـم لغة
الـروس كنـوع مـن الرفاهيـة و"رد الدَّيـن"
للحليـف الـرويس.
"المتة"
اندماج عكسي ..روس يشربون
ّ
يف وقـت يكابـد فيـه السـوريون مـن أجـل
االندمـاج يف املجتمعـات التـي لجـؤوا إليهـا
بفعـل اآللة العسـكرية ملختلف أطـراف النزاع،
وأبرزهـا الـرويس ،بـدأت مالمـح اندمـاج
عكسي تلـوح يف املجتمـع السـوري حين
حـاول مقاتلـون روس يف سـوريا التخلـص
مـن أعباء الحـرب بالعيـش حيـاة طبيعية بني
املدنيين.
بعضهـم رشب "املتّـة" وآخـرون أكلـوا
"الشـاورما" ،إال أن آخـر مـا تـم تداولـه ،يف
 4ترشيـن األول ،هـو مقطـع فيديـو لجنـود
روس يرقصـون أمـام قلعـة حلـب ،إىل جانب
مواطنين ،على أنغـام "الليمـوين" ،وهـي
أغنيـة مـن التراث السـوري.
كما نشرت قنـاة "العـامل" اإليرانيـة ،عـام
 ،2015صـو ًرا لجنـدي رويس يشرب "متّة"،
وهـو املشروب الشـعبي الشـهري يف املناطـق
السـاحلية السـورية.
وانتشر عرب "يوتيـوب" ،أيضً ـا ،فيديو لجندي
رويس أثنـاء رشبـه املتـة على رشف "بو عيل
بوتين" وبشـار األسـد ،وفـق مـا كان جنـود
سـوريون يلقنونه.
وعلى ذلـك ،بنـى بعـض الجنـود الـروس
عالقـات صداقـة مـع مواطنني سـوريني ،ومع
جنـود مـن قـوات األسـد خلال مـدة قصرية
تلـت التدخـل الـرويس يف سـوريا ،طاملـا أن
الهدف مشترك وهو "القضاء على اإلرهاب".

المصدر :الشبكة السورية لحقوق اإلنسان (عنب بلدي)

الخيط الذي تحيك به روسيا شبه جزيرة القرم بطرطوس
كـ ّرم النظـام السـوري قتلى الجيـش الـرويس
الذين سـاعدوه يف السـيطرة عىل املدن السورية
الثائـرة ،مـن خلال نصـب تـذكاري يف حلـب،
دشّ ـنه الحلفـاء يف الذكـرى السـنوية الثانيـة
لتدخّل موسـكو يف حرب األسـد ضـد معارضيه.
لكن هل سـتكتفي روسـيا بهذه "اللفتة اللطيفة"
لنظام األسـد ،كمكافئة لتدخلها الدامي؟
يف تجربـة شـبيهة بعـض الشيء ،قبيـل التدخل
الرويس الرسـمي يف سـوريا ،تعاظـم غضب الدب
الـرويس جـراء األحـداث السياسـية الجاريـة يف
أوكرانيا ،واعتربها عبثًا يف "ج ّرة العسـل" خاصته.
ورسعـان مـا تدخـل الجيـش الـرويس يف البلد
الجـار لـه ،واعتبرت موسـكو أن االحتجاجـات
العشـبية يف العاصمـة األوكرانيـة كييـف،
والتـي أطاحـت بالرئيـس األوكـراين ،فيكتـور
يانكوفيتـش ،انقالبًـا على نظـام الحكـم.

املبرر الـرويس لـ "رشعيـة" التدخل العسـكري
يف أوكرانيـا ،كان مناشـدة القائـم بأعامل رئيس
الحكومـة بالقـرم روسـيا للتدخـل بعد سـيطرة
مسـلحني عىل مبنـى الربملان ،وهذا املربر شـبيه
جـدً ا بدعـوة حكومـة النظام السـوري ملوسـكو
للمشـاركة بالحـرب ضـد املعارضـة بوصفهـم
"إرهابيني مسـلحني".
كذلـك ادعـت روسـيا أن "نازيني جـدد" اجتاحوا
رشق أوكرانيـا وطـردوا منهـا املتحدثين باللغـة
الروسـية ،وهـو ادعـاء مـواز لخطـر "اإلرهاب"
على األقليـات السـورية ،الـذي دفـع روسـيا
للتدخـل لحاميتهـم.
إال أنّ الضغط العسـكري والسيايس الذي تعرضت
لـه روسـيا دفعهـا يف حـاالت الـذروة لالعتراف
بأسـباب تدخلهـا ،على لسـان نـواب برملـان
مثـل فياكسلاف فيكونـوف ،وخبراء ومحللين

سياسـيني مثل فاتشسلاف ماتوزورف ،وبوريس
دولوغـوف.
ورأت هـذه الشـخصيات أن ما حـدث يف أوكرانيا
خطـة أمريكيـة السـتنزاف االقتصـاد الـرويس،
عبر جر موسـكو للتدخل عسـكريًا ،ما سـيؤدي
إىل فـرض املزيـد مـن العقوبـات الدوليـة عليها،
كما سـيتيح ذلـك املجال لواشـنطن للتهـرب من
عهودهـا بعـدم نشر بنيـة تحتية عسـكرية يف
الـدول املنضمـة جديـدً ا إىل حلـف "الناتو".
لذلـك اعتبرت موسـكو أن ثـورة أوكرانيـا
"مؤامـرة" أمريكيـة هدفها ضم كييـف إىل حلف
الناتـو ،وهـو مـا تعتبره روسـيا خطًـا أحمـ ًر.
أمـا اهتمام روسـيا الكبير بشـبه جزيـرة القرم
فيعود إىل خشـيتها من فقدان ميناء سباستوبول،
ً
مدخل لألسـطول البحـري الرويس إىل
الذي يُعترب
البحـر املتوسـط ،وهنا يـأيت دور مينـاء طرطوس

السـتقبال هـذا األسـطول ،ال سـيام بعـد توقيـع
نصت على منح
معاهـدة بني دمشـق وموسـكو ّ
الروس صالحيات واسـعة يف القاعدة العسـكرية
مبيناء طرطـوس متتد لــ  49عا ًما.
ويـرى بعـض املراقبين أن األطماع الروسـية
يف مينـاء ثابـت على البحـر املتوسـط تعـود
أليـام روسـيا القيرصيـة ،وهـو ما يفرس سـبب
اسـتامتة موسـكو يف دفاعهـا عـن النظـام
السـوري ،كما تسـاعدنا املقاربات السـابقة يف
فهـم سـبب دخـول روسـيا يف جبهتين بنفس
الوقـت يف سـوريا وأوكرانيـا.
انتهـى األمـر بشـبه جزيـرة القـرم إىل االنفصـال
عـن أوكرانيـا واالنضمام إىل روسـيا بعـد إجـراء
اسـتفتاء بحضـور الجيـش الرويس ،فما املكافأة
التـي ينتظرهـا بوتين مـن األسـد بعـد النصـب
التـذكاري الذي بناه األخري لجيـش األول يف حلب؟
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أهداف موسكو
من إنشاء مصرف سوري -روسي
ً
مجددا التوغل أكثر في االقتصاد السوري والسيطرة على مفاصله ،عبر إنشاء مصرف مركزي بينها وبين النظام في سوريا ،في
تحاول روسيا
خطوة أثارت تساؤالت االقتصاديين للنظر في أهدافها ونتائجها .المصرف الجديد تحدث عنه رئيس حكومة النظام السابق ،وائل الحلقي ،في
مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية ،في نيسان  ،2016وقال إن "الجانبين يدرسان إمكانية إنشاء بنوك مشتركة لتسهيل المعامالت التجارية
بين البلدين بالعمالت الوطنية ،وإن المجلس السوري الروسي المشترك أعرب عن رغبته في فتح مصرف سوري -روسي ،على أن يتولى البنك
المركزي في البلدين اإلشراف عليه".
عنب بلدي -مراد عبد الجليل
وبعـد مـرور عـام ونصـف أكـد رئيـس
مجلـس األعمال السـوري -الـرويس،
سـمري حسـن ،يف أيلـول املـايض ،انتهاء
مرحلـة دراسـة إنشـاء املرصف املشترك،
بهـدف تحفيـز التبـادل التجـاري بين
البلديـن.
هل المصرف لتحفيز التجارة؟
وبـرأي كثير مـن املحللين فـإن دخـول
املصـارف األجنبيـة إىل بلـد مـا يعـزز
اقتصـاده ويجلـب الرشكات االسـتثامرية
للعمـل فيـه ،وهذا مـا ذهب إليـه الدكتور
يف االقتصـاد واستراتيجيات اإلدارة
ٍ
حديث إىل
عبـد الرحمـن الجامـوس ،يف
عنـب بلـدي ،وأكـد أن دخـول املصـارف
األجنبيـة إىل اقتصـاد أي بلـد أمر صحي،
لكـن يف "الحالـة السـورية ابتلينـا بعلّة
البنـوك األجنبيـة التـي ت ُعفى من تسـديد
كامـل رأسمالها لتطـرح أسـهمها ومت ّول
عملياتهـا عبر جمـع أمـوال النـاس ،وال
يُـرى لهـا أي أثـر حقيقـي يف التنميـة،
وغال ًبـا ما يكون مـآل هذا املـال أن يذهب
إىل الخـارج لدعـم التنميـة يف الـدول
األجنبيـة".
وحـول مسـاهمة املصرف يف تحفيـز
ودعـم التجـارة بين البلديـن ،قـال وزير
املاليـة السـابق يف الحكومـة السـورية
املؤقتـة ،الدكتـور عبـد املنعـم حلبـي،
إنـه "مـن املمكـن أن يتـم إجـراء عمليات
تقـاص بين مسـتحقات كل بلـد على
اآلخـر ضمـن اتفاقيـات اقتصادية يرشف
على تطبيقهـا املرصفـان املركزيـان
للبلديـن ووزارتـا االقتصـاد والتجـارة
فيهما ،ومـع املزيـد مـن التسـهيالت
االئتامنيـة ميكـن أن يتوجـه املزيـد مـن
رجـال األعمال السـوريني إىل تفضيـل
السـوق الروسـية عىل غريها من أسـواق
االسـترياد".
لكـن حلبـي أكـد لعنـب بلـدي أن التنوع
السـلعي التجـاري يف االقتصاديـن
الـرويس والسـوري يعتبر محـدودًا
بالقيـاس مـع االقتصـادات النظيرة
النشـطة ،كرتكيا وإيران ومصر وأوروبا،
وبالتـايل فالحقيقـة أن املرصف سـيكون
شـبه حكومي لـكال البلدين ،ألنه سـيكون
مختصـا للتحويلات الضخمـة املتعلقـة
ً
باإلنشـاءات الكبرى ملشـاريع البنـى
التحتيـة األساسـية والثروات الطبيعيـة.

