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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

إنسـانية  خاصيـة  الهجـرة  تعتـر 

مـن  االنتقـال  يف  تتمثـل  سـكانية 

مـكان إىل آخـر إمـا بحثـا عـن حياة 

أفضـل أو هروبًـا مـن وضـع سـيئ. 

هـذه الخاصية الدميوغرافيـة املتمثلة 

التنقـل تـم االعـراف بهـا  يف حـق 

عاملًيـا منذ أكـر من ربع قـرن ضمن 

اإلنسـان.  لحقـوق  العاملـي  اإلعـان 

مـن ناحية اقتصادية ميكـن أن يكون 

إيجابيـة،  أو  سـلبية  آثـار  للهجـرة 

سـواء عـى املجتمعـات املهاَجر منها 

أو املُهاَجـر إليهـا. 

تشـر تقديـرات األمم املتحـدة إىل أن 

عـدد املهاجريـن يف العـامل وصل إىل 

حـدود 200 مليـون شـخص، وأعلنت 

العليـا  الهجـرة واملفوضيـة  منظمـة 

لاجئـن التابعـة لألمم املتحـدة، يف 

بيـان مشـرك أنـه حتـى 21 كانـون 

 972 زهـاء  عـر   ،2015 مـن  االول 

ألًفـا البحـر املتوسـط، بحسـب أرقام 

املفوضيـة العليـا للاجئـن.

لكن بقـدر ما يسـهم املهاجـرون يف 

بنـاء املجتمعـات املسـتضيفة، بقـدر 

مـا ميثل ذلـك خسـارة......

تتعـر محادثـات جنيف، قبـل أياٍم عـى انطاقها، 

يف ظـل الضغـوط التـي متارسـها بعـض القـوى 

سـمته  الـذي  الوفـد  رئيـس  السـتبدال  الدوليـة، 

الهيئـة العليـا للمعارضة السـورية، العميد املنشـق 

أسـعد الزعبي، وكبر املفاوضـن، محمد مصطفى 

بآخريـن  اإلسـام،  جيـش  قـادة  أحـد  علـوش، 

"القامئـة  مـن  شـخصيات  وإضافـة  مدنيـن، 

الروسـية".

وصـل وزيـر الخارجيـة األمريـي، جـون كـري، 

السـبت 23 كانـون الثـاين، إىل الريـاض والتقـى 

إىل  إضافـة  الجبـر،  عـادل  السـعودي،  نظـره 

لتقديـم  حجـاب،  ريـاض  للهيئـة،  العـام  املنسـق 

مقـرح بهـذا الخصوص إضافة إىل محـاور أخرى، 

التمثيـل  بينهـا  مـن  أن  الحيـاة  صحيفـة  ذكـرت 

املحادثـات. يف  الكـردي 

ويلتـزم وفد هيئـة املعارضة قبل التوجـه إىل جنيف، 

مببـادئ مؤمتر الريـاض، وهي تشـكيل هيئة الحكم 

االنتقاليـة، واتخاذ خطوات "حسـن نية".

مفاوضات "غير مباشرة"
واسـتبعد نائـب رئيس وفـد املعارضة السـورية إىل 

جنيف، جـورج صرا، إجـراء محادثات سـام حتى 

لـو كانت "غـر مبـارشة" مـع النظـام السـوري، 

الجمعـة 22 كانـون الثاين.

وعـزا صـرا عـدم إجـراء املحادثـات إىل اسـتمرار 

النظـام  وحصـار  الروسـية،  الجويـة  الرضبـات 

السـوري للمناطـق املأهولـة بالسـكان، داعًيـا إىل 

وقـف قصـف املدنين مـن قبـل الطـران الرويس، 

وفـك الحصـار عـن املناطـق املحـارصة.

نائـب رئيـس وفـد املعارضـة اعتـر أن بقـاء هـذه 

العقبـات يعرقـل املحادثـات، موضًحـا أن أي شـكل 

سـتجري وفقـه املفاوضـات "مقبول لكـن يجب أن 

تُهّيـأ الظـروف واملناخـات املناسـبة".

نقلـت عـن مصادرهـا،  الحيـاة  وكانـت صحيفـة 

بـن  املفاوضـات  أن  الثـاين،  كانـون   23 السـبت 

بصيغـة  أواًل  سـتنطلق  السـورين،  األطـراف 

مفاوضـات "غر مبـارشة"، بحيث يجلـس كل وفد 

يف غرفـة منفصلـة ويتـوىل فريـق دي ميسـتورا 

نقـل املواقـف بينهـم، بهـدف االتفـاق عـى أجندة 

ثانيـة  مرحلـة  تتبعهـا  أن  عـى  أواًل،  املفاوضـات 

مـن املفاوضـات املبـارشة، يف حـال االتفـاق عى 

األجنـدة.

الهيئة العليا للمعارضة تسمي وفدها إلى جنيف
 20 الهيئـة العليـا للمفاوضـات حـددت، األربعـاء 

كانـون الثـاين، أسـاء أعضـاء الوفد املشـارك يف 

مفاوضـات جنيف، واختارت العميد املنشـق أسـعد 

املعارضـة، وجـورج صـرا  لوفـد  رئيًسـا  الزعبـي 

نائًبـا، ومحمد علـوش رئيس املكتب السـيايس يف 

جيـش اإلسـام كبـرًا للمفاوضن.

وتضـم الهيئـة كاًّ مـن هيثم املالـح، ومحمد صرا، 

الحريـري، وفـؤاد عليكـو، والعقيـد عبـد  وأحمـد 

الباسـط طويـل، واملقـدم محمـد عبـود، وسـهر 

أتـايس، وبسـمة قضـاين، وأليـس مفـرج، وعبد 

املجيد حمـو، وخلـف داهـود.......
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 زين كنعان - داريا  

معارك هـي األعنف اندلعـت يف مدينتي 

الشـام، منـذ قرابـة  داريـا ومعضميـة 

الوقـت  حتـى  وتسـتمر  أشـهر،  ثالثـة 

قـوات  خاللهـا  اسـتطاعت  الراهـن، 

النظـام، التقـدم والسـيطرة عـى عـدد 

محـوري  عـى  والنقـاط  املـزارع  مـن 

غـرب  شـال  واملنظومـة،  األثريـة 

داريـا، داخـل املنطقـة املالصقـة ملدينة 

معضميـة الشـام، يف محاولـة لفصـل 

بعضهـا. عـن  املدينتـن 

النظام يحاول تطبيق سيناريو 
الزبداني ومضايا

نائـب قائد لـواء شـهداء اإلسـالم، مؤيد 

أبـو وائـل، حـّذر يف لقـاء مـع عنـب 

النظـام،  قـوات  محاولـة   مـن  بلـدي، 

تطبيـق السياسـة ذاتهـا التـي اتبعهـا 

أنهـا  معتـرًا  ومضايـا،  الزبـداين  يف 

لن تنجـح يف داريـا، "ألن املدينـة التي 

أصبحـت منطقة عسـكرية حافظت عى 

نفسـها مـا يزيد عـن ثالث سـنوات كا 

يتفـوق مقاتلوهـا بالخـرة العسـكرية 

والتنظيـم اإلداري عـن الزبـداين".

كـا تخّوف أبـو وائـل، مـن أن اتباع 

النظـام سياسـة األرض املحروقـة يف 

معركتـه التـي يخوضهـا تحت إرشاف 

امليليشـيات  وبقيـادة  روس  خـراء 

العراقيـة، سـيدمر املنطقـة بالكامـل، 

ثابتـون  "مقاتلونـا  موضًحـا 

أن  كـا  قوتهـم،  بـكل  ويقاتلـون 

السـيطرة،  تحـت  مازالـت  الجبهـة 

وحتـى لـو فصـل بـن املدينتـن فلن 

سـنعيد  بـل  املعركـة،  نهايـة  تكـون 

ورمبـا  وتدعيمهـا  جبهاتنـا  ترتيـب 

جديـد". عسـكري  بعمـل  البـدء 

العسـكري،انتصارات  القائـد  وعـزا 

النظـام، إىل "تخـاذل وتشـتت فصائل 

الجيـش  أن  مؤكـًدا  الحـر"،  الجيـش 

الحـر يف داريا واملعضمية، "سـيحافظ 

عى الوجـود الـداراين واملعضاين يف 

املنطقـة حتـى آخـر نفس ملنـع حصول 

مسـتبعًدا  دميوغـرايف"،  تغيـر  أي 

القبـول بـأي هدنـة أو مبـادرة.

وختـم أبـو وائـل حديثـه موضًحـا أن 

داريـا قدمـت كل مـا تسـتطيع، "وجاء 

دور فصائـل الجيـش الحـر يف املناطق 

األخـرى للتخفيـف عنـا، وإنقـاذ املدينة 

وإسـقاط  دمشـق،  بوابـة  باعتبارهـا 

النظـام مرهـون بتحريـر العاصمـة". 

محاوالت لتوحيد الصف ونزع 
الخالفات

واتفـق  قائـد لـواء املقـداد بـن عمرو، 

العامـل يف داريـا، فيصـل أبـو مالـك، 

مـا  أكـر  أن  يف  وائـل"  "أبـو  مـع 

تحتاجـه املنطقـة حاليًـا هـو "توحيـد 

الصـف ونـزع الخالفات"، وقـال "هذا 

املدينـة  لتصبـح  عليـه  سـنعمل  الـذي 

تحت إدارة عسـكرية وسياسـية ومدنية 

واحـدة، وتكـون فعـاًل أيقونـة الثـورة 

كـا وصفـت سـابًقا".

أخطـاء  أن  إىل  مالـك   أبـو  وأشـار 

يف  املعركـة  خـالل  حدثـت  عديـدة 

األيـام املاضيـة، أبرزهـا "تصـدر عـدة 

أن  كادت  مسـؤولة  غـر  شـخصيات 

تطيـح مبسـتقبل املدينتـن"، موضًحـا 

هـذه  سـتتالىف  املقاتلـة  الفصائـل  أن 

األخطـاء. 

كـا شـدد عـى رضورة التعامـل مـع 

بعض األمـور العسـكرية "بحالة الحزم 

أكـر، كالتجنيـد ووضـع معايـر متفق 

عليهـا يف الثبـات عى الجبهـات بغض 

النظـر عـن االنتـاء لفصيـل معـن"، 

زيـادة  عـى  للعمـل  التوجـه  وأكـد 

التنسـيق مـع الكيانات املوجـودة خارج 

داريـا، "لجعـل املعركـة أوسـع".

واعتـر أبـو مالـك أن الثورة السـورية، 

أن  إال  األرايض،  كامـل  عـى  متتـد 

مرشوعهـا "يرتكـز يف ريف دمشـق"، 

الثـورة عـن هـذه  أن غيـاب  إىل  الفتًـا 

املناطـق، "سـيزيد مـن مسـألة تدخـل 

الدخيـل  والفكـر  الخارجيـة  األجنـدات 

الثـورة". عـى 

وبـدأت قـوات النظام بالتمهيـد ملعركتها 

الحاليـة،  بقصـف عنيـف منـذ خمسـة 

أشـهر، أي عقـب انتهـاء معركـة "لهيب 

داريـا"، التـي اسـتطاع فيهـا الجيـش 

الجمعيـات  منطقـة  تحريـر  الحـر 

بالكامـل.

عـى  الضغـط  القـوات  وحاولـت 

منـذ  وحصارهـا،  الشـام  معضميـة 

قرابـة عـام، بعد إغـالق املعـر الوحيد 

بشـكل  فتحـه  ثـم  ومـن  املدينـة،  إىل 

املحروقـات  دخـول  مانعـًة  جـزيئ، 

بدخـول  فقـط  وسـمحت  والطحـن، 

ميكـن  ال  التـي  الغذائيـة  املـواد 

بشـكل  إغالقـه  لتعـاود  تخزينهـا، 

الحـايل، متبعـًة  العـام  بدايـة  كامـل، 

املحروقـة  واألرض  التجويـع  سياسـة 

املدينتـن. عـى  للسـيطرة 

متبًعا سياسة التجويع واألرض المحروقة
نظام األسد يسعى لفصل داريا عن معضمية الشام 

مقاتلون من 
لواء شهداء 
اإلسالم في داريا 
بريف  دمشق

18 كانون 
الثاني 2015

)لواء شهداء 
اإلسالم(
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دمشـق  ريـف  يف  كناكـر  بلـدة  تلقـت 

الغـريب خالل األسـبوع الفائت نبـأ مقتل 

بعـض أبنائهـا داخـل املعتقـل.

وعـرف مـن األسـاء محمـد كـرم عباس، 

مطـرود،  وحسـن  األطـرش،  ويوسـف 

وضيـف بـدران، وأقيمـت صـالة الغائـب 

عليهـم يف مسـاجد البلـدة.

أفـاد مراسـل عنـب بلـدي  الكسـوة،  يف 

بهجـوم مجموعة من اللجان الشـعبية يف 

املدينـة، األحـد 17 كانون الثـاين الجاري، 

عـى مخفـر املدينـة وتطويقـه باإلضافة 

إىل املحكمـة والبلديـة املجاورتـن له.

وتـأيت الخطـوة إثـر خـالف بـن أحـد 

الداعمـة  الشـعبية  اللجـان  عنـارص 

للنظـام، وعنـارص مـن الرشطـة التابعة 

دعـا  الـذي  األمـر  الداخـي،  لألمـن 

العسـكري  األمـن  مفـرزة  تدخـل  إىل 

قائـد  وحضـور  املنطقـة  يف  املوجـودة 

الفرقـة األوىل انتهـت بحل املشـكلة بن 

لطرفـن. ا

مـن  األوىل  الخالفـات  هـذه  تعتـر  وال 

التـي  املناطـق  يف  خصوًصـا  نوعهـا، 

تتقاسـم السـيطرة عليها اللجان الشـعبية 

وقوات األسـد بسـبب الرصاع عى السلطة 

أو الغنائـم، تنتهـي أحيانًـا بإطـالق النار 

وسـقوط قتـى وجرحـى، كـا حصل يف 

بلـدة الديرخبيـة قبل أشـهر.

إىل ذلـك، أصيب مدين يف مـزارع أرشفية 

العباسـة الواصلـة بن بلديت خان الشـيح 

كانـون   22 الجمعـة  صبـاح  وزاكيـة، 

الثـاين، نتيجة اسـتهدافه من الرشاشـات 

الثقيلـة مـن الفـوج 137 املـرشف عـى 

. ملنطقة ا

ومايـزال الطريـق الواصـل بـن البلدتن 

معرًضا لالستهداف باسـتمرار، يف خطوة 

إلطبـاق الحصـار عى خان الشـيح.

بينـا ألقـى الطـران املروحـي يف اليوم 

اسـتهدفا  متفجريـن  برميلـن  ذاتـه، 

منطقـة القصـور يف بلـدة خان الشـيح، 

ما سـبب دمـاًرا يف بعـض األبنيـة، تزامًنا 

مع فتـح قـوات األسـد املتمركزة عـى تلة 

الكابوسـية وأوتوسـرتاد السـالم، الواصل 

بـن محافظة دمشـق والقنيطـرة، النران 

املخيم. باتجـاه 

كناكر تنعي 
معتقليها 

وخالفات بين 
اللجان والشرطة 

في الكسوة

عنب بلدي - داريا  

"اآلن رصت خـااًل"، كتبهـا سـليم أبـو مصعـب 

قبـل 7 أشـهر، عندمـا رزقـت العائلـة بالطفلة 

زينـة، التـي أصبحت ضحيـة غارات األسـد قبل 

شـهرين، مـع والدتهـا وخالتها.

1995، مـن عائلـة  سـليم، مـن مواليـد داريـا 

محـدودة القـدرة املاليـة )نتحفـظ عـى ذكرها 

ألسـباٍب أمنيـة(، نشـأ وترىب يف مسـجد أنس 

بـن مالـك عـى يـد الشـيخ نبيـل األحمر.

عـرف سـليم بصوتـه وُخلُقـه، انضـم إىل فرقة 

وأنشـد يف عـدة  باملسـجد،  الخاصـة  اإلنشـاد 

أهـايل  جمعـت  دينيـة  ومناسـبات  احتفـاالت 

املدينـة، قبـل الثـورة.

 ،2011 آذار  الثـورة السـورية يف  مـع انطـاق 

شـارك يف الحـراك السـلمي مبختلـف أشـكاله، 

وكان  داريـا،  يف  الطـايب  الحـراك  خصوًصـا 

الثانـوي األديب. الثالـث  حينهـا يف مرحلـة 

داريـا  مجـزرة  بعـد  الحـر  بالجيـش  التحـق 

قائـد  رفـض  ورغـم   ،2012 آب  يف  الكـرى 

املجموعـة إرشاكـه يف القتـال لصغر سـنه، إال 

أنـه الزم املقاتلـن لينضـم إليهـم بعـد الحملة 

العسـكرية يف ترشيـن الثـاين 2012، ويكمـل 

مـا بقـي مـن حياتـه مقاتـًا يف لواء شـهداء 

اإلسـام.

العمـل العسـكري وضغـوط املعـارك املسـتمرة 

اإلنشـاد  يف  االسـتمرار  مـن  سـليم  متنـع  مل 

بصوتـه، الـذي مـأل ليـايل املقاتلـن يف املدينة 

وآنس سـهراتهم، وآخر أناشـيده "شـام الوجع" 

مـع  وأنتجهـا  وأنشـدها  تأليفـه  مـن  وهـي 

صديقـة عـار الديـراين.

األفـام  مـن  عـدٍد  بطولـة  يف  شـارك  كـا 

أبرزهـا  داريـا،  قصـة  تحـي  التـي  القصـرة 

اإلعامـي  املكتـب  مـع  غـزة"  إىل  "الطريـق 

للمجلـس املحـي، وفيلم "سـنقاتل" مـع املركز 

املدينـة. يف  اإلعامـي 

)زينـة(  إحداهـا  وابنـة  أختيـه  سـليم  فقـد 

جـراء قصـف الطائـرات الحربية ملكان سـكنهم 

بالراميـل، يف حـن أصيبـت والدتـه إصابـاٍت 

بالغـة، واسـتمر يف القتـال بعدهـا، حتى لحق 

بالعائلـة إثـر إصابتـه برصاصـة قنـاٍص عـى 

الجبهـة الغربية، يف 23 كانـون الثاين الجاري.

منشد داريا 

شهيًدا

استطاعت قوات النظام التقدم على جبهة الشياح والمنظومة، األسبوع الماضي، ليصبح الطريق الواصل بين داريا 
ومعضمية الشام مرصوًدا بالكامل من قبل قناصيها، وجبال الفرقة الرابعة، وجاء ذلك بعد تدمير واسع شمل 

المنطقة، جراء القصف العنيف بشتى أنواع األسلحة.

http://www.enabbaladi.org/archives/61856
http://www.enabbaladi.org/archives/61856
http://www.enabbaladi.org/archives/61855
http://www.enabbaladi.org/archives/61854
http://www.enabbaladi.org/archives/61854
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عنب بلدي - وكاالت

وصـل وزيـر الخارجيـة األمريـي، جون 

إىل  الثـاين،  كانـون   23 السـبت  كـري، 

الريـاض والتقى نظـره السـعودي، عادل 

الجبـر، إضافـة إىل املنسـق العـام للهيئة، 

بهـذا  مقـرتح  لتقديـم  حجـاب،  ريـاض 

أخـرى،  محـاور  إىل  إضافـة  الخصـوص 

بينهـا  مـن  أن  الحيـاة  صحيفـة  ذكـرت 

املحادثـات. يف  الكـردي  التمثيـل 

ويلتـزم وفـد هيئـة املعارضة قبـل التوجه 

الريـاض،  مؤمتـر  مببـادئ  جنيـف،  إىل 

االنتقاليـة،  الحكـم  هيئـة  تشـكيل  وهـي 

نيـة". واتخـاذ خطـوات "حسـن 

مفاوضات "غير مباشرة"
املعارضـة  وفـد  رئيـس  نائـب  واسـتبعد 

السـورية إىل جنيـف، جورج صـرا، إجراء 

محادثـات سـالم حتـى لـو كانـت "غـر 

مبـارشة" مـع النظـام السـوري، الجمعـة 

22 كانـون الثـاين.

املحادثـات إىل  إجـراء  وعـزا صـرا عـدم 

الروسـية،  الجويـة  الرضبـات  اسـتمرار 

وحصـار النظام السـوري للمناطق املأهولة 

بالسـكان، داعيًـا إىل وقف قصـف املدنين 

من قبـل الطران الـرويس، وفـك الحصار 

املحـارصة. املناطق  عـن 

نائـب رئيـس وفـد املعارضة اعتـر أن بقاء 

هـذه العقبات يعرقـل املحادثـات، موضًحا 

أن أي شـكل سـتجري وفقـه املفاوضـات 

الظـروف  تُهيّـأ  أن  يجـب  لكـن  "مقبـول 

املناسـبة". واملناخـات 

عـن  نقلـت  الحيـاة  صحيفـة  وكانـت 

الثـاين،  كانـون   23 السـبت  مصادرهـا، 

أن املفاوضـات بـن األطـراف السـورين، 

مفاوضـات "غـر  أواًل بصيغـة  سـتنطلق 

مبـارشة"، بحيث يجلس كل وفـد يف غرفة 

منفصلـة ويتـوىل فريق دي ميسـتورا نقل 

املواقـف بينهـم، بهدف االتفـاق عى أجندة 

املفاوضـات أواًل، عـى أن تتبعهـا مرحلـة 

ثانيـة مـن املفاوضـات املبـارشة، يف حال 

االتفـاق عـى األجنـدة.

