بإشـــراف املكتـــب الخدمـــي يف دائـــرة ســـرمدا،
ً
كتـــا فنيـــة يف
املنظمـــات اإلنســـانية تجهـــز
شـــمال
مخيـــم الوضيحـــي
إدلب
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الفعالــة ألهميتهــا يف
تعتبــر املديريــة العامــة للتجــارة والصناعــة والتمويــن يف حكومــة اإلنقــاذ مــن املديريــات ّ
تنظيــم ســير العمــل وضبــط األســواق واملنشــآت الصناعيــة عبــر الفــرق التموينيــة الجوالــة ضمــن قطاعــات التجــارة
والصناعــة والتمويــن ،وذلــك ألنهــا تضبــط األســعار وتراقــب صالحيــة املنتجــات والســلع الغذائيــة إضافــة إلــى أنهــا
تســعى لحمايــة امللكيــات التجاريــة والصناعيــة.
2
التتمة صفحة

أزمــة البنزيــن انتهــت والمازوت
ســتنتهي عمــا قريب

صفحة 2

وزارة االقتصــاد والمــوارد تواصــل دعــم
أصحــاب األفــران بالمحروقــات

الصفحات 4

منعـا السـتغالل قـوت
األهالـي ،التجـارة والتموين
توقـف مخبزيـن عـن العمل
مؤقتـا
الخميس  15ربيع األول 1441هـ |  12كانون األول 2019م

أوقفـــت مديريـــة التجـــارة والتمويـــن
التابعـــة لـــوزارة االقتصـــاد واملـــوارد فرنـــا
يف قري ــة بس ــامس بري ــف إدل ــب الغرب ــي
ومخبـــز (الشـــهباء) بمدينـــة حـــارم عـــن
العمـــل بشـــكل مؤقـــت ،وذلـــك بعـــد
ش ــكاوى م ــن األهال ــي عنهم ــا بخص ــوص
التالعـــب بـــوزن كيـــس الخبـــز.
وصــرح مديــر التجــارة والصناعــة والتمويــن
األستــاذ “خالـ�د الخض��ر”“ :قمنــا بإغــاق
هــذه األفــران بشــكل مؤقــت ،وجــاء ذلــك
بعــد التأكــد مــن الضبــوط املتكــررة
املســجلة مــن فــرق التمويــن الجوالــة،
والتــي تثبــت التالعــب بــوزن ربطــة الخبــز
عم��دا ،م��ن أج��ل زي��ادة الرب��ح”.
ً
وأضـ�اف“ :وىلع الرغــم مــن التســهيالت
التــي تقدمهــا وزارة االقتصــاد واملــوارد،
مــن دعــم أصحــاب األفــران باملحروقــات
إلنتــاج رغيــف الخبــز وبســعر مناســب يف
ظــل ارتفــاع أســعار الــدوالر والنقــص الحــاد
يف املحروقــات يف الفتــرة املاضيــة،
لــم يرتدعــوا عــن العبــث وســرقة قــوت
األهال��ي”.
وأش��ار “الخض��ر” إلــى أن هــذا اإلجــراء مؤقت
كخطــوة أولــى ،ويف حــال تكــرار املخالفــة
ســتتخذ عقوبــات أقســى وســيوقف
املخبــز بشــكل نهائــي.
وتواصــل فــرق الرقابــة التموينيــة مراقبــة
األســواق التجاريــة واألفــران ومحطــات
الوقــود ومعتمــدي الغــاز يف املناطــق
املحــررة ،بغيــة ضبــط األســعار ومنــع
التالعــب فيهــا.

فرق الرقابة التموينية تراقب
آلية توزيع المحروقات
السبت  10ربيع األول 1441هـ |  7كانون األول 2019م

اإلثنين  12ربيع األول 1441هـ |  9كانون األول 2019م

بدأت أزمة املحروقات يف الشمال املحرر باالنفراج بعد دخول
كميات كبيرة من املحروقات عن طريق الشركات املوردة له،
وشهدت املنطقة يف اآلونة األخيرة شبه انقطاع للمادة،
وارتفاعا كبيرا يف أسعارها نتيجة العمليات العسكرية شرق
الفرات.
وصرح وزير االقتصاد واملوارد املهندس “محمد األحمد”“ :األزمة
بدأت باالنفراج نتيجة الكميات الكبيرة املستوردة من الشركة
التركية والتعاون املتبادل بين وتد والوزارة ،وأزمة البنزين انتهت
بشكل كامل واملازوت ستنتهي عما قريب”.
وأضاف“ :ما تزال املفاوضات جارية بين قسد ووسطاء (تجار)
الستيراد املحروقات من مناطقهم ونقله إلى املناطق املحررة”.
وأشاــر “األحمـ�د” إلــى أن الــوزارة تتلقــى وعــودا مــن أجــل
اســتيراد محروقــات عراقيــة املنشــأ وبأســعار أقــل ،لتغطيــة
احتياجــات املنطقــة كافــة ،مــن مــادة املــازوت وغيرهــا.

اإلثنين  12ربيع األول 1441هـ |  9كانون األول 2019م

تســـتمر وزارة االقتصـــاد واملـــوارد

املؤسســـة العامـــة لتجـــارة

الخاصـ�ة “محم��د بدل��ة”“ :نتقــدم

ألن األفــران حاجتهــا األساســية

يف تأميـــن مـــادة املـــازوت

وتصنيـــع الحبـــوب ال زلنـــا نـــوزع

بالشــكر للمؤسســة العامــة

ه��ي امل��ازوت”.

لألفـــران العامـــة والخاصـــة،

مـــادة املـــازوت ىلع أصحـــاب

للحبــوب واملطاحــن لتقديمهــا

يذكــر أن األفــران ليــس القطــاع

بغيـــة التخفيـــف عـــن األهالـــي

األفـــران الخاصـــة والعامـــة يف

مــادة املــازوت يف ظــل انقطــاع

الوحيــد الــذي تدعمــه وزارة

واالســـتمرار يف إنتـــاج رغيـــف

املحـــرر ،وذلـــك إلنتـــاج رغيـــف

شــبه تــام لــه يف الســوق

االقتصــاد واملــوارد باملــازوت

املناســـب

املحليــة يف املناطــق املحــررة،

حيــث دعمــت مؤخــرا أصحــاب

وتخفيـــف العـــبء عـــن أهلنـــا

وتقــدم لنــا املــازوت مرتيــن يف

معاصــر الزيتــون وتدعــم املجالس

وقــال مســؤول الخــزن والتســويق

يف املحـ��رر”.

األســبوع ،وهــذا يعــود باملنفعــة

املحليــة مــن أجــل االســتمرار يف

“حس���ن العثمـ��ان”“ :نحـــن يف

وقــال أحــد أصحــاب األفــران

ىلع املواطــن بالدرجــة األولــى

تقديــم الخدمــات لألهالــي.

الخبـــز.
يذكــر أن وزارة االقتصــاد واملــوارد تســتمر بدعــم األفــران
واملنشــآت الصناعيــة باملحروقــات يف املناطــق املحــررة،
بغيــة اســتمرار عملهــم يف ظــل أزمــة املحروقــات األخيــرة.

