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أخبار
ويشكل أفرادها نحو  %2.8من عائالت
ي� � �ب � ��رود ،ف� �ق ��د ب� �ل ��غ م� �ت ��وس ��ط إن �ف��اق �ه��ا
الشهري نحو  78759ليرة ،أي ما يعادل
 1575دوالرًا.
ي�ع�ل��ق أح ��د م��واط �ن��ي ي �ب��رود ال�ق��اط�ن�ين
ح � ��ال� � �ي � ��ًا ف � � ��ي دم � � �ش� � ��ق ع� � �ل � ��ى ال � ��وض � ��ع
االق �ت �ص��ادي مل�ن�ط�ق�ت��ه ،ف�ي�ق��ول إن سمة
س�ك��ان ي �ب��رود أن�ه��م ال ي�ه�ت�م��ون مطلقًا

ب �م �ظ��اه��ر ال� �غ� �ن ��ى ،ف� �ه� �ن ��اك م ��واط� �ن ��ون
أث��ري��اء ال ي��زال��ون ي�ع�ي�ش��ون ف��ي م�ن��ازل
م �ت��واض �ع��ة وع ��ادي ��ة ،وه �ن��اك أص �ح��اب
مصانع ومعامل ال يستخدمون سوى
س �ي��ارات ع��ادي��ة ،ال ب��ل ن� ��ادرًا م��ا يهتم
أح� ��د م �ن �ه��م ب��إق��ام��ة ح �ف �ل��ة ع �ي��د م �ي�لاد
ً
الب�ن��ه أو ابنته م�ث�لا .وه��م ال يتأخرون
في القيام بواجباتهم في إط��ار مشهد
ال� �ت� �ك ��اف ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي وم � �س ��اع ��دة م��ا
ه��و م��وج��ود م��ن ف �ق��راء ،وع��دده��م قليل
ً
وم � �ح � ��دود ،ف �م �ث�ل�ا ل �ي��س ه� �ن ��اك س��وى
 %1.2و %2.1من عائالت املدينة دخلها
الشهري يقل عن  6آالف ليرة و 10آالف
ليرة على التوالي ،وما بقي فإن دخلها
ال يقل ع��ن  15أل��ف ل�ي��رة خ�لال سنوات
ما قبل األزمة.
ال ��رق ��م األخ � �ي� ��ر ،ال � ��ذي ن �ن �ش��ره م ��ن ب�ين
جملة بيانات إحصائية أخ��رى كثيرة،
يشير إلى حالة االنفتاح التي عاشتها
ي�ب��رود ل�س�ن��وات ،ومكنتها م��ن تخريج
ك�ف��اء ات علمية وأدب�ي��ة ومهنية رفيعة
امل �س �ت��وى ،وت�ح�ق�ي�ق�ه��ا مل �ع��دالت ع��ال�ي��ة

 %1.2فقط من عائالت
المدينة دخلها الشهري
يقل عن  6آالف ليرة

ف��ي تحصيل أبنائها العلمي ،يبني أن
 %70.9م��ن ع��ائ�لات ي�ب��رود ال تفرق في
التعليم الثانوي بني الذكور أو اإلناث،
وف�ق��ط  %5.7رأت أن األول��وي��ة يجب أن
تعطى لألبناء ،ولم تختلف هذه النسب
ل �ج �ه��ة أول� ��وي� ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ف� ��ي امل��رح �ل��ة
ال�ج��ام�ع�ي��ة ،ف �ـ  %69.5م��ن ال �ع��ائ�لات ال
تفرق بني الذكور واإلن��اث ،و %7أعطت
األولوية في التعليم الجامعي لألبناء
دون البنات.

كارثة الغرباء
إذًا م� ��ا ال � � ��ذي ح � � ��دث؟ ه� ��ل ه � ��ذه ك��ان��ت
ضريبة املطالبة بـ «الحرية والتخلص