الهيئة العليا للمعارضة تسمي 
وفدها إلى جنيف

الهيئـة العليا للمفاوضات حـددت، األربعاء 

20 كانـون الثـاين، أسـاء أعضـاء الوفـد 

املشـارك يف مفاوضـات جنيـف، واختارت 

العميـد املنشـق أسـعد الزعبي رئيًسـا لوفد 

املعارضـة، وجـورج صـرا نائبًـا، ومحمد 

علـوش رئيـس املكتب السـيايس يف جيش 

اإلسـالم كبـرًا للمفاوضن.

وتضـم الهيئـة كالًّ من هيثم املالـح، ومحمد 

صـرا، وأحمـد الحريـري، وفـؤاد عليكـو، 

والعقيد عبد الباسـط طويـل، واملقدم محمد 

عبـود، وسـهر أتـايس، وبسـمة قضاين، 

وأليـس مفـرج، وعبـد املجيد حمـو، وخلف 

داهـود، ومحمد عطـور، ونذيـر الحكيم.

المعارضة ترفض مشاركة صالح 
مسلم ضمن وفدها

االتحـاد  مشـاركة  روسـيا  تدعـم 

صالـح  برئاسـة  الكـردي،  الدميوقراطـي 

مسـلم، مـع وفـد املعارضـة السـورية، يف 

ترفضـه  الـذي  األمـر  جنيـف،  محادثـات 

تركيـا. وأبرزهـم  وحلفاؤهـا،  املعارضـة 

مسـلم اتهم بـدوره جيـش اإلسـالم، املمثل 

ضمـن الوفد، بـأن "له نفس فكـر تنظيمي 

القاعـدة والدولة".

واعتـر مسـلم غياب األكـراد كــ "أطراف 

عـن  السـورية  القضيـة  يف  مؤثـرة" 

املحادثـات، "تكـراًرا ملـا حـدث يف جنيف 

فاشـلة  مفاوضـات  إىل  إشـارة  يف   ،"2

املعارضـة  أن  إال   ،2014 عـام  عقـدت 

ضمـن  الكـردي  التمثيـل  حضـور  تؤكـد 

الهيئـة العليـا، والوفـد املفـاوض، وجميع 

. تها مؤسسـا

دي ميستورا يؤيد مشاركة أربعة 
وفود

ذكـرت وكالـة آيك اإليطاليـة، الثالثـاء 19 

يؤيـد  ميسـتورا  دي  أن  الثـاين،  كانـون 

املفاوضـات  يف  وفـود  أربعـة  مشـاركة 

املرتقبـة، كوسـيلة لحـل اإلشـكالية فيـا 

يتعلـق بتشـكيلة وفـد املعارضة، وأشـارت 

إىل أن بعـض دول مجموعـة العمـل مـن 

الفكـرة معقولـة. أن  أجـل سـوريا رأت 

وأوضحـت الوكالة نقـاًل عـن مصادرها أن 

االقـرتاح يتضمـن تشـكيل أربعـة وفـود، 

العامـة  للهيئـة  وآخـر  للنظـام،  واحـد 

للمفاوضـات املنبثقـة عن مؤمتـر الرياض، 

والثالـث للمعارضـة التي تتبناها موسـكو، 

أمـا الوفـد الرابـع فهـو بصفـة مراقبـن 

غـر مفاوضـن، قـوام أغلـب أعضائه من 

املجتمـع املـدين.

املنسـق العـام للهيئـة العليـا للمفاوضات، 

ريـاض حجـاب، رفـض بـدوره مـرشوع 

دي ميسـتورا، وقـال "املعارضة السـورية 

لـن تشـارك يف املفاوضات إذا متـت دعوة 

طـرف ثالـث، وروسـيا تعمـل عـى إعاقة 

املفاوضـات"، وفـق وكالـة "رويـرتز".

النظام السوري يرسل قائمته إلى 
دي ميستورا

وفـده  شـّكل  بـدوره  السـوري  النظـام 

وعـى  جنيـف،  محادثـات  يف  املفـاوض 

رأسـه ممثلـه لـدى األمـم املتحـدة، بشـار 

الثـاين. 21 كانـون  الجعفـري، الخميـس 

املفـاوض،  وفـده  أسـاء  النظـام  وسـلم 

عـى أن يراسـه الجعفـري، ويـرشف عليه 

نائـب وزيـر الخارجية واملغرتبـن، فيصل 

املقـداد، بعضويـة عـدد من كبـار املحامن 

وكبـار موظفـي وزارة الخارجيـة.

قامئـة النظـام السـوري التي أرسـلت إىل 

دي  سـتيفان  األممـي،  املبعـوث  مكتـب 

ميسـتورا، ضمـت أسـاء 17 عضـًوا، إىل 

جانـب الجعفـري ومقـداد، بينهم السـفر 

ومديـر  آلـه،  الديـن  حسـام  جنيـف  يف 

الرئـايس،  القـرص  يف  الصحفـي  املكتـب 

مستشـار  إىل  إضافـة  عيـى،  أمجـد 

ورئيـس  عرنـوس،  أحمـد  الخارجيـة 

أويس. عمـر  الكرديـة"  "املبـادرة 

"القائمة الروسية" تشهد انسحابات
ثالثـة انسـحابات شـهدتها القامئـة التـي 

ثـاٍن،  معـارٍض  كوفـٍد  روسـيا  وضعتهـا 

العليـا  الهيئـة  لوفـد  مرافًقـا  سـيكون 

للتفـاوض، إحداهـا ريـم تركـاين، نائبـة 

رئيس التحالـف املدين السـوري املعارض، 

التـي قالـت إنهـا تفاجـأت بوضع اسـمها 

ضمـن القامئـة.

ويف حديـث إىل عنب بلـدي، أوضحت ريم 

تركـاين أن انسـحابها ليـس دعـًا لقامئة 

"الريـاض" دون غرهـا، لكنـه يـأيت يف 

إطـار دعم املسـار التفـاويض بحـد ذاته.

ورأت املعارِضة السـورية أنـه "من الكاريث 

املفاوضـات  عـى  املعارضـة  تدخـل  أن 

بوفدين، سـيضع هـذا األمر النظام مسـبًقا 

يف موقـع متقـدم"، وقالـت "أنـا مل أدخل 

يف األمـر أصـاًل لـي أنسـحب منـه، فجأة 

أرى اسـمي يتـداول ضمن قامئـة أصبحت 

تسـتخدم كوسـيلة ضغـط بيد روسـيا".

فشـل  احتـال  مـن  تركـاين  وقللـت 

فـوًرا  "هـم  وأردفـت  الروسـية،  القامئـة 

عوضـوا عن األسـاء التي انسـحبت، فقوة 

القامئـة الروسـية هـي يف روسـيا وليـس 

بأعضائهـا".

القانونيـة  الدائـرة  رئيـس  هاجـم  بـدوره 

الوفـد  وعضـو  املعـارض،  االئتـالف  يف 

التفـاويض إىل جنيـف، هيثـم املالـح،  كاًل 

الشـخصيات  وبعـض  روسـيا  مـن 

يف  فرضهـا  تحـاول  التـي  "املعارضـة" 

. جنيـف

وأوضـح املالح، يف حديـث إىل عنب بلدي، 

أن روسـيا ومـرص تحاوالن فـرض ضغوط 

إلعـداد قامئـة معارضـة أخـرى، إىل جانب 

الوفـد الـذي انبثـق عـن مؤمتـر الرياض، 

فيـا دعـا خالـد خوجـة، رئيـس االئتالف 

السـوري، موسـكو إىل "إضافـة قامئتهـا 

لوفـد النظـام إذا أرادتهم".

من تضم القائمة الروسية؟
وتضـم القامئة الروسـية التـي ظهرت إىل 

اإلعـالم، الجمعـة 15 كانـون الثـاين، كاًل 

من رئيـس حـزب "االتحـاد الدميوقراطي 

يف  وممثلـه  مسـلم،  صالـح  الكـردي"، 

مجلـس  ورئيـس  عيـى،  خالـد  أوروبـا 

منـاع،  هيثـم  الدميوقراطـي،  سـوريا 

آسـيا  املجلـس  رئاسـة  يف  ورشيكتـه 

حبـو. وماجـد  عثـان، 

إىل جانـب رئيس الجبهة الشـعبية للتحرير 

والتغيـر، قـدري جميـل، ومـازن غريبـة، 

السـوري،  الدميوقراطـي  املنـر  ورئيـس 

سـمر العيطـة، وسـليم خـر بـك، وأمينة 

أوسـو، وريـم تركـاين، وعبـاس حبيـب، 

ورنـدة قسـيس، ومنـرود سـليان، وفاتح 

. موس جا

االئتالف و45 فصياًل عسكرًيا 
يحددون موقفهم قبل "جنيف"

وقبـل التوافق عى عقـد محادثات جنيف، 

وتحديـد موعـد نهـايئ لعقدهـا، أصدرت 

فصائل عسـكرية سـورية معارضـة، بيانًا 

مشـرتكًا مـع الهيئـة السياسـية لالئتـالف 

الوطنـي السـوري، دعمـت فيـه العمليـة 

الثـورة"،  ثوابـت  "ضمـن  السياسـية 

السـبت 23 كانـون الثـاين.

الثـورة  "قـوى  فـإن  البيـان  وبحسـب 

العمليـة  دعـم  عـى  اتفقـت  السـورية 

السياسـية"، مؤكدًة عى "وجـوب التنفيذ 

يف  الـواردة  و13(،   12( للبنـود  الكامـل 

القـرار 2254، وصدر عـام 2015، والذي 

واعترتـه  اإلنسـاين"،  بالشـأن  يختـص 

العمليـة  بـدء  ميكـن  ال  إنسـانيًا  "حًقـا 

تنفيـذه". قبـل  التفاوضيـة 

املتحـدة واملجتمـع  األمـم  البيـان،  واتهـم 

الدويل مبسـؤوليته يف اسـتمرار الحصار 

عازيًـا  املدنيـن،  وقصـف  والتجويـع 

السـبب إىل "عـدم إلـزام النظـام بتنفيـذ 

يف  املتضمنـة  األمـن،  مجلـس  قـرارات 

ذاتـه". القـرار 

"اإلمـالءات  بــ  وصفهـا  مـا  ورفـض 

العمليـة  يف  وتدخلهـا  الروسـية"، 

خـالل  "مـن  والتفاوضيـة،  السياسـية 

العـدوان العسـكري واالبتـزاز السـيايس، 

السـافر يف شـؤون  التدخـل  إضافـة إىل 

السـورية". املعارضـة 

وحليفـه  األسـد  نظـام  البيـان  وحّمـل 

العمليـة  فشـل  مسـؤولية  الـرويس 

"جرائـم  اسـتمرار  ظـل  يف  السياسـية، 

الحـرب"، إثـر قتـل املدنيـن وحصارهـم 

التحتيـة،  البنيـة  وتدمـر  وتجويعهـم، 

ورفـض تنفيذ القـرارات اإلنسـانية ملجلس 

املفاوضـات. بـدء  قبـل  األمـن 

السياسـية  الهيئـة  عليـه  وقعـت  البيـان 

 45 إىل  إضافـة  السـوري،  لالئتـالف 

فصيـاًل عسـكريًا، أبرزها: جيش اإلسـالم، 

الشـام،  وفيلـق  الجنوبيـة،  والجبهـة 

اإلسـالمي  واالتحـاد  الشـالية،  والفرقـة 

الشـام. ألجنـاد 

ويـرى مراقبـون أن لقاء كري مـع الجبر 

الريـاض، سـيكون حاسـًا  وحجـاب يف 

يف تحديـد وفـد املعارضـة واالتفـاق عى 

أجنـدة املفاوضـات يف جنيـف، تزامًنا مع 

ورود أنبـاء عـن احتالية توجيـه املبعوث 

األممي إىل سـوريا، سـتيفان دي ميستورا، 

بخصـوص  لألطـراف  خطيـة  دعـوات 

حضـور املحادثـات، غـًدا االثنن.

مطالب بتمثيل صالح مسلم واستبعاد العسكر

ضغوط على وفد المعارضة قبل "جنيف"..
والهيئة تتمسك بـ "مبادئ الرياض" 

إحدى الغرف التي 
ستجمع وفدي 

المعارضة السورية 
والنظام في جنيف
23 كانون الثاني 

2016
.)AP(

تتعثر محادثات جنيف، قبل أياٍم على انطالقها، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض القوى الدولية، الستبدال رئيس الوفد 
الذي سمته الهيئة العليا للمعارضة السورية، العميد المنشق أسعد الزعبي، وكبير المفاوضين، محمد مصطفى علوش، أحد 

قادة جيش اإلسالم، بآخرين مدنيين، وإضافة شخصيات من "القائمة الروسية".

قال نائب الرئيس األمريكي جو 
بايدن، إن الواليات المتحدة وتركيا 

مستعدتان لحل عسكري في 
سوريا، إذا لم يكن التوصل لتسوية 
سياسية ممكًنا، وذلك خالل لقائه 
رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود 

أوغلو، السبت 23 كانون الثاني.

http://www.enabbaladi.org/archives/61845
http://www.enabbaladi.org/archives/61845
http://www.enabbaladi.org/archives/61845
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اتهامات لـ "المثنى" قابلتها الحركة 
بالنفي

رفضـت حركـة املثنـى اتهامهـا بالوقـوف 

وراء اختطـاف يعقوب العـار، رغم بيانات 

الرمـوك  جيـش  مـن  خرجـت  متطابقـة 

فصائـل  أحـد  العشـائر،  أحـرار  وجيـش 

الجيـش الحر يف املحافظـة، إىل جانب بيان 

مـن محكمـة "دار العـدل"، واتهـام مبارش 

مـن العـار نفسـه، عقـب خروجه.

ويف بيـان نـرش األحـد 17 كانـون الثاين، 

اسـتطاع  أنـه  الرمـوك  جيـش  أوضـح 

الكشـف عـن عـدة سـجون رسيـة تابعـة 

محافظـة  يف  اإلسـالمية  املثنـى  لحركـة 

درعـا، وتم "تحريـر" الدكتـور يعقوب من 

أحـد السـجون التابعـة للحركـة يف بلـدة 

14 كانـون الثـاين. صيـدا، الخميـس 

السـجن الـذي أخفـي فيـه رئيـس مجلس 

املحافظـة عقـب إعـادة انتخابـه يف كانون 

األول املـايض، هـو منـزل العميد سـليان 

قطـاش، ويقطنـه أحد قـادة حركـة املثنى، 

بحسـب  صواعـق"،  عمـر  "أبـو  ويدعـى 

البيـان، الـذي أوضـح أن عمليـات التدقيق 

"خليـة  مظلـة  تحـت  كانـت  والتحـري 

األزمـة" املنبثقة عـن "دار العـدل"، إلعادة 

األمـان إىل املحافظـة، ونجحـت يف إحداث 

خـرق أمنـي عـى مسـتوًى عـاٍل يف قيادة 

الحركـة.

مصـادر مطلعـة كشـفت لعنـب بلـدي أن 

العمليـة التـي نفذت الخميس عى سـجون 

أحـرار  جيـش  مبشـاركة  كانـت  املثنـى 

العشـائر، وأنهـا أفضـت إىل إخالء سـبيل 

كل مـن: الرائـد أحمـد الرتكـاين، املـالزم 

حسـن أبـو حـوران، حسـن الحتيتـي.

العـار  يعقـوب  خـرج  ذاتـه،  اليـوم  يف 

مؤكـًدا، يف تسـجيل مصور، وقـوف حركة 

الجهـات  مطالبًـا  اختطافـه،  وراء  املثنـى 

األمنيـة والقضائيـة مبالحقـة منفـذي هذا 

. لعمل ا

وضعـت "دار العـدل" يدهـا عـى مقرين 

الرشقـي،  درعـا  ريـف  يف  "املثنـى"  لــ 

املبـارشة  االتهامـات  عـى  يومـن  بعـد 

للحركـة، وأصـدرت املحكمة بيانًـا، األربعاء 

أن قـوة  فيـه  أعلنـت  الثـاين،  20 كانـون 

عسـكرية مـن الفصائـل املوقعة عـى بيان 

"القـوة التنفيذيـة" للمحكمـة، داهمت مقر 

الحركـة يف بلـدة صيدا، ومقرهـا اآلخر يف 

بلـدة الكحيـل، رشق املحافظـة.

وبـررت وضـع يدها عـى املقريـن كونها 

كانـا مركـزي حجـز وتوقيـف لعـدد مـن 

مجلـس  رئيـس  بينهـم  مـن  املختطفـن، 

محافظـة درعـا، يعقوب العـار، منوهًة أن 

املقرين سـيبقيان تحـت وصايتها إىل حن 

التحقيق. انتهـاء 

دار العدل: كشفنا قاتل اليتيم
يف اليـوم الـذي وضعـت دار العـدل يدها 

عـى مقـرات "املثنـى"، أصـدرت نيابتهـا 

ومذكـرة  رسـمية  اتهـام  الئحـة  العامـة 

إحضـار، بحـق عدٍد مـن األشـخاص، قالت 

إنهـم متورطـون بجرميـة اغتيال رئيسـها 

السـابق، أسـامة اليتيـم، مـن بينهـم "أبو 

عمـر صواعـق"، قيـادي الحركـة.

ويف اتصـال لعنـب بلـدي مـع رئيـس دار 

العـدل الحـايل، القايض عصمـت العبيس، 

قـال "مـن خـالل الشـهادات، وهـي كثرة 

فيهـا  تكـر  منطقـة  االغتيـال  مـكان  ألن 

موسـم  حينهـا  وكان  الزيتـون،  بسـاتن 

القطـاف، نتـج توصيـف دقيـق لطريقـة 

وبعـض  السـيارات  وأوصـاف  االغتيـال 

املنفذيـن".

إىل  تشـر  قويـة  أدلـة  "لدينـا  وأضـاف 

عمليـة  نفـذ  الـذي  العسـكري  الفصيـل 

االغتيـال، ومن خـالل التمحيـص والتدقيق 

قناعاتنـا  تعـززت  األدلـة  ومقاطعـة 

يسـمي  أن  دون  بعينهـم"،  بأشـخاص 

املتهمـن. أو  الفصيـل 

أحمـد اليتيـم، شـقيق الشـيخ أسـامة، قال 

عر صفحتـه يف فيسـبوك، إن "دار العدل 

توصلـت بعد التحقيـق، إىل أن حركة املثنى 

اإلسـالمية هـي املتهمـة بقتـل أسـامة، مع 

أربعة أشـخاص كانـوا معه يف سـيارته".

"اإلحضـار"  طلبـات  املحكمـة  ووجهـت 

للفصيـل لتسـليم املطلوبن، لكنهـم ُهّربوا، 

وفـق روايـة القـايض عصمـت العبـيس، 

لالسـتعانة  "اضطررنـا  أضـاف  الـذي 

إلخضاعهـم". بالفصائـل 

التهمـة املوجهة للمطلوبـن ال تقترص عى 

عمليـة اغتيال اليتيم، وإمنا "تتسـع لتشـمل 

خطـف عدٍد مـن القيادات الثوريـة واغتيال 

آخريـن، والقيـام بأعـال سـطو مسـلح"، 

بحسـب العبيس، الذي أشـار إىل أن خطف 

"محافـظ درعـا" واغتيـال الشـيخ بشـار 

الكامـل، نائـب رئيـس دار العـدل، هي من 

االتهامات. بـن 

واغتيـل الشـيخ أسـامة اليتيم بطلـق ناري 

وهـو يف سـيارته، منتصـف كانـون األول 

املـايض، إىل جانب أخويـه ومرافقيه أحمد 

سـعيد وإبراهيـم رشيف صوايـا، ليختطف 

يعقـوب العار مـن قبـل مجموعـة ملثمة 

أربعـة  بعـد  ذاتـه،  الشـهر  مـن   28 يف 

أيـام عـى إعـادة انتخابـه رئيًسـا ملجلـس 

املحافظـة للمـرة الثانيـة عـى التوايل.
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عقد  نوعها،  من  األوىل  تعتر  خطوة  يف 

أردوغان،  طيب  رجب  الرتيك  الرئيس 

سوريًا،  وناشطًا  صحفيًا   20 مع  اجتاًعا 

استعرض خالله موقف أنقرة الداعم للقضية 

السورية، واستمع إىل جملة مطالب تخص 

الالجئن السورين يف تركيا.

 22 الجمعة  ظهر  جرى  الذي  االجتاع 

الثاين،  يف قرص "يلدز" يف مدينة  كانون 

عن  أردوغان  خالله  تحدث  اسطنبول، 

أن  وأوضح  سوريا،  يف  الراهنة  التطورات 

بشكل  تركيا  عى  أثرت  السورية  القضية 

الناحية  سيا  ال  النواحي،  جميع  من  كبر، 

املدعوم  اإلرهايب"  "داعش  فتنظيم  األمنية، 

تؤثر  بعمليات  يقوم  السوري،  النظام  من 

عى العامل بأرسه وعى تركيا أيًضا، بحسب 

تعبره، ووفق ما نقل الصحفي دياب رسية، 

أحد املدعوين.

السوري  النظام  أن  الرتيك  الرئيس  واعتر 

واستقدم  طائفية،  حرب  إىل  البالد  جّر 

لتزيد  جانبه،  إىل  للقتال  شيعية  ميليشيات 

مأساة  عن  تحدث  كا  تعقيًدا،  األمور 

عى  الغرق  وحوادث  السورين  الالجئن 

شواطئ املتوسط وبحر إيجة، قائاًل إن صور 

قلوب  "أدمت  ونساء  أطفال  من  الغرقى 

املراكب  إغراق  عمليات  إىل  الفتًا  األتراك"، 

اليونانية،  الشواطئ  قبل خفر  من  املطاطية 

واصًفا إياها بـ "املشينة".