الخبـــز

بالســـعر

وجهـــت مديريـــة التجـــارة والتمويـــن
دوريـــات مراقبـــة ىلع محطـــات الوقـــود،
وذلـــك لضبـــط األســـعار وإدارة توزيـــع
الوقـــود ىلع األهالـــي ،لحيـــن انتهـــاء
أزمـــة املحروقـــات.
وق�اـل مراقبــ التموي��ن “محم��د هش��وم”:
“بســبب وجــود أزمــة ىلع املحروقــات
ُكلفنــا بزيــارة املحطــات وذلــك لضبــط
األســعار واحتــواء األزمــة يف املنطقــة،
زرنــا عــدة محطــات لبيــع املحروقــات،
وتأكدنــا مــن البيــع ضمــن الســعر املحــدد
م��ن الش��ركة م��ن خ�لال وض��ع آلي��ة لذل��ك”.
وش��كر أحدــ الس��ائقين “أحم��د الخطي��ب”
القائمي�نـ ىلع األمرــ بالقوــل“ :مــرت
املنطقــة بأزمــة لعــدة أيــام أمــا اآلن
توفــرت املحروقــات ،كل الشــكر ملديريــة
التجــارة والتمويــن التــي راقبــت األســعار،
والســعر مقبــول مقارنــة مــع ارتفــاع
أســعار الــدوالر ،ونحــن نتمنــى أن تتوفــر
املحروقــات بكثــرة وبأســعار منخفضــة
حت��ى نطم��أن أكث��ر”.
هــذا وقــد أصــدرت وزارة االقتصــاد واملــوارد
مؤخــرا تعميمــا لألهالــي بــأن يســارعوا إلى
تقديــم الشــكاوى لديهــا يف حــال وجــود
مــن يغــش أو يحتكــر أو يخالــف الئحــة
األســعار الصــادرة عــن الشــركة املرخصــة.

لقاء
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تعتبـــر املديريـــة العامـــة للتجـــارة والصناعـــة والتمويـــن

ســـعر ليتـــر البنزيـــن إلـــى 1000ل.س بينمـــا كان مســـعرا

الفعالـــة ألهميتهـــا
يف حكومـــة اإلنقـــاذ مـــن املديريـــات ّ

لـــدى الشـــركة ببيعـــه يف املحطـــات والكازيـــات بســـعر
660ل.س ،م ــا دع ــا إلص ــدار تعميم ــات وق ــرارات تعاق ــب كل

يف تنظيـــم ســـير العمـــل وضبـــط األســـواق واملنشـــآت
الصناعيـــة عبـــر الفـــرق التموينيـــة الجوالـــة ضمـــن

مـــن تســـول لـــه نفســـه التحكـــم بالنـــاس واســـتغاللهم

قطاعـــات التجـــارة والصناعـــة والتمويـــن ،وذلـــك ألنهـــا

بالبيـــع ،وألن الليـــرة الســـورية تعانـــي مـــن انخفـــاض

تضبـــط األســـعار وتراقـــب صالحيـــة املنتجـــات والســـلع

قيمـــة صرفهـــا ،صـــار األمـــر أكثـــر صعوبـــة ،ولكـــن مـــن

الغذائيـــة إضافـــة إلـــى أنهـــا تســـعى لحمايـــة امللكيـــات

خ ــال التنظي ــم واملراقب ــة حاولن ــا ضب ــط التس ــعيرة ق ــدر

التجاريـــة والصناعيـــة.

اإلمـــكان ،وعـــدم الســـماح لضعـــاف النفـــوس باســـتغالل

صحيف ــة نب ــض املح ــرر أج ــرت اللق ــاء التال ــي م ــع مدي ــر

هـــذه الفرصـــة واللعـــب بتســـعيرة املـــواد.

التج���ارة والصناعةـــ والتموي ــن األستـــاذ “خالـ��د الخضـ��ر”.

كمـــا عملنـــا ىلع ترخيـــص محطـــات الوقـــود ،وإمدادهـــا
باالحتياج ــات املخصص ــة له ــا ،وتجنيبه ــا انقط ــاع امل ــادة

متـــى تأسســـت املديريـــة ومـــا هـــو الهـــدف
منهـــا؟

ومـــا يـــزال القـــرار الصـــادر عـــن وزيـــر االقتصـــاد واملـــوارد
بتمديـــد فتـــرة الترخيـــص املجانـــي قيـــد االســـتمرار.

تأسس ــت املديري ــة يف مطل ــع ع ــام  2018تح ــت مس ــمى
مديريـــة التمويـــن والتجـــارةُ ،
وطـــورت فيمـــا بعـــد لتأخـــذ

هـــل وضعـــت املديريـــة حـــدا ملوضـــوع
االحتـــكار؟

التســـمية الحالية،حيـــث توســـعت الدوائـــر الداخليـــة
وتطـــور نطـــاق العمـــل التجـــاري والصناعـــي والتموينـــي،

قمنـــا بإطـــاق أرقـــام شـــكاوي وتعميمـــات لتصـــل لـــكل

وذل ــك بع ــد وض ــع النظ ــام الداخل ــي ،وقانون ــي التس ــعير

النــاس ،ولــم نقــف عنــد ضبــط أســعار املحروقــات والســلع

والتموي ــن ،وقان ــون حماي ــة امللكي ــة وال ــوكاالت التجاري ــة،

األخ ــرى ،ب ــل عملن ــا أيض ــا ىلع ضب ــط املحتكري ــن لبع ــض

وقانـــون الشـــركات ،يف ظـــل غيـــاب دوائـــر التمويـــن الســـجل التجـــاري والصناعـــي ومنـــح إجـــازات االســـتيراد ونحـــن كمديريـــة نقـــوم باتخـــاذ التدابيـــر الالزمـــة للحـــد الس ــلع والبضائ ــع ومحاس ــبتهم بالش ــكل القانون ــي ،وأثن ــاء
املهم ــة يف ضب ــط األس ــواق ومراقب ــة الس ــلع ع ــن ق ــرب والتصديـــر.

مـــن التالعـــب بأســـعار البضائـــع ،مـــن خـــال فـــرض القي ــام بعملن ــا بمراقب ــة املحط ــات واإلش ــراف عليه ــا ،ل ــم

بش ــكل مس ــتمر ومتواص ــل به ــدف حماي ــة املس ــتهلكين

قيم ــة مناس ــبة للتاج ــر واملس ــتهلك أثن ــاء البي ــع والش ــراء يس ــتطع املحتك ــر االس ــتفادة م ــن عمل ــه بس ــبب تواج ــد

م ــن الغ ــش ،ومن ــع التج ــار م ــن التالع ــب باألس ــعار وبي ــع ماهــي املعاييــر األساســية التــي وضعتموهــا ومراقبـــة األســـواق ،ونتظيـــم ضبـــوط تموينيـــة بحـــق املـــادة بالكازيـــات بأســـعار منافســـة ومخفضـــة وموزعـــة
مـــا انتهـــت صالحيتـــه.

لتحديـــد تســـعيرة للمـــواد الغذائيـــة املتالعبي ــن ،وق ــد يتعرض ــون للمحاس ــبة القانوني ــة ملن ــع بشـــكل منظـــم ،حتـــى أصبحـــت اآلن متوفـــرة وبأســـعار

والتجاريـــة؟

تكـــرار هـــذه املخالفـــة.