السـوري -الـرويس سـواء القديـم أو
الحديـث املتشـكل خالل الثورة ،فلسـوريا
أمـوال محتجـزة لصالـح روسـيا يف بنك
"غـاز بـروم" الـرويس الـذي يتخـذ من
بيروت مقـ ًرا لـه ،والـذي يديـر كافـة
العمليـات الخاصـة بالديـن السـوري-
الـرويس سـابقًا ،التـي ازدادت مـع بداية
الحـرب والتدخـل الـرويس يف سـوريا.
وأشـار الكريـم إىل أن الطرفين اتفقـا
قبـل الثورة عىل تسـديد النظام السـوري
 30%من ديونه "كاش" يف حني تسترد
 70%منهـا مقابل تسـهيالت اسـتثامرية
وعسـكرية مدفوعة من الجانب السـوري
بسـعر الرصف الرسـمي.
الهـدف الثـاين إلنشـاء املصرف،
بحسـب الكريـم ،هـو إدارة االسـتثامرات
الروسـية يف سـوريا ،فموسـكو حظيـت
باسـتثامرات سـيادية مهمـة سـتضع
سـوريا لسـنوات طويلـة تحـت رحمـة
الـروس ،مثـل املصانع ومطاحـن الدقيق،
إضافـة إىل شـبكة امليـاه ووضـع يدهـا
على نبـع عين الفيجـة ،وبالتـايل
محاولتهـا السـيطرة عىل جميـع مفاصل
الحيويـة يف سـوريا".
وأكـد أن االسـتثامرات الروسـية تحتـاج
إىل متويـل ضخـم ،وروسـيا ال تثـق بأي
مصرف بسـبب املشـاكل االقتصاديـة
والعقوبـات ،إضافـة إىل أن أي بنـك
على عالقـة ماليـة مـع جهـات ماليـة

أمريكيـة وأوروبية ،وبالتـايل هو خاضع
ملراقبتهـم ،فالبـد مـن مصرف سـوري-
رويس لضـخ األمـوال مـن روسـيا إىل
سـوريا لبنـاء االسـتثامرات.
أمـا الهـدف الثالـث فيكمـن يف متويـل
"امليليشـيات الروسـية" على األرض،
وخاصـة بعـد الحديـث عـن تأسـيس
ميليشـيا روسـية -سـورية يف عـدة
مناطـق ،مـن بينهـا مـا أعلن عنـه مؤخ ًرا
تحـت مسـمى "قـوات عشـائر إدلـب"،
ودعـوات لالنضمام لهـا ،وهذا مـا أكده
حلبي بـأن البنـك سـيكون املعتمـد لدفع
رواتب الجنـود الروس وتكاليـف الوجود
العسـكري الـرويس يف سـوريا.
كما أن املصرف سـيمكّن روسـيا مـن
رشاء جـزء مـن الديـون السـيادية التي
يريـد النظـام طرحهـا بحسـب مـا
نشر على مواقـع اإلعالميـة للنظـام،
وعلى لسـان مسـؤويل وزارة املاليـة،
إضافـة إىل أن هـذا البنـك ،حسـب
الكريـم ،سـيكون مـن مهامـه رشاء
الديـون املتعثرة لدى كل مـن املرصفني
العقـاري والصناعـي ،والتـي متكـن
البنـك الـرويس مـن رشاء كثير مـن
العقـارات السـكنية والصناعية بأسـعار
را أن هـذا الشراء هـو
زهيـدة ،معتب ً
اسـتحواذ على املرصفين وزبائنهـم.
الديـون السـيادية :هـي الديـون املرتتبـة
على الحكومـات ذات السـيادة ،وتتّخـذ

يف معظـم الحاالت شـكل سـندات ،إما أن
تطرحهـا الدولـة بعملتها املحليـة ،وغالباً
جهـة نحـو املسـتثمرين
مـا تكـون مو ّ
املحليين ،ويف هـذه الحالة يسـمى الدين
دي ًنـا حكوم ًيا ،أو تقـوم الحكومة بإصدار
سـندات موجهة للمسـتثمرين يف الخارج
بعملـة غير عملتها املحليـة ،والتـي غالباً
مـا تكـون بعملـة دوليـة (الـدوالر أو
اليـورو) ،ويف هـذه الحالـة يطلـق على
الديـن مسـمى الدين السـيادي.
وقـد تسـتدين الحكومـة من أجـل متويل
االحتياجـات املؤقتـة يف عجـز املوازنـة
عندمـا تكـون اإليـرادات الفعليـة أقـل
مـن النفقـات املتوقعـة ،إضافـة إىل
تغطيـة النفقـات العامـة ،خاصـة يف
أوقـات ارتفـاع معـدالت البطالـة والركود
االقتصـادي.
مصير الليرة السورية
وسـائل إعلام مواليـة للنظـام السـوري
ادعـت أن املصرف املشترك الجديـد
سـيكون صفعة لسـعر رصف الدوالر يف
سـوريا ،كونه سيسـهم يف تحسـن اللرية
أمـام العملات األجنبيـة.
حلبـي أكـد أن دور أي مصرف هـو
تقديم التسـهيالت املرصفيـة للمدفوعات،
قيمـة السـلع والخدمـات التجاريـة بين
الطرفين ،وذلـك سـيحد مـن الطلب عىل
الـدوالر إذا ما متـت تلك العمليـة بعملتي

البلديـن ،وبالتـايل تخفيـض الطلب عىل
الدوالر.
يف حين اعتقـد الكريـم أن الليرة
السـورية ستتحسـن لفترة مؤقتـة ،ألن
تجـار النظـام سـوف يعملـون على
إيهـام املدنيني بـأن "الحل السـيايس بدأ
بالنضـوج وأن الليرة تحسـنت ،وبالتايل
قيـام مدنيين بعـرض عقاراتهـم للبيـع
مـن أجـل إيـداع األمـوال يف املصرف
الجديـد من أجـل العائـدات املاليـة ،كونه
أكثر أمانًا ،مـا سـيؤدي إىل تنافس كبري
يف السـوق وانخفـاض أسـعار العقارات
بحـدود  ،50%وبالتـايل قيـام روسـيا
بشراء أهم العقـارات يف مراكـز املدينة".
منافسـا
وأشـار إىل أن املرصف سـيكون
ً
قويًـا بسـبب االمتيـازات التـي يحصـل
عليهـا من الجانبين الرويس والسـوري،
بديلا للمصرف املركـزي،
ً
وسـيكون
وخاصـة مـع ارتبـاط طباعـة العملـة
يف روسـيا ،وبالتـايل إنشـاء املصرف
سـيقيض عىل أي سياسـة نقديـة ومالية
خالل الفترة املقبلـة ،خاصـة يف املرحلة
االنتقاليـة إن كتـب لهـا النجـاة عبر
محادثـات أسـتانة.
هذه االتفاقيـات تضع االقتصاد السـوري
تحـت هيمنة روسـيا وتحكمهـا عىل مدار
السـنوات املقبلـة يف حـال بقـي النظـام
أو رحـل ،مـا يحرم الشـعب السـوري من
حقوقـه يف ثرواته.
مصرف سوريا المركزي في السبع بحرات (انترنت)

أهداف وراء إنشاء المصرف
مـن جهتـه اعتقـد الباحـث االقتصـادي،
يونـس الكريـم ،أن املصرف الـرويس-
السـوري هـو بدايـة التدخـل الحقيقـي
باالقتصـاد السـوري على أرض الواقـع
مـن قبـل روسـيا وحـدد أربعـة أهـداف
للمصرف ،األول يكمـن يف إدارة الدَّيـن

أمريكي
دوالر أمريكي
دوالر
الذهب 21

18.800
17.900

يورو

508
شراء 515
 510شراء
مبيع 517
مبيع
الذهب 18

16.015
15.343

المازوت

180

مبيع  598شراء 594
البنزين

225

الغاز

ليرة تركية

 141شراء 148
140
مبيع 149

( 2650للجرة) السكر (ك)

 350األرز (ك)
360

600
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ً
نموذجا
التعليم والصحة

المؤسسات الخاصة
في سوريا
أن تدفع أكثر
مشفى المواساة الحكومي
في دمشق ()vedeng

تحديـد األسـعار يف املؤسسـات التعليمية
الخاصـة يتـم وفـق أحـكام املـادة  37من
التعليمات التنفيذية للمرسـوم الترشيعي
رقـم  55لعـام  2004والتـي تنـص على
وجـوب إعلام املؤسسـة أوليـاء األمـور
بتفاصيـل األجـور قبـل التسـجيل ،مـع
تحديـد النسـبة املئويـة للزيـادة السـنوية
املسـموحة لـكل فئـة تب ًعـا للمحافظـة
التـي تتبع لهـا املؤسسـة وقيمة القسـط
السـنوي.
ً
فمثلا يف محافظـة حمـص وافقـت
مديريـة الرتبيـة يف حال كان القسـط أقل
من عشرة آالف ليرة ،عىل الزيادة بنسـبة
 100%وإذا تـراوح بني عرشة آالف لرية إىل
 30ألفًا يسـمح بالزيادة بنسـبة  ،75%وإذا
كان القسـط بين  30إىل  60ألفًـا يسـمح
بنسـبة  50%وإذا تـراوح بين  60إىل مئة
ألف فيسمح بنسـبة  25%وإذا تجاوز 100
ألـف فالزيادة مسـموحة بنسـبة .15%

عنب بلدي  -حنين النقري
تراجعـت ثقـة املواطـن السـوري
باملؤسسـات الحكوميـة بعـد الثـورة،
تزام ًنـا مـع تدهـور مسـتوى الخدمات،
وخـروج عدد كبير من الكـوادر العاملة
فيهـا ،وانعـدام الرقابـة على الفسـاد
املتزايـد ،األمر الـذي كان لصالح القطاع
الخـاص وزاد اإلقبـال عليـه يف مختلف
املجـاالت ،وليسـت املـدارس واملشـايف
باسـتثناء مـن ذلـك ،لكـن إقبـال
السـوريني على القطـاع الخـاص هـو
يف مجملـه اضطـرار ال اختيـار ،ودليل
على سـوء حـال القطـاع الحكومي ،ال
عىل جـودة القطـاع الخـاص ،يف وقت
صار فيـه تحصيـل الخدمـة الجيدة يف
سـوريا حكـ ًرا على أصحاب الثروات.
“يف بداية العام الـدرايس املايض قررنا
نقـل عبيدة لواحـدة من أفضـل املدارس
الخاصـة يف حماة ،بعـد مالحظتـي
تراجـع مسـتواه التعليمـي كل سـنة

مقارنـة مبـا سـبقها ،األقسـاط غاليـة،
ولسـنا أغنيـاء ،لكننـي طلبت مسـاعدة
مـن أخي يف الخليـج ،اتفقنا أنـا ووالده
أننـا سـنقلص مصروف كل يشء إال
العلـم” ،تقـول والدة عبيدة ،عـن تجربة
ابنهـا يف تلقـي التعليـم الخـاص.
نصف المنهاج
تقـول أم عبيـدة إن خيـار املـدارس
حا قبـل الثورة،
الخاصـة مل يكـن مطرو ً
تتابـع “مل نضطـر لهـذا الخيـار مـع
إخوتـه سـابقًا ،فااللتـزام يف املـدارس
الحكوميـة كان أفضل ،ومسـتوى إخوته
الـدرايس كان جيدًا ،ومل يحتاجـوا يو ًما
أي دورات أو دروس خصوصيـة ،لكـن
حالة عبيـدة مختلفة ،فاملنهـاج ال يعطى
منـه نصفـه ،واألسـاتذة غير مختصني
مبعظمهـم ،ومن النـادر أن تجد أسـتاذ
مختصـا فيها”.
مـادة
ً
تضيـف أم عبيـدة أن دخـول اللغـة
الفرنسـية كلغـة أجنبيـة ثانيـة يف

منهاج صـف السـابع كان محفـ ًزا لنقل
ابنهـا ملدرسـة خاصـة ،تشرح “ال أحد
يف منزلنـا يتقـن اللغـة الفرنسـية وهو
مـا يتطلـب تعيين أسـتاذ خصـويص
للمادة ،بعـد حسـاب تكلفـة األسـاتذة
الخصـويص للغـات طيلة عـام ،وجدنا
أن املدرسـة الخاصـة حـل جيـد مقارنة
بذلـك ،وكان حظـه جيـدًا لقبولـه يف
املدرسـة التـي ال تقبـل كل الطلبـة”.
تعامل مادي
مل تكـن تجربـة ارتياد املدرسـة الخاصة
كما توقعـت عائلـة عبيـدة ،فمسـتواه
التعليمي مل يتحسـن بالدرجة املنشـودة،
لكـن العائلـة قـررت املتابعـة عا ًمـا

دراسـ ًيا تال ًيا ،تقـول والدتـه “رغم غالء
األقسـاط ،وعـدم كـون النتائـج مبهرة،
واإلحسـاس بـأن تعامـل املدرسـة معنا
مـادي بالدرجـة األوىل ،إال أننـي ووالده
ّ
قررنـا أن نتابـع تسـجيله يف املدرسـة
الخاصـة ليتأسـس بشـكل جيـد للصف
التاسـع ،ومن بعـده املرحلـة الثانوية”.
مـع بدء العـام الـدرايس الثـاين لعبيدة
يف مدرسـته الخاصـة ،بدأت املشـكالت
تظهـر أمام أهلـه ،تقول والدتـه “عندما
ذهـب زوجـي إلعطـاء املدرسـة ثـاين
أقسـاط التسـجيل ،فوجئ بأن التسجيل
أغلى بــ  50ألفًـا عـن العـام املايض،
علما أن أحـدًا مل يبلغه بذلـك عند توقيع
ً
أوراق التسـجيل ودفـع العربون”.