الالجئن  عدد  أن  إىل  أردوغان  وذهب 

السورين فاق 12 مليون الجئ، منهم خمسة 

وتستضيف  بلدهم،  خارج  سوري  مالين 

 280 2.5 مليون الجئ، منهم  تركيا وحدها 

حوايل  عليهم  أنفقت  املخيات،  داخل  ألًفا 

تسعة مليارات دوالر حتى اآلن، وأضاف أنه 

أبلغ األوروبين بأنهم إذا ظنوا أن مبلغ ثالثة 

مليارات يورو التي قدموها إىل تركيا، سوف 

إليهم،  السورين  تدفق  لوقف  تستخدم 

فإنهم مخطئون.

وقال الرئيس الرتيك إن هناك خطة جديدة 

السورين  الالجئن  أوضاع  تسوية  لدراسة 

الرتكية،  األرايض  كافة  عى  القانونية 

ومنظمة  الرتكية  املخابرات  مع  بالتعاون 

وسيتم  الرتيك،  األحمر  والهالل  "آفاد" 

وشهادات  تصاريح  منح  الدراسة  هذه  بعد 

بكافة  ليتمتعوا  للسورين،  عمل  ورخص 

حقوقهم مثل املواطن الرتيك.

الرخص  هذه  خالل  من  "سنعمل  وأضاف 

عى إخراج السورين املقيمن يف املخيات 

الرتيك  املجتمع  يف  فاعلن  ليكونوا 

أن  موضًحا  املجتمع"،  هذا  يف  ويندمجوا 

قوانن  لسن  تستثمر  سوف  الخطة  هذه 

وجود  تنظم  الرتيك،  الرملان  عر  جديدة 

السورين بشكل كامل.

السورين لدى  التي طالت  االنتهاكات  وعن 

"ذلك  أن  أردوغان  اعتر  الحدود،  اجتيازهم 

يحصل يف أي دولة حن يحاول أحٌد اجتياز 

سنعالج  لكننا  رشعي،  غر  بشكل  حدودها 

إىل  ييسء  شخص  كل  ونعاقب  األمر  هذا 

إخوتنا السورين إن كان عى حدودنا أو يف 

مطاراتنا".

السورين  الصحفين  مع  الرئيس  وناقش 

وإىل سوريا،  من  والخروج  الدخول  مشكلة 

مشكلة  من  اإلعالمين  عرشات  يعاين  حيث 

غر  بشكل  السورية  الرتكية  الحدود  عبور 

واعتداءات  ملضايقات  يعرضهم  ما  قانوين 

من قبل حرس الحدود الرتيك.

التي  التهديدات  إىل  االجتاع  تطرق  كا 

تركيا،  يف  سوريون  إعالميون  لها  يتعرض 

واالغتياالت التي طالت زمالءهم، آخرها اغتيال 

غازي  مدينة  يف  الجرف  ناجي  الصحفي 

وطالب  املايض،  األول  كانون  أواخر  عنتاب 

برضورة  الرتكية  السلطات  الصحفيون 

اإلعالمية،  واملؤسسات  للصحفين  الحاية 

عرض  برضورة  طالبوا  كا  املستطاع،  قدر 

نتائج التحقيق بخصوص اغتيال الجرف أمام 

وسائل اإلعالم والرأي العام.

وأكد الرئيس الرتيك أنه سيتم إنشاء قنوات 

واألتراك  السورين  الصحفين  بن  اتصال 

الصحفين،  مشاكل  لحل  ومؤسساتهم، 

وستعقد مؤمترات دورية بشأن ذلك، وأهدى 

"رؤية  كتاب  من  عربية  نسخة  الصحفين 

السالم العاملي"، وهو من تأليفه.

"المثنى اإلسالمية" في قفص االتهام  

اختطاف "محافظ درعا" يربط خيوط اغتيال "اليتيم"

ألحد مقاتلي 
حركة المثنى 

اإلسالمية في 
درعا

)إنترنت(

لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع صحفيين 
سوريين - 22 كانون الثاني 2016 
)رئاسة الجمهورية التركية(

أردوغان لصحفيين سوريين:
سنعمل على دمج الالجئين في المجتمع التركي

توتر أمني غير مسبوق تشهده درعا، عقب اتهامات وّجهت لحركة المثنى اإلسالمية، بوقوفها وراء اختطاف رئيس مجلس المحافظة، يعقوب 
العمار، الذي أخلي سبيله من أحد سجونها، بحسب روايات متطابقة، تلتها اتهامات جديدة للفصيل ذاته بوقوفه وراء اغتيال رئيس محكمة "دار 

العدل في حوران"، الشيخ أسامة اليتيم.
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"الجبهة": المقاتلون هم أبناء المدينة وعادوا لـ "حمايتها من السقوط"  

النصرة "تتمدد" في حلب..
حواجز ومقرات جديدة و"الخطف" يرعب الناشطين

ليان الحلبي - عنب بلدي  

وبـدأت الجبهـة تحركهـا الثالثـاء 19 كانون 

جديـدة،  حواجـز  ثالثـة  وأنشـأت  الثـاين، 

الواصـل  الوحيـد  الطريـق  عـى  أكرهـا 

بـن حلـب وريفهـا الشـايل )الكاسـتيلو(، 

وحاجزيـن آخريـن عـى دوار الصناعـة يف 

حـي بـاب النـرب، وأمـام كازيـة الكنج يف 

حـي الكالسـة.

خـالل  جديـدة،  مقـرات  الجبهـة  وأنشـأت 

األيـام القليلـة املاضيـة، يف بعـض األحيـاء 

كاملشـهد، واملغاير، والصاخـور، والفردوس، 

بحسـب  الرشقيـة،  األحيـاء  بعـض  وكذلـك 

املدينـة. ناشـطن يف 

ونقـل ناشـطون عـن شـهود عيـان اتخـاذ 

املـايض،  االثنـن  مسـاء  النـرصة،  جبهـة 

"دكانـن" مغلقـن بالقـرب مـن جامـع أبو 

هريـرة يف حـي الفـردوس مقـرات جديـدة 

ذلـك،  األهـايل عـى  اعـرتاض  لهـا، وعنـد 

هّددتهـم النـرصة وسـيطرت عـى الدكانن 

بالقـوة.

ردود فعل
ريبـة  أثـار  للنـرصة  العسـكري  التحـرك 

أوضـح  كـا  حلـب،  فصائـل  لـدى  وقلًقـا 

الكاتـب والباحـث أحمـد أبازيـد، املقيـم يف 

املدينـة، وقـال يف تغريـدة، يـوم األربعـاء، 

مقـال  تـي  التـي  العمليـة،  هـذه  "تثـر 

أبـو فـراس السـوري، الـذي أعلـن تكفـر 

لقمـع  ودعـا  الفصائـل،  جميـع  وتخويـن 

لـدى  كبـرًا  توجًسـا  وقتالهـم،  املخالفـن 

حلـب". فصائـل 

وأضـاف "جميـع فصائل الشـال السـوري 

تتوجـس مـن أن جبهة النرصة تنـوي قتالها، 

الجبهـة بحاجـة لبنـاء ثقـة ال تقويضهـا… 

معركتنـا  النـرصة،  جبهـة  يف  إخواننـا 

ومعركتهـم ضد النظـام واحـدة وال فرق بن 

دماء الشـهداء، ولكـن يخدعكم مـن يقول إن 

األمـور بـن الفصائـل بخر".

وخوف من االختطاف 
الترصيـح  رفـض  الـذي  ك(،  )أ،  الناشـط 

اسـتنكر  أمنيـة،  ألسـباب  الكامـل  باسـمه 

بافتتـاح مقـرات جديـدة  للنـرصة  السـاح 

ربـاط يف  نقـاط  أي  لهـا  يكـون  أن  "دون 

تلـك املناطـق"، وقـال لعنـب بلـدي "إنهـا 

منهـا  أحيـاء،  عـدة  يف  انتشـارها  تعيـد 

الطريـق  تعـّد  والتـي  واملغايـر،  الكالسـة 

التـي اعتمدتهـا داعـش سـابًقا ومـن خلفها 

النـرصة يف اختطـاف الناشـطن، وآخرهـم 

كرمـان". ماجـد  أبـو 

وأضـاف أن التخـوف األكـر هـو أن يسـمح 

هـذا االمتـداد بازدياد حـوادث االختطاف يف 

املدينـة، "اختطفـوا فراس صحـاف، صاحب 

قبـل  الزبديـة،  حـي  يف  لإلنرتنـت  محـل 

حـوايل ثالثـة أسـابيع دون أي سـبب، ومـن 

داخـل محلـه، لـذا نخـى أن ترتفـع وتـرة 

هـذه الحـوادث اآلن".

توقيت األذان سبٌب لالعتقال
حادثـة اعتقـال مـؤذن جامـع الـدااليت يف 

حـي الشـعار، زكريـا بسـتاين، االثنـن 18 

كانـون الثـاين، لعـدم التزامـه بـأداء األذان 

عى حسـب توقيـت جبهـة النـرصة، تضاف 

إىل هاجـس الناشـطن وتخوفهـم، بحسـب 

ناشـٍط إعالمـٍي يف املنطقـة، رفـض كشـف 

. سمه ا

التـايل،  اليـوم  يف  البسـتاين  رساح  أطلـق 

لتكـون الحادثـة "فركـة أذن" للمـؤذن، وفًقا 

أبـو  مـن  "كاًل  أن  أضـاف  الـذي  للناشـط، 

إسـالم، وأبـو صالـح، وأبـو ماجـد، اعتقلـوا 

منطقـة  يف  مقرهـم  إىل  واقتـادوه  املـؤذَن 

املواصـالت". ويعد هؤالء مسـؤويل شـؤون 

ووصفهـم  النـرصة،  جبهـة  لـدى  الجوامـع 

الناشـط بــ "أصحاب املشـاكل يف مسـاجد 

حلـب".

مـن  كغرهـا  النـرصة  جبهـة  عـن  وعـرف 

الفصائـل، أنهـا تعتمـد تقوميًـا خاًصـا بها، 

األذان. مواعيـد  فيـه  وتختلـف 

وأضـاف الناشـط "اعتدنا نحن سـكان حلب، 

أن تختلـف مواعيـد األذان مـن حـي إىل آخر 

بحسـب رؤيـة الرشعي لـكل فصيل إسـالمي 

قـرى  يف  الحـال  وكذلـك  منطقتـه،  يحكـم 

إدلب".

تمدد في المساجد
عنب بلـدي تواصلـت مع الناشـط اإلعالمي 

محمـد خالـد، مـن مدينـة حلـب، وتحـدث 

عـن سـيطرة النـرصة عـى جوامـع املدينة، 

عـر مكتـب األوقـاف التابـع لهـا، وقـال" 

سـيطرت عـى نسـبة كبـرة مـن الجوامـع 

بعـد أن عزلـت الخطبـاء واألمئـة القدمـاء، 

بعـد  طرفهـا  مـن  خطبـاء  ووضعـت 

خاصـة". لـدورات  إخضاعهـم 

وأوضح محمد أن لجبهـة النرصة مكتب أوقاف 

خاًصـا بها، أنشـأته قبـل أن يتقلـص وجودها 

يف املدينـة، ويسـيطر املكتـب عـى املـدارس 

الرشعيـة وكذلـك املسـاجد، مشـكًكا بالقامئن 

عليـه واملعيّنن عـره "أي شـخص لديه ميول 

دينيـة، البد أن يخضـع لـدورة تدريبية خاصة 

ملـدة شـهرين، يصبـح بعدهـا خطيبًـا ويعن 

غالبًـا يف أحـد جوامـع املنطقـة التـي ينتمـي 

إليهـا، ليكـون عاملًا بأمـور منطقته".

مهمـة هـذا الخطيـب أو املـؤذن، نقـل جميع 

أخبـار الجيـش الحـر واملدنيـن يف املنطقة، 

كتقاريـر دوريـة إىل مكتـب األوقـاف، وفًقا 

ملحمـد، الـذي أضاف "كـا تبـّث الجبهة من 

خاللهـم أفكارهـا ومنهجها".

وروى محمـد حادثـة اعترها تأييـًدا لكالمه، 

لـواء  حـن "حـاول مجموعـة شـباب مـن 

صقـور الغـاب، قبـل نحـو شـهرين، تركيب 

بـرج )قبضـات السـلكية( عى مئذنـة جامع 

فجـر اإلسـالم يف حـي طريـق البـاب، لكـن 

الخطيـب منعهـم وطلـب إذنًـا مـن األوقاف 

أو مـن النـرصة، ثـم اقتحمـت الحـي ثـالث 

للنـرصة  تابعـن  امللثمـن  مـن  سـيارات 

وطـردت الشـباب مـن الجامـع".

تواصلـت عنب بلـدي مع املكتـب اإلعالمي 

أسـباب  يف  للبحـث  النـرصة،  لجبهـة 

التحـرك األخـر يف املدينـة، فـرّد املتحدث 

باسـم املكتـب، أبـو محمـد السـوري، أن 

"مـن عـاد إىل املدينـة مؤخـرًا مـن قـادة 

وجنـود للنـرصة، هـم أبنـاء حلـب املدينة، 

غادروهـا قبـل حـوايل عـام ونصـف إىل 

إدلب وريفها، للمشـاركة مبعـارك التحرير 

هنـاك، وبعـد انتهـاء املهمة بنجـاح، عادوا 

مناطقهـم وأحيائهـم". إىل 

وأكـد املتحدث أن "هؤالء القـادة والعنارص 

الفصائـل، وشـاركوا يف  تعرفهـم جميـع 

تحريـر أحيـاء املدينة سـابًقا، وليـس لهم 

أي مطامـع أو مكاسـب يف املدينـة"، عى 

تعبره. حـد 

فوجـدوا وضـع حلـب  "عـادوا  وأضـاف 

مأسـاويًا للغايـة، فهـي عـى وشـك قطع 

الطريـق عليهـا ومحارصتهـا، إضافـة إىل 

القصـف بالراميـل، ورأوا أن نقاط الرباط 

هـي ذاتهـا كـا كانـت عليـه منـذ عامن، 

إن مل تكـن تراجعـت للخلـف"، معتـرًا أن 

"هـذه األسـباب هـي مـا دفعـت الجبهـة 

إلرسـال تعزيـزات إىل املدينة لسـد النقاط 

بأعـال  للقيـام  مهمـة،  يرونهـا  التـي 

عسـكرية بشـكل أكـر ضـد العـدو".

هـذا األمر "نتـج عنه شـائعات وردود فعل 

عكسـية من قبل بعض الفصائـل واأللوية، 

حـي  يف  الشـام  أحـرار  حركـة  ومنهـا 

السـكري"، بحسب السـوري، الذي أوضح 

"أرسـلوا تهديـًدا للنرصة بـأن تخي مقرها 

يف السـكري أو تخـرج املقاتلـن بالقـوة 

خـالل 24 سـاعة، فـكان مـن الطبيعي أن 

وشـبابه  املقـر  لحايـة  الحواجـز  ننـرش 

وأردف  عـرشة"،  حـوايل  عددهـم  البالـغ 

"األمـر انتهـى بشـكل ودي".

"اآلن  بالقـول  حديثـه  املتحـدث  واختتـم 

ندخـل مرحلـة جديـدة بتشـكيل حواجـز 

مشـرتكة بـن جميـع فصائـل حلـب".

وأما عـن اعتقال املـؤذن زكريا البسـتاين، 

فتحفـظ املتحـدث باسـم املكتـب اإلعالمي 

عـى الـرد، معتـرًا أن الحادثـة تحتاج إىل 

أقـوال  وأخـذ  والتحقيـق  الواقـع  معاينـة 

الطرفـن، أي أنهـا "مسـألة قضائية بحتة 

أكـر مـن كونهـا رأي"، عـى حـد قوله.

يتزامـن هـذا التحـرك للنـرصة، مـع تقدم 

النظام يف ريف حلـب الجنويب، وتحركات 

تنظيم "الدولة" ووحـدات الحاية الكردية 

وجيـش الثـوار يف املناطـق الشـالية، ما 

يثـر قلًقـا أكر مـن تبعـات هـذا التحرك 

. وتوقيته

وفيـا يـرى البعـض أن هناك أيـادي خفية 

تسعى لـ "شـيطنة" جبهة النرصة، وإظهار 

جانب "الغلو والتطـرف" يف أعالها، مقابل 

"طمس" مـا قدمته مـن إنجازات عسـكرية 

عـى األرض، يتهمهـا آخرون بحرف مسـار 

والسـعي  السـوري،  النظـام  ضـد  الثـورة 

إلقامـة "إمـارة" لها يف سـوريا.

حاجز لجبهة 
النصرة في 

المناطق المحررة 
شمال سوريا

18 كانون األول 
 2016

)عنب بلدي(

جميع فصائل الشمال السوري تتوجس من أن جبهة النصرة 
تنوي قتالها، الجبهة بحاجة لبناء ثقة ال تقويضها، إخواننا 

في جبهة النصرة، معركتنا ومعركتهم ضد النظام واحدة 
وال فرق بين دماء الشهداء، ولكن يخدعكم من يقول إن 

األمور بين الفصائل بخير

أنشأت جبهة النصرة حواجز ومقرات جديدة داخل مدينة حلب، بشكل مفاجىء ودون أي 
توضيح، تزامًنا مع عمليات خطٍف جعلت ناشطي المدينة وسكانها يتخوفون من تبعات 

هذا التحرك وأهدافه.

جبهة النصرة:  المقاتلون هم أبناء حلب
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عشرة خروقات ُسجلت خالل المرحلة األولى

"هدنة الوعر" في حمص  تدخل مرحلتها الثانية
جودي عرش - حمص 

أحـرزت هدنـة حـي الوعـر تقدًمـا، بعـد 

دخـول املرحلـة الثانيـة منها حيـز التنفيذ، 

لكـن  الجـاري،   الثـاين  كانـون  مطلـع 

الحالـة  لتحسـن  كافيًـا  يكـن  مل  التقـدم 

اإلنسـانية داخـل الحـي، يف ظل اسـتمرار 

الغذائيـة  املـواد  إدخـال  النظـام  رفـض 

األساسـية والرضوريـة، إضافـة إىل الدواء 

والسـرومات.

أن  يُسـتبعد  مل  األوىل،  املرحلـة  وخـالل 

لخـوض  مؤهـل"  "غـر  النظـام  يكـون 

الجـوالت الالحقة، بعد فشـله يف السـيطرة 

عـى القـوات الشـيعية املحيطـة بالحـي، 

ويف تـدارك الخروقـات التـي وثقت خالل 

املرحلة. تلـك 

المدنيون في ظل الهدنة 
وفـد إغـايث رفيـع املسـتوى، دخـل حـي 

الثـاين  كانـون  مـن  العـارش  يف  الوعـر 

منظمـة  عـن  ممثلـن  ضـم  الجـاري، 

العامليـة،  األغذيـة  وبرنامـج  اليونيسـيف، 

الالجئـن،  لشـؤون  السـامية  واملفوضيـة 

مـن  األخـر  الثلـث  دخـول  مـع  تزامًنـا 

املسـاعدات اإلنسـانية، وفق الناشـط جالل 

التـالوي.

يف  كبـر"  "نقـص  إىل  أشـار  التـالوي 

املسـاعدات اإلنسـانية التـي دخلـت الحي، 

والطحـن،  والزيـت  واملعكرونـة  كامللـح 

باعتبارهـا مـن أكـر املـواد نـدرًة والتـي 

يحتاجهـا األهـايل، وهـذا يعني أن السـلل 

الغذائيـة ال ميكـن أن تكفـي العائلـة مـدة 

شـهر، عـى حـد وصفـه.

ودعـا التـالوي يف حديثه لعنـب بلدي، إىل 

دعـم املطابـخ الجاعيـة ضمـن الحي، يف 

ظـل القـدرة الرشائيـة الضعيفـة لألهايل، 

بسـبب قلة املـوارد وانعـدام فـرص العمل، 

وسـوء الوضـع داخل مراكز اإليـواء، مؤكًدا 

عـى رضورة اسـتمرار املسـاعدات بشـكل 

دوري.

وتحتـاج مراكـز اإليواء إلصالحات شـاملة، 

املسـاعدات  أن  وأوضـح  التـالوي،  وفـق 

اإلنسـانية ال تتضمـن أغطيـة وال عـوازل، 

كـا أن السـلل الصحيـة خلـت مـن حليب 

التعقيـم. والحفاضـات، ومـواد  األطفـال، 

بداية المرحلة الثانية من الهدنة
اجتاع ضـم طـريف الهدنة، يف السـادس 

مـن كانـون الثـاين الجـاري، قُيّمـت فيـه 

نتائـج املرحلـة األوىل، وأعلـن عـن دخول 

املرحلـة الثانيـة حيـز التنفيـذ، وتتضمـن 

والبـدء  العامـة  املنشـآت  تفعيـل  إعـادة 

بتجهيزهـا، و دخـول املهجريـن إىل الحي، 

إضافة إىل اسـتمرار دخول املـواد الغذائية، 

ومـاديت الغـاز واملحروقـات.

إضافة إىل ما سـبق تشـمل املرحلـة الثانية، 

خلفيـة  عـى  املوقوفـن  رساح  إطـالق 

األحـداث واملحتجزيـن لدى اللجنـة األمنية، 

املتوسـط  السـالح  يقابلـه تسـليم نصـف 

والثقيـل، وفًقا للرشوط املقدمة، وسـيجمع 

يف مشـفى "الر"، تحـت إرشاف لجنة من 

الطرفـن، وفـق معلومـات سـابقة حصلت 

عليهـا عنـب بلدي.