منخفضـــة ،وذلـــك التزامـــا منـــا نحـــن كمديريـــة تجـــارة

مـــاذا عـــن الهيكليـــة اإلداريـــة للعامليـــن يف كوننـــا نعمـــل اآلن أشـــبه بالســـوق الحـــرة ،فمعظـــم كيـــف تتعامـــل املديريـــة وفـــرق التمويـــن وصناعـــة وتمويـــن ،بتقديـــم املـــواد النفطيـــة للمنشـــآت
األحيـــان نعتمـــد التســـعيرة بحســـب العـــرض والطلـــب ،مـــع أصحـــاب املحـــال التجاريـــة عنـــد ارتفـــاع الحيويـــة بأســـعار مخفضـــة لضمـــان اســـتمرارية عملهـــا،

املديريـــة؟

فيمـــا يخـــص الهيكليـــة اإلداريـــة املعمـــول بهـــا ضمـــن فـــا يمكـــن للمديريـــة وضـــع تســـعيرة تضـــر أصحـــاب أســـعار املحروقـــات؟

وتقديـــم خدماتهـــا للمســـتهلك بأســـعار غيـــر مرتفعـــة،

املديري ــة فه ــي تعتم ــد ىلع األنظم ــة والقواني ــن الت ــي الس ــلع م ــن موردي ــن م ــع تقلب ــات أس ــعار العمل ــة داخ ــل كلنـــا يعلـــم بحـــدوث أزمـــة يف موضـــوع املحروقـــات ومناســـبة للمواطنيـــن.
ُوضعـــت مســـبقا ،والتـــي تخـــص قطـــاع التمويـــن ،حيـــث الســـوق ،ولكـــن هنـــاك ســـلع هامـــة للمســـتهلك تقـــوم بعـــد معـــارك شـــرق الفـــرات كونهـــا تســـتورد مـــن تلـــك

ُوزع عـــدد مـــن األفـــرع التابعـــة لنـــا وهـــي فـــرع ســـرمدا ،املديريـــة بوضـــع أســـعارها ومراقبتهـــا عبـــر الدوريـــات املناطـــق ،مـــا تســـبب بانقطـــاع طـــرق نقـــل املـــواد مـــاذا عـــن الصعوبـــات التـــي تواجهكـــم يف
وفـــرع ريـــف حلـــب الغربـــي وفـــرع حارم،تحـــت مســـمى اليومي ــة ،ك ــي ال ُيعب ــث به ــا م ــن خ ــال زي ــادة التس ــعيرة النفطيـــة ،وغـــاء األســـعار خاصـــة مـــع ارتفـــاع صـــرف عملكـــم ..وكيـــف يتـــم التعامـــل معهـــا؟
فعلنـــا عمـــل الرقابـــة ىلع املســـتهلك ،وهـــذا األمـــر مبنـــي حســـب التكلفـــة الـــدوالر مقابـــل الليـــرة الســـورية ،مـــا دعـــا لتخصيـــص خـــال ســـنوات الحـــرب ويف ظـــل عـــدم وجـــود كيـــان
أفـــرع التجـــارة والتمويـــن ،وبعدهـــا ّ

التموينيـــة لحمايـــة املســـتهلك.

ووض ــع هام ــش رب ــح معق ــول للتج ــار وأصح ــاب املح ــال ،مراقبيـــن بشـــكل يومـــي للتواجـــد يف محطـــات الوقـــود ،مؤسســـاتي ،لـــم تكـــن الرقابـــة التموينيـــة موجـــودة،

بحيـــث ال تكـــون حمـــا ثقيـــا ىلع املســـتهلك أثنـــاء وذلـــك لتجنـــب البيـــع بأســـعار مرتفعـــة جـــدا ،ومخالفـــة وبعـــد تفعيـــل عملهـــا مـــع بدايـــة تأســـيس حكومـــة

مـــا املهـــام والوظائـــف التـــي تقـــوم بهـــا الش ــراء ،وذل ــك بالتنس ــيق م ــع الجه ــات امل ــوردة للبضائ ــع أس ــعار الش ــركة امل ــوردة ،فقمن ــا بالتنس ــيق الكام ــل م ــع اإلنقـــاذ ،وجدنـــا هنـــاك صعوبـــة بتقبـــل النـــاس لرقابـــة

املديريـــة؟

والس ــلع ،ومعظ ــم األس ــعار يف املناط ــق املح ــررة تخض ــع الش ــركة لضب ــط نوعي ــة املحروق ــات وأس ــعارها اليومي ــة ،املنتجـــات الغذائيـــة والصناعيـــة والتجاريـــة ،فالتجـــار

تقـــوم املديريـــة بعـــدة مهـــام ،منهـــا مراقبـــة األســـواق للرقاب ــة التمويني ــة م ــن خ ــال متابع ــة موض ــوع الع ــرض باإلضاف ــة إل ــى العم ــل الجب ــار م ــن وزارة االقتص ــاد حي ــث والباع ــة ال يري ــدون أن يك ــون هن ــاك جه ــاز رقاب ــي يتاب ــع
عـــن قـــرب وخاصـــة أســـواق اللحـــوم والخضـــار واملحـــال والطلـــب ومراقبـــة التســـعيرة وعـــدم مخالفـــة التســـعيرة قام ــت بتأمي ــن واس ــتيراد النف ــط م ــن نوعي ــات مختلف ــة ،عملهـــم يف البيـــع للمســـتهلك ،فكانـــت عمليـــات البيـــع
التجاريـــة واملصانـــع ومعامـــل التعليـــب ،والتأكـــد مـــن الرس ــمية لك ــي ال يتع ــرض صاحبه ــا للمس ــاءلة القانوني ــة .األمـــر الـــذي حـــل أزمـــة املحروقـــات بشـــكل نهائـــي.

تتـــم بشـــكل عشـــوائي غيـــر منظـــم ،لكـــن اآلن أصبـــح

ســـامة املنتـــج وفحصـــه ،وأخـــذ العينـــات التحليليـــة

األم ــر أكث ــر تنظيم ــا ،بوج ــود الف ــرق التمويني ــة والدوري ــات

لضم ــان ع ــدم التالع ــب باملنتج ــات الواصل ــة للمس ــتهلك ماهـــي اإلجـــراءات املتخـــذة مـــن املديريـــة مـــا هـــو موقـــف املديريـــة مـــن بائعـــي الرقابيـــة.