التعليم الحكومي سيء ،والتعليم الخاص
ّ
ً
وأحيانا بجودة ال تتناسب مع
مادي،
التكاليف التي ندفعها

الالجئون في أروقة المهرجانات لـ “تكفير الذنــــــ
عنب بلدي  -رهام األسعد
طرحـت قضيـة اللجـوء السـورية نفسـها
بقوة يف عـامل السياسـة واإلغاثة واملجتمع
املـدين ،إال أن رواد عـامل الفـن وجدوا منها
مـادة دسـمة لتجسـيد إبداعهم مـن جهة،
ورمبـا إليصـال صـوت الالجئ السـوري
الـذي أرهقته ظـروف اللجوء القاسـية من
جهـة أخرى.
وبين الهدفين ،أُنتجت أفالم عـدة بعضها
ملـس سـقف العامليـة ودخـل مضمار
املهرجانـات السـينامئية الدوليـة ،وأخـرى
مل تضـع بصمتهـا يف العامليـة واكتفـت
بالبصمـة “اإلنسـانية”.
لعـل قضيـة اللجـوء بحـ ًرا إىل أوروبـا
طغـت يف السـنوات األخيرة كإحـدى
املشـكالت التـي يحـاول املجتمـع إيجـاد
حلـول لهـا ،مع وصـول ما يزيـد عن 400
ألـف الجـئ سـوري إىل القـارة األوروبية
معرضني أنفسـهم ألقىص درجـات الخطر
بحثًـا عـن األمان.
مـن هـذه الفكـرة انطلـق مؤلفـون عـرب
وغربيـون نحـو إنتـاج أعمال تجسـد
معانـاة السـوريني يف “رحلـة املـوت”،

ومنهـا فيلم “ماريه نوستروم” السـوري
الفرنسي ،املشـارك حال ًيـا يف مهرجـان
“طنجة” الـدويل باملغـرب ،يف الفرتة بني
 2و 7ترشيـن األول الجـاري.
وتـدور أحـداث الفيلـم ،خلال  13دقيقة
فقـط ،على أحد شـواطئ البحر املتوسـط
حيـث اتخذ أب سـوري قـرا ًرا يضـع حياة
ابنتـه يف خطـر ،يف رحلـة “مـوت” إىل
أوروبا.
الفيلـم مـن تأليـف وإخـراج رنـا كزكـز
وأنس خلـف ،ومتثيـل زياد بكـري وزيان
خلـف ،وهـو إنتـاج فرنيس سـوري أردين
مشرتك .
حـاز “ماريـه نوستروم” على مثـاين
جوائـز ،منهـا جائـزة أفضـل فيلـم قصري
يف مهرجـان ”يب يب يس عـريب” يف
لنـدن ،والجائزة األوىل يف لقاءات السـينام
األوروبيـة يف فـان بفرنسـا.
وبالدرجـة ذاتها اسـتقطبت قضيـة اللجوء
مؤلفين ومخرجين سـوريني حملـوا
قضيتهـم إىل العامليـة وحازوا على جوائز
“مرموقـة” ،كما هـو الحـال مـع فيلـم
“قمـر يف سـكايب” ،للمخـرج السـوري
غطفـان غنـوم ،الـذي سـلط الضـوء فيـه
على قصـص لسـوريني خابـت آمالهـم

بالوصـول إىل “الفـردوس األورويب”.
وحمـــل “قمـــر يف ســـكايب” صاحبـــه
الســـوري إىل عـــامل “هوليـــوود” حـــن
نـــال ،يف حزيـــران  ،2016جائـــزة
“التميـــز” ألفضـــل فيلـــم وثائقـــي
طويـــل ،خـــال فعاليـــات مهرجـــان
هوليـــوود العاملـــي لألفـــام املســـتقلة،
الـــذي احتضنتـــه قاعـــة “شـــاريل
شـــابلن” يف اســـتديوهات “رالـــف”
بالواليـــات املتحـــدة.
غنـوم قال يف حديث سـابق لعنب بلدي إن
“كل نجـاح ألي سـوري يف كافـة املجاالت
حال ًيـا هـو نجـاح للسـوريني جمي ًعـا”،
مضيفًـا أن “النجـاح يتقاسـمه الجميـع
ولذلك مـن املفـرح واملبهج بالنسـبة يل أن
أسـمع بنجاحـات السـوريني ،وهـذا يـدل
حتما على أن الحريـة أسـاس أي نجاح”.
ً
معاناة السوريين “مصدر لإللهام”
أصبحـت حيـاة الخيـام والتشرد واملعاناة
يف بلـدان اللجـوء جـز ًءا مـن واقـع
السـوريني بعد لجـوء ما يزيد عن خمسـة
ماليين سـوري إىل دول مجـاورة500 ،
ألف منهم يعيشـون يف مخيمات حدودية
يف لبنـان واألردن وتركيـا.

ووجـد منتجـو األفلام الوثائقيـة
حـا إلنتاج
والسـينامئية يف املخيمات مرس ً
أفلام تجسـد معانـاة أهلها وتلفـت أنظار
العـامل نحوهـم ،متمثلـة يف أعمال عـدة،
منهـا فيلـم “مليونـان” الوثائقـي الرتيك،
الـذي يـروي حكايـة السـوريني يف تركيا
ومحاولتهـم التمسـك بالحيـاة مجـددًا،
حين بلغ عددهـم  2.5مليون سـوري عام
.2016
ترشـح فيلـم “إيكي مليـون” (مليونـان)
ملسـابقة أفضـل فيلـم يف مهرجـان “ريل
هارت” لألفلام والسـيناريوهات يف كندا،
يف الفترة بني  3و 8متـوز املايض ،والقى
التفاتـة دوليـة مـن صنـاع األفلام كونـه
مسـتوحى مـن قصـص حقيقيـة عاشـها
السوريون.
وقالـت مخرجـة العمـل ،دريـن باراكتـا
لوكالـة “األناضول” ،يف  1متـوز املايض،
إنهـا وفريـق العمـل ركـزوا على معانـاة
السـوريني الجديـة ،إلظهارها بشـكل فني
وعرضهـا على العامل بـأرسه.
ويف لبنـان ،أخـرج اللبنـاين كريـم
فيلما بعنوان “شـحن” ،تعرض
الرحباين
ً
خاللـه ملسـألة تسـول األطفال السـوريني
يف شـوارع لبنان ،والذي شـارك ،األسبوع

املـايض ،يف مهرجـان “طنجـة” الـدويل
للفيلـم املتوسـطي.
وتـدور أحـداث الفيلـم حـول معانـاة
طفـل سـوري يلجـأ مع جـده من سـوريا
إىل لبنـان بطريقـة “غير رشعيـة” عبر
شـاحنة ،هربًـا مـن النزاعـات الدائـرة يف
بلدتـه.
ويضطـر الولـد أن يتسـول يف شـوارع
املدينـة لتأمين الـدواء لجـده املصـاب
مبـرض الزهاميـر يك ال ميـوت.
أفالم الالجئين كنوع
من “التكفير عن الذنب”
مـن وجهـة نظر نقّـاد فنيني فـإن الحديث
عـن حيـاة الالجئين السـوريني كان
“جذابًـا” خلال األعـوام الثالثـة األخيرة
بالنسـبة ملنتجـي ومخرجـي األعمال
الفنيـة ،إال أن إيقاعها خف العـام الجاري،
ومعظـم األعامل املعروضـة يف مهرجانات
 ،2017هـي إنتـاج العـام الـذي سـبقه.
الكاتـب واملخـرج املرسحـي ،وسـيم
الرشقـي ،قـال لعنـب بلـدي إن تركيـز
املنتجين على أفلام خاصـة بحيـاة
الالجئين السـوريني بعيـدًا عـن قضايـا
أخـرى أنتجتهـا الحـرب يف سـوريا،
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في غالب األحيان
يكون التسجيل في
المدارس الخاصة هرباً
من الحضيض الذي
وصلت له المدارس
الحكومية على كافة
الصعد ،التعليمية
والتربوية ،كما أن
الكثير من األمهات
يصررن على تسجيل
أبنائهن بالمدارس
ّ
الخاصة بغرض
المباهاة والغيرة من
ابن فالن وابن عالن
ألنهم ليسوا أفضل من
أبنائها في شيء
كتب مدرسية بـ ً 20
ألفا!
إضافـة لقسـط املدرسـة املقـارب لـ 200
ألـف ،تـأيت التكاليـف األخـرى ،كتكلفـة
املواصلات ،الكتـب ،الرحلات ،واللبـاس
املـدريس ،تقـول أم عبيـدة “يف العـام
الفائـت مل يكـن اللباس املوحـد مفروضً ا،
لكـن املدرسـة قـررت هـذه السـنة إجبار
الطلاب على االلتـزام بلباس خـاص بها
وغير متوفـر يف السـوق ،تكلفتـه قرابة
 40ألفًـا ،عدا عن رفعها األقسـاط ،وسـعر
الكتـب  20ألفًـا ،رغـم أنهـا نفـس الكتب
التي تباع يف مسـتودعات الدولة بخمسـة
آالف”.
اســتاءت عائلــة عبيــدة مــن املعاملــة
املاديــة ملنشــأة مــن املفــرض أن تكــون
القيمــة األوىل فيهــا العلــم ال املــادّة،
تقــول والدتــه “التعليــم الحكومي ســيئ،
مــادي ،وأحيانًــا
والتعليــم الخــاص
ّ
بجــودة ال تتناســب مــع التكاليــف التــي
ندفعهــا ،ومــا بــن هــذا وذاك ،تضيــع
أجيــال ،لســنا متأكديــن إن كنــا ســنتابع

ـــــوب”
يعـود إىل أسـباب لوجسـتية تقنيـة ،كونهم
قادريـن على الوصـول إىل الالجئين
والتصويـر معهـم ،فيما يسـتحيل مالمسـة
واقـع السـوريني داخـل سـوريا.
وسـيم أضاف أن معظـم األعمال الفنية التي
تتطـرق ملعانـاة الالجئين تـأيت يف الغالـب
نتيجة دعـم أورويب مايل يُقـدم إىل الرائدين
يف عـامل السـينام واألفلام الوثائقيـة ،كـون
قضيـة اللجـوء أصبحـت مرتبطـة بأوروبـا
التي شـهدت موجـة تدفـق “غري مسـبوقة”
نهاية عـام .2015
واعتبر أن ذلـك جـزء مـن اآلليـة األوروبيـة
للتكفري عـن ذنبها حيال الالجئني السـوريني
عبر عـرض قصصهـم عامل ًيـا وإعلان
التضامـن الفنـي معهـم ،على حـد قولـه.
وعـن فاعلية تلك األفلام قال وسـيم الرشقي
“يكفـي أن رسـالتها نبيلـة مـن حيـث املبدأ،
حتـى وإن مل تحقـق هدفها املنشـود”.
وبذلـك انضمـت قضيـة الالجئين
السـوريني إىل املـواد امللهمـة يف عـامل
اإلنتـاج الفنـي ،جن ًبـا إىل جنـب مـع
قضايـا حقـوق املـرأة والطفـل واإلنسـان
على وجـه العمـوم ،بانتظـار رجـع
صداهـا وإحـداث تغيير يف حيـاة البؤس
التـي يعيشـها سـكان الخيـام.

