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يبرود :حين تسللت «النصرة» وأخواتها!
من املفارقات التي
حفلت بها السنوات الثالث
املاضية ،أن تسلم مدينة
كيبرود «رقبتها» لـ«جبهة
النصرة» .قد يكون هذا هو
حال مناطق سورية عديدة،
لكن مع يبرود ،بإمكاناتها
االقتصادية وخصائصها
االجتماعية والثقافية ،يصبح
الوضع مختلفًا
دمشق ــ زياد غصن
ف ��ي ك ��ل م� ��رة ي �ت �ج��ه ف �ي �ه��ا م ��ن م��دي�ن�ت��ه
ط ��رط ��وس ن �ح��و دم� �ش ��ق ،ك��ان��ت ع�ي�ن��اه
ت�ت�س��اب�ق��ان الل �ت �ق��اط أي ج��دي��د يتعلق
ب��امل�ع�م��ل ال ��ذي ب �ن��اه ق�ب��ل س �ن��وات على
أط ��راف م��دي�ن��ة ي �ب��رود .ل�ك�ن��ه م��ع مطلع
ال� �ع ��ام ال � �ج ��اري ،ت��وق��ف ع ��ن ف �ع��ل ذل ��ك؛
ف��امل �ع �م��ل س ��رق ب �ك��ل م ��ا ف �ي��ه ،ح �ت��ى إن
أس�لاك التمديدات الكهربائية ُسحبت
من الجدران.
ل� ��م ي �ك ��ن ه � ��ذا امل �س �ت �ث �م��ر س � ��وى واح� ��د
م ��ن م �ئ��ات امل �س �ت �ث �م��ري��ن وال�ص�ن��اع�ي�ين
وال �ح��رف �ي�ين م �م��ن اح�ت�ض�ن�ت�ه��م ي �ب��رود
ف� ��ي ال �ع� �ق ��دي ��ن ال� �س ��اب� �ق�ي�ن ،وح ��ول ��وه ��ا
إل� ��ى إح � ��دى أه� ��م امل �ن ��اط ��ق ال �ص �ن��اع �ي��ة
ف ��ي س ��وري ��ا ،ب��ال �ت��زام��ن م ��ع م �ت �غ �ي��رات
اقتصادية واجتماعية وثقافية كثيرة
جعلت من هذه املدينة ،التي تعود إلى
ع �ص��ور م��ا ق �ب��ل ال �ت��اري��خ ،درة منطقة
ال �ق �ل �م ��ون خ� ��اص� ��ة ،وال� ��ري� ��ف ال� �س ��وري
ع�م��وم��ًا .ف�م��ا ال ��ذي ح��دث ح�ت��ى انقلبت
ي� � �ب � ��رود ب� �ك ��ل م ��ؤش ��رات � �ه ��ا ال �ت �ن �م��وي��ة
املتقدمة من مدينة تصنع الحياة إلى
مدينة تصنع املوت؟ ومن مدينة يعيش
واملسيحيون منذ عصر
فيها املسلمون
ُ
ال�ف�ت��وح��ات اإلس�لام�ي��ة ب��أخ� ّ�وة ومحبة،
إلى مدينة ترفرف على أسطح منازلها
ال � ��راي � ��ات ال � �س� ��ود وت � �س� ��رق ك �ن��ائ �س �ه��ا
وتهدم؟