من االستبداد» ،كما يقول املعارضون؟
وإذا ك� � ��ان ذل� � ��ك ص �ح �ي �ح ��ًا ،ف� �ه ��ل ك ��ان
ذل ��ك م �ب��ررًا ل�ت��دم�ي��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ص�ن��اع�ي��ة
وس ��رق� �ت� �ه ��ا و«ت� �ط� �ف� �ي ��ش» ال � �ك � �ف� ��اء ات،
وتسليم املدينة لـ «جبهة النصرة»؟
يشرح أستاذ جامعي مرموق من يبرود
األس �ب��اب ال �ت��ي ج�ع�ل��ت امل��دي�ن��ة تتحول
إل � ��ى ج �ب �ه��ة ح � ��رب وت� �ط ��رف وت �ص��دي��ر
ل �س �ي��ارات امل� ��وت ،ف�ي�ش�ي��ر إل ��ى س�ب�ب�ين:
األول دور «الغرباء» الذين قدموا إليها
م��ع ب��داي��ة األح ��داث ،وح��اول��وا ال�خ��روج
ب �ت �ظ��اه��رات ح��اص��ره��ا وج �ه��اء امل��دي�ن��ة
وسكانها.
والثاني يتمثل في موقعها الحدودي
م � ��ع ل � �ب � �ن ��ان ،ال � � ��ذي ح ��ول� �ه ��ا إل� � ��ى م �م��ر
ل �ل �م ��ال وال � �س�ل��اح وامل �س �ل �ح�ي�ن ال �ع ��رب
واألج��ان��ب ،وه��ذه ك��ان��ت ب��داي��ة النهاية
ملرحلة االستقرار التي عاشتها املدينة
وحاولت الحفاظ عليها ،رغ��م انضمام
ب �ع��ض أب �ن��ائ �ه��ا ل�ل�ت�ن�ظ�ي�م��ات امل�س�ل�ح��ة
املختلفة.
ويستشهد األستاذ الجامعي بسيطرة
املقاتلني ال�ع��رب واألج��ان��ب على قيادة
امل� �ج� �م ��وع ��ات امل� �س� �ل� �ح ��ة وت� �ف ��رع ��ات� �ه ��ا،
ل �ل��دالل��ة ع �ل��ى أن ه� ��ؤالء ك��ان��وا ال�س�ب��ب
املباشر في الكارثة التي حلت باملدينة
من جهة ،ونأي معظم أبنائها تاليًا عن
خيار العمل املسلح ،وإال كانوا هم قادة
التنظيمات املسلحة من جهة ثانية.
على النقيض تمامًا ،ينظر معارضون
إلى املسألة ،فيبرود ــــ كما يرون ــــ مثلها
م�ث��ل ب��اق��ي امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ف�ض��ل النظام
ال �ت �ع ��اط ��ي م �ع �ه��ا ب ��ال� �ق ��وة ال �ع �س �ك��ري��ة
وإخ� �م ��اد ت�ج��رب�ت�ه��ا ال��ذات �ي��ة ف ��ي إدارة
ش��ؤون �ه��ا ب�ع�ي�دًا ع��ن ت��دخ��ل م��ؤس�س��ات
السلطة ،مستشهدين بتجربة املجلس
املحلي التي انتهت مع سيطرة الجيش
السوري على املدينة أخيرًا ،لكنهم في
املقابل ال يملكون م�ب��ررات موضوعية
ل � ��وج � ��ود م � �ئ� ��ات امل � �ق ��ات � �ل �ي�ن األج� ��ان� ��ب
وعالقتهم بمطالب أهل يبرود!
ربما مع إس��دال الستار على العمليات
ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي منطقة ال�ق�ل�م��ون بشكل
ك ��ام ��ل ،س �ت �ك��ون ه� �ن ��اك ف ��رص ��ة إلع� ��ادة
ت �ج �م �ي��ع وق � � � ��راء ة وت �ح �ل �ي��ل ك �ث �ي��ر م��ن
امل � �ت � �غ � �ي� ��رات ال� �ف� �ك ��ري ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال ��دي �م ��وغ ��راف �ي ��ة ،ال �ت ��ي ح ��دث ��ت خ�ل�ال
السنوات الثالث األولى من عمر األزمة،
وق� �ل� �ب ��ت أوض� � � ��اع ال� �ق� �ل� �م ��ون وم �ح �ي �ط��ه
الجغرافي رأسًا على عقب.