تســجيل عبيــدة يف املدرســة الخاصــة
العــام القــادم بســبب غالئهــا وعــدم
جــودة التعليــم فيهــا”.
احتكار
إضافــة لعملــه يف أحــد مراكــز
الحاســب ،ســعى رامــي (اســم وهمــي
ملهنــدس مــن حمــص) للعمــل كمــد ّرس
للرياضيــات يف إحــدى املــدارس
الخاصــة يف مدينتــه ،لكنــه فوجــئ
بالــروط املجحفــة للعمــل فيهــا،
يوضــح “مــن رشوط صاحــب املدرســة
أال يعمــل األســتاذ يف أي مؤسســة
تعليميــة أخــرى ،وأال يعطــي أي درس
خصــويص أو أي دورة تعليميــة يف أي
مــكان آخــر ســوى مدرســته ،وهــو أمــر
إن تغاضينــا عنــه فــا ميكــن التغــايض
عــن رشط أال يعمــل املــد ّرس أي عمــل
آخــر حتــى وإن كان غــر تعليمــي ،إذ
ال ميكــن أن تكتفــي براتــب وظيفــة
واحــدة لتأمــن متطلبــات املعيشــة يف

هــذه األيــام”.
ويشير رامي إىل أن توجه النـاس املتزايد
رشا عىل
إىل املـدارس الخاصـة ليـس مـؤ ً
مسـتواها التعليمـي الجيـد أو ثـراء عائلة
الطالـب ،يرشح “يف غالـب األحيان يكون
التسـجيل يف املـدارس الخاصـة هربًا من
الحضيـض الـذي وصلـت لـه املـدارس
الحكوميـة على كافـة الصعـد ،التعليمية
والرتبويـة ،كما أن الكثير مـن األمهـات
أبنائهـن باملدارس
يرصرن على تسـجيل
ّ
الخاصـة بغـرض املباهاة والغيرة من ابن
فلان وابن علان ألنهم ليسـوا أفضل من
أبنائهـا يف يشء”.
مشفى خاص
حـا
مل يكـن خيـار املشـفى العـام مطرو ً
لـدى سـمري يف األسـاس عندمـا علـم
بالخبر الـذي طـال انتظـاره ،بحمـل
زوجتـه أواخـر العـام الفائـت ،يقـول
“يف األسـاس مل نطـرح فكـرة املشـفى
الحكومـي ،فسـمعتها سـيئة ،الصحـة

واملـرض ال مقامـرة فيهما ،وهكـذا بحثنا
عـن أفضـل مشـفى يف حمـص والتزمنا
مبراجعـة طبيـب مشـهور فيهـا ،والـذي
أخربنـا يف الشـهر التاسـع أنـه ال بـد من
إجـراء والدة قيرصيـة لتعـذر الـوالدة
الطبيعيـة”.
خضاب منخفض
أجـرت منـى التحاليـل السـابقة للـوالدة،
وكانـت نسـب التحاليـل جميعهـا ضمـن
الحـدود الطبيعيـة ،يتابـع سـمري “بعـد
تسـعة أشـهر مـن الرتقـب أنجبـت منـى
طفلنـا األول ،وعدنـا للمنـزل ثالثـة بعـد
أن خرجنـا منـه اثنين ،لكـن صحـة منى
أخذت بالتدهور ،لونها اسـتمر بالشـحوب
واالصفـرار وهـو أمـر انتبهـت لـه أختها
الصيدالنيـة ،فأشـارت علينـا بوجـوب
إجـراء تحاليـل للـدم لكشـف سـبب
اصفرارهـا”.
عاد سـمري بزوجتـه إىل املشـفى للتحليل،
وكانـت النتائـج مفاجئة ،يقـول “خضاب

الـدم لـدى منـى كان منخفضً ـا بدرجـة
خطيرة ،فبعـد أن كان خضابهـا 12.5
قبل الـوالدة ،صـار  4.5بعدهـا ،وهو أمر
اسـتدعى احتيـاج منى اإلسـعايف ملحاليل
مغذيـة وحديد”.
أين الطبيب؟
عندمـا راجـع سـمري الطبيـب الـذي
أرشف على منـى طيلة الحمـل والوالدة،
رفـض اسـتقباله ،يقـول سـمري “رغـم
أننـي يف مشـفى خـاص ،وأن املعاملـة
يفترض أن تكون أفضـل ،إال أن الطبيب
تنصـل مـن مسـؤوليته متا ًمـا ورفـض
ّ
مقابلتـي عنـد سـؤايل عن سـبب تدهور
صحـة زوجتـي بهـذا الشـكل ،راجعتـه
ثلاث مـرات ويف كل مـرة كانـت
السـكرترية تخبرين أنـه غير موجود،
حتـى (السيروم) رفضـت املمرضـة
تعليقـه قبـل أن أذهب للمحاسـب وأدفع
مق ّد ًمـا ،رغـم كـون زوجتـي (زبونـة)
عندهـم طيلـة حملهـا”.

رحلة طويلة لنازحي عقيربات..
من يلم شملهم؟
رؤى الزين  -إدلب
"ضـاع حفيـدي مـن بين يـدي
فجـأة" يقـول "أبـو محمـد" ،النـازح
مـن ناحيـة عقريبـات رشقـي حماة،
واصفًـا حادثـة انتقـال عائلتـه إىل
ري
إدلـب يف رحلـة طويلة ،عاشـتها كث ٌ
مـن عائلات املنطقـة بعـد خضوعهـا
لسـيطرة النظـام.
وقـع حفيد "أبـو محمد" على األرض
خالل الهـرب ،ويقول "صـار يناديني:
(جـدو) ،لكـن مل أمتكـن مـن العـودة
إليـه فقـد كنـت خائفًـا مـن قذيفـة
تقتلنـي ويترشد هو وإخوتـه" ،إىل أن
اختفـى صوتـه بين الجموع.
وصـل أبـو محمـد مـن وادي العذيب
يف منطقـة عقريبـات ،إىل مخيمات
أنشـأتها جمعيـة "سـاعد" ،شمايل
إدلـب ،وعالمـات التعـب والحـزن
مرسـومة عىل وجهه ،ويقـول إن قوات
األسـد اسـتهدفتهم بشـكل مبـارش،
خامتًـا قصتـه "بعـد حوايل شـهرين
ولـدى جلـويس يف ظـل شـجرة،
سـمعت صـوت حفيـدي ينادينـي إىل

أن احتضنته وكان شـعو ًرا ال يوصف".
"أبـو محمـد" واحـد مـن بين 2463
شـخصا (قرابـة  555عائلـة) نزحـوا
ً
خلال الفترة املاضيـة ،وفـق إحصاء
إدارة املخيـم ،التـي تحدثـت عـن
اسـتمرار وصـول النازحين مـن
عقريبـات.
سـعت إدارة "سـاعد" إىل تأمين
أماكـن سـكن مؤقتـة للنازحين ،وعن
الخدمـات املتوفرة وأوضـاع النازحني،
قالـت اإلدارة لعنـب بلـدي إن املئـات
منهـم منتشرون من منطقـة الرهجان
يف حماة حتى ريـف معـرة النعامن.
يعيـش النازحـون داخـل قسـمني
منفصلني للنسـاء والرجال ،تحتضنهم
املخيمات بني  15يو ًما وحتى الشـهر،
كفترة مؤفتـة للبحـث عن مـأوى قبل
الخـروج منها.
أم أحمـد ( 29عا ًمـا) نازحـة مـن
عقريبـات ،تـروي رحلـة نزوحهـا
باكيـةً" ،رصلنـا  15يـوم مـا بدلنـا
ثيابنا وابنـي مريض بالربـو" ،وتقول
إنهـا تضطـر لوضـع األوكسـجني
لطفلهـا مرتين يوم ًيـا ملـدة سـاعتني

حتـى يعـود لتنفسـه الطبيعـي.
ال متلـك النازحـة مـأوى ،مـا أجربهـا
على البقـاء يف املخيـم ،متخوفـ ًة من
مصريهـا خالل األيـام املقبلـة ،وتقول
"مجبـورة شـوف ابني عم يـدوب متل
الشـمعة وأنا عـم اتفـرج عليه".
ج ّهـزت بعـض املنظمات اإلنسـانية
عيـادات متنقلة يف املنطقة ،السـتيعاب
حـاالت املـرىض ،وتقـول طبيبـة
العينيـة فـداء الحامـض ،التـي تنحدر
مـن مدينة رسمـدا وتعمل مـع منظمة
"عطـاء" ،إنهـا تعالـج مـع األطبـاء
قرابـة  50حالـة مرضيـة يوم ًيـا.
وتتحـدث الطبيبـة عن أكثر األمراض
املنتشرة ،حيث يغـزو الجـرب والقمل
املـكان لقلـة النظافـة ،كما تنتشر
األمـراض املعويـة التـي سـببها سـوء
التغذيـة ،إىل جانـب نـزالت البرد
وأمـراض الحوامـل واملرضعـات،
مشير ًة إىل أن الحـاالت "الخطيرة"
تسـتوجب النقل إىل املستشـفيات عرب
سـيارات إسـعاف.
ووفـق إحصائيـات املجلـس املحلي
لبلدة عقريبـات ،يف  27أيلول املايض،

فقـد قتـل أكثر مـن  100مـدين يف
املنطقـة ،جميعهـم حاولـوا النـزوح
مـن منطقـة وادي العذيـب املحارصة،
إال أن قـوات األسـد اسـتهدفتهم خالل
مرورهـم على طريـق أثريا.
يجلـس "أبـو محمد" عىل بـاب خيمته
وبينما تتسـاقط دموعـه على لحيته
املغبرة ،يرفع يديـه إىل السماء داع ًيا
اللـه أن يجمعـه بابنه املحـارص ،الذي
مل يسـتطع النـزوح معـه ،بينام يجلس
آخـرون منتظريـن تبـدل حالهـم ،أو
العـودة إىل منازلهـم التـي كانـت
تؤويهـم يو ًمـا ما.