ونـرشت لجنـة التفـاوض بيانًـا، إليضـاح 

بعـض النقـاط املهمـة املرتبطـة بتطبيـق 

الهدنـة يف الحـي، اعتبـاًرا مـن 6 كانـون 

الثاين الجاري، وتشـمل دخـول كافة املواد 

الغذائيـة بـدون تضييق الحواجـز املحيطة، 

وإدخـال املحروقات و توزيعهـا ضمن آلية 

تنظيميـة، إضافـة إىل عـودة املهجرين إىل 

الحـي، اعتـاًدا عـى آليـة ملكيـة املنازل، 

واسـتئناف عمـل حاجـز املهندسـن الذي 

أغلـق، نهايـة كانـون األول املايض.

خروقات المرحلة األولى تنذر 
بالفشل 

غضـب يف األحيـاء املوالية، ومتـرد القرى 

الشـيعية األربعـة املحيطـة بالحـي عـى 

بـه   خرجـت  مـا  هـذا  النظـام،  قـرارات 

محـاوالت  بعـد  خاصـة  األوىل  املرحلـة 

القـوات الشـيعية  عرقلـة اجتـاع التقييم 

الـذي جـرى بـن طـريف الهدنـة، نهايـة 

ثالثـة  تعـرض  إذ  املـايض،  األول  كانـون 

مـن مقاتـي املعارضـة إلطـالق نـار مـن 

قبـل القـوات يف الجزيـرة السـابعة، مـا 

اثنـن منهـا. أودى بحيـاة 

ووصـف ناشـطون العمليـة بأنهـا أشـبه 

بـ"اإلعـدام امليـداين"، ونـرشوا تسـجياًل 

الهـالل  عنـارص  سـحب  يظهـر  مصـوًرا 

األحمـر املقاتلن بدون سـالح، بعـد ادعاء 

اللجـان الشـعبية يف الحـي، أنهـم أوقفوا 

مفخخـن  النتحاريـن  تسـلل  عمليـة 

أن  الناشـطون  واعتـر  ناسـفة،  بأحزمـة 

اجتـاع  إلفشـال  تهـدف  العمليـة  هـذه 

كامـل. والهدنـة بشـكل  التقييـم 

ومل يكـن مـا سـبق ذكـره، الخـرق الوحيد 

عـرشة  سـبقه  بـل  الهدنـة،  طـال  الـذي 

خروقـات كان أبرزهـا اعتقـال أحـد أعضاء 

جبهـات  واسـتخدام  التفـاوض،  لجنـة 

الحـي لقصـف مناطـق معارضـة كالريف 

مـن  عـدد  إصابـة  إىل  إضافـة  الشـايل، 

املدنيـن قنًصا، ومنـع دخول بعـض املواد 

وامللـح.  كاألدويـة  األساسـية، 

قـوات املعارضـة عـزت هـذه الخروقـات، 

سـيطرة  عـن  الشـيعية  القـوات  لخـروج 

بخطـة  األخـر  التـزام  وعـدم  النظـام، 

العمليـة  يهـدد  األوىل، مـا  املرحلـة  سـر 

معـر  فأغلقـت  مسـتقباًل،  التفاوضيـة 

مـن  املدنيـن  عـى  "حفاظًـا  املهندسـن 

االعتقـال". أو  الخطـف 

ويعـاين حـي الوعـر مـن نقص حـاد يف 

املـواد األساسـية، وتلقـى وعـوًدا برتحيـل 

والقامـة،  األنقـاض  مـن  طـن  ألـف   30

إال أن أيًـا مـن الوعـود مل تنفـذ بعـد،  يف 

ظل رفـض النظام بشـكل مسـتمر، إدخال 

األدويـة و املواد اإلسـعافية رغـم انعدامها، 

الحي.  لنشـطاء  وفًقـا 

هيثم بكار - الغوطة الشرقية 

نـزح معظـم أهـايل مـدن وبلـدات منطقـة املـرج يف 

ريـف دمشـق، تحت وطـأة ظروف إنسـانية مأسـاوية، 

يف ظـل الـرد الشـديد، وتوجهـوا نحـو عمـق الغوطة 

الرشقيـة، باحثـن عـن مـأوى وطعـام يسـد رمقهم.

وجـاء نزوح األهـايل عقب اسـتمرار الحملة العسـكرية 

التي تشـنها قوات األسـد، مبساندة امليليشـيات العراقية 

واللبنانيـة والطائـرات الحربية الروسـية، منـذ أكر من 

ثالثة أشـهر عـى املـرج، يف محاولـة للسـيطرة عليها، 

يف الوقـت الـذي تصـّد فصائـل املعارضة املسـلحة تلك 

لهجات. ا

الصحفي أسـامة املـرصي، تحدث عن أوضـاع النازحن 

الذيـن فـروا من املرج، وقـال إن معظمهم  يعيشـون يف 

مناطق افرتشـوا فيها األرض والتحفوا السـاء.

وأملـح املرصي يف حديثـه لعنب بلدي إىل أن مؤسسـات 

إغاثيـة تجهـز مخيـات للنازحـن يف منطقـة املـرج، 

أن معظمهـم ال ميلكـون منـازل تؤويهـم، وال  مؤكـًدا 

أسـقف ترد الـرد عنهـم، وال حتـى مدافئ تكـون عونًا 

ألطفالهـم، عـى حـد وصفه.

7500 عائلة نزحت خالل ثالث سنوات
ووثـق املكتب اإلغـايث املوحد يف الغوطـة الرشقية  نحو 

7500 عائلـة، نزحـت من قـرى وبلدات املـرج إىل باقي 

مـدن وبلـدات الغوطـة الرشقيـة، التـي تـرزح تحـت 

حصـار منـذ أكر مـن ثالث سـنوات.

360 منـزاًل تدمـرًا كامـاًل،  كـا وثـق تدمـر قرابـة 

إضافـة إىل ترضر نحـو 1400 آخرين بـأرضاٍر وصفها 

بـ"البالغـة"، واسـتهداف خمسـة مراكـز طبيـة دمـر 

أحدهـا بالكامـل، فيا تعرضـت عرش مـدارس وروضتا 

أطفـال للقصـف، مـا أدى لخروجهـا عـن الخدمة.

مدير قسـم العالقـات العامة يف املكتب اإلغـايث املوحد، 

محمـد غـزال، تحـدث لعنـب بلدي، عـن املشـاريع التي 

أطلقهـا إلغاثـة نازحـي املـرج منـذ بدايـة املعـارك يف 

املنطقـة،  وقـال إن مطابخ املكتـب تحت اسـم "املطبخ 

ـرة  الخـري"، تقـدم وجبـات الطعـام للعائـالت املَُهجَّ

واملنكوبـة، إضافـة إىل توزيـع ربطـات الخبز.

وطـرح املكتـب مرشوع إعـادة تأهيـل املنـازل، ويهدف 

جـراء  املتـرضرة  املنـازل  ترميـم  إىل  غـزال،  بحسـب 

القصـف الـذي تتعرض لـه الغوطة الرشقيـة، من خالل 

مكاتـب اإلسـكان التابعـة له.

اإلسـعافية،  الغذائيـة  السـلل  مـرشوع  يوفـر  بينـا 

مسـاعدات غذائيـة وطبيـة لألهـايل يف ظـل القصـف 

املتكـرر الـذي زاد يف الفـرتة األخـرة، وال سـيا عقب 

التدخـل الـرويس املبارش، وخاصـة يف املناطق املجاورة 

للعاصمـة والغوطـة الرشقيـة، وفـق غـزال.

ويديـر املكتـب مرشوًعـا آخـر، يؤّمن من خاللـه البيض 

الغوطـة  يف  واملصابـن  للمـرىض  والتمـر،  والحليـب 

الرشقيـة، الذيـن يعانـون مـن نقـص التغذيـة، يف ظل 

نقـص األدويـة الالزمـة للعالج، وقـال غـزال إن عوائق 

كثـرة حالـت دون الوصـول لهـذه الفئـة، موضًحـا أن 

املـرشوع يسـتهدف ألفـي مصـاب، يحصـل كل منهـم 

عـى سـلة تحـوي جميع املـواد.

مراسـل عنـب بلـدي التقى أبو منصـور، أحـد النازحن 

مـن بلـدة مرج السـلطان وأب لثالثـة أطفـال،  وقال إنه 

خـرج مـع عائلته ومـا اسـتطاعوا حملـه من ثيـاب من 

منزلـه يف املرج، وتوجـه إىل بلـدة الشـيفونية، مضيًفا 

الخّريـن  أحـد  جـاء  حتـى  العـراء  يف  ليلـة  "مكثنـا 

واسـتضافنا يف منزلـه".

أمـا أم حسـن، وهـي أرملـة لديهـا طفـالن، ونازحـة 

مـن بلـدة النشـابية، اعتـرت أنها فقـدت أعز مـا متلك 

بنزوحهـا عـن منزلهـا، قائلـة "شـكرًا لـكل من سـاعد 

وكل مـن يقـدر أن يخفـف عنـا، ولكن مـا أعطتنـا إياه 

إحـدى املؤسسـات وال أعـرف مـن هـي، مـن حطـب 

وطعـام ال يكفينـا شـيئًا".

وتقـع منطقـة املـرج يف القسـم الرشقـي مـن الغوطة 

منهـا:  وقريـة  بلـدة   28 وتضـم  لدمشـق،  الرشقيـة 

النشـابية، ونولـة، وبزينـة، ومـرج السـلطان، وحتيتـة 

الجرجـش، وبـاال، وقـد تعرضـت لحملـة رشسـة مـن 

قبـل قـوات األسـد، منـذ بدايـة الثـورة السـورية، نظرًا 

ألهميتهـا االسـرتاتيجية، وصعدت القوات مـن هجاتها 

عـى املنطقـة، يف التاسـع مـن ترشيـن األول املايض. 

المكتب اإلغاثي الموحد في الغوطة الشرقية: 7500 عائلة نزحت خالل ثالث سنوات

نزوح أهالي المرج متواصل مع استمرار المعارك فيها

توزيع مياه 
الشرب في 
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كارثة إنسانية تهدد 180 ألف شخص  

أهالي دير الزور منقسمون حول دخول 
"الدولة" األحياء المحاصرة 

 سيرين عبد النور - عنب بلدي 

الشـابة التـي تجـاوزت الــ 34 من عمرهـا قالت 

إنهـا ال متلـك سـوى االنتظـار، وتابعـت محدثـة 

نفسـها "ال نريـد أن نسـتبدل ظاملًـا بأظلـم"، يف 

إشـارة إىل أن أهـايل ديـر الـزور، باتـوا يـرون 

املـوت مـن حصـار النظـام السـوري مـن جهـة، 

وتنظيـم "الدولـة" مـن جهـة أخـرى.

رغم الجوع وارتفاع األسـعار، إال أن أغلب السـكان 

يرفضـون دخـول التنظيم، "والغـرق يف الظالم"، 

عى حـد تعبر أحـد األهايل هنـاك، والذي أشـار 

إىل مـا حـدث يف املناطـق التـي سـيطر عليهـا 

التنظيـم مـن خـراب ونهـب وتهجر، مستشـهًدا 

بانخفـاض عدد السـكان إىل أكر مـن %80، بعد 

هجـرة معظم السـكان، فـراًرا من ويـالت التنظيم 

وصفه. حـد  عى 

تضارب في اآلراء حول دخول التنظيم 
األحياء المحاصرة

يف مـكان آخـر، وعـى بعـد شـارع مـن جبهات 

القتـال، داخـل حـي الجبيلة الـذي يسـيطر عليه 

التنظيـم، يقطـن الحـاج أبو بكر، الـذي يرص عى 

عدم مقارنـة التنظيم بالنظام، فهـو يرى يف األول 

"حاكًا رشعيًا مسـلم الدين سـني املذهـب، يعمل 

عـى إعـالء كلمـة اللـه وتحكيـم رشعـه"، بينـا 

اعتـر الثـاين "نصريًا كافـرًا اليجـوز الخضوع 

لحكمـه يف أي حال".

ويجـزم الرجـل األربعينـي، الـذي يقيـم يف أحد 

الحـي،  يف  املاليـة  مبنـى  مـن  القريبـة  األقبيـة 

"بـرضورة خـوض طريـق التحريـر مهـا كلـف 

األمـر للخـالص مـن الطواغيـت".

وتوافـق معظـم األهـايل، الذيـن اسـتطلعت عنب 

بلـدي آراءهـم، مـع رأي "أبـو بكـر"، مدللن عى 

ذلـك "بالخـر" القـادم إىل املناطـق املحـارصة، 

عقـب فـك الحصـار وإدخـال املـواد الغذائيـة يف 

التنظيم. ظـل سـيطرة 

أصـوات قليلـة مـن أبنـاء ديـر الـزور، رفضـت 

دخـول التنظيـم، كون ذلك سـيكلف أعـداًدا كبرة 

مـن الضحايـا بـن املدنيـن، عـى حـد وصفهم، 

ومنهـم الحـاج محمد، الـذي رفض تعليـل موقفه، 

مكتفيًـا بالدعـاء والفـرج عـى جميع السـورين.

بعـض الناشـطن، الذيـن التقتهـم عنـب بلـدي، 

وافقـوا عـى بيـان رأيهـم بشـكل علنـي، ومنهم 

الشـاب عـي، ابـن منطقـة ديرالعتيـق، يف حـي 

القصـور، ووصـف مـا يجري بــ "املخـزي"، إذ 

كيـف يصفق هـؤالء املخدوعـون ملن يدمـر بلدهم 

ويقتـل أهلهـم، عـى حـد قوله.

الشـاب الـذي يرصعـى وصفهـم بــ "املغيبـن 

السـورية"،  األحـداث  تاهـوا يف فـوىض  الذيـن 

قّسـم األهـايل يف املدينة إىل ثـالث رشائح، األوىل 

فكريًـا  أعالـه  بتقبـل  وتندفـع  للتنظيـم  متيـل 

وإيديولوجيًـا، والثانيـة تـرى أن دخـول التنظيـم 

إىل الجـورة والقصـور "انتقام من األسـد ونظامه 

واملؤيديـن لـه"، بينا تهلل الثالثـة ألي حدث دون 

حسـاب نتائجـه، معتـرًا أن الرشائـح الثـالث ال 

تبـايل مبصـر عـرشات اآلالف من املدنيـن الذين 

ويهجرون. يقتلـون  قـد 

بيـد  املناطـق  هـذه  سـقوط  أن  عـي،  ويؤكـد 

التنظيـم، سـيؤدي إىل تهجر أكر مـن 180 ألف 

شـخص، هـم آخـر مـن بقـي مـن أهـايل املدينة.

وليسـت املـرة األوىل التـي يهاجـم فيهـا تنظيـم 

األهـايل  لكـن  املحـارصة،  األحيـاء  "الدولـة"، 

يعترونهـا "األكـر دمويـة"، فقد حـاول التنظيم 

اقتحامهـا أكـر مـن ثـالث مـرات سـابًقا، وكانت 

إحداهـا بقيـادة "أبـو عمـر الشيشـاين"، وزيـر 

التنظيـم. الحـرب يف 

مجزرة البغيلية بين مؤيد ومعارض
نفـى ناشـطون مـن ديـر الـزور، تنفيـذ التنظيم 

مواليـة  قنـوات  بـث  بعـد  املدينـة،  يف  مجـازر 

للنظـام خـر مقتـل أكـر مـن 280 شـخًصا يف 

منطقـة البغيليـة عـى يـد عنـارص التنظيـم.

فيـا أوضحـت مصـادر مقربـة مـن التنظيـم أن 

جميـع من أعـدم هم مـن املوالـن للنظـام، وعلّق 

أحـد الناشـطن لعنـب بلـدي قائاًل "نـيس بعض 

الناشـطن املجهـر الـذي يسـتخدمونه عـادة يف 

الجرائم". وصـف 

الشـاب الـذي رفـض ذكـر اسـمه معلـاًل "خليني 

مجهـول مثـل مدينتي"، اعتـر أنه من املؤسـف أن 

يتحـول مـن كان يتاجر بجـوع أهـايل املدينة، إىل 

مطالٍب بالقصـاص ممن أعدم، مضيًفا "سـال الدم 

غزيـرًا هنـاك لكنـه حـرك القليل مـن الضائر".

عـدد قليـل مـن األهـايل الذيـن اسـتطاعوا الفرار 

مـن التنظيـم، واللجوء إىل حـي الجـورة، وصفوا 

أن  معظمهـم  وأكـد  "املـروع"،  بــ  حـدث  مـا 

عوائـل كاملـة أعدمـت عـى يـد عنـارص التنظيم 

بعـد اقتحـام منازلهـم يف منطقـة البغيليـة، فيا 

احتجـزت عـرشات العوائـل التـي حاولـت الفرار، 

يسـيطر  أخـرى  مناطـق  إىل  التنظيـم  ونقلهـم 

عليهـا، عـى حـد وصفهم.

تحركاتـه خـالل  مـن  "الدولـة"  تنظيـم  وكثـف 

األيـام املاضيـة، عـى عـدة جبهـات، واسـتهدف 

قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة  املحـارصة  األحيـاء 

يف  األهـايل  يعيـش  بينـا  باملدفعيـة،  النظـام 

األحيـاء ظروفًا إنسـانية صعبـة، نتيجـة الحصار 

املتواصـل منـذ أكـر مـن 12 شـهرًا.

وتـرزح هـذه األحيـاء التـي تضـم حـوايل ربـع 

املـواد  مليـون نسـمة، وسـط نقـص شـديد يف 

الغذائيـة، كـا عانـت يف األيام األخـرة من نقص 

يف مـاديت الطحـن والخبـز وانقطـاع امليـاه.

ألف مصاب في ثالثة أشهر 
والمجلس المحلي يتحرك 

لتأمين بدائل 

تلوث مياه الشرب 
في درعا ينشر التهاب 

 A الكبد الوبائي

 طارق أبو زياد - إدلب 

يعمـل السـوريون يف مناطـق الشـال املحـررة 

عـى إيجـاد بدائـل لتعويـض نقـص الكهربـاء، 

يف ظـل توقـف العنفـات الرئيسـية عـن العمـل 

القطاعـات  أبـرز  أحـد  يف  الكبـر  والرتاجـع 

الكهربائيـة  املولـدات  فكانـت  الحيويـة، 

والبطاريـات وألـواح الطاقـة الشمسـية أبرزهـا، 

اسـتخدام  إىل  املواطنـن  بعـض  لجـأ  وأخـرًا 

الكهربـاء. لتوليـد  الهوائيـة  املـراوح 

المروحة الهوائية تغطي ٪70 من 
االحتياج

مروحـة توليـد الكهرباء تؤمن %70 مـن االحتياج 

الـكي للعائلـة، وفًقا لسـعد املهنا، صاحـب متجر 

بيـع وتركيـب أجهـزة الطاقـة البديلـة يف رساقب 

بريـف إدلـب، وأوضـح يف حديثه لعنـب بلدي أن 

"النـوع املنترش يؤّمـن قـوة 1500 واط كهربايئ، 

وهذا مـا يكفي لتشـغيل اإلنارة والتلفـاز واألجهزة 

البسـيطة". الكهربائية 

لكـن ال ميكـن االعتـاد عليهـا بشـكل كامـل، فال 

بـد مـن لـوح طاقـة شمسـية إىل جانـب املروحة، 

للحصـول عى كهربـاء مجانيـة بالكامـل، وميكن 

أخـرى، وفًقـا  أي وسـائل  بهـا عـن  االسـتعاضة 

. للمهنا

وأشـار سـعد املهنـا إىل أن تكلفـة املروحـة تتباين 

بحسـب نوعهـا واسـتطاعتها وملحقاتهـا، فالنوع 

املنتـرش حاليًا هـي "املروحـة الرتكيـة"، وتكلفتها 

بـن 1100 إىل 2000 دوالر أمريـي.

لشـحن  كهربـاء  منظـم  املروحـة  مـع  يـأيت 

البطاريـات، ورافـع جهـد 220 فولـط، ويسـتثنى 

مـن سـعرها البطاريـة ومعـدات التوصيـل، والتي 

قـال عنهـا املهنا إنهـا "ذات سـعر بسـيط، ونقوم 

للزبـون". برتكيبهـا مجانًـا 

سلبيات وحلول ممكنة
عـالء الديـن الشـامي، مواطـن مـن بلـدة تفتناز، 

اسـتعاض عـن املروحـة الرتكيـة بأخـرى مصنعة 

محليًـا بطـرق بدائيـة، نظـرًا لتكلفـة "الرتكيـة" 

باهظة. اعترهـا  التـي 

وقـال لعنب بلـدي، إن التكلفـة الكبـرة للمروحة 

الجاهـزة دفعـه إىل االسـتعاضة عنهـا مبروحـة 

مصنعـة يدويًـا، تقـوم بتوليـد الكهرباء "بشـكل 

جيـد"، وهـي عبـارة عـن مروحـة تشـّغل مولـًدا 

كهربائيًـا بقـوة الريـاح.

واعتر الشـامي أن "مولـد السـيارة )دينمو( يفي 

باألمـر، فهـو يولـد كهربـاء 12 فولـط، وتكـون 

القـوة حسـب رسعـة الحركـة، ويوصـل لبطارية 

يقـوم بشـحنها بشـكل مسـتمر متاًما كـا يعمل 

يف السـيارة، وكلفنـي األمـر 300 دوالر فقـط".