بلغة األرقام
على خالف كثير من املناطق السورية،

ال � �ت � ��ي وج � � ��د امل � �س � �ل � �ح� ��ون ف � ��ي ف �ق ��ره ��ا
وع��وزه��ا بيئة مناسبة لنشر أفكارهم
وتوجهاتهم وعسكرة حياتها اليومية،
ك ��ان ��ت ي� �ب ��رود ق �ب��ل األزم� � ��ة ت �ت �ق��دم ف��ي
ت�ص�ن�ي��ف م��ؤش��رات �ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة ،ليس
على قريناتها من مدن الريف السوري
ف�ح�س��ب ،ب��ل ع�ل��ى م�ح��اف�ظ��ات بأكملها.
ً
ف �م �ث�لا ،ت�ش�ي��ر ال �ن �ت��ائ��ج غ �ي��ر امل �ن �ش��ورة
ملسح دخ��ل ون�ف�ق��ات األس��رة ف��ي يبرود
الى أن نسبة البطالة بني ذكور املدينة
لم تكن تتجاوز قبل األزمة  %2.6وبني
إن��اث �ه��ا  ،%19.7ل�ي�ك��ون ب��ذل��ك إج�م��ال��ي
م�ع��دل البطالة فيها نحو  ،%4.7فيما
ك��ان ه��ذا امل�ع��دل يسجل أرق��ام��ًا مخيفة
ف � ��ي ب� �ع ��ض امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ات .إذ ب� �ل ��غ ف��ي
ً
محافظة الحسكة ،م�ث�لا ،%38.8 ،وفي
دي � ��ر ال � � ��زور  ،%23.5وف � ��ي ال� �س ��وي ��داء
 ،%22.4وفي الالذقية .%19.1
وت � ��أك� � �ي� � �دًا مل � �س� ��اح� ��ة ت� ��أث � �ي� ��ر ال� �ن� �ش ��اط
ال�ص�ن��اع��ي وال �ح��رف��ي ف��ي ح �ي��اة س�ك��ان
امل��دي �ن��ة ،ت��ؤك��د ب �ي��ان��ات امل �س��ح امل��ذك��ور
أن  %48.8م ��ن امل �ش �ت �غ �ل�ين ف ��ي ي �ب��رود
يعملون في مهن حرة ،و %21موظفون
ف��ي م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ،ون �ح��و %30.2
ً
يعملون في شركات خاصة .وتفصيال،
ت �ش �ي��ر ال �ب �ي��ان��ات اإلح �ص��ائ �ي��ة إل� ��ى أن
 %27.3م ��ن إج �م��ال��ي ع� ��دد امل�ش�ت�غ�ل�ين
ف ��ي ي �ب ��رود ه ��م أص �ح ��اب ع �م��ل ،و%13
يعملون لحسابهم ،و %51.8يعملون
بأجر ما عدا األسرة ،فيما  %8يعملون
بأجر مع األسرة.
ه��ذه البيانات تتقاطع مع إحصائيات
وزارة ال �ص �ن��اع��ة ال �خ��اص��ة ب��ال �ن �ش��اط
الصناعي ال�خ��اص ف��ي منطقة ي�ب��رود،
ال � �ت� ��ي خ� �ل� �ص ��ت إل � � ��ى ال� � �ق � ��ول إن ع ��دد
امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �ن��اع �ي��ة امل � ��وج � ��ودة ف��ي
امل�ن�ط�ق��ة ي�ن��اه��ز  800م �ش��روع م�ت�ف��اوت
الحجم وال�ن�ش��اط ،وبكلفة استثمارية
تربو على عشرات املليارات من الليرات
السورية ،بينها مصنعان وحيدان في
سوريا :األول لتصنيع وتعبئة املتة ،ال
يزال قائمًا إلى اليوم ،والثاني لتصنيع
إح��دى أه��م م��ارك��ات ال�س��اع��ات املسجلة
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �س ��وي �س ��ري ��ة ،وأغ �ل �ق��ه
أصحابه خالل فترة األزمة.
لكن مقابل هذا النشاط الواسع للقطاع
ال�خ��اص ،ب��دت ال��دول��ة غائبة تمامًا عن
امل �ن �ط �ق��ة .ف�ب��اس�ت�ث�ن��اء م�ع�م��ل واح � ��د ،ال
تتوافر هناك أي استثمارات صناعية
للقطاع العام.

ب� ��االن � �ت � �ق� ��ال إل� � � ��ى ال� � ��وض� � ��ع امل �ع �ي �ش ��ي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي ل �ل �ع��ائ�ل�ات امل �ق �ي �م��ة ف��ي
يبرود ،نجد من خالل عرض البيانات
اإلح � �ص� ��ائ � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي ح� �ص� �ل ��ت ع �ل �ي �ه��ا
«األخ � �ب� ��ار» ،أن إن �ف��اق ال �ع��ائ�ل�ات ي�ب��دو
م �ت �ق��دم��ًا ك� �ث� �ي� �رًا ع� �ل ��ى إن � �ف� ��اق ع ��ائ�ل�ات
أخ � ��رى ،وإن ك ��ان ذل ��ك ال ي�ل�غ��ي وج��ود
عوز هنا أو محدودية في الدخل هناك،