تشهد قرى وبلدات ريف حامة
الرشقي مواجهات عسكرية بني
قوات األسد وامليليشيات املساندة
وتنظيم "الدولة اإلسالمية".
وينترش التنظيم يف دائرة مغلقة
يف املنطقة ،تقدر مساحتها
رتا مرب ًعا.
بحوايل  55كيلوم ً
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سرطان الثدي

ً
معاناة مضاعفة جراء الحرب ،وتزايدت الصعوبات التي تواجههن ً
بدءا من ندرة األدوية
تواجه مريضات سرطان الثدي في سوريا
إلى ارتفاع تكاليف العالج ،وصعوبة الوصول إلى المشافي التي تقدمه ،وتشتد وطأة هذه المعاناة في المناطق المحاصرة.
عنب بلدي  -نينار خليفة
أدوية السرطان مقطوعة عن الغوطة
سـمرية ،إحـدى املصابـات برسطـان
الثـدي ،والتـي شـهدت حالتهـا تحسـ ًنا
نتيجـة املتابعـة والعلاج ،لكـن بعـد
انقطـاع الـدواء نتيجـ ًة الشـتداد الحصار
على الغوطـة الرشقيـة تعرضـت حالتها
لالنتـكاس ،وبـدأت بالرتاجـع بشـكل
رسيـع ،مـا أدى إىل وفاتهـا.
حـال سـمرية هـي حـال غالبيـة املرىض
بالوقـت الحـايل وفقًـا للطبيبـة ،وسـام
الـرز ،مديرة “مركـز دار الرحمـة لألورام
الرسطانيـة” ،وهـو املركـز الوحيـد
املتخصـص يف علاج األورام بكامـل
الغوطـة الرشقيـة.
ويف حديثهـا لعنـب بلدي ،قالـت الطبيبة

أعراض سرطان الثدي
أمـا عـن أعـراض اإلصابـة باملـرض
فحددهـا الدكتـور وسـام الـدااليت بـ:
1.1اإلحسـاس بكتلـة يف الثدي (وهو
العرض األسايس).
2.2الشعور بآالم يف الثدي.
3.3تقـرح ونزيـف دمـوي يف حلمـة
ا لثد ي .
4.4وجود عقدة تحت اإلبط.
وأكـد الطبيـب على أهميـة إجـراء
مسـح دوري لـكل امـرأة يفـوق عمرها
األربعين كل عـام أو عامين بحسـب
توافـر عوامـل الخطـورة عندهـا والتي
لخصهـا بالتـايل:
1.1الوراثة (وهي العامل األسايس).
2.2الدورة الباكرة.
3.3تأخر انقطاع الطمث.
4.4العلاج الهرمـوين التعوييض بعد
سـن اليأس.
5.5البدانة.
6.6التدخني.
7.7تعاطي الكحول.

وسـام “ال نسـتطيع تقديـم الكثير لهـم
فمـع انقطـاع الـدواء ،ومنـع النظـام
لدخولـه بدأت حـاالت الوفاة تتزايـد يو ًما
بعـد آخـر ،وكل مـا بإمكاننا هـو الوقوف
متفرجين”.
ويف معـرض حديثهـا عن عـدد اإلصابات
بالرسطـان يف الغوطـة الرشقية أوضحت
أن  669امـرأة يعانين مـن املـرض،
منهـ ّن نحـو  300حالـة إصابـة برسطان
الثـدي ،شـفيت منهن  110نسـاء بشـكل
كامـل ،بينما توفيـت مثاين نسـاء خالل
الشـهرين املاضيني.
وأوضحـت الطبيبـة أن املركـز يؤمـن
األدويـة ،وتكاليـف العلاج كاملة بشـكل
مجـاين للمـرىض وذلك من خلال متويل
تقدمـه بعـض املنظمات.
وتشـهد بلدات الغوطـة الرشقيـة حصا ًرا
خانقًـا زادت حدته مع الحملة العسـكرية
التـي شـنها قـوات األسـد على منطقتي
برزة والقابون جنويب دمشـق ،يف شـهر
آذار املـايض ،األمر الذي أسـهم يف تفاقم
معانـاة أصحاب األمـراض املزمنة.
تأثير الحرب على نسب اإلصابة بسرطان
الثدي
وعـن تأثير الحـرب على تزايـد أعـداد
الحـاالت وانتـكاس الكثري منهـا ،أرجعت
الطبيبـة وسـام ذلـك إىل تأثير عاملين
أساسـيني هما:
أول ،العامـل النفسي :نتيجـة تأثـر
ً
املـرىض بشـدة القصـف ،واالفتقـار
للشـعور باألمـان ،ومـا ميـرون بـه مـن
أحـزان وأمل بسـبب فقـد األحبـة.
ثان ًيـا ،الحصـار املفـروض :فقـد أسـفر
منـع النظـام السـوري دخـول الغـذاء
والـدواء للغوطـة عـن وقـف اسـتخدام
بعـض األدويـة حتـى يف حـال وجودها
نتيجـة لضعـف البنيـة الجسـدية لـدى
املريـض وعـدم قدرته على تحمل بعض
الجرعـات العاليـة ،وغال ًبـا مـا يتحكـم
املـرض أكثر بالجسـد الضعيـف.
وأضافـت الطبيبة “هكـذا كان الوضع يف
الفترة املاضية التـي كنا نعـاين فيها من
النقـص الكبير يف األدويـة ،أمـا حال ًيـا
فقـد أصبـح الوضـع أخطـر فلـم يعـد

حـا مطلقًـا ومل يعـد باإلمكان
الـدواء متا ً
إدخالـه بسـبب الحصـار التـام الـذي
فرضـه النظـام”.
وكثيرة هـي الحـاالت التـي تعرضـت
لالنتـكاس نتيجـة الحصـار املفـروض
على الغوطـة بحسـب الطبيبـة التـي
أوردت لنـا قصـة عائشـة ،وهـي إحـدى
املصابـات برسطـان الثـدي ،وقامـت
بإجـراء فحوصـات يف مركـز الرحمـة
بدايـة شـهر آب املـايض ليتأكـد األطبـاء
حينهـا أنهـا قـد متاثلت للشـفاء بشـكل
تـام تقري ًبا ،لكـن وبعد شـهر واحد فقط
تراجعـت حالتهـا ،وتعرضـت لالنتـكاس
لتدخـل بطـور متسـارع مـن االنهيـار،
األمـر الـذي أدى إىل وفاتهـا يف نهايـة
شـهر أيلـول.
أمـا بخصـوص التوعيـة بأهمية الكشـف
املبكـر عـن املـرض فأشـارت الطبيبـة
إىل أنـه تـم عقـد عـدة نـدوات بالغوطة
للتوعيـة مـن هـذا املـرض لكنهـا مل تكن
بالحجـم املطلـوب ،ومل تصـل إىل عمـوم
النـاس الفتـ ًة إىل أهميـة إقامـة حملات
توعيـة منتظمـة بهـذا الخصـوص.
ال مراكز للعالج بالكيماوي في إدلب
وعـن وضـع مـرض رسطـان الثـدي يف
محافظـة ادلـب أفادنـا الطبيـب أنـس
دغيـم ،مسـؤول الرعاية الصحيـة األولية
يف مديريـة صحـة إدلـب ،أن هنـاك
زيـادة يف نسـبة حـدوث املـرض نتيجـة
ازديـاد املـواد املرسطنـة ،وخاصـة املواد
الكيامويـة التـي ألقاهـا النظـام على
إدلـب ،وريـف حماة.
كما أن عـدم توفـر األدويـة ،ومراكـز
العلاج الكيماوي والشـعاعي ،وصعوبة
الدخـول إىل تركيـا ،أو إىل مناطق النظام
بسـبب الوضـع األمنـي والخـوف مـن
االعتقـال ،كلهـا أسـباب تـؤدي إىل تزايد
أعـداد الحـاالت ،وتفاقـم اإلصابـات.
وأوضـح الدغيـم أن عالج رسطـان الثدي
يكـون على شـقني جراحـي ودوايئ،
مبي ًنـا أن العلاج الجراحـي متوفـر يف
معظـم املشـايف ،وبكفـاءة جيـدة.
أمـا العلاج الكيماوي والشـعاعي
فهـو غير متوفـر ،وال يوجـد أي مركـز

متخصـص يف إدلـب ،كما أن األدويـة
الخاصـة برسطـان الثـدي يتـم الحصول
عليهـا مـن تركيـا ،أو من مناطـق النظام.
إصابات بسرطان الثدي
في سن مبكرة
وعـن تأثري الحـرب واللجـوء عىل مرىض
رسطـان الثـدي تحـدث الطبيـب وسـام
الـدااليت ،مديـر قسـم أمـراض الثدي يف
منظمـة “مابـس” ،ومركزهـا يف لبنـان،
لعنـب بلـدي ،أن أغلـب الحـاالت التي يتم
تشـخيصها يف املركـز تـأيت يف مراحـل
متأخـرة ،فتكون نسـبة االسـتجابة للعالج
ضعيفة .
وأوضــح أن  80%مــن النســاء اللــوايت
يأتــون إىل املركــز للعــاج يكــ ّن يف
املرحلتــن الثالثــة والرابعــة مــن املرض،
مبي ًنــا أنــه يف املرحلــة الرابعــة يكــون
الــورم قــد انتــر يف كامــل الجســم
وال ســبيل للعــاج ،أمــا يف املرحلــة
الثالثــة فهنــاك إمكانيــة للشــفاء ولكــن
مــع االحتيــاج لــكل أنــواع العــاج
مــن الجراحــة للكيموثــرايب وغريهــا
فتكــون التكلفــة عاليــة ،ونســبة الشــفاء
منخفضــة.
وأشـار مدير القسـم إىل أن مركز املنظمة
بـدأ بالعمل منذ سـنة ونصـف تقري ًبا يف
لبنـان تـم خاللهـا إجـراء مسـح لحوايل
 4000امـرأة ،شُ ـخّص منهـا نحـو 55
حالـة إصابـة مبـرض الرسطـان ،أي
مبعـدل ثلاث حـاالت يف الشـهر.
ولفـت الطبيـب إىل أن نسـب اإلصابـة
باملـرض قريبة مـن النسـب العاملية للدول
التـي يحـدث فيهـا انتشـار مرتفـع جـدًا
لرسطـان الثدي ،كما يالحـظ أن اإلصابة
باملـرض تكـون يف أعامر مبكـرة ،فـ 45
 %مـن النسـاء يصبن باملـرض تحـت
سـن الخمسين ،بينام عامل ًيـا تكون 20%
فقـط مـن النسـاء املصابـات تحت سـن
الخمسني.
الوقاية من سرطان الثدي
أمــا عــن عوامــل الوقايــة التــي قــد
تخفــف مــن حــدوث املــرض فقــد
حددهــا الطبيــب بالتــايل:

 - 1اإلرضاع الطبيعي.
 - 2اإلنجاب يف سن مبكرة.
 - 3الرياضة.
 - 4تخفيف الوزن.
 - 5االبتعاد عن التدخني والكحول.
كما أكـد على أهميـة الكشـف املبكـر
عـن الـورم ،والفحـص الـذايت للثـدي،
ومراجعـة الطبيـب يف حـال وجـود أي
را إىل أن الكشـف املبكـر
شـكوى ،مشي ً
باملرحلـة األوىل مـن الـورم يفضي إىل
نسـبة علاج تصـل إىل مئـة باملئـة يف
حـال توافـر العلاج الفعـال.
أمـا يف املرحلـة الثانية من حـدوث الورم
فتكون نسـبة الشـفاء حوايل .90%
ويف املرحلة الثالثة ترتاوح نسـبة الشـفاء
من  50%إىل .70%
تشرين األول شهر التوعية
بسرطان الثدي
وخصـص شـهر ترشيـن األول للتوعيـة
برسطـان الثـدي يف بلـدان العـامل
كافـة ،وهـي مبـادرة لزيـادة االهتمام
بهـذا املـرض ،وسـبل الوقايـة منـه عىل
املسـتوى الـدويل.
ويـأيت رسطـان الثـدي يف مقدمـة أنواع
الرسطانـات التـي تصيـب النسـاء وفقًـا
ملنظمـة الصحـة العاملية.
وتحدث سـنويًا نحـو  1.38مليـون حالة
جديـدة لإلصابـة برسطان الثـدي و458
ألـف حالـة وفاة مـن جـراء اإلصابـة به،
بحسـب املنظمة.
وتشير إحصائيـات عامليـة إىل أن عـدد
الوفيـات الناتجـة عـن مـرض الرسطـان
را
يف الـدول الناميـة ،يشـهد تزايـدًا كبي ً
بسـبب الحـروب ،وغيـاب العلاج،
والكشـف املبكـر ،يف حين تشـهد الدول
املتقدمـة تراج ًعـا يف عدد الوفيـات نتيجة
اإلجـراءات املتبعـة يف الكشـف املبكر عن
املـرض ،وخيـارات العلاج املتقدمـة.
جــح األطبــاء زيــاد ًة مســتقبلي ًة يف
وير ّ
عــدد مــرىض الرسطــان يف ســوريا
نتيجــة التأثــر طويــل األمــد ملخلّفــات
الحــرب ،كالتلــ ّوث باملــواد الكيامويــة
والعضويــة واملعدنيــة.
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سأخون وطني
لـ محمد الماغوط