ال تعتـر املـراوح مجديـة يف كل األوقـات، فهـي 

تتطلـب رياًحـا قويـة ومسـتمرة، وهـذا األمـر قد 

ينعـدم أحيانًـا، وفق رأي عـادل كريتي، النـازح من حاة 

إىل مدينـة إدلـب، واعتر أن "املـراوح الهوائيـة مخصصة 

للمرتفعـات والجبـال ليمكنها العمل بشـكل جيـد، عدا عن 

تكلفتهـا املرتفعـة، فبثمـن واحـدة ميكنـك تشـغيل املولدة 

الكهربائيـة ملـدة سـنتن وتحصل عـى كهربـاء مضمونة، 

ووجـود األمبـرات يغنيك عنهـا أيًضا".

وأوضـح الكريتـي أن توليـد الكهرباء بقوة غـر منتظمة 

يـؤدي إىل أعطـال يف البطاريـات واألجهـزة الكهربائيـة، 

فالريـاح غـر ثابتـة وهـذه مشـكلة إضافيـة، عـى حـد 

تعبـره، لكنـه رآهـا طريقة مفيـدة إن متت وفق مشـاريع 

كبـرة، تولـد الكهرباء عـن طريقهـا بشـكل نظامي.

"الطاقـة النظيفـة" دخلـت املناطـق "املحـررة" ال حفاظًا 

عـى بيئتهـا مـن التلـوث، أو إيجـاد بدائـل عن املشـتقات 

النفطيـة التـي تعتر املـادة الخام األبـرز لتوليـد الكهرباء 

إىل جانـب الغـاز الطبيعـي، وإمنـا لتوفر قدر بسـيط من 

اإلضـاءة والتريـد بعدما أصبحـت هذه الحاجة األساسـية 

نادرة يف سـوريا.

مدرسة في شارع 
سينما فؤاد 

بدير الزور 2013
)عنب بلدي  

أرشيف(

تراقب حنان زجاج النافذة المكسور إثر ضغط االنفجارات، وهي تردد 
"كأن عاًما من الحصار والجوع والقذائف التي تستهدفنا ال يكفي".

 جمال إبراهيم - درعا 

تحصـل درعـا عـى املياه بشـكل رئييس مـن بحريت 

األشـعري ومزيريـب غـرب املدينة، وقد تعـرض الخط 

جـراء  ألعطـال  البحرتـن  مـن  املدينـة  إىل  القـادم 

الرسقـة والقصـف، كـا زاد الوضع سـوًءا قطع رشكة 

امليـاه يف حكومـة النظام امليـاه عن املدينة، مـا جعلها 

دون مـاء ألشـهر طويلـة، وبالتـايل اضطـر السـكان 

إىل رشاء ميـاه اآلبـار غـر النظيفة متاًمـا والتي كانت 

سـببًا يف انتشـار كثر مـن األمراض.

وقـال الدكتـور محمـد أبو سـالم، أحـد اطباء مشـفى 

عيـى عجـاج امليـداين، لعنب بلـدي، إن "تلـوث مياه 

الـرشب أدى إىل انتشـار مـرض التهاب الكبـد الوبايئ 

ويسـبب  املـرض  يتطـور  أن  وميكـن  )الرقـان(،   A

قصـور كبـد أو اعتـالل كبد دماغـي ما يسـبب الوفاة.

ويشـر الطبيـب إىل أن الفايـروس ينتقـل عـن طريق 

تلـوث املياه والطعام غالبًا، وسـبب انتشـاره يف مدينة 

درعـا هـو "تلوث ميـاه الـرشب"، وخالل الفـرتة التي 

انقطعـت فيهـا امليـاه عـر الخـط الرئيـى املغـذي 

للمدينـة، اعتمـد الكثـر مـن األهـايل عى ميـاه اآلبار 

يف "وادي الزيـدي" الـذي ال يبعد عـن مجرى الرصف 

العـام سـوى أمتار قليلـة، فانترش مرض التهـاب الكبد 

بشـكل مفاجـئ، وخاصـة يف أيـام الصيـف، حيـث 

سـاهمت قلـة املياه وتراجع مسـتويات النظافـة العامة 

انتشـاره. يف زيادة 

وبحسـب الطبيـب بـدأ املشـفى باسـتقبال عـدد كبر 

مـن الحـاالت وصلـت مـن 10 إىل 15 حالـة يوميًا، إذ 

تجـاوز عـدد الحـاالت املصابة ألـف حالة خـالل ثالثة 

أشـهر، وزادت املشـكلة أثناء دوام املـدارس، حيث كان 

األطفـال أكـر مـن عـاىن وفـق مـا يقـول املهنـدس 

مؤيـد أبازيـد، رئيس املجلـس املحي يف مدينـه درعا.

املـرض،  انتشـار  عـى  املحـي  املجلـس  مـن  وكـرد 

أكـد أبازيـد أن املجلـس سـاهم يف تأمـن ضـخ املياه 

الرئيـيس، وأجـرى فحوصـات  الخـط  للمدينـة عـر 

للميـاه، وكانـت النتيجـة أن املياه غـر صالحه للرشب.

كا أنجـز املجلس حملـة توعية لتجنب األمـراض التي 

تسـببها امليـاه، ولكن رخـص سـعر الصهريج يف ظل 

الظـروف االقتصاديـة الراهنه جعل رشاء امليـاه امللوثه 

أخـف عبئًـا.  كـا يعمـل املجلـس املحـي حاليًـا عى 

مـرشوع اسـتجرار مياه مـن عدد مـن اآلبـار املحيطة 

باملدينـة إىل خـزان يف درعـا البلـد، وربطه بالشـبكة 

الرئيسـية كمصـدر ثان السـتجرار امليـاه للمدينة.

"المراوح الهوائية"
مصدر جديد للكهرباء في الشمال السوري

http://www.enabbaladi.org/archives/61823
www.enabbaladi.org/archives/61825
http://www.enabbaladi.org/archives/61823
http://www.enabbaladi.org/archives/61818
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حذام زهور عدي 

قبل أن تغزو روسـيا سـوريا عسـكريًا، 

للنظـام  الرئيسـية  الداعمـة  كانـت 

باألسـلحة  وتزويـًدا  األسـدي، سياسـيًا 

األمنيـة  معالجتـه  يف  يحتاجهـا  التـي 

للثورة السـورية، والحامية الدبلوماسـية 

لـه يف مجلـس األمـن ومنظـات األمم 

املتحـدة. وبالرغـم مـن انحيازهـا التام 

مـرة  كل  يف  تطلـق  كانـت  فقـد  لـه 

السـورين  فيهـا  توهـم  ترصيحـات 

واملجتمـع الـدويل مبوقف شـبه محايد 

ورغبـة بإيجاد حٍل سـيايس للمشـكلة. 

تعمـد  كانـت  ذاك،  موقفهـا  ولتأكيـد 

ذوي  املعارضـن  بعـض  اسـتدعاء  إىل 

املصداقيـة، وتُلغمهـم بوجـوه تصنعهـا 

عليهـا،  املعارضـة  أقنعـة  واضعـة 

محتفظـة يف أعاقهـا باملـواالة لنظـام 

مبؤمتـر  وخرجـت  األسـدي،  اإلرهـاب 

كانـا  اللذيـن  والثـاين،  األول  موسـكو 

واإلخـراج  التأليـف  سـيئة  مرسحيـة 

والتمثيـل. ثـم أتبعتهـا- بـكل صالفة 

ووقاحـة- مبؤمتـر األسـتانة الـذي كان 

االشـمئزاز. تثـر  سـوداء  كوميديـا 

كانـت السياسـة الروسـية تلعـب لعبـة 

الوجهـن، الوجه املتظاهـر بالحرص عى 

السـلم من خالل املؤمتـرات والترصيحات 

التـي تنكرها بعـد لحظات مـن إصدارها، 

ووجـه االسـتمرار بالدعـم الكامل لألسـد 

ونظامـه. وبن هـذا وذاك تخـرج أصوات 

الـرويس،  بالحـراك  تتفـاءل  سـورية 

وأخـرى تعرف مضمونه لكـن تاريخها ال 

يسـمح لهـا أن تخـرج من فرقـة التطبيل 

والتزمـر التـي اعتـادت عليها. 

روسـيا اليـوم تلعـب اللعبـة ذاتهـا يف 

مـع   "3 "جنيـف  ملؤمتـر  التحضـر 

الفـارق، إذ بعـد مؤمتـري فيينـا اللذين 

قريبـة  لقبـول حـدود  بهـا  اضطـرت 

مـن الوضوح مـن أجل الحل السـيايس، 

وافقـت  الـذي  األمـن  مجلـس  وقـرار 

عليـه، كان عليهـا أن تكـون أكـر جدية 

يف تناولهـا للمسـألة، فاملراوغـة واللعب 

أصبـح مكشـوفًا، وكيف ال يكـون كذلك 

وطائراتهـا تعيـث مجـازر يف السـاء 

واألبريـاء  األطفـال  ودمـاء  السـورية، 

صبغت ضمـر العـامل بالحمـرة القانية 

حتـى غطـت عـى أي ادعـاء لهـا بأنها 

غـزت سـوريا مـن أجـل داعـش، أو من 

بوتـن  لكـن  السـالم.  تحقيـق  أجـل 

عـى  مرصيـن  مايـزاالن  والفـروف 

عـى  هنـا  نحـن  الحقيقـي:  موقفهـا 

التـي  املؤمتـرات  أوراق  وبيدنـا  األرض، 

األرض حـزب  صنعناهـا، ومعنـا عـى 

كـردي يتلطى وراء شـخصيات سـورية 

وهميـة، لن ميـر حل إال مـن خاللنا وكا 

نخطـط لـه. مـاذا تريـد روسـيا اليوم؟ 

وهـل متلك رغبـة حقيقيـة بالتوصل إىل 

اتفـاق معقـول نسـبيًا لسـوريا؟

روسـيا تريـد إنهـاء املقاومـة املسـلحة 

لنظـام األسـد قبـل املفاوضـات، ولذلك 

تشـرتي الوقـت بطـرح رشوط تعـرف 

املنبثقـة  املفاوضـات  هيئـة  أن  مسـبًقا 

عـن مؤمتـر الريـاض لـن تقبـل بهـا، 

ألن ترجمتهـا الحقيقيـة تفريـغ جميـع 

االلتزامـات –عـى قلتهـا- التـي أقرتها 

نفسـه  وبالوقـت  الدوليـة،  املؤمتـرات 

العسـكرية  الرضبـات  رشاسـة  تزيـد 

للمقاتلـن  املبـارش  القتـايل  والدعـم 

الداعمن لألسـد، ثم تجلـس عى طاولة 

املفاوضـات لتفـرض مـا يريـده األسـد 

ومـا تريـده مافيـا بوتن. لكـن وضعها 

الداخـي واالقتصـادي ووعـود بوتـن 

للشـعب الـرويس كل ذلـك ال يسـمح له 

بوقـت غـر محـدود، ولـذا سـتنجز ما 

اسـتطاعت إنجـازه بأقـل وقـت ممكـن 

وسـتدخل بعـده املفاوضـات التـي قـد 

أن مياطـل  األسـد  لوفـد  فيهـا  توحـي 

ويضغط من خـالل التظاهـر باملاطلة، 

ليحقـق أحـد هدفـن: إمـا أن ينسـحب 

وفـد املعارضـة، أو أن يقـدم التنـازالت 

التـي خططـت لهـا روسـيا معـه. وكال 

الهدفـن مربـح لهـا. 

روسـيا اليوم تلعب لعبة عـض األصابع 

سياسـيًا، ولعبة االنتصارات العسـكرية 

املدويـة إعالميًا واقعيًا، وعـى املعارضة 

أن تُفشـل خططهـا مبواجهتهـا بصالبة 

ووضـوح، عـى املعارضـة أن تعرف: 

1- روسـيا ليسـت محايـدة وال راعيـة 

للسـالم إنهـا جـزء مـن وفـد النظـام.

االسـتمرار  تسـتطيع  ال  روسـيا   -2

ورقتنـا  وهـذه  سـوريا،  يف  بالحـرب 

القويـة يف املفاوضـات، ليـس فقط ألن 

بوتـن وعـد الشـعب الـرويس بثالثـة 

أو أربعـة أشـهر إلنهـاء حربـه، وليـس 

لفضائـح الدمـاء السـورية التـي أراقها 

جيشـه، وال لوضعـه االقتصـادي -مـع 

أن كل ذلـك مؤثـر- بل ألنه يـدرك متاًما 

أن فتـح حـدود الزمن يعني أفغانسـتان 

أخرى بـكل معنى الكلمة، وأن السياسـة 

األمريكيـة تنتظـر هذه الفرصـة لتنهيه.

3 - ورقـة القـوة األخرى بيـد املعارضة 

يؤّمـن  ال  حـل  أي  نتائـج  يف  هـي 

مصالحـة وطنيـة حقيقيـة وال يضمـن 

الويـالت خـالل  العـدل لشـعب عـاىن 

خمـس سـنوات مضـت، وبالتـايل فإن 

عليـه  يُقـى  أن  مـن  بـداًل  اإلرهـاب 

ويقـوى.  سـيتمدد 

4- وأقـوى ورقـة عـى اإلطـالق بيـد 

املعارضـة هي ورقة الشـعب السـوري، 

إنهـا دماؤنـا، دموعنـا، آالمنـا، ترشدنا، 

ُدمـرت،  والتـي  نُهبـت  التـي  منازلنـا 

مدننـا التـي ُخربـت، ولن تنطـي علينا 

تـردد  وال  روسـيا  أالعيـب  ال  بعدهـا 

نتنياهـو  نـرتك  ولـن  وإدارتـه  أوبامـا 

أكـر بخرائبنـا. يسـتمتع 

وليـس عى أبطال الشـعب السـوري إال 

الصمـود وإبطـال املفاعيـل العسـكرية 

الشـعب  وفـد  عـى  وليـس  الروسـية، 

السـوري للمفاوضات إال متتن التحالف 

والصالبـة  واألصدقـاء  اإلخـوة  مـع 

أملًـا  يرصخـون  ولنجعلهـم  والصـر، 

مـن أصابعهـم التـي يراهنـون عليهـا. 

فالشـعب السـوري مـن أكر الشـعوب 

خـرة بلعبتهـم لعبـة عـض األصابـع.

أحمد الشامي

جاء رفع العقوبات عن إيران تتويًجا ملسار طويل 

بن "الشيطان األكر" و "الويل الفقيه" بدأ مع 

صفقة إيران- كونرا التي عقدت مبوجبها إدارة 

الرئيس ريغان اتفاًقا مع إيران لتزويدها بأسلحة 

متطورة أثناء حربها مع العراق، وذلك لقاء إطاق 

رساح خمسة من األمريكن املحتجزين يف 

لبنان برعاية "زعران" إيران هناك، حيث كان 

االتفاق يقيض ببيع إيران )عن طريق امللياردير 

السعودي عدنان خاشقجي( ما يقارب 3000 

صاروخ  "تاو" مضادة للدروع وصواريخ هوك 

أرض جو مضادة للطائرات )وهي الصواريخ التي 

ال تصل للثوار السورين(.

"إرسائيل" كانت لها حصتها يف هذه الصفقة 

عر إرسال عرشات الصواريخ، بعضها بشكل 

مبارش إليران.

يف تلك الفرة كان النظام العريب "صاعًدا". 

صدام يتباهى "بالدفاع عن البوابة الرشقية لألمة 

العربية" ووراءه الشقيق السعودي وكل النظام 

العريب باستثناء "حافظ األسد".

العامل تغر كثرًا منذ تلك األيام، صدام رحل 

عن هذا العامل بعدما "نبشه" معلمه األمريي 

من حفرة. آل سعود يفقدون نفوذهم برسعات 

ضوئية ويغرقون يف مستنقع ميني كان يف 

املايض حديقتهم الخلفية، النظام العريب انهار 

بالكامل باستثناء "تونس" التي انتقلت إىل 

دميوقراطية ال تريض آل سعود وطغاة العرب.

مرص، التي كانت عاد النظام العريب، تغوص 

يف الفوىض والفقر ويتهددها مستقبل دموي 

يف ظل "جزار رابعة". ال داعي لذكر باقي 

األنظمة، مثل ليبيا التي انهارت والسودان الذي 

تشظى والصومال الذي أصبح مثااًل للفوىض 

والحبل عى الجرار.

ماذا عن إيران؟ الدولة التي كانت منبوذة 

ومستضعفة لدرجة جعلت الطاغية العراقي 

يتجرأ عى غزوها، والتي عادت لتتبوأ موقًعا أكر 

تقدًما واستقراًرا من موقعها إبان حكم الشاه.

ملاذا نجحت إيران وانهار النظام العريب؟ كيف 

انتقل الفاريس إىل موقع الريادة لدرجة جعلت 

العراق باحة خلفية لطهران وجعلت من سوريا 

موطئ قدم لإليراين نحو املتوسط؟

السعودية أكر ثراء من إيران، ومع ذلك يتهاوى 

النظام السعودي ويفشل رغم كل مقاالت املديح 

الفارغة التي يدفع مثنها طويلو العمر؟

الجواب هو يف كلمة واحدة: العقانية.

اإليرانيون ترصفوا بدهاء وعقانية عى عكس 

العرب الذين تتحكم بترصفاتهم العشوائية 

والجهل يك ال نقول الغباء والحمق.

إيران، عى عكس باد العرب، فتحت ذراعيها 

لاجئن الشيعة الفارين من نظام القهر 

الصدامي وامتلكت سياسة بعيدة النظر تستفيد 

من غباء أعدائها. باحتضانه للشيعة من كل 

صوب وبثباته، نجح الويل الفقيه بإقناع الشيعة 

العرب وغرهم باملوت يف سبيل شيعة فارس.

إيران عرفت كيف تنعت أمريكا وإرسائيل 

بالشيطان األكر واألصغر وتتعامل معها من 

تحت الطاولة لتحقيق مصالحها.

حن توقع األمريكيون أن تعادي الثورة 

اإلسامية يف إيران االتحاد السوفيايت "الكافر"، 

تعامل اإليرانيون بدهاء مع جارهم الرشس 

وتركوه يستنزف نفسه يف "أفغانستان". بعدها، 

وحن أصبحت إيران قادرة عى رد الصاع صاعن 

لصدام، تركه الفرس لينحر نفسه بيده بعد غزوه 

الكاريث للكويت.

يف مواجهة اإلمراطورية األمريكية، عرف 

اإليرانيون كيف ينحنون أمام العاصفة وكيف 

يحافظون عى ما يعترونه أساسًيا لوجودهم 

ولخر شعبهم وما من عاقل يستطيع لومهم، 

متاًما كا ال نستطيع لوم إرسائيل عى قدرتها 

عى استغال غبائنا وتخلفنا وركضنا وراء 

األفاقن، من العروبين والقومجين يف 

املايض ووراء اإلساموين وجهاديي الفيسبوك 

واألحزمة الناسفة الحًقا.

جاء اليهود إىل فلسطن الجئن ثم محتلن 

فأقاموا دولة مزدهرة وقوة نووية وتكنولوجية 

ناجحة ومل نتعلم سوى الجعجعة و"كره اليهود 

والغرب الذي يدعمهم".

حتى األكراد أقاموا دولة مؤسسات مستقرة...

ها هم اإليرانيون يقيمون دولة مؤسسات 

قويـة تدافع عن مصالحها ومل نتعلم منهم 

وعى ما يبدو… لن نتعلم وسـنبقى نحلم 

الراشدة". "بالخافة 

العصر الفارسي

بُعيد خروج املنتخب األوملبي السوري مؤخًرا من 

الدور األول لبطولة آسيا ملنتخبات دون 23 سنة، 

واملقامة يف قطر، خرجت أصوات تشبيحية من 

"صحافين رياضين" محسوبن عى دوائر 

أمنية وطائفية يف الرياضة السورية لتدعو 

إىل "ثورة رياضية" وإىل – بالحرف- محاسبة 

وقطع أيدي ورؤوس، ليس بسبب الفشل املزمن 

الذي تعيشه الرياضة السورية نتيجة الفساد 

املزمن الذي تعيشه سوريا باملجمل، وإمنا بسبب 

زيارة الحكم السوري متام حمدون إىل مقر 

إقامة املنتخب ولقائه عدًدا من أفراد البعثة، 

معترة ذلك أحد أسباب فشل املنتخب وتوديعه 

البطولة من مرحلتها األوىل.

لكن من هو متام حمدون وملاذا هذه النقمة 

عليه؟

يف ترشين الثاين من العام 2011 اعتقل حكم 

الراية الدويل متام حمدون من قبل األمن 

العسكري يف مدينة حاة وهو يف طريق 

عودته من األردن، حيث كان يقود مباراة دولية 

هناك. بعد اإلفراج عنه غادر حمدون سوريا 

وانتقل إىل قطر حيث استقر للعمل. متاًما 

مثلا غادر حاة أيًضا املاكم نارص الشامي 

بعد إصابته برصاصة لدى اقتحام جيش النظام 

للمدينة صيف العام نفسه.

يشكل حمدون والشامي مثالن بارزين عى 

نجاح رياضين سورين أفراد مقابل فشل 

الهيئات الرياضية السورية التي تنخرها 

املحسوبيات والفساد والشللية، ويخرقها 

فوق كل ذلك طبًعا األجهزة األمنية التي تسيطر 

عى مفاصلها كا عى كافة مفاصل الحياة 

السورية. فالشامي حاصل عى برونزية أوملبياد 

أثينا لعام 2004، وحمدون نال جائزة أفضل 

حكم مساعد يف آسيا لعام 2008، وهو الحكم 

السوري الوحيد الذي نال هذه الجائزة. وهو 

بعد اعتزاله التحكيم استأنف عمله يف اإلدارة 

الرياضية حيث شغل منصب منسق الكرة بنادي 

الجيش القطري الذي نال كأس قطر عام 2014.