ل�ك��ن ،عمومًا ،ال�ظ��روف املعيشية كانت
ً
ت �ب��دو ج� �ي ��دة .ف �م �ث�ل�ا ،ت��وض��ح ب �ي��ان��ات
مسح دخل ونفقات األس��رة ،الذي نفذه
امل�ك�ت��ب امل��رك��زي ل�لإح �ص��اء ع ��ام ،2009
أن متوسط اإلنفاق الشهري للشريحة
ً
العشرية األولى األقل دخال ،التي يشكل
أفرادها نحو  %2.2من عائالت يبرود،
ك��ان ي�ب�ل��غ وق��ت إج ��راء امل �س��ح ن�ح��و 15

ألف ليرة (أي ما يعادل  300دوالر وفق
سعر الصرف السائد في تلك الفترة)،
ف�ي�م��ا وص��ل م�ت��وس��ط إن �ف��اق ال�ش��ري�ح��ة
العشرية الخامسة ،التي يشكل أفرادها
ال �ن �س �ب ��ة ال� �ك� �ب ��رى م� ��ن س � �ك� ��ان ي� �ب ��رود
 ،%30.5إل� ��ى ن �ح��و  32720ل� �ي ��رة (أي
م��ا ي �ع��ادل  655دوالرًا) .أم ��ا ال�ش��ري�ح��ة
ً
ال�ع�ش��ري��ة ال�ع��اش��رة ،وه��ي األك�ث��ر دخ�لا

بعد دخول الجيش إلى مدينة يبرود قبل أسبوعني (هيثم املوسوي)

جهود «أهالي حلب» ُتثمر
تحييد «المحطة الحرارية» وإعادة تشغيلها
لطاملا ّ
تعرضت
املحطة الحرارية في
منطقة السفيرة في ّ ريف
العتداءات عدة من
حلب ّ
قبل املسلحني ،كانت
تؤدي في كل مرة إلى
قطع الكهرباء عن حلب
وأحيائها .اليوم وبعد
مفاوضات أدارها «أهالي
حلب» ،نجحت مبادرتهم
في تحييد املحطة عن
النزاع

صهيب عنجريني
ب�ع��د م�ف��اوض��ات ش��اق��ة ،نجحت م�ب��ادرة
«أه��ال��ي ح�ل��ب» ف��ي تفعيل ات�ف��اق إلع��ادة
ت �ش �غ �ي��ل امل� �ح� �ط ��ة ال � �ح � ��راري � ��ة (م �ن �ط �ق��ة
السفيرة) الواقعة تحت سيطرة تنظيم
«دول � � ��ة اإلس� �ل ��ام ف� ��ي ال � �ع� ��راق وال � �ش� ��ام»
(داع��ش) .وذك��رت امل�ب��ادرة ،في بيان لها،
أن ف��ري�ق��ًا تقنيًا ت��اب�ع��ًا ل�ه��ا «زار املحطة
ال� � �ح � ��راري � ��ة ،واط � �ل � ��ع ع� �ل ��ى ج��اه��زي �ت �ه��ا
واح�ت�ي��اج��ات�ه��ا ،ت�م�ه�ي�دًا إلع� ��ادة تفعيل
االت � � �ف � � ��اق ال � � �خ � ��اص ب� � �ه � ��ا .ب��ال �ت �ن �س �ي��ق
وال�ت��واص��ل م��ع األط ��راف امل��وج��ودة على
األرض» .وي �ق �ض��ي االت� �ف ��اق ب �ـ «ت�ح�ي�ي��د
املحطة عسكريا ،وع��ودة الكوادر الفنية
وال�ع� ّ�م��ال إل��ى عملهم ،وتسلمهم السكن
ال �خ��اص ب�ه��م (ف ��ي أب�ن�ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة ق��رب
امل �ح �ط��ة)» ،ك�م��ا ي�ق�ض��ي ب �ـ «إزال� ��ة جميع
امل�ظ��اه��ر املسلحة ،وامل�ف�خ�خ��ات ،وتأمني
امل� ��واد ،وم�س�ت�ل��زم��ات ال�ت�ش�غ�ي��ل .وت��أم�ين
وص ��ول ال�ع�م��ال ب��رف�ق��ة ف��رق امل �ب��ادرة من
املحطة واليها ،إضافة إل��ى إع��ادة امل��واد

االتفاق ال يعني أن
المحطة ستخرج عن
سيطرة «داعش»