تكوين الصورة ()1

أحجام اللقطات السينمائية الخمسة
ً
يوميا أو على اإلنترنت ،هل خطر ببالك أن كل واحدة منها مدروسة بعناية من
ترى آالف الصور في طريقك
مصورها وناشرها ،إذ استخدمت هذه الصور إلحداث تأثير مقصود عليك كمشاهد ،كدفعك لشراء منتج
معين أو لجعلك تتعاطف مع قضية مجتمعية ما.
عنب بلدي  -تميم عبيد
إن فهـم زوايـا التصويـر الخمـس مهـم جـدًا لـكل
مصـور ومنتج فيديو أو هـا ٍو يرغب بصناعـة تقارير
مرئيـة مصورة.
ما هو حجم اللقطة األنسب؟
ميكنـك تحديـد حجم اللقطـة التي تريدهـا إذا عرفت
الغـرض منهـا ،واألحجام هي:

اللقطة الواسعة Long shot
وهـي اللقطـة التـي تحتـوي صـورة شـخص بكامل
هيئتـه ،مـن أخمـص قدمه إىل أعلى رأسـه ،مع جزء
كبري مـن املـكان الـذي حوله.
ميكـن أن تسـتعمل هـذه اللقطـة لصرف انتبـاه
املتفـرج عـن يشء مـا ،أو إلضفـاء اإلحسـاس بعزلـة
الشـخصية املـراد تصويرهـا وتقلل من تأثير الحركة
التـي يقـوم بها.

اللقطات القريبة Close up shot
تسـاعدك اللقطـات القريبـة على توضيـح تفاصيل
األشـياء ،أو إظهـار ردود الفعـل كتعابير الوجـه ،أو
لفـت النظـر إىل أشـياء محـددة يف الـكادر ،ويعترب
هـذا الحجـم مـن أقـوى أدوات املخرج.

اللقطة المتوسطة الكبيرة
Medium long shot
شـخصا من ركبتـه حتى
وهـي اللقطـة التي تصـور
ً
أعلى رأسـه ،وأحيانًـا تسـمى اللقطـة األمريكيـة
.American shot
اللقطة المتوسطة Medium shot
هـي لقطـة بين اللقطـة القريبـة والبعيـدة وتصور
شـخصا من صـدره حتى أعىل رأسـه ضمـن الكادر.
ً
يسـتخدم هـذا الحجـم يف التعـرف على إشـارات
وحـركات الجسـم كاألرجـل واأليـدي ،ويسـاعد يف
االنتقـال مـا بين اللقطـات القريبـة والبعيـدة.

اللقطة المصاحبة Follow shot
تصـور هـذه اللقطـة بوضـع الكامريا واملصـور فوق
عربـة متحركـة تتابع حركـة املوضوع أو الشـخصية
الذي يجـري تصويرهـا ،وتقـوم الكاميرا بالتصوير
طـوال وقـت الحركـة دون توقف.

اللقطة العامة Very long shot
تسـتعمل أحيانًـا كلقطـة تأسيسـية (Establishing
 )shotيف بدايـة مشـهد مـا ،لتوضيـح املـكان الـذي
يتـم التصويـر فيـه ،وللسماح للمتفرج بفهـم املكان
وأماكـن األشـخاص فيه.

اللقطة االعرتاضية Insert
لقطـة كبيرة أو متوسـطة متلأ الشاشـة وتعترض
السـياق ،توضـع بين لقطتين لتوضـح شـيئًا عـن
قـرب ،مثـل فقـرة مهمـة يف خطـاب أو بطاقـة عىل
باقـة زهـور ،أو مانشـيت يف جريـدة ،أو غريهـا من
اللقطـات التوضيحيـة التـي ال يظهـر فيهـا أحـد من
املمثلين او الشـخصيات املـراد تصويرهـا ،وهي تفيد

يف اإليضـاح أو لتغطيـة عيوب الرتابط بين اللقطات
يف املشـهد.
لقطة فوق الكتف Over shoulder
تؤخـذ هـذه اللقطـة مـن خلـف كتـف املمثـل أو
الشـخصية املصورة ،فيظهـر بالصـورة كتفه وطرف
رأسـه مـن الخلـف مع ظهـور وجـه الشـخص الذي
يقا بله .
ويف هـذه اللقطـات يجـب أال نـدع رأس شـخص مـا
مقابلا لـه
ً
يغطـي جـز ًءا مـن وجـه شـخص آخـر
ويتحـدث معـه.
وتستخدم اللقطة بكرثة يف املقابالت والحوارات.

تعدد األحجام
ميكـن للتكويـن أن يحتـوي على أكرث مـن حجم يف
فمثلا ميكـن أن يظهـر شـخص يف
ً
نفـس الوقـت،
حجـم قريـب  ،Close UPبينما يظهـر يف لقطـة
بحجـم كبير  ،long shotويسـمح هـذا للمتفـرج
مبتابعـة األحـداث يف خلفيـة ومقدمـة الـكادر يف
نفـس الوقـت.
تغيير الحجم
ميكـن لحجـم الـكادر أن يتغير خلال اللقطـة
سـواء بتحريـك الكاميرا ،أو بتحريـك العنـارص أو
فمثلا إذا كان املمثـل يظهر يف
ً
الشـخصيات نفسـها،
لقطـة متوسـطة ميكنـه التحرك بعيـدًا عـن الكامريا،
فينتقـل إىل لقطـة بعيـدة  long shotأو يتحـرك
باتجـاه الكامريا فينتقـل إىل لقطة قريبـة .close up
يجـب أن يكـون املخـرج واع ًيـا أن املصطلحـات
املسـتخدمة للتعبير عـن األحجـام رمبـا تتغير من
مديـر تصويـر آلخـر ،لذلـك يفضـل االتفـاق على
معـاين هـذه املصطلحـات قبـل بدايـة التصويـر.
هذه املادة التعليمية جزء من سلسلة إرشادية
للمهتمني مبعرفة أساسيات صناعة التقارير املصورة

“سـأخون وطنـي” ،يعلـن الكاتـب
السـوري محمـد املاغـوط ن ّيتـه هـذه
يف كتـاب يحمـل عنوانه هـذه الجملة
املرعبـة ،واض ًعـا القـارئ يف حيرة
مربكـة أمام هـذا االعتراف الفج ،فام
الـذي سـتحمله صفحـات الكتاب إذن؟
إال أن الكتـاب الـذي يضـم  132مقالـة
ونصـا قصيرًا للامغـوط ينفـي عـن
ً
نفسـه صفـة الصعوبـة واالرتبـاك
منـذ مقالتـه األوىل ،التـي يعلـن فيها
املاغـوط بشـكل واضـح أنـه متحيـز
لألشـخاص البسـطاء الصادقين،
أولئـك الذين مل تسـعفهم الحيـاة لريوا
العـامل خـارج حـدود قراهـم.
كما يعلـن الكاتب عن أسـلوب شـديد
السـخرية وإن كانـت مبـرارة ،فهـو
يحاكـم خلال  508صفحـات حيـاة
جيلـه املخـدوع بشـعارات املقاومـة
والوحـدة والنهضـة العربيـة ،حتـى
رسقت منهـم األنظمـة العربيـة طاقة
شـبابهم ،وتركتهم يبحثـون يف الواقع
عـن يشء مـن األكاذيـب التـي أحرقوا
عمرهـم يف الركـض وراءهـا.
تـأيت شـهادة محمـد املاغـوط
“السـاخرة” يف وقـت انهـارت فيـه
جميـع أقنعـة الكـذب أمـام الجيـوش
العربيـة التـي فتكـت بشـعوبها،
واتجهـت األنظمـة لحكـم قبضتهـا
هـذه املـرة بالرصـاص والنـار على
النـاس.
فالكتـاب الذي صـدرت طبعتـه األوىل
سـنة  ،1987اسـتوعب بشيء مـن
الجنـون األحـداث املهولة التـي حفرت
عميقًـا يف الذاكرة العربية والسـورية،
فهـا هـو حافـظ األسـد يخمـد الحراك
الشـعبي واملـدين يف املـدن السـورية،
ويرتكـب مجـزرة مروعـة يف حماة
سـنة  ،1982بينما تدخـل جبهـة
الجـوالن يف سـبات سـيمتد إىل 35
عا ًمـا بعـد املجـزرة حتـى اآلن.
كذلك شـهد هـذا الجيل انهيـار الوحدة
السـورية املرصيـة ،وعبث جمال عبد
النـارص بالتجربـة الدميقراطيـة يف
سـوريا مـا أسـس لوصـول مجرمين
مثل حافظ األسـد إىل السـلطة الحقًا.
يوضـح الكاتـب زكريـا تامـر يف
مقدمتـه لكتـاب “سـأخون وطنـي”،
أن األوطـان نوعان مـزورة وحقيقية،
أمـا األوطـان املـزورة فهـي أوطـان
الطغـاة ،وأمـا األوطـان الحقيقيـة
فهـي أوطـان املدنيني األحـرار ،والوالء
لوطـن الطغـاة خيانـة لإلنسـان ،فإذا
خـان املاغـوط “وطنـه” إمنـا هـو
ينتصر إلنسـانيته.

18

تسالي

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 294األحد  8تشرين األول/أكتوبر

1

8

5
7

6
4

1

8
6
8

2

1

8

3
4

7

4

3

5

8
6

2
7
8

ماذا
تعرف عن

3

9

9

5

6

3

10

2

5

5

2

2

4

5

6

7

8

9

8

8

4

المنتخب

6

5

7

1

األسترالي؟

8

لعبة تتكون من  9مربعات كبرية  ،3×3و 81مربع صغري .9×9
تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايةً،
وعىل الالعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من  1إىل  ،9يف
ٍ
واحد من املربعات التسعة الكبرية ،ويف كل ٍ
صف أو عمود.
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أفقي
1.1الفأل الخري والخرب السار  -أفضل
2.2بلون اللنب  -تسبب أملا إما بسبب نحلة أو
بالنار
3.3يقيم فيه الجن  -قبل لحظة
4.4ما ينزل من األعني من سائل  -ما يقتل
األحياء
5.5نقدم لك الشكر  -جمع أيب (من اإلباء)
6.6وسيلة الرتاسل التقليدي  -صديق مقرب من
امللك قدميا
7.7نصف مرصيون  -رسعته  300ألف
كيلومرت يف الثانية
8.8عملة عربية
9.9بناها يف شامل أفريقية عقبة بن نافع
1010من حاالت البحر  -أول رائد فضاء (رويس)
عمودي
1.1أشعر شعراء العرب  -قل بسم الله الرحمن
الرحيم
2.2خلط يف األمور  -غياب الذهن والرتكيز
3.3مرصف  -عاصمتها نريويب
4.4فرقة دينية متصوفة ترضب الدفوف  -ندخل
5.5نحطم  -نصف إقامات
6.6يف الجوار (معكوسة)
7.7متاثل وتساوي  -نصف رابع
8.8عكس مر  -أوعية أجنة الطيور  -ثلثا سور
9.9متشابهان  -محارب ياباين
1010لها أكرب بيضة بني الطيور  -متشابهان