ولن أجد ختاًما لهذه الزاوية أفضل من نرش نص 

خر كا هو أوردته صحيفة ترشين الرسمية 

عام 2008، وبتاريخ 2008/12/2 من أجل 

الدقة:

"جمهور حاة استقبل بفرح متام حمدون"

استقبلت جاهر حاة الرياضية الحكم 

الدويل متام حمدون خال عودته املظفرة من 

الصن حامًا كأس أفضل حكم دويل مساعد 

يف القارة اآلسيوية.

ولدى وصول متام حمدون إىل مشارف مدينة 

أيب الفداء، وجد أمامه مئات الجاهر وعرشات 

السيدات بانتظاره، وهنا ارتفعت أصوات 

الجاهر بالهتاف تحيي اإلنجاز الكبر الذي 

حققه ابن مدينة حاة عى الصعيد اآلسيوي، 

وارتفعت الرايات الزرقاء والحمراء من جاهر 

النواعر والطليعة، وأطلقت األلعاب النارية، ثم 

انطلقت مسرة كرى بالسيارات طافت شوارع 

املدينة ثم استقرت يف مقر نادي النواعر يف 

حي األندلس حيث نصبت الدبكات وأطلقت 

األلعاب النارية ووزعت الحلوى عى الجمهور".

مالذ الزعبي 

السبب الخفي لفشل 
المنتخب األولمبي السوري

روسيا ومفاوضات "جنيف 3"
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صـــراع اللوبيات
في أمريكا

إعداد: مروان فرزات )كاتب وباحث سوري(

مقارنة بين اللوبي اإلسرائيلي 
واإليراني واللوبيات العربية داخل 

الواليات المتحدة األمريكية

عنب بلدي
العدد 205
األحد 24 كانون الثاني 2016

ملف خاص

متكنت طهران من الوصول إىل اتفاٍق، وصف بـ 

"التاريخي"، مع الواليات املتحدة حول مرشوعها 

النووي، ووقعت االتفاق منتصف متوز 2015، 

لتبدأ بإزاحة العقوبات املفروضة عى اقتصادها 

من الغرب، ويتحّول وصف أمريكا يف السياسة 

اإليرانية من "الشيطان األكر" إىل "العدو 

القديم".

يف الوقت ذاته، نلحظ تغييًبا يف خطاب الغرب لـ 

"الثورة السورية"، وتكرار مصطلحات عى غرار 

"مكافحة اإلرهاب" و"الحفاظ عى مؤسسات 

الدولة"، رغم اتفاق الدول الكرى، عدا روسيا، عى 

انتهاكات النظام السوري واتهامه بجرائم "حرب".

يتعلّق هذا التحّول بأسباب عديدة، منها حرب 

"اللوبيات" الخفية، التي تحاول الضغط والتأثر 

عر عاقاتها عى القرارات الحكومية وسياسات 

الدول، وأبرزها اللويب اإليراين واإلرسائيي والعريب 

يف الواليات املتحدة.

http://www.enabbaladi.org/archives/60226
http://www.enabbaladi.org/archives/60226
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القـرن  سـتينيات  إىل  إيبـاك  نشـأة  تعـود 

املـايض، وقـد سـعت منـذ تأسيسـها إىل مل 

شـمل اليهـود يف الواليـات املتحـدة وتوحيد 

والعمـل  إرسائيـل  عـن  للدفـاع  توجهاتهـم 

لصالحهـا، فاليهـود نسـبتهم ال تتجـاوز 3% 

مـن سـكان الواليات املتحـدة األمريكيـة، لكن 

إحصائيـات ودراسـات لنفوذهـم تتحدث عن 

أن أكـر مـن %20 من من أسـاتذة الجامعات 

الكـرى يف أمريكا هـم من اليهـود، وحوايل 

أمريـكا  200 مثقـف يف  أفضـل  %50 مـن 

وحـوايل %60 مـن كتـاب ومنتجـي أفضـل 

وأقـوى األفـالم واملسلسـالت األمريكيـة هـم 

الصحـف  عـن  ناهيـك  اليهـود،  مـن  أيًضـا 

واملجـالت والقنوات الفضائيـة وكرى رشكات 

مـن  اثنـن  وفـق  وذلـك  والسـالح،  النفـط 

سـيمور  وهـا  املعروفـن،  اليهـود  الكتـاب 

"اليهـود  كتابهـا  يف  راب،  وإيـرل  ليبسـت 

والحـال األمريـي الجديـد"، املنشـور عـام 

1995، وتتحـدث النسـب عن العقـود الثالثة 

الكتاب. التـي سـبقت نـرش 

كل هـذه اإلحصائيـات تدل عى نجـاح اللويب 

أسـايس  كالعـب  نفسـه  بفـرض  اليهـودي 

يف السياسـة األمريكيـة، مـن خـالل تغلغلـه 

يف  الحيـاة  مناحـي  مختلـف  يف  الواضـح 

املجتمـع األمريـي وتحكمـه بهـا.

كـا سـعت إيبـاك منـذ بدايـات نشـأتها، كا 

معظـم اللوبيـات، إىل توطيـد عالقاتهـا مـع 

كبار املسـؤولن األمريكيـن من نـواب ووزراء 

ومستشـارين وغرهـم، وتوجيههـم ملـا يخدم 

املتحـدة  الواليـات  داخـل  إرسائيـل  مصلحـة 

وخارجها، إذ تسـعى إيباك للسيطرة عى مراكز 

مهمـة يف مؤسسـات صنـع القـرار األمريكية 

وتجنيدهـا لخدمـة مصالحها ومصالـح اليهود 

داخـل الواليـات املتحـدة وخارجها.

وتـرصح إيبـاك عـى موقعهـا الرسـمي عى 

اإلنرتنـت أن مقابالتهـا مع أعضـاء الكونغرس 

األمريـي تتجاوز 2000 مقابلة سـنويًا، تقدم 

مـن خاللهـا تقاريـر ودراسـات اسـرتاتيجية 

عـن الـرشق األوسـط والعـامل ومـدى إمكانية 

االسـتفادة من الفـرص املتاحـة يف كل منطقة 

وال  وإرسائيـل.  املتحـدة  الواليـات  لصالـح 

عـى  ضغوطًـا  مبارسـتها  إيبـاك  تعـرتف 

النـواب والسياسـين األمريكين، وتقـول إنها 

فقـط تقـدم لهـم النصائـح عـن طريـق هذه 

التقاريـر، التـي تثمـر حـوايل 100 ترشيـع 

وقانـون لصالـح إرسائيـل سـنويًا .

الـرشق  إيبـاك مجلـة "تقريـر  كـا تصـدر 

األدىن"، وهـي مجلـة نصف شـهرية تتحدث 

عن العالقـات األمريكيـة- اإلرسائيلية بشـكل 

دوري، ومـا هـي املشـاكل التـي تواجهها وما 

املطروحة. الحلـول 

ال يقتـرص اللـويب اليهـودي يف أمريـكا عـى 

العمل السـيايس فقط، بل يسـعى إىل بناء جيل 

جديد مدرب مـن اليهود األمريكيـن للدفاع عن 

إرسائيـل يف املسـتقبل، وهـو أحد أهـداف هذا 

اللـويب، ومن هنا جـاءت فكرة مـرشوع "اكتب 

ألجـل إرسائيـل write on for Israel"، الـذي 

 The New تتبنـاه صحيفـة "نيويورك جويـش

."York Jewish Week

يهـدف املـرشوع إىل خلـق جيـل جديـد مـن 

األمريكيـن اليهـود عـايل الثقافـة والتدريـب 

واإلخـالص إلرسائيـل للدفاع عنها، يتـم الرتكيز 

فيـه عـى فئـة طـالب الثانويـة والجامعـات 

ويتـم تدريبهـم وتأهيلهـم ليصبحـوا محامن 

ومثقفـن وإعالميـن يدافعون عـن بالدهم يف 

املحافـل املحلية والدولية. ويتـم إخضاع الطالب 

لـدورات مكثفـة يعـرف الطالـب خاللهـا عى 

الصعوبـات التي واجهتها إرسائيـل والرصاعات 

التـي خاضتهـا لتثبيـت وجودهـا يف املنطقة، 

واألخطـار التـي تواجهها وتهـدد أمنهـا، حاليًا 

رحـالت  الـدورات  تتخلـل  املسـتقبل.  ويف 

وزيـارات للطـالب إىل إرسائيـل ليتعرفـوا عى 

البـالد التـي سـيدافعون عنها يف املسـتقبل.

إن"  إن  "يس  قنـاة  مراسـلة  املـرشوع  يديـر 

السـابقة لينـدا سـكرزر، التـي زارت دمشـق 

وعـدًدا مـن العواصـم العربية عدة مـرات. كا 

يسـاعدها يف إدارة املـرشوع مجموعـة كبـرة 

مـن كبـار اإلعالميـن اليهـود يف أمريكا.

وقـد نجح اللـويب اليهودي بتحقيـق عدد غر 

قليل مـن هذه األهـداف وغرهـا، إال أنه يواجه 

عـدًدا مـن التحديـات التـي تؤثـر عـى بقائه 

كقـوة خفية مهيمنـة داخـل الواليـات املتحدة، 

أحدهـا الفضائـح، التي ترافق نشـاطه.

فمثـاًل يف عـام 2005 شـهد مكتـب إيباك يف 

واليـة فرجينيـا فضيحـة مـن العيـار الثقيل، 

حيـث قامـت املنظمـة باسـتغالل أحـد محلي 

عـى  للحصـول  األمريكيـة  الدفـاع  وزارة 

معلومات ووثائـق رسية وترسيبهـا إلرسائيل، 

وهـذه من األمـور التـي تعتر خطًـا أحمر يف 

الواليـات املتحـدة، ملا لهـا من تأثـر وتداعيات 

فاضطـرت  األمريـي،  القومـي  األمـن  عـى 

إيبـاك إىل فصـل املوظفـن اللذيـن قامـا بهذا 

العمـل، وهـا مـن كبـار املوظفـن لديها.

أيًضـا  إيبـاك  تواجـه  التـي  التحديـات  ومـن 

األخـرى  اليهوديـة  املنظـات  مـن  املنافسـة 

داخـل الواليـات املتحدة التي تتهمهـا باالنحياز 

إرسائيـل  منتـدى  ومنهـا  املحافـظ،  لليمـن 

للسياسـات.

كـا تواجه إيبـاك منافسـة من منظمـة يهودية 

القوميـة"،  املصلحـة  "مجلـس  تدعـى  أخـرى 

وهـي منظمة تهتـم باملصلحة األمريكيـة واألمن 

القومـي األمريـي، حتى لو تعـارض مع أهداف 

إرسائيـل ومصالحهـا. كا أنها وجهـت اتهامات 

عديـدة إليباك أثنـاء فضيحة التجسـس.

والبـد مـن ذكر التحـدي األقـوى الـذي يواجه 

هـذا اللـويب يف أمريـكا، وهـو املنافسـة مـن 

اللوبيـات األخـرى، ومنهـا اللوبيـات العربيـة 

واللـويب اإليـراين.

اللوبيات االجتماعية والثقافية )العاملة داخل بالدها(
تنحـرص أهـداف هـذه اللوبيات داخـل البلد 

وثقافيـة  اجتاعيـة  قضايـا  يف  أو  فقـط، 

وتربويـة واقتصاديـة وغرهـا مـن القضايا 

التـي تخـص هـذا البلـد. وهـذا النـوع مـن 

الجاعـات تعـود نشـأته إىل أكر مـن ثالثة 

قـرون خلـت. وتعتـر "مجموعـة مكافحـة 

تجـار العبيـد" ملؤسسـها وليـم ويلرفورس 

عـام 1787 يف الواليـات املتحـدة، مـن أهم 

األمثلـة عـى هذا النـوع من الجاعـات، فقد 

نجحت بكسـب تأييد شـعبي كبـر للرتويج 

لفكرتهـا، وفعـاًل تم لهـا النـرص يف النهاية 

وألغيـت هـذه التجارة عـام 1807.

األرض  "مجموعـة  مـن  كل  أيًضـا  وتعتـر 

التـي  واملجموعـة  األخـرض"،  والسـالم 

تشـكلت للمطالبـة بحظـر األسـلحة النووية 

لـكل  الرافضـة  واملجموعـة  بريطانيـا،  يف 

الحـروب األمريكيـة السـابقة، التي تشـكلت 

يف أمريـكا، أحـد األمثلة عى هكـذا نوع من 

الضغـط. جاعـات 

وهنـا أيًضا يجـب أن  نذكر مجموعـة "فيلق 

األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  أمريـكا" يف 

الحـرب  يف  شـارك  مـن  كل  تضـم  والتـي 

العامليـة األوىل والثانيـة وفيتنـام والخليـج 

وأفغانسـتان والعـراق، وقـد أمثـرت جهـود 

هـذه املجموعـة عـن تشـكيل إدارة شـؤون 

الخدمـات  كافـة  تقـدم  التـي  املحاربـن 

القدمـاء  للمحاربـن  والطبيـة  االجتاعيـة 

الواسـعة  عالقاتهـا  طريـق  عـن  وأرسهـم، 

وباقـي  الكونغـرس  يف  الكـر  ومؤيديهـا 

واألمنيـة. العسـكرية  الدولـة  مؤسسـات 

تعنـي كلمة "لـويب" الردهـة أو صالة االسـتقبال 

يف الفنـدق، والتـي تصلـح السـتقبال شـخص ما 

واالجتـاع بـه أو التجـول فيها ومراقبـة ما يفعله 

اآلخـرون مـن ترصفـات، إمـا بدافـع فضـويل أو 

بدافـع مهني، ومـن خال هـذه املراقبة نسـتطيع 

معرفـة كيفية التعامـل مع هؤالء األشـخاص وما 

يجـب علينـا أن نتخذ مـن إجـراءات حيالهم.

أمـا اصطاًحـا، فيمكـن اختصـار تعريـف اللويب 

للتأثـر عـى  بأنـه مجموعـات منظمـة تسـعى 

القانونيـة  والترشيعـات  الحكوميـة  القـرارات 

واالنتخابـات، ولكنهـا ال تخطـط ملارسـة نفـوذ 

حكومـي رسـمي، منهـا مـا يعمـل داخـل بلـده 

ومنهـا مـا يعمـل ملصلحـة بلـده يف بلـدان كبرة 

عامليـة. أهميـة  وذات 

واللوبيـات غالًبـا مـا تكـون قريبـة مـن الحكومة 

والرملـان، كقربهـا مـن الشـعب، لذلك فهـي نقطة 

الوصـل بـن الشـعب ومؤسسـات املجتمـع املدين 

مـن جهـة، وبـن الحكومـة والرملـان مـن جهـة 

لتحقيـق  الحكومـة  عـى  تضغـط  فهـي  أخـرى، 

مطالـب الشـعب، كـا أنهـا تلعـب دوًرا يف تهدئة 

الشـعب إذا ثـار عـى الحكومـة، فوجودهـا بـات 

رضوريًـا السـتمرار االسـتقرار يف البلـد.

وهنـا يجـب أن نفـرق بـن مجموعـات الضغـط 

 ،)Think Tanks( اللوبيات" ومراكز الثينـك تانكس"

وهـي مراكز لألبحـاث والدراسـات االسـراتيجية، 

والفـرق بينهـا وبـن اللوبيـات أنها منظـات غر 

ربحية وال تسـعى ملارسـة ضغوط عى الحكومة 

أو الرملـان، وإمنـا تكتفـي بتقديم النصـح لهم من 

خـال الدراسـات التي تقدمهـا لهم.

معاهـد  إنشـاء  إىل  اللوبيـات  معظـم  وتسـعى 

ومراكـز أبحـاث خاصـة بهـا أو دعـم أحـد هـذه 

املعاهـد، فمراكز األبحـاث تحتـاج إىل متويل كبر 

اللوبي اإلسرائيلي
تعتبر "إيباك" من أقوى وأقدم اللوبيات في أمريكا، وتسيطر تقريًبا على القرار السياسي والعسكري 

األمريكي، وتجنده لمصلحة إسرائيل.

اللوبيات السياسية )العاملة خارج حدود الوطن(
هـي مجموعـات ضغـط تعمل لصالـح دولة 

معينـة داخـل دولة كبـرة وذات تأثر عاملي، 

ويعود الفضل يف تأسـيس هـذه املجموعات 

يف  واملغرتبـن  الدبلوماسـية  البعثـات  إىل 

الدولة. تلـك 

فبعـد انتهاء الحرب العامليـة األوىل والثانية، 

إىل  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  وبـروز 

الواجهـة، كأكـر قـوة مهيمنـة يف العـامل، 

إىل  األوسـط  الـرشق  دول  معظـم  سـعت 

إنشـاء مجموعـات ضغـط تعمـل لصالحها 

داخـل الواليـات املتحـدة، وكانـت إرسائيـل 

بإنشـاء  املجـال،  هـذا  يف  السـباقة  هـي 

منظمـة "إيبـاك" اليهودية، وهـي اختصار 

األمريكيـة-  العامـة  العالقـات  "لجنـة  لــ 

 American – Israeil Public  اإلرسائيليـة

."Affairs committee

ال يقتصر اللوبي 
اليهودي في 

أمريكا على العمل 
السياسي فقط، بل 

يسعى إلى بناء جيل 
جديد مدرب من 

اليهود األمريكيين 
للدفاع عن إسرائيل 

في المستقبل

الرئيس االمريكي باراك أوباما يصافح أحد أعضاء مجلس اإلدارة في المؤتمر السياسي السنوي للجنة الشؤون 
العامة االمريكية االسرائيلية في واشنطن
)Getty( - 2012 4 آذار
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يبلـغ اآلن عـدد اإليرانيـن يف أمريكا حـوايل ثالثة 

مالين نسـمة، أسـس هؤالء مـا يقـارب 300 رشكة 

أخـرى،  رشكـة   400 يف  يسـاهمون  كـا  كبـرة، 

وتصـل نسـبة الحاصلـن عـى درجـة الليسـانس 

حـوايل %26 مـن عـدد املهاجرين، مـا يضعهم يف 

املرتبـة األوىل بـن املهاجريـن مـن حيـث التعليـم 

اإليـراين،  اللـويب  عـن  دراسـة  بحسـب  العـايل، 

للكاتـب يل سـميث.

ظلت هـذه الجاليـة نامئـة وصامتة داخـل الواليات 

بتأمـن  آخـر،  مهاجـر  كأي  النشـغالهم،  املتحـدة 

سـبل العيـش الكريـم ومقوماتـه، إىل أن بـرز جيل 

مـن الشـباب الذيـن ولـدوا وترعرعـوا يف الواليات 

املتحـدة األمريكيـة لكنهـم أخـذوا لغة بالدهـم األم 

وثقافتهـا مـن آبائهـم، وأصبـح الوطـن أحـد أوىل 

اهتاماتهـم.

فشـكلوا "املجلـس اإليـراين األمريي" عـام 1997 

لجمع أبنـاء الجاليـة اإليرانية فيه، بزعامة "هوشـك 

"املجلـس  بعدهـا  محلـه  ليحـل  أحمـدي"،  أمـر 

بــ  واملعـروف  أمريـكا"  يف  اإليـراين  القومـي 

"نايـاك" ويتزعمـه تريتـا بـاريس، ويعتـر أقـوى 

لـويب إيـراين يف أمريـكا.

الجنسـية  يحمـل  إيـراين  باحـث  هـو  وبـاريس 

السـويدية ويقيـم يف الواليـات املتحـدة ومقرب من 

األمريكيـة. الخارجيـة  ووزارة  القـرار  صانعـي 

ومـن مؤسسـات اللويب اإليـراين يف أمريـكا أيًضا، 

مؤسسـة "علـوي"، التي يعود تأسيسـها إىل شـاه 

إيـران عـام 1973، ولكـن مل تكـن حينهـا تلعـب 

الـدور السـيايس الـذي تلعبـه اآلن بعـد سـيطرة 

عليها. املـاليل  نظـام 

الخامسـة  الجـادة  املؤسسـة يف  هـذه  مقـر  يقـع 

الثقافـة  رشح  مهمتهـا  أن  وتدعـي  نيويـورك،  يف 

الفارسـية واإلسـالمية، لكـن يف الحقيقـة هـي من 

املتحـدة،  الواليـات  يف  اإليرانيـة  اللوبيـات  أكـر 

ويسـيطر وزير الخارجيـة اإليرانية، جـواد ظريف، 

عـى قراراتهـا، ومتتلك ناطحة سـحاب يف نيويورك 

تعـود عليهـا بأمـوال ضخمـة، تسـتخدمها لتمويل 

أكـر مـن 30 مؤسسـة تعليميـة يف أمريـكا.

بعكـس الـدول العربيـة، تسـعى إيـران دامئًـا إىل 

عـن  كليًـا  تختلـف  التـي  والعمـل،  األرض  لغـة 

والقـادة  الساسـة  يطلقهـا  التـي  الشـعارات  لغـة 

اإليرانيـون، فهـي تطلق الشـعارات املعاديـة للغرب 

وتعمـل يف الخفـاء لعقـد صفقات وتحالفـات معه.

فمثاًل شـعار "املـوت ألمريـكا.. الشـيطان األكر"، 

الواليـات  لـدى  أهميـة  أي  تلقـى  ال  كلـات  هـي 

املتحـدة األمريكيـة، التـي تنظـر إىل لغـة األفعال ال 

الشـعارات. فلو أن أمريـكا تنظر لهكذا شـعارات ملا 

رأينا اآلن الشـارع اإليـراين يتغنى باالتفـاق النووي 

مـع أمريـكا، التـي تحولت بـن ليلـة وضحاها من 

"شـيطان أكـر" إىل "مالك".