وال �ق �ط��ع ال �ت��ي ج ��رى ن�ق�ل�ه��ا م��ن امل�ح�ط��ة
ف��ي وق��ت س��اب��ق .وإط�ل�اق حملة إص�لاح
وص�ي��ان��ة للشبكة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ال��داخ�ل��ة
وال � �خ� ��ارج� ��ة م� ��ن امل� �ح� �ط ��ة .وت� �ق ��دي ��م ك��ل
ال�ت�س�ه�ي�لات ال�ل�ازم��ة م��ن ال�ج�ه��ات ك��اف��ة،
ض�م��ان��ًا ل�س�ي��ر ع�م��ل ف��رق اإلص �ل�اح على
الوجه األكمل» .وامتنع فريق املبادرة عن
تقديم أي تفاصيل إضافية ،أو اإلجابة
ً
ع��ن أي س��ؤال ،مفضال االكتفاء بالبيان
امل��ذك��ور .ب� ��دوره ،أك��د م�ص��در م �ع��ارض لـ

«األخبار» التزام «داعش» االتفاق ،مشيرًا
في الوقت نفسه إلى أن «االتفاق ال يعني
أن املحطة ستخرج عن سيطرة التنظيم.
ب��ل سينتشر امل�ق��ات�ل��ون ف��ي محيطها».
وأوضح أن «العمل على االتفاق بدأ منذ
شهر ونصف شهر .وجرى تعديله مرات
ع� ��دة ت �ب �ع��ًا ل�ت�غ�ي��ر ال � �ظ� ��روف» .وي��رت �ب��ط
األمر في الدرجة األولى بتغيير «قيادات
التنظيم» ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .ووف �ق��ًا للمصدر
ّ
«ال� �ج� �ه ��ادي» ف � ��إن ال� � ��رأي ان �ق �س��م داخ ��ل
«داع � ��ش» ب�ي�ن ت��أي�ي��د االت� �ف ��اق ،ورف �ض��ه.
وع��زا امل�ص��در رف��ض ال�ف��ري��ق ال�ث��ان��ي إلى
وجود بند في االتفاق ّ
ينص على «إعادة
ُ
امل ��واد وال�ق�ط��ع ال�ت��ي نقلت م��ن املحطة»،
ال�ت��ي ك��ان��ت ق��د س��رق��ت ف��ي حقيقة األم��ر.
وتحتوي فيما تحتوي عليه على أطنان
م��ن امل � ��واد ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �خ��اص��ة بعمل
ُ
امل �ح �ط��ة .وت �ت �ه��م ب�س��رق�ت�ه��ا م�ج�م��وع��ات
مسلحة تابعة ل�ـ «ال�ج�ي��ش ال�ح��ر» كانت
تنتشر ف��ي محيط امل�ح�ط��ة ق�ب��ل وص��ول
«داعش».
ووف� � �ق � ��ًا ل�ل��ات � �ف� ��اق ،س �ت �ت �ح �م��ل ال� ��دول� ��ة

ال �س��وري��ة ك��ام��ل ن �ف �ق��ات إع � ��ادة تشغيل
املحطة ،كالرواتب ،وأج��ور ومستلزمات
الصيانة.
وتقوم املحطة بتأمني التيار الكهربائي
مل��دي �ن��ة ح �ل��ب ،وج � ��زء م ��ن ري �ف �ه��ا .وم�ن��ذ
توقفها عن العمل بعد سيطرة «داعش»،
تجري تغذية حلب كهربائيًا عبر الشبكة
الكهربائية السورية العامة ،األم��ر الذي
يؤدي إلى عدم انتظام التيار ،وانقطاعه
ل �س��اع��ات ط��وي�ل��ة ت�ص��ل أح �ي��ان��ا إل ��ى 20
س��اع��ة ف��ي ال �ي ��وم .وت �ج��در اإلش � ��ارة إل��ى
أن إع��ادة تشغيل املحطة تحت سيطرة
«داع��ش» ،تضمن له التحكم في مصادر
ال �ط��اق��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ف ��ي ح �ل��ب ،وه� ��ذا ـــ
على األرجح ـــ ما دفع التنظيم إلى قبول
االتفاق.
ُي ��ذك ��ر أن «م � �ب� ��ادرة أه ��ال ��ي ح �ل ��ب» ه��ي
م� �ب ��ادرة أه �ل �ي��ة ب �ح �ت��ة ،ت �ع �م��ل ب�ت�م��وي��ل
ذات� ��ي ض �ئ �ي��ل ،وال ت�ت�ل�ق��ى أي م�ع��ون��ات
أو دع ��م م ��ال ��ي .وت� �ك ��اد ت �ن �ف��رد ب�ك��ون�ه��ا
مقبولة من جميع األط��راف لحياديتها
وصدقيتها.