حظوظ كبيرة
للمنتخبات العربية
في التأهل
لكأس العالم

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

تحظـى خمسـة منتخبـات عربيـة لكـرة
القـدم بفرصـة كبرية لتأكيـد وجودها يف
نهائيـات كأس العـامل يف روسـيا الصيف
املقبـل ،لتكـون نهائيـات روسـيا نسـخة
تحظـى بأكبر متثيـل عـريب يف حـال
تأهـل هـذه املنتخبـات.
املنتخب السعودي كان أول املنتخبات
العربية املتأهلني إىل كأس العامل بعد
احتالله املركز الثاين يف املجموعة الثانية
بالتصفيات اآلسيوية ،إىل جانب اليابان.
أمـا املنتخـب الثـاين يف القارة اآلسـيوية
الـذي يحـارب للوصـول إىل النهائيـات

عنب بلدي  -السنة السادسة  -العدد  - 294األحد  8تشرين األول/أكتوبر
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العبون كبار
مهددون بالغياب
عن كأس العالم
تقترب التصفيـات املؤهلـة
لنهائيـات كأس العـامل التـي
سـتقام يف روسـيا الصيـف
املقبـل ،من االنتهـاء يف مختلف
القـارات.
ومــع اقــراب التصفيــات مــن
الوصــول إىل نقطــة النهايــة
يتخــوف عشــاق الكــرة
املســتديرة مــن غيــاب أبــرز
نجــوم العــامل عــن النهائيــات
بســبب موقــف منتخباتهــم
يف التصفيــات ،ومــن أبــرز
النجــوم املهدديــن:
ليونيل ميسي
بـات فريـق األرجنتين ونجمـه
ليونيـل ميسي مهـددًا بالغياب
عـن نهائيـات كأس العـامل بعـد
تعادلـه على أرضه مـع منتخب
بيرو ،الخميـس املـايض،
وتراجعـه إىل املركـز السـادس
يف ترتيـب املجموعـة برصيـد
 25نقطـة بفـارق األهـداف عن
صاحـب املركـز الخامـس.
الجولـة األخرية ،األربعـاء املقبل
 11ترشيـن األول ،تتطلـب مـن
ميسي ورفاقـه الفـوز على
اإلكـوادور مقابـل خسـارة
تشـييل أمـام الربزايـل أو تعادل
كل مـن بيرو وكولومبيـا.

هـو املنتخـب السـوري الـذي يخوض
امللحـق اآلسـيوي مـع نظيره
األسترايل.
املنتخـب السـوري خـاض مبـاراة
الذهـاب يف ماليزيـا ،األرض البديلـة،
الخميـس املـايض ،وانتهـت بالتعادل
بهـدف لـكل منهما.
ويخـوض الفريقـان مبـاراة اإليـاب،
الثالثـاء املقبـل ،يف سـيدين ،ويحتاج
السـوريون إىل الفـوز بـأي نتيجـة
مـن أجـل التأهـل إىل امللحـق العاملي،
أو التعـادل بـأي نتيجـة تفـوق هدفًـا
لهد ف .
عــرب إفريقيــا ميلكــون حظوظًــا
قويــة بوجــود منتخباتهــم يف
املونديــال ،إذ يتصــدر املنتخــب
التونــي املركــز األول يف املجموعــة
األوىل برصيــد  13نقطــة.
ويخوض نسور قرطاج املباراة األخرية
أمام ليبيا الشهر املقبل ،وهو بحاجة
إىل الفوز أو التعادل بأي نتيجة من
أجل ضامن العبور إىل النهائيات بغض
النظر عن بقية النتائج.
وإىل جانـب النسـور توجـد فرصـة

كبيرة للمنتخـب املغـريب بالتأهل إىل
النهائيـات ،بانتظـار نتيجـة املباراتني
أمـام الغابـون وسـاحل العاج.
ويحتـل املنتخب املغـريب املركز الثاين
برصيـد سـت نقـاط خلـف منتخـب
سـاحل العـاج صاحـب املركـز األول
بثماين نقاط.
يف حين يحظـى املنتخـب املصري
بفرصـة كبيرة للتأهـل إىل املونديـال
بعـد غيـاب  28عا ًمـا كاملة منـذ آخر
مشـاركة يف املونديـال عـام .1990
ويحتـل منتخب الفراعنـة املركز األول
برصيـد تسـع نقـاط يف حين يحتل
منتخـب أوغنـدا املركز الثـاين برصيد
مثـاين نقـاط وغانـا املركـز الثالـث
برصيـد سـت نقاط.
وكانـت نسـخة النهائيـات 1998
التـي أقيمـت يف فرنسـا ،النسـخة
الوحيـدة التـي شـارك فيهـا ثالثـة
منتخبـات عربيـة هـي السـعودية
وتونـس واملغـرب ،يف حين اقترصت
مشـاركات العـرب على ممثـل واحد
أو منتخبين على األكثر يف أغلـب
النهائيـات.

كريستيانو رونالدو
يحتـل املنتخـب الربتغـايل املركز
الثـاين يف املجموعـة الثانية يف
التصفيـات األوروبية برصيد 21
نقطـة خلـف سـويرسا صاحب
املركـز األول برصيـد  24نقطة.
وضـع رونالـدو أفضـل مـن
غرميـه مييس ،إذ ضمـن التأهل
إىل امللحـق األورويب ،لكنـه
يحتـاج إىل الفـوز يف الجولتني
األخريتين ،األوىل ضـد أنـدورا،
لتكـون مباراتـه أمـام سـويرسا
يف الثالثـاء املقبـل املبـاراة
الفاصلـة يف التأهـل ،يف حـال
عـدم تعثر كال املنتخبين يف
مبـاراة الجولـة ما قبـل األخرية.
غاريث بيل
يخـوض منتخـب ويلـز مبـاراة
حاسـمة ،االثنين املقبـل ،أمـام
نظيره اإليرلنـدي يف الجولـة
األخيرة من تصفيـات املجموعة
الرابعـة يف ظـل غيـاب نجمـه
غاريـث بيـل بداعـي اإلصابـة.
ويحتـل املنتخـب الويلـزي املركز
الثـاين برصيـد  17نقطـة ،خلف
رصبيـا صاحبـة املركـز األول
برصيـد  18نقطـة يف حين
يحتـل منتخـب إيرلنـدا املركـز
الثالـث برصيـد  16نقطـة.

ويطالـب الفريـق بالفـوز على
إيرلنـدا مقابـل تعثر رصبيـا
أمـام جورجيـا للتأهـل املبـارش
إىل املونديـال يف حين يتأهـل
إىل امللحـق األورويب يف حـال
فـوزه وفـوز رصبيـا.
جيانلويجي بوفون
يواجه أسـطورة املنتخب اإليطايل
بوفـون شـبح عـدم املشـاركة
يف املونديـال نتيجـة عـدم تأهله
مبـارشة إىل كأس العـامل.
املنتخـب اإليطـايل احتـل املركز
الثـاين املؤهـل إىل امللحـق
األورويب بعـد خسـارته التأهـل
املبـارش كصاحـب املركـز األول
الذي احتلـه املنتخب اإلسـباين.
آريين روبن
ويعتبر نجـم منتخـب هولنـدا
أريين روبـن مـن الالعبين
الكبـار املهدديـن بالغيـاب عـن
كأس العـامل ،بعـد تعثر منخب
بلاده يف التصفيـات.
وتحتل هولندا املركز الثالث يف
املجموعة األوىل برصيد  13نقطة
خلف فرنسا  17نقطة والسويد 16
نقطة ،عىل أن تحدد مباراة هولندا
مع السويد يف الجولة األخرية
التأهل إىل امللحق األورويب.

أول بطولة لكأس المحافظة
بكرة القدم تبدأ في الغوطة
عنب بلدي  -خاص
انطلقت أول بطولة لكأس املحافظة بكرة
القدم يف الغوطة الرشقية ،االثنني 2
ترشين األول ،مبشاركة فرق من مجمل
القطاعات ،برعاية اللجنة الفرعية لـ
"الهيئة السورية للرياضة والشباب"،
ومجلس محافظة ريف دمشق "الحر".
أوىل املباريات جرت يف مدينة دوما،
ووفق أغيد عثامن ،عضو اللجنة التنفيذية
للرياضة والشباب يف ريف دمشق ،فإن
 24فريقًا يشاركون يف البطولة ،التي
قال إنها األوىل من نوعها يف املحافظة،
برعاية الحكومة املؤقتة.
قسـمت إدارة البطولـة ،التـي تجـري
ّ
على مالعـب سداسـية ،الفـرق إىل
سـت مجموعـات ،وقـال عثمان لعنـب
بلـدي إنها "فرصـة ورضورة للم شـمل
الرياضيين يف الغوطـة ،والتأكيـد
على أنهـم يـد واحـدة دون فـرق بين
القطاعـات التي ينحدر منهـا الالعبون".

وتجري املباريات يف عدة مالعب منترشة
ضمن قطاعات الغوطة ،ومن املقرر أن
تستمر البطولة عىل مدار شهر ،عىل أن
يكرم منظموها أصحاب املراكز الثالثة
األوىل وأفضل العب وحارس وهداف،
وفق عضو اللجنة التنفيذية.
مـدرب نـادي "الجيـش" يف الغوطـة
محمـد جعفـر ،ق ّيـم يف حديثـه لعنـب
بلـدي املباريات التـي جرت ،وقـال إنها
متفاوتـة املسـتوى" ،بعضهـا ضعيفـة
را إىل أن "وقت
وأخـرى جيـدة" ،مشي ً
املبـاراة قصير جـدًا ( 25دقيقـة) ،وال
ميكـن تقييـم اللياقة".
وتوقع جعفر أن تكون معظم املباريات
متوازنة ،مؤكدًا "ال ميكن تقييم حظوظ
الفرق فاللياقة ال ميكن أن تظهر نتائجها
خالل هذا الوقت".
بدوره تحدث أحد أعضاء لجنة التحكيم،
محمد خميس ،عن سري املبارة األوىل التي
قادها ،وضمت فريقا مرسابا وميدعاين،
وقال لعنب بلدي إنها "كانت متوسطة

متنفسا لالعبني".
ولكنها إيجابية كونها
ً
ولفـت خميـس إىل أن أكثر مـا تعاين
منـه الغوطـة "يتمثـل بغيـاب الثقافـة
الرياضيـة لـدى معظـم الالعبين"،
مؤكـدًا "نحـن نطورهـا حال ًيـا لتصبح
أنديـة وهـذا بحاجـة لـدورات تدريبية
للمدربين واإلداريين ،تسـهم يف إعادة
رونـق كـرة القـدم".
وتحدث الحكم عن جدل جرى حول إرشاك
ثالثة حكام ملراقبة املباراة ،موض ًحا "نحن
ندير مباراة مالعب سداسية ،وأرشكنا
حكم ساحة فقط ومراق ًبا يُرجع إليه يف
ربا أن الحكم الواحد
الحاالت الطارئة" ،معت ً
يكفي ملالحقة املباراة وخاصة مع غياب
التسلل يف هذه املالعب.
وشـهدت الغوطة عرشات النشاطات يف
رياضـات مختلفـة ،عىل مدار السـنوات
املاضيـة ،نظّمـت اللجنـة التنفيذيـة
التابعـة لـ"الهيئـة السـورية للرياضـة
والشـباب" معظمهـا ،ورعـت أنديـة
ٍ
نشـاطات أخـرى.
الغوطـة