علينـا أن نالحـظ طريـق تعامـل حلفـاء إيـران يف 

املنطقـة أيًضـا، فهـم يسـتخدمون نفس األسـلوب، 

فالنظـام السـوري وحزب اللـه اللبنـاين "املقاومان 

املانعـان" ال يـكاد يخلـو خطـاب لها مـن تهديد 

ووعيـد إلرسائيـل، بينا أسـلحتها موجهـة باتجاه 

الشـعب السـوري، معتريـن أن طريـق القدس مير 

مـن سـوريا، كا رصح أمـن عام حزب الله، حسـن 

الله. نـرص 

وهكـذا تنظـر الواليـات املتحـدة إليران عـن طريق 

مجموعـة  هـذا  يف  يسـاعدها  أقوالهـا،  ال  أفعالهـا 

األمريكيـن،  والساسـة  واملفكريـن  الكتّـاب  مـن 

ومعظمهـم مـن أصـل إيـراين أو ممـن عملـوا يف 

السـلك الدبلومـايس يف إيران. وتكـون مهمة هؤالء 

الكتّـاب هـي إقنـاع البيـت األبيـض األمريـي أن 

الحـرب عى إيران سـتجعل الشـعب اإليـراين يلتف 

حـول قيادتـه، وأن الضغـط عـى إيران قـد يجعلها 

ترمتـي بأحضـان روسـيا والصن، ما يشـكل خطرًا 

عـى األمـن القومـي األمريي.

كـا أن إيـران أصبحـت قـوة عسـكرية ال يسـتهان 

بهـا، وأي اعتـداء عليهـا سيشـعل منطقـة الخليـج 

االسـرتاتيجية. وذهـب الكاتـب روبرت بـر أبعد من 

ذلـك، إذ حذر يف كتابه "الشـيطان الـذي نعرفه" من 

أن إيـران قد تجنـد انتحارين داخـل الواليات املتحدة 

إذا مـا تـم االعتـداء عليهـا، لذلـك "يجـب أن نتحاور 

معهـا للوصـول إىل اتفـاق يـريض الطرفن".

اطأمنـوا  حـن  اإليرانيـن  أن  ذلـك  إىل  يضـاف 

بشـكل  والدميقراطيـن  أوبامـا  الرئيـس  لسياسـة 

الرئيـس  روحـاين،  حسـن  لهـم  قدمـوا  عـام، 

اإلصالحـي الجديد، كبادرة ُحسـن نية، لبـدء مرحلة 

جديدة مـن العالقـات األمريكية- اإليرانيـة، البعيدة 

عن تشـدد الجمهوريـن واإلصالحيـن، والذي أمثر 

االتفـاق النـووي، الـذي يعتـر أهـم إنجـاز للويب 

اإليـراين يف أمريـكا.

ومـا سـاعد إيـران يف هـذا االتفـاق، الـذي وقـع 

بتاريـخ 14 متـوز 2015، وأصبـح يوًمـا تاريخيًـا 

بالنسـبة لإليرانيـن عـدة أمـور، منهـا:

1 - وجـود لـويب إيـراين قـوي داخـل الواليـات 

املتحـدة األمريكيـة بزعامـة تريتـا بـاريس، ومـن 

ورائـه جـواد ظريـف، اللذيـن كان لهـا الفضـل 

الصفقـة. إمتـام  األكـر يف 

2 - حالـة الضعف التـي تصيب اللـويب الصهيوين 

داخـل الواليات املتحـدة، وخصوًصا بالنسـبة للملف 

اإليراين.

أو  الحـرب  لفكـرة  اإليـراين  اللـويب  ترسـيخ   -  3

االتفـاق لـدى صنـاع القـرار األمريكيـن، حيـث ال 

خيـار ثالـث للملف اإليراين. وسـاعد إيـران يف هذا 

وجـود لوبيـات داخليـة أمريكيـة تعرقـل ومتنع أي 

حـرب تقوم بهـا أمريكا بغـض النظر عن األسـباب، 

لهـذا مل يبق سـوى الخيـار الثـاين، وهـو االتفاق.

مل يكـن هـذا هـو النـرص الوحيـد للـويب اإليراين، 

بـل سـبقه نرص آخـر يف صيـف عـام 2013، حن 

اسـتطاع اللـويب اإليـراين عرقلة الرضبـات الجوية 

مجـزرة  إثـر  السـوري  النظـام  عـى  األمريكيـة 

الكيـاوي التـي قـام النظـام بها يف ريف دمشـق.

للقيـام بعملهـا، وغالًبـا مـا يقـوم تجـار ورجال 

أعـال كبـار بتمويلهـا لضـان خـروج دراسـات 

تثمـر ترشيعات وقوانـن تلبي مصالحهـم، أو عن 

طريـق رجـال اللـويب مـن السياسـين الكبـار.

فـإن  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  مثـال  ويف 

مؤسسـة "هرتيـج" ومعهـد "إنربريـز"، الـذي 

يعمـل بـه ريتشـارد بريل وليـن تشـيني، زوجة 

ديـك تشـيني نائـب الرئيـس األمريـي، معروفان 

الجـدد. للمحافظـن  بانحيازهـا 

العاملـة  األبحـاث  مراكـز  مسـتوى  عـى  أمـا 

لصالـح دولـة ما، فـإن "معهـد الرشق األوسـط" 

معـروف بانحيـازه للـدول العربيـة، بينـا يعـرف 

"معهد واشـنطن للـرشق األدىن" بانحيـازه املطلق 

"سـام  مؤسسـة  تنحـاز  حـن  يف  إلرسائيـل، 

الفلسـطينية. للقضيـة  األوسـط"  الـرشق 

كـا تصدر هـذه املراكـز صحًفـا ومجـات، غالًبا 

للسياسـين.  مبنشـوراتها  موجهـة  تكـون  مـا 

فمعظـم السياسـين يعتمـدون عـى هـذه املراكز 

للحصـول عـى معلومـات معينـة، وتكـون هـذه 

املقـاالت املنشـورة مبثابـة إيعـاز للسياسـين يف 

بعـض األحيـان.

فالعاقة بـن مراكز "الثينك تانكـس" واللوبيات من 

جهـة، وبن السياسـين من جهة أخـرى، هي عاقة 

تكامـل. فمعظـم السياسـين األمريكيـن تربطهم 

عاقـات وثيقة مبراكـز "الثينك تانكـس" واللوبيات.

تشـر الدراسـات إىل أن أكر مـن %40 من أعضاء 

الكونغـرس األمريـي يعملـون يف رشكات اللويب 

بعـد التقاعـد، وهذه أحـد مرتكـزات اللوبيـات، من 

حيث االسـتفادة من خـرات السـيايس وعاقاته. 

تدريـب  عـى  عملهـا  يف  اللوبيـات  تعتمـد  كـا 

كوادرهـا عى فنون الحوار واملناقشـات والتفاوض 

والتحالـف واإلقناع ومعرفة كيفيـة اغتنام الفرص.

اللوبي اإليراني

مل شمل جميع يهود أمريكا . 1

والعامل وتوحيد تطلعاتهم 

وجهودهم يف العمل لصالح 

إرسائيل.

الهيمنة عى مختلف مجاالت . 2

الحياة يف املجتمع األمريي 

والتحكم بقرارها السيايس 

واالقتصادي.

منع وعرقلة أي قرار من مجلس . 3

األمن ال يصب يف مصلحة 

إرسائيل، عن طريق استخدام 

ورقة الفيتو األمريي.

منع وعرقلة الواليات املتحدة من . 4

عقد أي صفقات بيع ألسلحة 

نوعية ومتطورة للدول العربية.

منع إيران من الحصول عى . 5

القنبلة النووية، لتبقى إرسائيل 

هي الدولة النووية الوحيدة يف 

املنطقة.

بناء جيل يهودي جديد مدرب . 6

يضمن لها استمرارية عملها للدفاع 

عن إرسائيل من أخطار الغد.

أهداف اللوبي 
اليهودي في 

الواليات المتحدة
العمـل عـى جمـع كل أبنـاء الجالية . 1

اإليرانيـة يف الواليات املتحدة وتوحيد 

جهودهـم للدفـاع عـن حقـوق هذه 

الجاليـة داخـل أمريكا.

منـع اسـتصدار أي قـرار حـرب عى . 2

هكـذا  مخاطـر  وتوضيـح  إيـران 

األمريكيـة  املصالـح  عـى  مغامـرة 

وتعميـق الحـوار واملفاوضـات كحل 

الجويـة. بديـل للرضبـات 

3 - إقنـاع الواليـات املتحـدة أن إيران . 3

األمريـي،  للشـعب  عـدًوا  ليسـت 

وحليًفـا  صديًقـا  تكـون  تـكاد  بـل 

اسـراتيجًيا ألمريـكا يف املنطقة إذا 

عرفـت كيـف تسـتثمرها.

االلتفاف عـى العقوبـات األمريكية . 4

بسـبب  إيـران  عـى  املفروضـة 

برنامجهـا النـووي، وخصوًصـا بيع 

واملاليـة. التجاريـة  والتعامـات  النفـط 

منافسـة اململكة العربية السـعودية . 5

والخليـج العـريب، عن طريـق إظهار 

نفسـها كرشيك بديل عن السـعودية 

الخليـج  يف  املتحـدة  للواليـات 

ككل. واملنطقـة 

العربيـة . 6 األنظمـة  عـى  الحفـاظ 

املواليـة لهـا يف املنطقـة )سـوريا، 

اليمـن(. لبنـان،  العـراق، 

 أهداف اللوبي 
اإليراني في الواليات 

المتحدة

شهدت الواليات المتحدة موجتين من الهجرة اإليرانية في القرن الماضي، أولها 
كانت مطلع عام 1960، وضمت العائالت الغنية التي تبحث عن االستقرار السياسي 

للعمل والتجارة، أما الهجرة الثانية فكانت إبان الحرب العراقية اإليرانية، حيث كان 
أغلب المهاجرين من الفاّرين من الخدمة والالجئين السياسيين.

تريتا بارسي، مؤسس المجلس الوطني اإليراني األمريكي مع ديالن وليامز من منظمة يهودية ليبرالية  - )NIAC / سيما جعفري(
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وشـهدت العاقـات تحسـًنا واضًحا تلك 

الفـرة، حتـى انطاقـة الثورة السـورية 

التي عـرّت النظـام أمام العـامل، وأصبح 

أمريـكا تلميـع  النظـام يف  هـّم لـويب 

الصـورة أمـام الصحافـة والـرأي العام، 

عـن طريـق املـال الـذي يدفـع للكتـاب 

والصحفيـن تـارة، وإغـراء الصحفيـن 

النظـام  رأس  مـع  حرصيـة  مبقابـات 

أخرى. تـارة  السـوري 

حلفـاؤه  هـذا  يف  اللـويب  سـاعد 

املحسـوبون  واللبنانيـون  اإليرانيـون 

عى نفـس املحـور، ويؤسـفني أن أقول 

السـوري رغـم كل جرامئـه  النظـام  أن 

مايـزال يتمتـع بعاقـات جيـدة وخفية 

مـع معظم عواصـم صنع القـرار العاملي 

التـي تغـص بالاجئـن السـورين مـن 

الثـوار األوائـل، والتي تغيـب املظاهرات 

املؤيـدة للثـورة عنهـا، بينـا نـرى بـن 

النظـام  مؤيـدي  واألخـرى  الفينـة 

يخرجـون مبسـرات منـارصة للنظـام.

عـدد  يفـوق  الثـوار  عـدد  أن  ورغـم 

املؤيديـن بعـرشات املرات، مل نعد نسـمع 

الغربيـن  املسـؤولن  ترصيحـات  مـن 

سـوى مصطلحـات "اإلرهـاب والقاعدة 

السـورية  الثـورة  وكأن  وداعـش.."،  

تبخـرت.

مـن هنا نسـتنتج أن اللـويب اإلرسائيي 

واإليـراين قـد وصلـوا إىل مـا وصلـوا 

توحيـد  طريـق  عـن  نجـاح  مـن  إليـه 

والركيـز  لقضيتـه  منهـا  كل  جهـود 

ضخمـة  باسـتثارات  والقيـام  عليهـا 

مـع  حقيقيـة  رشاكات  وتحقيـق 

الواليـات املتحـدة داخـل أمريـكا، بينا 

نجـد أن أغلـب اللوبيـات العربيـة ال هم 

لهـا سـوى أن تنافـس بعضهـا البعض، 

العاقـات  عـى  االعتـاد  أن  كـا 

يكفـي،  ال  الشـخصية  والصداقـات 

وهـذا أحـد أخطـاء اللـويب السـعودي، 

الـذي اعتمـد عـى صداقـات وعاقـات 

شـخصية بـن األمر بنـدر والرؤسـاء 

العاقـات  هـذه  لتنتهـي  األمريكيـن، 

وتدخـل يف مرحلـة الراجـع  بانتهـاء 

اللوبيـات  بينـا  أمريـكا،  يف  مهمتـه 

اإليرانيـة واإلرسائيليـة متتلـك الرشكات 

التـي  واملؤسسـات  واالسـتثارات 

بعـد  يوًمـا  عاقاتهـا  وتكـر  تتوسـع 

. م يو

إن مـا يجـري مـن أحـداث يف منطقتنا 

هـذه  بـن  خفيـة  لحـرب  نتـاج  هـو 

املتحـدة،  الواليـات  داخـل  اللوبيـات 

ولعـل هـذا العـرض يـرشح كيـف تـدار 

األمـور يف متاهـات السياسـة الخفية، 

فاللوبيـات يف عرصنـا أصبحـت جـزًءا 

ومتممـة  السياسـة،  مـن  يتجـزأ  ال 

العديـد  إليهـا  وتلجـأ  للدبلوماسـية، 

مصالحهـا  لتحقـق  اآلن  الـدول  مـن 

تيجية. االسـرا

لذلـك علينا أن نتعلـم يف الثورة السـورية 

كيف تـدار األمـور، وأن يكون لنـا لوبيات 

داخـل مراكـز صنع القـرار العامليـة، لي 

نسـتفيد منها بقرارات تعـود علينا وعى 

ثورتنـا بالنفـع، فنحـن منتلـك اآلن عـدًدا 

غـر قليل مـن املغربـن السـورين يف 

أوروبـا وأمريـكا، والعديـد ممـن هاجروا 

منذ عقود وأسسـوا اسـتثارات ورشكات 

بـاد  يف  أساسـين  العبـن  وأصبحـوا 

األربـع  السـنوات  يف  وتبعهـم  املهجـر، 

املاضيـة جيل من الشـباب الطمـوح الذي 

ميتلـك طاقات كبـرة، ولكـن ال يوجد من 

يسـتثمر هـذه الطاقـات حتـى اآلن، لذلك 

يقـع عـى عاتـق املهاجريـن السـورين 

ومن سـبقهم من املغربـن البدء بتنظيم 

ليكونـوا  واقتصاديًـا  أنفسـهم سياسـًيا 

العبـن مهمـن يف البـاد التـي هاجروا 

إليهـا، وليكونـوا سـنًدا للداخل السـوري.

إىل  السـعودي  اللـويب  نشـأة  تعـود 

أواسـط الثانينيـات، حـن ُعـن األمـر 

بندر بن سـلطان سـفرًا للملكـة العربية 

السـعودية يف واشـنطن، وكان لـه الدور 

الصداقـة  أوارص  تعميـق  يف  األكـر 

اسـتمرت  التـي  األمريكيـة،  السـعودية- 

رغـم الهـزات الكثـرة التي مـرت يف تلك 

الفـرتة، وأشـهرها أحـداث الحـادي عرش 

مـن أيلـول يف أمريـكا ومـا رافقهـا مـن 

عداء لإلسـالم عنـد كثر مـن األمريكين، 

يف  الدبلومـايس  السـلك  عميـد  أن  إال 

واشـنطن كان لـه الـدور األكـر يف منع 

العالقـات  عـى  الحادثـة  هـذه  تأثـر 

السـعودية. األمريكيـة- 

األمـر  قضاهـا  عاًمـا  وعـرشون  اثنـان 

الواليـات  يف  لبـالده  سـفرًا  بنـدر 

املتحـدة األمريكيـة، اتصفـت هـذه الفرتة 

العالقـات  يف  واالزدهـار  باالسـتقرار 

اململكـة  وكانـت  البلديـن،  بـن  الثنائيـة 

رشيًكا أساسـيًا لألمريكيـن يف املنطقة.

أمريـكا  السـعودي يف  اللـويب  ال ميلـك 

بهـا  يتمتـع  التـي  الشـعبية  الحاضنـة 

اللـويب اإلرسائيـي، أحـد أكـر خصومه 

يف واشـنطن، لكـن يتميـز بقربـه مـن 

كبـار صناع القـرار يف الواليـات املتحدة.

يقـوم اللـويب السـعودي بتمويـل عـدد 

يف  واملؤسسـات  األبحـاث  مراكـز  مـن 

أحـد  تعتـر  والتـي  املتحـدة،  الواليـات 

املسـاعدة لـكل لـويب يعمـل يف  األذرع 

أمريـكا، ومنهـا "معهد الرشق األوسـط، 

مجلس سياسـة الرشق األوسـط، مؤسسة 

كلينتـون"،  وتشـيليس  وهيـالري  بيـل 

كـا دعـم لفـرتة مـن الزمـن "مجلـس 

األطليس"، وهـو مركز أبحاث للدراسـات 

واإلرشـاد  النصـح  يقـدم  االسـرتاتيجية 

األمريكيـن. للنـواب 

ذكرت صحيفـة "هآرتـس" اإلرسائيلية يف 

كانـون الثـاين 2010 نقاًل عن مسـؤولن 

أمريكيـن، أن الواليات املتحدة يف عهد إدارة 

جورج بـوش خرقـت االتفاقيـة األمنية مع 

إرسائيـل ببيعهـا أسـلحة متطـورة لبعض 

الدول العربيـة املعتدلة وأبرزها السـعودية 

الخطـر  ملواجهـة  ومـرص  واإلمـارات 

اإليراين، وبحسـب الصحيفـة فالصفقة مع 

السـعودية تضمنـت بيع طائـرات من نوع 

"إف15"، وصواريـخ بعيـدة املدى مضادة 

للسـفن الحربية، وأجهـزة إلكرتونية حديثة 

تشـابه مثيالتها يف إرسائيـل، التي حاولت 

كثـرًا عرقلـة الصفقـة ملـا لذلك مـن تأثر 

عى األمـن القومـي اإلرسائيـي، والحفاظ 

عـى التفـوق النوعـي للجيـش اإلرسائيي 

املنطقة. يف 

ويقـول الكاتـب والخبـر األمريـي يف 

شـؤون الـرشق األوسـط، ميتشـيل برد، 

منـع  أمريـكا  السـعودي يف  اللـويب  إن 

وعرقـل أكـر مـن مـرة قـراًرا أمريكيًـا 

مدعوًمـا مـن اللـويب الصهيـوين بنقـل 

إىل  أبيـب  تـل  األمريكيـة مـن  السـفارة 

منهـا  تبعـات،  مـن  لذلـك  ملـا  القـدس، 

القـدس. بيهوديـة  االعـرتاف 

تحسـب  وغرهـا،  اإلنجـازات  هـذه  كل 

للـويب السـعودي، ولكـن ال يخفـى عى 

أحـد تراجع قـوة هـذا اللـويب يف الفرتة 

املاضيـة لعـدة أسـباب.

اللوبيات العربية تتنافس
لما كانت الواليات المتحدة األمريكية مركز صنع القرار العالمي كان للعرب أيًضا دورهم في صناعة لوبيات داخل أمريكا، 

فكانت المملكة العربية السعودية سباقة في هذا األمر.

أين الثورة السورية من هذه الحرب؟
لم يكن النظام السوري غافاًل عن لعبة الضغط هذه، فقد أسس منذ أكثر من عقد من الزمن "لوبي" صغيًرا داخل الواليات المتحدة، استطاع كسر 

الجليد بين النظام وأمريكا بعد حادثة اغتيال الحريري عام 2005، وعادت العالقات الدبلوماسية لطبيعتها عام 2010 حين عين روبرت فورد سفيًرا 
للواليات المتحدة في دمشق.

عودة األمر بندر بن سلطان إىل . 1

السعودية يف عام 2005، والذي 

كانت تربطه عاقات وصداقات 

مع جميع الرؤساء ووزراء 

الخارجية األمريكين الذين 

عارصوا فرة وجوده يف أمريكا.

بروز اللويب اإليراين املنافس . 2

القوي للويب السعودي، محاواًل 

سحب البساط من تحت قدميه 

ليقدم نفسه رشيكًا ألمريكا يف 

املنطقة.

املنافسة القوية مع اللويب . 3

اإلرسائيي الرشس، والذي يعتر 

أقوى وأقدم لويب يف الواليات 

املتحدة.

ظهور لويب إخواين مدعوم قطريًا . 4

داخل الواليات املتحدة األمريكية، 

نافس اللويب السعودي بشدة، 

وظهر هذا التنافس جلًيا يف مرص 

وسوريا.

منافسة اللوبيات العربية للويب . 5

السعودي، وخصوًصا اللويب 

املغريب الذي استطاع أن يكون 

رشيكًا للواليات املتحدة األمريكية 

يف شال غرب إفريقيا، ولكن 

طموحه ال يقف عند هذا الحد، 

بل ينافس ليكون الرشيك األول 

ألمريكا يف املنطقة العربية أيًضا، 

ومن املعروف أن اململكة املغربية 

هي أكر دول العامل إنفاًقا عى 

اللوبيات، ولكنها تواجه عدة 

مشاكل، أهمها ملف الصحراء 

الغربية ومنافسة اللويب الجزائري 

لها، والذي يسعى بدوره ليكون 

الحليف األمريي يف املنطقة.