بش ــكل خ ــاص ،وضم ــان الس ــامة الغذائي ــة بش ــكل ع ــام ،وفـــرق التمويـــن مـــع أصحـــاب املحـــال املحروق ــات بش ــكل ح ــر وبس ــعر مرتف ــع ع ــن يف النهايـــة تعمـــل مديريـــة التمويـــن جاهـــدة لضبـــط

إضافـــة ملراقبـــة أســـعار البضائـــع والســـلع األخـــرى غيـــر التجاريـــة عنـــد تغيـــر ســـعر صـــرف الـــدوالر التســـعيرة؟
الغذائيـــة كاملحروقـــات واملبيـــدات واألســـمدة العضويـــة وبالتال ــي ارتف ــاع األس ــعار باللي ــرة الس ــورية؟ أكــد “الخضـ�ر” أن وزارة االقتصــاد واملــوارد أوعــزت للمديريــة الصيدليـــات الزراعيـــة ،والحيوانيـــة ،والغذائيـــة ،واللحـــوم
معظـــم الســـلع ،والبضائـــع يف األســـواق ،كمـــا نراقـــب

وغيرهـــا مـــن الســـلع التـــي يجـــب مراقبـــة انتشـــارها يف كـــون املنطقـــة املحـــررة تســـتورد الســـلع مـــن الخـــارج بمتابع ــة س ــير توزي ــع املحروق ــات ،ومراقب ــة أس ــعار البي ــع ،واملحروقـــات بشـــكل يومـــي ودوري ،لضمـــان التأكـــد
الصيدلي ــات واملح ــال ،ونعم ــل أيض ــا ىلع حماي ــة امللكي ــة وتتعام ــل بال ــدوالر فه ــذا يحت ــم ارتف ــاع وهب ــوط األس ــعار ونوعيـــة وســـامة العـــدادات ،ووجهتنـــا لنشـــر أرقـــام مـــن ســـامة الصحـــة الغذائيـــة ،وغيـــر الغذائيـــة ليكـــون
الخاص ــة ألصحابه ــا لع ــدم تزويره ــا واعتماده ــا م ــن قب ــل بيـــن الحيـــن واآلخـــر ،ألن املنطقـــة منطقـــة حـــرب الش ــكاوى بي ــن اإلخ ــوة املواطني ــن ،لإلب ــاغ ع ــن كل م ــن املس ــتهلك مطمئن ــا ل ــكل م ــا ه ــو متواج ــد يف الس ــوق،
بعـــض التجـــار لتصديـــر منتجهـــم غيـــر الرســـمي بهـــدف وأســـاس التعامـــل بالليـــرة الســـورية ،وانخفـــاض قيمـــة يخالـــف التســـعيرة الصـــادرة عـــن الشـــركة املـــوردة ،مـــن وســـنعمل جاهديـــن لزيـــادة الفـــرق التموينيـــة ،والتوســـع
الرب ــح وض ــرب س ــمعة صاح ــب املنت ــج األصل ــي وحماي ــة العمل ــة يؤث ــر ىلع ارتف ــاع أس ــعار املنتج ــات املس ــتوردة ،خـــال رفـــع األســـعار بشـــكل عشـــوائي ،حيـــث وصـــل يف عمـــوم املناطـــق املحـــررة.

الشؤون المدنية “منحنا في األشهر الماضية أكثر من عشرة آالف بطاقة عائلية”
تتــوزع أمانــة الســجل املدنــي يف مختلــف املناطــق املحــررة،
وتضــم مديريــات الشــؤون املدنيــة يف إدلــب وحلــب وحمــاة
باإلضافــة ملديريــة الشــؤون املدنيــة للمهجريــن ،ويتبــع لهــم
أكثــر مــن  44أمانــة موزعــة ىلع امتــداد الشــمال املحــرر،
و ُتعنــى بتقديــم الخدمــات وإصــدار الوثائــق الشــخصية
لألهالــي يف املنطقــة.

ىلع ثقــة يف الداخــل والخــارج”.
وتابعــ“ :منهــا إمكانيــة الحصــول ىلع البطاقــة العائليــة مــن
أقــرب أمانــة للســجل املدنــي ملــكان ســكن رب األســرة أو
أمانــة الســجل املدنــي مــكان قيــد رب األســرة ،فاإلجــراءات
بمجــرد تســجيل ورقــة الــزواج يمكــن الحصــول ىلع البطاقــة
مباشــرة بــدون شــروط أو قيــود”.

وزارة الداخليــة والشــؤون املدنيــة”.
وأكمــل “الحمــدو”“ :بلغــت عــدد الواقعــات املســجلة منــذ
بدايــة العــام وحتــى نهايــة الشــهر التاســع أكثــر مــن ســبع
وســبعين ألــف واقعــة ومنــح أكثــر مــن عشــرة آالف بطاقــة
عائليــة يف جميــع الدوائــر التابعــة لنــا”.

مـــا مشـــاريع األحـــوال املدنيـــة والخطـــط
إجراءات الحصول ىلع البطاقة العائلية
ماه ــي أع ــداد املس ــجلين لديك ــم؟ وماه ــي املســـتقبلية لتطويـــر العمـــل؟
وأشـار “الف�رج” إلـى أن الـوزارة منحـت مخاتير املهجريـن غرفة
وللحصــول ىلع البطاقــة العائليــة يشــترط أن تكــون واقعــة نس ــبة اإلقب ــال؟
وب ّيــن أميــن ســر الســجل املدنــي للمهجريــن يف إدلــب يف بنـاء الشـؤون املدنية ،وأعادت تأهيل أبنية أمانات السـجل

الــزواج منفــذة ىلع ســجالت األحــوال املدنيــة بنــاء ىلع صك
زواج أو إثبــات زواج أو قــرار الحكــم بالــزواج الصــادر عــن الجهــات
القضائيــة املختصــة يف وزارة العــدل أصــوالً ،وعــن هــذا صــرح
مديرــ األح��وال املدنيـ�ة األس�تـاذ “محم��د طقـ�ش” لوكالــة
أنبـ�اء الش��ام“ :اتخــذت وزارة الداخليــة العديــد مــن اإلجــراءات
لتســهيل الحصــول ىلع البطاقــة العائليــة ألهلنــا يف املحــرر،
وتتمتــع بالعديــد مــن امليــزات األمنيــة التــي تجعلهــا تحصــل

وعنــد ســؤال رئيــس الشــؤون اإلداريــة يف الشــؤون املدنيــة
األس�تـاذ “محمــد الحمــدو” عــن أعــداد املســجلين يف
أمان��ات الس��جل املدن��ي أجاــب“ :نســبة اإلقبــال للحصــول
ىلع البطاقــة العائليــة وتســجيل واقعــات األحــوال املدنيــة
شــهدت زيــادة ملحوظــة يف الفتــرة األخيــرة ويعــود ذلــك
للمصداقيــة واملهنيــة التــي تتمتــع بهــا وثائــق األحــوال
املدنيــة باإلضافــة للتســهيالت املمنوحــة لهــم مــن قبــل

األس�تـاذ “وليــد الفــرج” أن “أهــم مشــروع عملــت بــه الشــؤون
املدنيــة هــو توثيــق قيــود إخواننــا املهجريــن يف ســجالت
أسســت لهــم وفــق معاييــر وإجــراءات مهنيــة عاليــة رغــم
التســهيالت املمنوحــة لهــم ،والخطــوة األخــرى التــي تعتبــر
النــواة األساســية للحكومــة اإللكترونيــة وتطبيــق مبــدأ النافذة
الواحــدة يف خدمــة (املطبــق) يف أمانــة الســجل املدنــي
للمهجريــن يف مدينــة إدلــب”.

املدنـي والربـط الحاسـوبي بينهـا ،باإلضافـة لتطويـر الخبرات
واملهـارات مـن خلال دورات لرفع مسـتوى العامـل فيها.