اللغة الكردية
تدرس خارج المناهج
ّ
دمشق ــ مودة بحاح
ب ��دأ م�ع �ه��د ت�ع�ل�ي��م ال �ل �غ��ات ف ��ي ج��ام�ع��ة
دم � �ش� ��ق ،م� �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة ال � �ع� ��ام ال � �ج� ��اري،
بتنظيم دورات تعليمية للغة الكردية،
وعقد دورات عدة ستشهد األيام املقبلة
ج ��ول �ت �ه ��ا ال� �ث ��ال� �ث ��ة ،وه � ��و م �ط �ل��ب ك ��ان
بالنسبة إل��ى ك�ث�ي��ري��ن م��ن األك� ��راد أم �رًا
بعيد املنال ،وبالنسبة إلى آخرين حقًا
كان ينبغي تحصيله قبل عقود.
وأوض� � � � ��ح ع� �ض ��و «ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ن �س �ي��ق»
ّ
امل �ع��ارض��ة ،ن �ب��راس دل� ��ول ،أن ال�خ�ط��وة
الحالية جاء ت ناقصة؛ ألنها تجري عبر
املعاهد األهلية فقط ،ولم يصدر بعد أي
قانون ينظمها ،باعتبار أن التشريعات
السابقة كانت تتيح للمعاهد الخاصة
تعليم اللغات باستثناء املحلية منها،
أي إن اللغة ال�ك��ردي��ة بموجب القوانني
ال �س��اب �ق��ة ك��ان��ت م �م �ن��وع��ة ف ��ي امل �ع��اه��د،
واليوم رفع الحظر عنها في شكل عرفي
فقط.
وت � �ح� ��دد امل � � � ��ادة األول � � � ��ى م� ��ن امل� ��رس� ��وم

ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال � ��رق � ��م  55ح� � ��ول ت �ن �ظ �ي��م
املؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم
م��ا ق�ب��ل ال�ج��ام�ع��ي وال �ص��ادر ب�ت��اري��خ 2
أيلول  ،2004مفهوم املخبر اللغوي بأنه
املؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم
دورات لتعليم ال�ل�غ��ات األج�ن�ب�ي��ة «غير
املحلية».
وي �ب�ّي�نّ دل ��ول أن ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ح��ال��ي للغة
ال �ك��ردي��ة غ �ي��ر أك��ادي �م��ي وي �ع �ت �م��د على
ال��دورات فقط ،متمنيًا أن تصدق وعود
وزير التعليم العالي حينما تحدث عن
افتتاح قسم في الجامعة خاص باللغة
الكردية ،أسوة ببقية اللغات كالفارسية
واإلسبانية واليابانية وغيرها.
وإض� ��اف� ��ة إل� ��ى ت��أس �ي��س ق �س��م ج��ام �ع��ي
خ � ��اص ب� �ه ��ذه ال �ل �غ ��ة امل �ح �ل �ي ��ة ،ي �ق �ت��رح
األم�ين العام للحركة الوطنية الكردية،
ع �ل��ي أوم� � � ��ري ،إدخ ��ال� �ه ��ا إل � ��ى امل �ن��اه��ج
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ض �م��ن ال �ج��ام �ع��ات ب�ح�ي��ث
ت� �ك ��ون اخ �ت �ي ��اري ��ة ش��أن �ه��ا ش� ��أن ال �ل �غ��ة
الفرنسية واإلنكليزية .ويأسف أومري
ل�ع��دم تطبيق تعليم اللغة ال�ك��ردي��ة في

امل � � � ��دارس ،م ��وض �ح ��ًا أن م� ��ا ي �ط �ب��ق ف��ي
ال �ح �س�ك��ة وب �ق �ي��ة امل �ن��اط��ق ال �ك��ردي��ة هو
ع �ب��ارة ع��ن اج �ت �ه��ادات ش�خ�ص�ي��ة ي�ق��وم
بها مواطنون أك��راد من خ�لال تأسيس
م �ع��اه��د ص �غ �ي��رة ف ��ي ال �ب �ي��وت ل�ت�ع�ل�ي��م
ال� �ل� �غ ��ة ال � �ك� ��ردي� ��ة ،م �ت �ح��دث��ًا ع� ��ن وع� ��ود
قدمت لهم ب��إدخ��ال لغتهم إل��ى املناهج
ً
التعليمية مستقبال.
وي � ��رى رئ� �ي ��س ال� �ح ��زب ال��دي �م��وق��راط��ي
ّ
الكردي ،جمال مال محمود ،أن املعنيني
ب�ت��دري��س اللغة ال�ك��ردي��ة ك��ان بإمكانهم
العمل بنحو أفضل واإلعداد بنحو أدق؛
«ألن�ه��م ينطلقون وك��أن��ه ال ت��وج��د بنية
أرض �ي��ة ف��ي س��وري��ا؛ إذ ك ��ان ب��إم�ك��ان�ه��م
االس � �ت � �ع� ��ان� ��ة ب � � �ك� � ��وادر ال� �ل� �غ ��ة واألدب
الكردي ،كذلك كان بإمكانهم االستعانة
ب��امل�ن��اه��ج التعليمية ل�ل�أك��راد اآلخ��ري��ن
غير السوريني كالعراقيني».
ّ
ورأى أن ه ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ل �ي �س��ت ف�ع��ال��ة
ح �ت��ى اآلن ،ف ��اإلع ��داد ل�ق�س��م ل �غ��وي في
الجامعة يتطلب تأسيس قاعدة لغوية
سابقة.