عضــو الشــبكة الســورية

لإلعــام المطبــوع
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راعي الغنم يحكم كوكب
“الذئاب المنفردة"
“مشكلة عائلية” ،بهذه الكلمات وصفت جموع الناس التي تناقلت خبر تفجير رجل لنفسه في مدينة جرمانا
الخاضعة للنظام السوري على أطراف العاصمة دمشق .لم استوعب بادئ األمر كيف يكون التفجير “مشكلة
عائلية” ،لكن الصورة اكتملت حين علمت أن الرجل قتل زوجته ،وانتحر في حارته بقنبلة يدوية ،هكذا ،بكل
ً
بساطة ،وجدت أنها فعل مشكلة عائلية.
عنب بلدي  -علي بهلول
جـرت الحادثـة أواخـر عـام ،2014
ومل أكـن أعـرف بعـد حينهـا شـي ًئا
عـن “الذئـاب املنفـردة” ،وأن هـذا
الرجـل املوتـور يف عشـوائيات
ريـف دمشـق قـد يكـون منتم ًيـا
لـذات السلالة التـي ينحـدر منهـا
األمريكي سـتيفن بـادوك ،الـذي
أطلـق الرصـاص عشـوائ ًيا على
حفـل موسـيقي يف الهـواء الطلق
بلاس فيغـاس قبـل أيـام.
سرة” الذي
والحقيقـة أن “حبـل ال ّ
ألّـف بين أعـراق مختلفـة حـول
العـامل ،هـو توافـر سلاح غير
رشعـي بيـد مدنيني ،سـاعدهم يف
تنفيـذ عمليـات قتـل دون الحاجـة
لالنتماء إىل تنظيم يخطط للحدث،
إمنـا يكفـي وجـود دوافع نفسـية
أو عقليـة أو اجتامعيـة أو عقائدية
لـدى الجـاين ،ليرتجـم دوافعه عىل
شـكل رصـاص وقتلى ،وينتسـب
بذلك إىل سلالة “الذئـاب املنفردة”
التـي متنح اسـمها لجميـع جناتها
دون متييـز.
هنـا يربز تفـوق هـذه “الفئة” عىل
نظرياتها مـن املجتمعات املتحرضة،

إذ وصفـت وسـائل اإلعلام العاملية
“بـادوك” بالذئب املنفرد ،والسـكري
املقامـر ،متجنبـ ًة صفـة إرهـايب
التـي يسـتحقها ،وفاتحـ ًة بذلـك
املجـال لنقاشـات واسـعة حـول
اإلرهـاب الـذي ال ينعـت به سـوى
املجرمين مـن املسـلمني.
ظلما
هـذا التج ّنـب ال يحمـل
ً
للمسـلمني ،بقـدر مـا يحمـل
اسـتهانة بدمـاء ضحايـا الس
فيغـاس الذيـن مل يصنفـوا
كضحايـا “لإلرهـاب” ،مـا ينقـص
مـن نصيبهـم يف الحصـول على
التأييـد والتعاطـف العاملـي الـذي
يسـتحقونه ،إنـه انتصـار املجتمع
املـدين لــ “بـادوك” على حسـاب
ضحايـاه املدنيين الذيـن مل
يحالفهـم الحـظ بـأن يقتلـوا عىل
يـد مسـلم أو عـريب.
يتمتـع “بـادوك” املحظـوظ أيضً ـا
بنصيـب وافـر مـن اإلضـاءة على
وجهـه ،وينعـت باسـمه الكامـل ال
بدينـه أو عرقـه ،بينما ال يحظـى
زملاؤه مـن العرب واملسـلمني بهذا
القـدر الوافـر مـن التقديـر ،ترسق
وسـائل اإلعلام جهدهـم اإلجرامي
هـذا وتوزعه عىل شـعوب بأكملها،
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ً
فعلا ال نتذكـر منهم سـوى
إذ أننـا
أنهم عـرب ومسـلمون “ملثمون”.
هكـذا ،ومـع غيـاب مالمـح وجـه
الجـاين يصبـح مـن السـهل أيضً ـا
أن نعمـم الشـبهة على املجتمـع
“امللثـم” ،فاحتماالت أن يكـون
عرب ًيـا أو مسـلم ذئ ًبـا منفـردًا ال
حصر لهـا ،هكـذا يولـد مجتمـع
الذئـاب املنفـردة ،يف بلا ٍد تحولـت
شـوارعها إىل جبهـات أشـبه بــ
“مينـي ماركـت” لبيـع األسـلحة
غير املرخصـة للمدنيين.
تظهـر قاعـدة االشـتباه هـذه
أيضً ـا لـدى مـا ميكـن أن نسـميه
بــ “السـلطات اإلرهابيـة” ،مثـل
إرسائيـل التي تعامل كل فلسـطيني
عىل أنـه ذئـب منفرد ،السـيام بعد
“انتفاضة السـكاكني” األخرية ،وال
تسـعفنا الذاكـرة حقيقـ ًة لننسى
دور ميليشـيات “هاجانـاه” يف
التأسـيس العسـكري ملجتمـع دولة
االحتلال.
يسير أيضً ـا النظـام السـوري
املشـهور مبيليشـياته متعـددة
الجنسـيات عىل هذا الـدرب بخطى
واثقـة ،فكل سـوري خـارج تنظيم
ميليشـياته هـو ذئـب منفـرد

محتمـل ،ضـل طريقـه عـن رسب
“الدواعـش” .هكذا تتحـول “الذئاب
املنفـردة” إىل عصـا بيد “السـلطة
اإلرهابيـة” لضرب املدنيين.
“السـلطة اإلرهابيـة” والخطـاب
العنصري رسطـان يشـوه أي
ظاهـرة مدنيـة ،وال يتفـق وجـود
أحدهما بحضورهـا ،فبينما كان
مشـجعو املنتخـب األسترايل
يسـلّمون خُمـس األسـلحة غير
القانونيـة طو ًعـا ،ضمـن املهلـة
التـي أعلنـت عنهـا الحكومـة
األسترالية قبـل ثالثـة أشـهر
وانتهـت يف السـادس مـن ترشين
األول ،كان مجتمـع الذئاب املنفردة
املشـجع “للمنتخـب السـوري
املفصـول عـن السياسـة” يحتفـل
بإطلاق النـار ،مـا أدى ملقتـل
شـابة يف السـلمية بريـف حماة،
وإصابـة ثالثـة آخرين يف دمشـق
أحدهـم بحالـة خطـرة.
“أنـت قليـل عليـك تحكـم الوطن يا
سـيادة الرئيـس ،أنـت الزم تحكـم
كوكـب الذئاب املنفـردة” ،هذا ما مل
يقله بعد مجلس الشـعب السـوري
لبشـار األسـد ،راعي الغنم ،بحسب
املعيـار الـدويل لإلرهاب.

نبيل الشربجي

 20صفحة

تعا تفرج
خطيب بدلة

يعيش األسد
َ
و( )...أختك يا حكم
قـرأت يف "عنب بلـدي" اسـتطالع الصحفية
"رهـام األسـعد" عـن الحريـة النسـبية التي
حصـل عليهـا املواطنـون السـوريون على
وسـائل التواصـل االجتامعـي ،وأنـه صـار
بوسـعهم أن يسـبوا على أحـد الـوزراء،
فخطـرت ببـايل سلسـلة مـن األشـياء
ْ
املضحكـة التـي كنـا نراهـا ،أو نعيشـها يف
ظـل نظـام األسـد .يف ذات يـوم اتصـل يب
الصديـق األديـب الراحل تـاج الديـن املوىس،
وقـال يل :تعـا تفـرج خطيـب ،أهـل املعـرة
عاملين اعتصـام على الطريق الـدويل ملنع
تحويـل جسر املشـاة مـن مكانـه.
نَ َق ْز ُت حينام سـمعت كلمـة "اعتصام" ،ففي
سـوريا األسـد تُ نع املظاهرات واالعتصامات
ووقفـات التضامـن واالحتجـاج املختلفـة
تحـت طائلـة الدعـوة لــ "احتسـاء" فنجان
قهـوة يف الفرع يسـتغرق ،أقصد االحتسـاء،
بضـع سـنني يف بعـض الحاالت!
َ
ومـع أن النشرات اإلخباريـة كانـت تكتـظ
بعبـارات الهجـاء للكيـان الصهيـوين ،فإنـه
ال يحـق ألي مجموعـة مـن السـوريني تنفيذ
اعتصـام سـلمي لالحتجـاج عىل اإلجـراءات
التعسـفية التـي يقـوم بها العـدو الصهيوين
العنرصي ضد الشـعب الفلسـطيني ،وال يحق
للشـعب السـوري التجمـع والتظاهـر حتـى
ولـو كان بقصـد تأييـد القائد نفسـه!
ففـي ذات مرة خـرج مجموعة مـن املنافقني
إىل الشـارع وهـم يحملـون صـور حافـظ
األسـد ،والفتات تشـيد ببطوالتـه وعطاءاته،
ويف مطلع "شـارع الجالء" وجدوا أنفسـهم
محارصين بعـدة سـيارات مخابراتية ،وخرج
لهـم رجـل يرتـدي نظـارات شمسـية ،وقـال
لهـم :ال تواخذونـا يـا رفـاق ..اليـوم مـا يف
قـرار أنـه تطلع مسيرة .فلما قـال أحدهم:
مسيرتنا عفويـة ..قـال لـه :باللـه عفوية؟
ضحكتنـي .تعال أنـت لعندي لهـون ،والباقي
بـدي أعـد للتالتـة ومـا أالقـي عرصـا منكـم
واقـف هون!
املهـم أننـي أغلقـت سماعة الهاتـف ونزلت
إىل الشـارع حيـث سـياريت الفرينـا الزرقـا،
وذهبـت إىل منـزل تـاج ،وز َّمـ ْر ُت له،
ُ
ركب ُتهـا
فنـزل ،وخرجنـا يف مشـوار ،ورحـت أعاتبه
لتهوره وحديثـه عن االعتصام عبر التلفون،
وكأنـه ال يعـرف أن تلفونـات السـوريني
بشـكل عـام ،وتلفوناتنا نحن االثنني بشـكل
خـاصُ ،م َراقَبـة ،فضحـك وقـال يل :إنتـه ما
سـمعت تتمة الحكايـة ،املعتصمـون ،مبجرد
مـا تجمعوا فـوق الجسر ،صـاروا يصيحوا:
بالـروح بالـدم نفديـك يـا بشـار ..وكل
الدوريـات اللي حضرت لتفريقهـم وقفـت
حائـرة ،ألنـه إجاهـم توجيـه من فـوق بعدم
اسـتخدام العنـف ضدهـم طاملا أنهـم يحيون
هـادا الزملة.
الحقيقـة أن عهـد الوريث بشـار األسـد كان
مختلفًـا عـن عهـد أبيـه مـن هـذه الناحيـة
بالـذات ،ففـي الصحافة كنـا إذا قرأنـا مطلع
مقالة يسـهب كاتبها يف مديح بشـار األسـد
كنـا نتوقـع أن الصحفي سـيوجه ،بعـد ذلك،
ً
خجـول إلحـدى الوزارات أو املؤسسـات
نقدً ا
الحكوميـة (غير املؤسسـات املخابراتيـة
والتشـبيحية بالطبـع) ،ولعـل أظـرف مـا
مـر معنـا ،تـاج وأنـا ،بهـذا الخصـوص ،أننا
ذهبنـا ،ذات نهـار ،إىل "ملعـب الباسـل"
لنتفـرج على إحـدى مباريـات نـادي أميـة،
وقبـل بـدء املبـاراة قال لنـا أحـد الحارضين:
 يـا شـباب ،إذا صـارت مسـبات و" ...أختكيا حكَم" ال تنسـوا تعيشـوا بشـار األسد هه،
تـرى إذا مـا عيشـناه منـاكل إنـذار ،وبتصري
املباريـات الجاية بلا جمهور.