وتعنـى الشـؤون املدنيـة بإصـدار الوثائـق الالزمـة لألهالـي
كتثبيـت الزواج واملواليـد ،ودفاتر العائلة ،وإخـراج القيد املدني
والوفيـات وغيرهـا ،وتتولـى حمايتها وأرشـفتها وتمنع التالعب
بهـا بغيـة الحفـاظ عليها.
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مــا بين إقامــة الفــرض وحظ النفــس ..الــزكاة ُتجبى
يف املحرر
تحقيق صحفي

تعتبـر الـزكاة مـن العبـادات التـي فرضها
اهلل سـبحانه وتعالـى ىلع فئـات مـن
عبـاده ،وبهـا يتكافـل املسـلمون مـع
بعضهـم ،حيـث أن الـزكاة تؤخـذ مـن
األغنيـاء وتـرد ىلع الفقـراء ،مـا يحافـظ
ىلع املجتمـع املسـلم قويـا متماسـكا،
ويشـد أبنـاؤه أزر بعضهم البعـض ،وبهذا
تـزداد األلفـة واملحبـة بيـن أهـل املحـرر
لتكـون سـبيال للنصـر ىلع املتربصيـن
واألعـداء.

املجاهـدون ىلع الجبهـات ،كان سـؤال
العديـد مـن أبنـاء املناطق التـي تقصف
هـل تؤخـذ الـزكاة ونحـن نعيـش يف
أوضـاع كهـذه؟ كان رد القائميـن ىلع
هيئـة ال�زكاة “أن الـزكاة التـي تجمع هي
خيـر معيـن ألبنـاء املناطـق املقصوفـة

يف إحيـاء هـذه الفريضـة ،ولـو كانـت
املشـكلة يف أداء الـزكاة ،لـكان املنطـق
أن نضـع حواجـز ىلع مداخـل املنطقـة
تمنـع دخـول ثمـر الزيتـون وإحالتـه إلـى
أسـواق أخرى ،وبالتالي تنتهي املشـكلة.
أمـا فيمـا يتعلـق بذهـاب غالبيـة أمـوال

ال�زكاة فيهم�ا ،وهما الفقراء واملس�اكين”،
معللا اختيـار هذيـن املصرفيـن فقـط
دون بقيـة املصـارف بـأن الـوارد مـا يزال
ضعيفـا جـدا مقابل كثـرة أعـداد العوائل
الفقيـرة واملحتاجـة ،وخاصـة يف ظـل
الحرب.

وأض�اف“ :ثـم نرسـل لجـان التقييـم
واملراقبـة للتأكـد مـن دقـة عمـل لجنـة
التحقـق ،وبعدهـا يتـم إدخـال البيانـات
إلـى برنامـج مخصـص لتحديـد نسـبة
االسـتحقاق وقـدره ليصـل لحـد الكفـاف
ومدى أولويته ،عندها يعطى املسـتحق
املقبـول دفعـة أولـى وقدرهـا  ١٠آالف
وأحيانا أكثر كمسـاعدة عاجلـة ،بعد ذلك
تأتـي املوازنـة بحسـب ما تـم جمعه من
كل املنطقـة ،ليصـار إلـى وضـع برنامـج
مسـاعدات ماليـة يقابـل املبلـغ الذي تم
جمع�ه م�ن الدائ�رة”.

أُسـس منـذ عـدة شـهور كيـان ألجـل
إحيـاء هـذه الفريضـة وتطبيقهـا وفـق
أصـول الشـريعة ،بحسـب القائميـن ىلع
املشـروع ،أال وهـو الهيئـة العامـة للـزكاة،
ليترافـق ذلك مع حالة مـن األخذ والجذب
بيـن أهالـي املحرر ،فمن معتـرض معتبرا
أن الوقـت ليـس وقـت زكاة وخاصـة يف
وقت يهاجـم االحتالل الروسـي املنطقة
بـكل قوتـه ،آلخـر مؤيـد لهـذا املشـروع
الـذي أصلـه فرض مـن اهلل عز وجـل ،إلى
ذاك الفقيـر الـذي ينتظـر مـا يعينه ىلع
نوائـب الدهـر ،مـا دفعنـا للخـوض يف
تفاصيـل هـذا امللف الشـائك.

جمـــع الـــزكاة وتوزيعهـــا
ال يعطـــل بغيـــاب إمـــام
للمســـلمين . .
بـدأ جمـع الـزكاة من قبـل الهيئـة العامة
للـزكاة يف شـهر رمضـان لعـام ١٤٤٠
هجريـة ،حيـث كان األمـر يف بادئـه عـن
طريـق زيـارة التجـار وأصحـاب املحلات
التجاريـة واملشـاريع الصناعيـة ،وحثهـم
ىلع دفـع زكاة أموالهـم عـن طريـق
الهيئـة ،وهـو مـا دفـع التجـار وأصحـاب
األمـوال للسـؤال عـن هـذه الهيئـة ،مـن
هـي؟ ومـن خولها بجمـع األمـوال؟ وأين
سـتذهب زكاتهـم التـي يدفعونهـا لها؟
وما مدى اسـتقالليتها؟ وهـل هي مصدر
موثـوق؟
أوضـح رئيـس دائـرة املسـتحقين يف
الهيئ�ة األس�تاذ “عب�د العزيز منص�ور” أن:
“الهيئـة العامـة للـزكاة انبثقـت من رحم
املجتمـع بنخبهـا وكوادرهـا وأمانتهـا
العامـة ،هـذه األمانـة التـي تـزداد يومـا
بعـد يـوم ،وهـي مؤسسـة معتبـرة ذات
اسـتقالل مالـي وإداري ُتعنـى بإحيـاء
فريضـة الـزكاة وجمعهـا مـن مؤديهـا
وصـوال إلـى مسـتحقيها ،وهي مسـتقلة
تمام�ا ع�ن أي جه�ة أو فصي�ل”.
إال أن السـؤال املهـم الذي يـدور يف خلد
كثي�ر من أهالي املحرر كم�ا يقول “أحمد”
وهـو م�ن تج�ار مدين�ة الدان�ا “هـل يحق
ألي جهـة أن تجمع الـزكاة يف ظل غياب

نصوص الفقهاء أكدت
على قيام القضاء إن
تعذر وجود اإلمام،
مع أن القضاء من
أخص واليات اإلمام
وخصائصه
إمـام للمسـلمين؟ وجهنـا هـذا السـؤال
لعـدد مـن أهـل العلـم يف املناطـق
املحرـرة ،وج�اء ال�رد كالتالـي“ :نصـوص
الفقهـاء أكـدت ىلع قيـام القضـاء إن
تعـذر وجـود اإلمـام ،مـع أن القضـاء مـن
أخص واليـات اإلمام وخصائصـه ،وبالتالي
فـإن قيـام جهـة بفريضـة جمـع الـزكاة
وتوزيعه�ا ىلع مس�تحقيها ال مانع فيه”.
يف ظـل هـذه الحـرب التـي يخوضهـا

حيـث تختـار اللجنـة املسـتحقين للزكاة،
ثـم نرسـل لجـان تحقـق ملـلء اسـتمارة
مسـتحق وأخذ األوراق الثبوتية والسـؤال
عـن الحالـة للمسـتحق ،وقـد افترضنا أن
كل عائلـة مؤلفـة من  ٥أفـراد فإن الدخل
املفـروض لكفافهـا هو  ٦٠ألفـا فما فوق
وم�ا دون ذل�ك فهي مس�تحقة”.

وأشـار إلـى وجـود مرحلـة الحقـة ،وهـي
برنامـج مسـاعدة ثابـت لعـدد مـن
املسـتحقين املقبوليـن يف برنامجهـم،
ومـن هـذه املسـاعدات األشـد فقـرا،
وبرنامـج مكافحـة التسـول ،وبرامج أخرى
يجـري دراسـتها يف هذه اآلونـة وتعتمد
ىلع ثب�ات املوارد الزكوي�ة لهيئة الزكاة”.