ّ
وزير كويتي متهم «بدعم اإلرهاب»
ّ ...
يقدم استقالته

أعلن وزير العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتي،
نايف العجمي ،املتهم «بدعم اإلرهاب» في سوريا ،أنه ّقدم
ُ
ست ّ
بت يوم غد.
استقالته التي
وقال العجمي ،في حديث تلفزيوني ،إنه «طلب إعفاءه من
منصبه بسبب مشكالت صحية» ،مؤكدًا ّأن بالده «تعلم
أن من أمر بفتح مساجد الجمعيات الخيرية للتبرع هو
ّ
ّ
سمو األمير» ،وأنه كان يوجه في كتاباته وتغريداته للشعب
ّ
السوري «ثقافة عدم رفع السالح» ،وأن القتال املشروع الذي
قصده هو «قتال أهل البلد دفاعًا عن أنفسهم حينما هوجموا
وبغي عليهم».
وكان مساعد وزير الخزانة األميركي لشؤون اإلرهاب ديفيد
كوهني قد قال أخيرًا ّإن العجمي لديه تاريخ من ترويج الجهاد
في سوريا ،وإنه بادر بعد تعيينه إلى إعالن نيته السماح
للمنظمات والجمعيات الخيرية بجمع التبرعات ملصلحة
الشعب السوري في املساجد.
(األخبار)

موسكو :الدول الغربية
رفضت إدانة الهجوم على كسب
أعلن الوفد الروسي لدى األمم املتحدة ،أمسّ ،أن الدول الغربية
في مجلس األمن رفضت إدانة الهجوم الذي شنه مسلحو
املعارضة على كسب .وقال الوفد ،وفقًا لوكاالت أنباء روسية،
َ
ّإن «مشروع بيان صحافي طرحته روسيا مجددًا لم يلق
تأييدًا لدى شركاء روسيا الغربيني في مجلس األمن إلدانة
الهجوم على كسب وقصفهم مليناء الالذقية ،األمر الذي أدى
إلى توقف عملية نقل األسلحة الكيميائية خارج البالد».
(األخبار)

اللبنانية ّ
ّ
ترد على «االئتالف»
الحكومة
أعربت الحكومة اللبنانية،
أمس ،عن رفضها اتهامات
«االئتالف» املعارض
لها بممارسة تصرفات
«عنصرية» ضد الالجئني
السوريني على أراضيها.
ورأى وزير العمل سجعان
قزي (الصورة) ،في حديث
إلى قناة «امليادين»ّ ،أن هذه
االتهامات «نكران للجميل للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني».
وتعليقًا على البيان الذي أورده األمني العام لـ«االئتالف»
بدر جاموس ،قال قزي ،أيضًا« ،أنا ال أعترف به ،وعوض أن
ّ
يتكلم عن لبنان ،فليبذل جهدًا لتوحيد املعارضة ،عله يحقق
كيلومترًا في ثورته وفي معارضته على األرض ،عوض أن
ّ
تتراجع املعارضة كل يوم» .وأضاف أنه «في كل بيت لبناني
يوجد الجئ سوري ( ،)...ولم نشعر بالضيق منهم بل
باألسى وبالتضامن واملساعدة» .وتساءل ،أيضًا« ،لكن إذا
كان بينهم مقاتلون وتكفيريون إرهابيون ،فعلى الدولة أن
تقوم بواجباتها ،وإذا كان مجلس تنسيق الثورة غير راض
على هذا التصرف ،فما عليه إال أن يسحب الالجئني».
(األخبار)

برلني :النظام السوري بربري
قالت وزيرة الدفاع األملانية ،أورسوال فون در الينّ ،إن ما
«فعله النظام السوري باستخدام السالح الكيميائي ضد
شعبه يرقى الى مستوى البربرية ،ونحن ندين ذلك بشدة».
جاء ذلك خالل كلمة لها أمام املجلس االتحادي (البرملان
األملاني) الذي يناقش قرار إرسال سفينة أملانية إلى البحر
املتوسط ،للعمل في إطار عملية تفكيك الترسانة الكيميائية
السورية ،أشارت فيها إلى أن املشاركة األملانية في هذا الجهد
تحمل رمزية وأهمية كبيرة .وانتقدت فون در الين موقف
نواب الحزب اليساري الذين أشاروا إلى أنه لم يثبت ،بعد،
الطرف الذي قام بالهجوم الكيميائي.
(أ ف ب)
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