جـــواز زكاة الزيتـــون وطريقـــة
تحصيلهـــا وتوزيعهـــا..
وخاصـة النازحيـن منهـم ،وهـب أنـك
تعرضـت للقصـف فهـل تتـرك الصلاة
مثلا ،وه�ذا ح�ال ال�زكاة”.
ويتسـاءل عـدد مـن أهالـي مدينـة إدلب
عـن الجهـة التـي خولتهـا بجمع الـزكاة،
وه�و م�ا أوضحـه األس�تاذ “عبـد العزيـز
قائلا“ :أخذت من أبنـاء املجتمع وأعيانه،
كمـا أخـذت الرخصـة بتنظيـم فريضـة
الـزكاة مـن وزارة األوقـاف ،وأيضـا تتعـاون
الهيئـة مع الجهـات الرسـمية كاملجالس
املحليـة ،ووزارة الداخليـة وغيرهـا ،بغية
إتمـام وإنجـاح العمل ،وبأمـل الوصول إلى
كمالها”.

هـــل الهيئـــة العامـــة للـــزكاة
جهـــة مســـتقلة؟
يرـى “خال�د” وعـدد مـن سـكان حـي
الشـيخ ثلـث يف مدينـة إدلـب أن
اسـتقاللية الهيئـة العامـة للـزكاة هـو
شـرط لنجاحهـا يف أداء الفريضـة ،إال أن
ً
معلل
أبـا خالـد شـكك يف اسـتقالليتها،
تشـكيكه بتسـيير أحـد الفصائـل لرتـل
كبيـر بعد حادثـة حرق مكتـب الزكاة يف
بلـدة كفرتخاريـم بريـف إدلـب الشـمالي،
وأن أمـوال الزكاة تذهـب بغالبيتها لجنود
هيئـة تحريـر الشـام وموظفـي حكومـة
اإلنقـاذ.
وعنـد توجيـه هذه األسـئلة للمسـؤولين
يف الهيئـة العامـة للـزكاة ،أجـاب مديـر
املكتبـ اإلعالم�ي األس�تاذ “محمـد
العبـود” قائلا“ :عندمـا نتحـدث عـن
اسـتقالل هيئـة الـزكاة فنعنـي بذلـك
االسـتقالل املالـي واإلداري والتنظيمـي،
دون أي تبعيـة لفصيـل أو حكومـة مـن
ناحي�ة سياس�تها العام�ة”.
وأض�اف “العبود”“ :وأمـا ربط ما حصل يف
البلـدة الطيبـة كفرتخاريـم باسـتقاللية
الهيئـة العامـة للـزكاة ،فغير صحيـح ،وما
حصـل هو نتيجـة تراكمات ومشـاكل بين
بعـض املسـيئين ألهل البلـدة ووجهائها
ومرافقهـا العامة مع الجهة القائمة ىلع
إدارة املنطقـة ،والتـي ترجـع جذورها ملا
قب�ل قي�ام الهيئة العام�ة للزكاة”.
وأشـار العبود إلى أن هنـاك اتفاقا مكتوبا
نشـر ىلع مواقـع التواصـل بيـن هيئـة
الـزكاة ووجهـاء البلدة للتعاون والتنسـيق

الـزكاة لعناصـر هيئـة تحريـر الشـام
والحكومة ،فقد اسـتعانت الهيئة بوجهاء
وأعيـان املناطـق وشـاركتهم يف اختيار
املس�تحقين ،وأك�د “أب�و إس�ماعيل” وهو
أحـد وجهاء بلـدة حزانو أن هـذا األمر غير
صحيـح ،وأن الذيـن أخذوا الـزكاة كانوا من
الفقـراء واملحتاجيـن.
وقـد نفـى املسـؤولون يف هيئـة الزكاة
اختصـاص عناصر أي فصيـل دون غيرهم
عامـا ،مؤكـدا
بالـزكاة ،وإنمـا كان التوزيـع ً
أنهـم لـم يخصـوا حكومـة اإلنقـاذ بـأي
شـيء من الـزكاة.

كيف توزع الزكاة؟
أم�ا الح�اج “أبو هاش�م” مـن مدينـة معرة
النعمـان بريـف إدلـب الجنوبـي والنـازح
لبلـدة أطمـة بريـف إدلـب الشـمالي
فيق�ول“ :ال أعـرف كيـف تـوزع الـزكاة؟
وماهـي اآلليـة التـي اعتمدتهـا هيئـة
الـزكاة الختيار املسـتحقين؟ أو التأكد من
وص�ول أم�وال ال�زكاة له�م”.
وهـو مـا أوضحـه مسـؤول يف هيئـة
ال�زكاة ،والـذي ق�ال“ :تبنت الهيئـة العامة
للـزكاة مصرفيـن مـن مصارف الـزكاة ،توزع

وأكـد القائمـون ىلع الهيئـة العامـة
للـزكاة أن لديهـم نظامـا صارمـا جـدا يف
الصرفيـات ،لدرجـة أنه من غير املسـموح
يف النظـام املالـي صـرف قيمـة الشـاي
والقهـوة والضيافـة من أمـوال الـزكاة ،بل
قـام بعـض التجـار والجهـات الرسـمية
بمسـاعدة هيئة الزكاة لسـد هـذا الغرض
من خـارج أمـوال الـزكاة.

بـدأت يف اآلونـة األخيـرة الهيئـة العامة
للـزكاة بجمـع زكاة زيـت الزيتـون ،وهـو ما
أثـار نقاشـا حـول وجـود زكاة ىلع هـذه
املـادة مـن عدمهـا ،حيـث تسـاءل العـم
“حس�ن الحس�ين” من بلدة كفرناها بريف
حلـب الغربـي عـن ذلـك معللا تسـاؤله
بـأن املذهب الشـافعي قـال بعدم وجود
زكاة ىلع زيـت الزيتـون.

وشـرح رئيس دائرة املسـتحقين األسـتاذ

وعنــد الســؤال تحــدث عــدد مــن أهــل
العلــم عــن زكاة الزيتــون بذهــاب جمهور
العلمــاء والقــول الراجــح بوجــوب الــزكاة
ىلع زيــت الزيتــون ،وهــو مــا عليــه أهــل
الشــام.

تجنبا للمحسوبية
جعلنا لكل قرية لجنة
زكاة ،وهي مختارة من
أهل القرية ووجهائها،
حيث تختار اللجنة
املستحقين للزكاة
“عبـد العزي�ز” يف حـوار له مـع مجموعة
مـن الصحفييـن آليـة التوزيـع التـي
اعتمدته�ا هيئة الزكاة حيث ق�ال“ :تجنبا
للمحسـوبية جعلنا لكل قريـة لجنة زكاة،
وهـي مختـارة من أهل القريـة ووجهائها،

وذكــر عــدد مــن املشــايخ أن هــذا وارد
عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر رضــي اهلل
عنهــم ،وعــن الثــوري واألوزاعــي وأبــي
ثــور ،وعنــد الحنفيــة واملالكيــة وعــدد
مــن الشــافعية يف القديــم ،وإحــدى
الروايتيــن عــن أحمــد.
أمـ�ا “أبـ�و حسـ�ان” مــن مدينــة معــرة
مصريــن شــمال إدلــب ،فذكــر أن الهيئــة
العامــة للــزكاة فرضــت ىلع كل مــن
يحضــر إلــى معاصــر الزيتــون أن يدفــع
 %5زكاة زيتــه وإن لــم يبلــغ النصــاب،

معتبــرا ذلــك غيــر جائــز شــرعا ،وقــد أكــد
هــذا عــدد كبيــر مــن أهالــي املحــرر ،مــا

دفعنــا للتوجــه بالســؤال للمســؤولين
يف الهيئــة العامــة للــزكاة ،عــن صحــة
هــذا وأســبابه؟

قد يكون سبب
االلتباس الذي حصل
بشأن جمع الزكاة
وخاصة زكاة الزيتون،
هو ضعف التواصل بين
الهيئة العامة للزكاة
والشعب

فأجــاب املســؤول يف الهيئــة األســتاذ
“عبـ�د العزي�زـ منصــور”“ :بدايــة لــم
نســتخدم التخميــن ىلع محاصيــل
املزارعيــن ،ألنهــا ذات كلفــة عاليــة،
وتحتــاج إمكانيــات وإحصائيــات غيــر
متوفــرة يف الوقــت الراهــن ،فانتقلنــا
الــى ضبــط مصــب ثمــار الزيتــون ،وهــي
أســواق الهــال واملعاصــر املنتشــرة وقمنا
برفــد كل معصــرة بعضــو لجنــة مراقبــة
وجم��ع م��ن الهيئ��ة العام��ة لل��زكاة”.
وأض�اـف منصوــر“ :كانــت العشــرة أيــام
األولــى ،عبــارة عــن ســؤال كل مــن
يتقــدم مــن أصحــاب املحاصيــل إلــى
املعاصــر عــن نصــاب محصولــه وكتابــة
تصريحــه بشــكل عفــوي محاولــة منــا أن
ن��كل امل��زارع إل��ى ظاه��ره وم��ا يق��ول”.
وأوضــح املســؤول يف هيئــة الــزكاة
أنهــم تفاجــؤوا بجمــع كميــة أقــل بكثير
مــن املتوقــع ،مــا دفعهــم للتحقــق
مــن املتقدميــن ميدانيــا ،فوجــدوا مــن
املحــال التحقــق ميدانيــا ،حيــث أن
املتقدميــن يف املعاصــر يتجــاوزون
األلــف متقــدم يوميــا ،بمعنــى أن نســبة
التحقــق منهــم ســتكون مئــة باملئــة،
وبعــد ســؤالهم أهــل الخبــرة مــن أصحاب
املعاصــر عــن نســبة املتقدميــن ممــن
ال تبلــغ محاصيلهــم النصــاب يف الســنة
املاضيــة كان جوابهــم أن نســبتهم
ال تتعــدى الخمســة باملئــة ،وهــذا مــا
دفــع هيئــة الــزكاة للبحــث عــن طريقــة
مناســبة لجمــع الــزكاة ممــن يحاولــون
عــدم دفعهــا.
وب ّينـــ األس�تــاذ “عبـــد العزيــ�ز” أنهـــم
بعـــد ســـؤال املكتـــب الشـــرعي يف
هيئـــة الـــزكاة وبعـــض املشـــايخ
املعروفيـــن يف املحـــرر ،قـــرروا أخـــذ
ال ــزكاة م ــن جمي ــع املتقدمي ــن وتك ــون
الـــزكاة املقتطعـــة ممـــن لـــم تبلـــغ
محاصيلهـــم النصـــاب بمثابـــة الحجـــز
االحتياطـــي بمـــا ال يتجـــاوز الخمســـة
أيـــام بعـــد تقدمهـــم بطلـــب اســـترداد
يف نفـــس املعصـــرة يتضمـــن اســـمه
وعنوانـــه وهاتفـــه وعنـــوان عقـــاره
وعـــدد أشـــجاره.
وبعــد التحقــق وســؤال جيرانــه ومختــار
بلدتــه يتــم إيصــال الزيــت املحتجــز إلــى
منزل��ه ،وأك��د األس��تاذ “عب��د العزي��ز” أن
صفحتهــم اإلعالميــة مليئــة بنمــاذج
عــن تلــك الطريقــة ،وأنــه تــم إرجــاع
نســبة ال بــأس بهــا مــن الزيــوت ،كمــا
نشــرنا الفتــوى املعتمــدة لهــذه الطريقة
بش��كل رس��مي”.
قــد يكــون ســبب االلتبــاس الــذي
حصــل بشــأن جمــع الــزكاة وخاصــة
زكاة الزيتــون ،هــو ضعــف التواصــل بيــن
الهيئــة العامــة للــزكاة والشــعب ،وعــدم
اطالعهــم بشــكل مفصــل عــن وجــوب
الــزكاة يف هــذه األوضــاع ،أيضــا عــدم
وضــع إجــراءات مســبقة تنظــم عمليــة
الجمــع وخاصــة مســألة نصــاب الــزكاة.
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صدى

مشاعل النور

المحــرر

أبو البراء الفدائي

متالزمة األسد واألزمات

فتحت له الدنيا أبوابها ووقفت الشهرة تنتظره واملجد يرقبه إال أنه أعرض
عن ذلك كله وأقبل ىلع درب الجهاد ،إنه الشهيد محمد سعيد (أبي البراء

سأنزع عن مساوئهم
ســأنزع عــن مســاوئهم وشــاحي

ظلم ُهــم يف ِّ
ســاح
كل
وأنشــ ُر
َ
ِ

الفدائي).
ولــد يف مدينــة حلــب عــام  1993ونشــأ بهــا فــدرس االبتدائيــة ثــم
اإلعداديــة يف مدرســة بــور ســعيد ثــم الثانويــة وكان مــن املتفوقيــن،
وقــد أهلــه مجموعــه لدخــول كليــه الهندســة الكهربائيــة وحصــل يف
الســنة األولــى ىلع املرتبــة األولــى ،كمــا كان يلعــب الكارتيــه وأحــرز املركز
الثالــث ىلع مســتوى ســوريا.
نفــر إلــى الجهــاد عــام 2013م وانضــم إلــى األحــرار وهنــاك انتســب إلــى
كتيبــة املهــام الخاصــة التابعــة للشــيخ أبــي خالد الســوري ،واســتلم قيادة
الكتيبــة فيمــا بعــد البــراء التركــي.
وحــول البــراء التركــي كتيبــة املهــام الخاصــة إلــى ثقيــل وقنــص ولــم
يقبــل فيهــا إال الجامعييــن وكانــت كتيبــة منظمــة.
أحيانــا كان أبــو البــراء الفدائــي يتســلم قيــادة مجموعــة الثقيــل يف

لقــد قتلــوا

َ
الطفولــة يف بــادي

إذا مــا الجــرح ينطــق قــال طوبــى
الليــل فجــرًا
تراقــب يف ظــام
ِ
ســأكتب
ُ

أ ّننــي

ُ
مازلــت

ح ّيــا

َ
خلــف خا ِئ ِنهــم ُشــواظًا
ســأبقى

فأبكــى حز ُنهــا زهــ َر
ألم
ٍّ

مللمْــت
َ

ســيولد
ُ

يف

َ
نــزف
تباشــير
ِ

األقاحــي
الجــراح
ِ
الصبــاح
ِ

قــادي وارتياحــي
ولــو ســلبوا ُر
َ
َ
ُّ
ــه ْم دون
قــض
َي
عروش ُ

انزيــاح
ِ

األعمــال العســكرية ،أصيــب يف أحــد املعــارك بيــده إصابــة شــديدة أدت
عــواده بابتســامة عريضــة ووجــه
إلــى إعاقــة ومــع ذلــك كان يســتقبل ّ
مشــرق.
قال له رفاقه أال تتزوج فقال“ :لن أتزوج حتى تحرير حلب”.
كان يقــوم الليــل وقــال ألحــد رفاقــه حلمــي أن أتمكــن مــن قيــام الليــل

وأصنــع
ُ
ويلقيهــم
ْ

مــن

صهيــل
ِ
طعامــا

الحــرف
ّ
للضــواري

شــعرًا ِّ
يحلــق َ
بســاح
فوقهــم ســاحًا
ِ
ــم
ُ
ويجعله ْ

بخمســة أجــزاء ،ذو همــة يف طلــب العلــم حيــث طلــب مــن أحــد الشــيوخ

أحمد البكري

أن يضــع لــه برنامجــا علميــا ليســير عليــه ،فوضــع لــه برنامجــا فأخــذ
يحفــظ القــرآن بهمــة عظيمــة حتــى وصــل إلــى ســورة النحــل ،ويتمــرن
رياضيــا مــع رفاقــه مــع كونــه مصابــا يف يــده إصابــة أدت إلــى إعاقــة
دائمــة ،ولكــن ذلــك لــم يؤثــر عليــه أبــدا حتــى أن املــدرب جعلــه مــرة
يجــري أمــام باقــي الكتيبــة وهــم يجــرون خلفــه فأتعبهــم الرتفــاع لياقته.
كان محبوبــا مــن جميــع إخوانــه يعلمهــم ويســاعدهم ويخدمهــم بكثــرة
ذو أخــاق عاليــة ،يف أحــد املــرات أراد عناصــر الكتيبــة االنتقــال إلــى مقــر
آخــر فمنعهــم اإلداري فجلســوا ومعهــم أبــو البــراء يناقشــونه ،ثــم ســكت
وفج��أة قــال “أخش��ى أن يك��ون ه��ذا عصي��ان لألمي��ر”.
طلـــب منـــه البـــراء التركـــي أن يذهـــب إلـــى الجبهـــة ليرمـــي بســـاح
“ ”B10أح ــد األه ــداف ،فذه ــب م ــع أح ــد إخوان ــه إل ــى نحلي ــا ق ــرب أريح ــا
أثنـــاء املعـــارك الدائـــرة هنـــاك ،فلمـــا وصلـــوا إلـــى النقطـــة ووضعـــوا
الس ــاح ليرم ــوا ب ــه ،رأوا املرابطي ــن ينس ــحبون م ــن املنطق ــة فانس ــحبوا
معه ــم ولكنه ــم نس ــوا القذائ ــف فع ــاد محم ــد ليحض ــر القذائ ــف كون ــه
ال يس ــتطيع قي ــادة الس ــيارة نظ ــرا إلعاقت ــه ،وانطل ــق األخ الثان ــي ليحض ــر
الســـيارة مـــن النقطـــة الخلفيـــة واتفقـــوا أن يلتقـــوا يف املـــكان الـــذي
وضعــا فيــه الســاح ،وبينمــا األخ الثانــي يجهــز الســيارة فوجــئ برمايــات
تأت ــي نح ــوه ،أصيب ــت الس ــيارة يف محركه ــا وعجالته ــا كم ــا أصي ــب يف
ي ــده ،فن ــزل م ــن الس ــيارة وب ــدأ يبح ــث ع ــن محم ــد س ــعيد فلم ــا وص ــل
إلـــى مـــكان الســـاح أخـــذ ينـــادي بصـــوت خافـــت أبـــا البـــراء فلـــم يـــرد
عليـــه أحـــد ،فرفـــع صوتـــه فشـــعر بـــه الجيـــش وبـــدأ بإطـــاق النـــار
عليـــه فانســـحب بعـــد أن أصيـــب ثانيـــة فأخـــذ يزحـــف حتـــى وصـــل
إل ــى رفاق ــه ،و ل ــم يع ــد محم ــد حي ــث ارتق ــت روح ــه إل ــى بارئه ــا.

ــد
َمصا ِئ َ

للرمــاح
ِ

تكريــم حفظــة القــرآن الكريــم  -الشــمال المحــرر

لعله يظهر جليا ملن يراقب األوضاع
السورية بشكل عام ،أنه هناك حالة
غير مسبوقة من الغليان الشعبي
واالحتقان الذي ينبئ بانفـجار شعـبي
قريب قد يتطور لثورة جديدة أو
انتفاضة يف وجه النظام املجرم
وداعميه املحتلين ،ولكن هذه املرة
ضمن مناطق سيطرته.
بعد أن احتل النظام مناطق الجنوب
السوري بدعم من قوات االحتالل
الروسي واإليراني كان من املفترض
أن تنحل أزمات النظام وتتحسن
الخدمات واملعيشة ،وذلك حسبما روج
له إعالمه ،ولكن ما حصل هو العكس
تماما ،زادت معاناة غالبية السوريين
بدالً من أن تنفرج ،فقد تدهورت
األحوال املعيشية بدالً من أن تتحسن،
وازدادت حاالت التشبيح ضمن مناطق
سيطرته وىلع الشعب املحسوب
ىلع النظام ،فكل فترة نسمع عن
نشوب اشتباكات بين مكونات املجتمع،
وهجوم هنا وهناك ىلع نقاط أمنية
ومخافر للشرطة املدنية ،ما يشير إلى
أن مناطق سيطرة النظام تفتقر لألمن
واألمان الذي طاملا تشدق به ،هذا أحد
أسباب انهـيار سعر صرف الليرة السورية
أمام العمالت األجنبية بموجات
متوالية من الغالء وارتفاع األسعار ،األمر
الذي يدفع ثمنه التجار الصغار وأصحاب
املحال التجارية واملواطن السوري يف
آخر املطاف ،بينما يغـرق أركان نظام
األسد وشبيحته املقربين يف املزيد
من الفساد ،وأظنه لم يعد خافيا
ىلع أحد من السوريين أن هذا النظام
الفاسد هو سبب الفشل املخزي ىلع
كافة األصعدة وخاصة االقتصادي ،وأن
بقاءه يف السلطة يعني بقاء األزمات
وتدهور الوضع االقتصادي واملعيشي.
وكعادة األنظمة املستبدة يف تصدير
أزماتها للخارج ،وحتى ال تكون املناطق
املحررة محط أنظار الشعب يف
مناطق سيطرته من حيث املقارنات،
وخاصة مع توفر مقومات النهوض
االقتصادي واإلجتماعي والعيش
الكريم ،عمد النظام املجرم وحليفه
الروسي املحتل ىلع قصف املحرر
بوحشية مستهدفين البنية التحتية
واملدنيين ،بهدف قطع الطريق ىلع
محاوالت النهوض باملحرر ىلع يد
أبنائه الشرفاء ،وبنفس الوقت حقن
الشعب عنده بجرعة مسكن ،البد أن
ينتهي مفعولها يوما ما.
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