أسباب تراجع قوة اللوبي 
السعودي

األمير بندر بن سلطان مع الرئيس األمريكي السابق جورج بوش 
)Getty( - 2002 27 آب
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الهجرة واللجوء..
أزمة اقتصادية؟ أم فائدة مستقبلية؟

أزدشير جالل أحمد

تشـر تقديـرات األمـم املتحـدة إىل أن 

عـدد املهاجريـن يف العـامل وصـل إىل 

حـدود 200 مليـون شـخص، وأعلنـت 

العليـا  واملفوضيـة  الهجـرة  منظمـة 

يف  املتحـدة،  لألمـم  التابعـة  لالجئـن 

بيان مشـرتك أنه حتـى 21 كانون االول 

مـن 2015، عر زهـاء 972 ألًفـا البحر 

املفوضيـة  أرقـام  بحسـب  املتوسـط، 

العليـا للالجئـن.

لكـن بقـدر مـا يسـهم املهاجـرون يف 

بنـاء املجتمعـات املسـتضيفة، بقـدر ما 

ميثـل ذلك خسـارة موارد برشيـة للدول 

املُهاَجـر منهـا، أي مـا يعـرف بهجـرة 

الهجـرة  أن  كـا  والكفـاءات.  العقـول 

قـد تتسـبب يف خلـق توترات سياسـية 

أو اقتصاديـة أو اجتاعيـة يف البلـدان 

املُهاَجـر إليهـا، وهـو ما جعـل موضوع 

صـدارة  إىل  ينتقـل  الدوليـة  الهجـرة 

االهتامات الوطنيـة والدولية. وأصبحت 

الهجـرة الوافدة مـن املسـائل املقلقة يف 

عـدد متزايـد مـن البلـدان، األمـر الـذي 

حـدا بهذه البلدان، السـيا يف السـنوات 

األخـرة، إىل تشـديد اإلجـراءات تجـاه 

املهاجريـن إليهـا وطالبـي حـق اللجوء.

آثار الهجرة
آثـار الهجـرة قد تطـال البلـد األم والبلد 

الـذي تتم الهجـرة إليه. فهي تـؤدي أواًل 

إىل زيـادة يف قوة العمل للبلـد املهاجر 

اإلنتاجيـة  الطاقـة  يف  وزيـادة  إليـه، 

لالقتصـاد، مبـا أن املهاجرين هـم عادًة 

من الفئـة العمرية الصغـرة. كا تؤدي 

إىل زيـادة االسـتهالك يف البلـد املهاجر 

إليـه وارتفـاع يف نسـبة العالـة، وهذا 

والناتـج  الـكي  الطلـب  يزيـد  بـدوره 

املحـي اإلجـايل للبلد. 

مـن آثـار الهجـرة أيًضـا مرونـة سـوق 

العمـل حيث مييـل املهاجرون عـادًة إىل 

التـي ال يفضـل  العمـل يف القطاعـات 

بهـا،  العمـل  للبلـد  املحليـون  السـكان 

وهذا لـه آثـار إيجابيـة عـى االقتصاد، 

وعـادًة مـا يتقـاىض املهاجـرون دخاًل 

أقل مـن السـكان املحلين وذلك بسـبب 

حاجتهـم الشـديدة إىل املـال، مـا يخلق 

تفاوتًـا يف الفرص لبعـض البلدان. فإذا 

أخدنا لبنان وسـوريا عى سـبيل املثال، 

اللبنـاين  العمـل  صاحـب  أن  نالحـظ 

يفضـل توظيـف العامـل السـوري يف 

بعـض القطاعات عـى العامـل اللبناين 

ألنـه سـوف يدفـع لـه أجـرًا منخفًضا، 

وذلـك يؤدي إىل مشـاكل جديـدة، منها 

عـدم إيجـاد اللبناين لفـرص عمل داخل 

بلـده وبالنهايـة يلجأ إىل الهجـرة كحل 

املشـكلة.  لهذه 

نتائج أخرى 
مـن النتائـج األخـرى للهجـرة هـي عدم 

دفـع املهاجريـن للرضائـب، إذ إن معظـم 

هـؤالء يتلقـون أجورهم نقًدا مـا يجعلهم 

يتهربـون مـن دفـع الرضائـب املفروضة 

يف  تراجـع  إىل  ويـؤدي  الدخـل،  عـى 

عائـدات الدولة رغم تكبدهـا نفقات عالية 

عـى املهاجريـن. حيـث يحصلـون عى 

اسـتحقاقات وخدمـات حكوميـة عديـدة 

مثـل التعليـم والرعاية الصحيـة، وبرامج 

املسـاعدات الغذائية، والرعاية االجتاعية، 

االقتصاديـة  اآلثـار  دراسـة  يف  فمثـاًل 

واالجتاعيـة ألزمة نزوح السـورين عى 

االقتصـاد الوطنـي األردين، فيهـا تقدير 

األثـر املـايل اإلجـايل لنـزوح الالجئـن 

السـورين عـى االقتصـاد الوطني خالل 

العامن -2011 2012 بنحو 590 مليون 

دينـار أردين وتشـكل نحـو )%3( مـن 

الناتـج اإلجـايل للمملكة.

أما عـى البلد األم فنتائـج الهجرة متعددة 

أيًضـا، أواًل النتائـج السـلبية منهـا هجرة 

الشـباب،  وعنـرص  البرشيـة  األدمغـة 

وثانيًـا عـر التحويالت املاليـة التي يقوم 

املهاجرون بإرسـالها إىل أهلهم وهذا جيد 

القتصـاد الدولتن. وعـى الناحية األخرى 

املهاجريـن بقبـول األعـال  عـر قيـام 

إنفـاق  مـن  يحـد  مـا  وهـو  البسـيطة، 

ووسـائل  التكنولوجيـا  عـى  الـرشكات 

الحديثة. اإلنتـاج 

تعتبر الهجرة خاصية إنسانية سكانية تتمثل في االنتقال من مكان إلى آخر إما بحثا عن حياة أفضل أو هروًبا من وضع سيئ. هذه 
الخاصية الديموغرافية المتمثلة في حق التنقل تم االعتراف بها عالمًيا منذ أكثر من ربع قرن ضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. من 

ناحية اقتصادية يمكن أن يكون للهجرة آثار سلبية أو إيجابية، سواء على المجتمعات المهاَجر منها أو المهاَجر إليها. 

الجئون سوريون 
يمشون في 

الصحراء 
المحيطة بمخيم 

الزرقاء في 
األردن

20 كانون 
الثاني 2016

)المفوصية 
العليا لشؤون 

الالجئين(

عنب بلدي - اقتصاد 

دمشـق  زراعـة  غرفـة  عضـو  توقـع 

معتـز السـواح، أن تشـهد أسـعار اللحوم 

املقبـل،  الشـهر  مطلـع  مـع  انخفاًضـا 

نتيجـة لزيـادة عـدد الـوالدات لهـذا العام 

واملاعـز. األغنـام  ذكـور  مـن 

وقال السـواح لصحيفـة الوطـن، املقربـة 

مـن النظـام، الثاثاء 19 كانـون الثاين، إّن 

نسـبة الـوالدات لهـذا العـام تعتـر أفضل 

مبـا يزيـد عـن ثاثـة أضعـاف من نسـبة 

للعـام املايض. الـوالدات 

اللحـم  غـرام  كيلـو  سـعر  وصـول  وعـزا 

)الهـرة( لــ 3500 لرة حالًيـا، إىل توقف 

"الذبـح" بسـبب الـوالدات.

اللحـوم  أن أسـعار  السـواح  واعتـر 

ستشـهد انخفاًضـا ملحوظًـا مـع مطلـع 

شـباط املقبـل، ليصبح سـعر الكيلـو غرام 

950 لـرة بـداًل من السـعر الحـايل والذي 

لـرة.  1100 إىل  وصـل 

اللحـم  غـرام  كيلـو  وسينخفض سـعر 

بعظمـه مـن 2500 لـرة إىل 2000 لـرة، 

وكيلـو اللحمـة الهرة ألقل مـن 2400 لرة 

سـورية، عـى حـد قوله.

مسـؤولية  اللحامـن  السـواح  وحّمـل 

األسـواق،  يف  اللحـوم  أسـعار  ارتفـاع 

مبيًنـا أن املـريب ال يقـع عـى عاتقـه أي 

. مسـؤولية

اللحمـة  كيلـو  سـعر  بـأن  مثـًا  ورضب 

 2000 الحسـكة  محافظـة  يف  الهـرة 

لـرة سـورية، وهذا مـؤرش عـى األرباح 

عـى  اللحامـون  يحققهـا  التـي  الكبـرة 

واملـريب. املواطـن  حسـاب 

وكانـت محافظـة دمشـق وافقـت عـى 

بيـع  ملهنـة  إداريـة  تراخيـص  منـح 

يف  "البسـطات"  عـر  النيئـة  اللحـوم 

القديـم  واملسـلخ  مصـى  بـاب  مناطـق 

أجـل  مـن  العتيـق،  سـوق  ومنطقـة 

ارتفـاع  وكـرس  اللحـوم  سـوق  تنشـيط 

األسـعار، وذلـك يف حال توفـر الرشوط 

املطلـوب،  املحـل  يف  للمهنـة  الناظمـة 

للمحافظـة. بيـان  بحسـب 

زراعة دمشق: أسعار اللحوم في سوريا ستنخفض مطلع شباط

"عبء" الالجئين
قبـل ثالثـن عاًمـا، ركَّـز مؤمتر إيـكارا 1 

)املؤمتـر الـدويل حول مسـاعدة الالجئن 

لعـام   2 وإيـكارا   )1981 إفريقيـا،  يف 

يفرضـه  الـذي  "العـبء"  عـى   ،1984

الالجئـون عـى مضيفيهـم، واملتمثـل يف 

املوازنـة  إضافيـة عـى  تكاليـف  ترتيـب 

العامـة ومخصصـات الرفـاه االجتاعـي، 

وإعاقـة النمو االقتصادي وإرباك األسـواق 

والتسـبب بتدهـور األوضـاع البيئية ورفع 

املسـتضيفة  الـدول  التوتـر يف  مسـتوى 

متأثـرة  هشـة  دواًل  أصـاًل  تكـون  التـي 

الجانـب  هنـاك  كان  باملقابـل  بالنـزاع. 

اإليجـايب للجـوء.

 وقد نوقشـت بـكل أبعادها، لكـن الغريب 

يف  رئيسـية  فجـوة  هنـاك  أن  األمـر  يف 

أدوات العمـل اإلنسـاين تتمثـل يف غيـاب 

الالجئـن )أو  التقييـم املسـتفيض آلثـار 

النازحـن( والتكاليـف املرتتبـة عليهم، إذ 

نـادرًا مـا تحلـل الجهـات املانحـة النتائج 

االقتصاديـة "السـتثاراتها" يف الرامـج 

واملرشوعـات عـى مسـتوى العـامل، علًا 

أنَّ تكاليـف تلـك الرامـج واملرشوعات يف 

بلـدان لجنـة املسـاعدات اإلمنائيـة ملنظمة 

التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصادي 

عى سـبيل املثـال تبلـغ 8.4 مليـار دوالر 

أمريـي يف العـام الواحد. وحتـى لو كان 

هنـاك أي يشء مـن تلـك الدراسـات )مـع 

أن ذلـك نـادر الحـدوث( فعادة مـا تكون 

دراسـات وصفيـة ودامئًـا مـا تكـون غر 

مكتملـة، ففـي حـن أنَّ الحكومـات متيل 

إىل تقييـم آثـار الالجئـن وتكلفتهـم عى 

املجتمـع املضيـف، تتبـع الجهـات املانحة 

واملنظـات غـر الحكوميـة منحـًى آخر، 

مرشوعاتهـم  نتائـج  عـى  تركـز  حيـث 

املتعلقة بتطوير مهـارات الالجئن و توليد 

أو  املاديـة  املسـاعدات  تقديـم  أو  الدخـل 

القسـائم اإلعاشـية )الكوبونات( لالجئن. 

لكن أيًـا من املنهجـن املتبعـن يعجز عن 

تقديـم توضيح إجايل لآلثـار االقتصادية 

الكليـة والجزئيـة واملاليـة ناهيـك عـن أن 

املنهجن يشـوبها غياب واضـح للمناهج 

الكميـة والبيانـات التطبيقية الراسـخة.

بـأنَّ  يُحتـج  مـا  عـادة  العمـوم،  وعـى 

مضيفيهـم  عـى  الالجئـن  "تكاليـف" 

الغـذاء  أسـعار  ارتفـاع  يف  )املتمثلـة 

األجـور  معـدالت  وانخفـاض  والسـلع 

املحليـة وتزايد الضغـوط املاليـة وارتفاع 

مسـتوى التدهـور البيئـي( تفـوق املزايا 

األخـرى.  والكليـة  الجزئيـة  االقتصاديـة 

بناء منهجية جديدة
يف  الالجئـن  دراسـات  مركـز  أنهـى 

أكسـفورد دراسـة مؤخرًا لتقدميهـا للبنك 

الـدويل بعنـوان "إرشـادات لتقييـم آثـار 

التهجـر القـرسي وتكاليفه"، وتسـتجيب 

وتهـدف  الحاجـات،  تلـك  إىل  الدراسـة 

مـن  كل  إىل  الدعـم  لتقديـم  اإلرشـادات 

الـدويل،  البنـك  السياسـات يف  صانعـي 

والفاعلـن اإلنسـانين، وذلـك مـن خالل 

وسـهلة  مناسـبة  تقييـم  أدوات  توفـر 

االسـتخدام لتحليـل التبعـات االقتصاديـة 

واملاليـة للمسـاعدات التنموية واإلنسـانية.

وباختصـار تكـون خطواتهـا يف املرحلـة 

األوىل تقديم التوضيحات الشـاملة لضان 

"جاعـات  جميـع  إدمـاج  أمكـن(  )مـا 

أصحـاب املصلحـة" املعنيـن يف التحليل، 

ويف املرحلـة الثانيـة تحديـد نطـاق مـن 

العـادة  يف  يـة  كمِّ تكـون  التـي  املحـاور 

واألصـول  الدخـل  )مثـل  اآلثـار  لقيـاس 

املـوارد  إىل  والوصـول  والتوظيـف 

الطبيعيـة(، أما املرحلة الثالثة التي تشـكل 

املهمـة الرئيسـية بتطبيـق املنهجية بهدف 

بناء صـورة عامة للخصائـص االقتصادية 

واالجتاعيـة وتحليـل كيفيـة تأثـر تلـك 

الصـورة بالتهجـر القرسي عـى كل جهة 

مـن أصحـاب املصلحـة. 

مـن خالل رسـم صـورة املالمح الرئيسـية 

للمبـادئ واألدوات التحليليـة واملـؤرشات، 

املهمـة  املطالـب  اإلرشـادات  تعالـج 

للانحـن والـوكاالت والحكومـات، وتلـك 

املتعلقـة بالسياسـات واألمور التشـغيلية. 

يـرى روجـر زايـرت، هـو رئيـس فريـق 

االجتاعيـة  العلـوم  معهـد  مـن  درايس 

التطبيقية )FAFO( يف أوسـلو، أن قررات 

يف  كـا  التدخـالت  وسـتنفذ  سـتُتخذ 

السـابق من خـالل دمج املبادئ اإلنسـانية 

وظـروف مختلف البيئـات العاملة واملواقع 

بالتهجـر واملصالـح  الخاصـة  واألمنـاط 

السياسـية ملختلـف أصحـاب املصلحـة.

590 مليون دينار أردني
األثر المالي لنزوح الالجئين 
السوريين على االقتصاد 

األردني خالل العامين 2011 
و 2012

http://www.enabbaladi.org/archives/61806
www.enabbaladi.org/archives/61249
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فراس العقاد - عنب بلدي

يف  السـورين  الطـالب  ملنحـة  التقـّدم  فـرتة  انتهـت 

الجامعـات الرتكيـة، وسـيحصل مـن خاللهـا الطـالب 

املقبولـون بعد دراسـة الطلبـات عى مبلـغ 1200 لرة 

تركيـة )$410( شـهريًا، كمنحـة مقّدمـة مـن منظمـة 

التابعـة  "أتـراك الخـارج واملجتمعـات ذات القـرىب"، 

لرئاسـة الـوزراء الرتكيـة.

وأثـار انتشـار املنحـة ردود فعل متباينـة يف األوسـاط 

الرتكيـة، وعـى وسـائل التواصـل االجتاعـي، وتزامن 

ذلـك مـع انتشـار كاريكاتـر وتعليقات سـاخرة قارنت 

بـن وضـع الطـالب السـورين بعـد حصولهـم عـى 

منحـة الــ 1200 لـرة، ووضـع الطالب الـرتيك، الذي 

يحصـل أساًسـا عـى 400 لـرة تركية شـهريًا.

طالب أتراك: "ليتنا سوريون"
الصحفيـة عليـا أوزدمير، اسـتهجنت يف تقريـر كتبته 

عنـوان  تحـت  الرتكيـة،   "Sozce" القـول  لصحيفـة 

"الرغبـة بـأن تصبـح طالبًـا سـوريًا"، تناولـت خالله 

ورشوط  املرتفـع  املبلـغ  وانتقـدت  املنحـة،  تفاصيـل 

القبـول التـي وضعتهـا إدارة املنحة، ومنها عـدم اعتبار 

هـذه املنحـة "ديًنـا سـيعيده الطالـب، مقارنـة باملنـح 

املقدمـة للطلبـة األتـراك".

وتناولـت الصحفيـة تعلقيـات انتـرشت عـر وسـائل 

التواصـل االجتاعـي ملواطنـن وطـالب أتـراك، منهـا 

مـا نـرشه أحدهـم "ال يوجـد يف أي مـكان يف العـامل 

دولـة تقـدم منحة لطالـب أجنبـي أكر من املنحـة التي 

متنحهـا ملواطنيهـا".

ويف تعليـق آخـر "يشء جيد أن تكون صاحب جنسـية 

سـورية، الجنسـية الرتكيـة مل تعـد ذات قيمـة يف هذه 

الدولة".

أو  الغـرة  األتـراك بـن  الطـالب  تعليقـات  وتفاوتـت 

واعتـرت  الحكومـة،  لسياسـة  املوجهـة  االنتقـادات 

الطالبـة الرتكيـة ايلـاس كوشـيت، يف تغريـدة عـر 

تويـرت أّن القضية ليسـت موجهة للسـورين بالتحديد.

وأضافـت "مل نقصـد الحديـث عن مقـدار املبلـغ املقدم 

وال عـن السـورين كأجانـب، نتفهـم وضعكـم، ولكـن 

تطبـق  وأن  مواطنيهـا  تـرى  أن  الدولـة  عـى  يجـب 

العـدل".

الطالب السوريون يعيشون بـ"حرية"
يف الطـرف املقابـل، عـر طـالب سـورين عـن رأيهم 

باملنحـة الدراسـية، بتشـبيههم إياهـا بتلك التـي منحت 

للمواطنـن العراقيـن والفلسـطينن يف سـوريا قبـل 

العـام 2011، وأثنـاء فـرتة وجودهـم يف سـوريا.

اعتـر، يف  الهـادي صداقـي  عبـد  السـوري  الطالـب 

حديثـه لعنـب بلـدي، أن "مـن يتحمـل املسـؤولية هي 

الجهـات الرتكيـة التـي سـاهمت بنرش خـر املنحة يف 

األوسـاط الرتكيـة وبتفاصيـل غـر كاملـة، ألن نـرش 

خـر املنحـة بتفاصيـل ناقصة سـوف يولّد مشـاحنات 

عنـد الطـالب األتراك تجـاه السـورين، والتفاصيل مثل 

عـدد املنـح املقدمـة والجهـة التـي قدمتها مـن االتحاد 

األورويب".

بـدوره، اعتـر الطالب السـوري محمـد جنديـة، أن رد 

فعـل الطالب األتـراك طبيعي جـًدا، وقـال "صحيح أننا 

خارجـون مـن الحـرب وظروفنـا صعبة، لكـن الطالب 

السـورين هنـا يعيشـون يف تركيـا بحريـة أكـر ما 

كانوا يعيشـونه يف سـوريا".

وأردف جنديـة أن مـا اعتـره األتـراك مزعًجـا أكر من 

ارتفـاع املبلـغ، هو عـدم وجـود رشط إلعـادة املبلغ إىل 

الدولـة كـا يعامـل الطالـب الـرتيك كمنحـة )ديـن- 

kredi(، تقـدم لـه ويسـددها للبنـك بعـد تخرجه.

أعـداٌد كبـرة من الطالب السـورين قُبلـوا ضمن مقاعد 

أو  الرتكيـة عـر االسـتكال،  الجامعـات  الدراسـة يف 

دخـول فحص الثانويـة الرتكية لألجانـب، إال أن الجانب 

املـادي يقـف عائًقـا أمامهـم يف بعـض األحيـان، مـا 

دعـا جهـات دوليـة وتركية للتدخـل من أجل املسـاعدة، 

ومنهـا ما وفرتـه هـذه املنحة.

إنفلونزا الخنازير.. السر وراء تكتم النظام وعدم اإلعالن عنه
أطباء: المقاتلون األجانب في صفوف النظام واللحوم الفاسدة وراء انتشار المرض 

مصطفى الشمالي - حلب

 swine" مـرض إنفلونـزا الخنازيـر

باالسـم  واملعـروف   "flu virus

العلمـي "H1-N1"، هـو شـكل من 

أشـكال اإلنفلونـزا العاديـة، يصـاب 

تنتقـل  ثـم  ومـن  "الخنزيـر"  بـه 

العـدوى إىل اإلنسـان القريب بصلة 

مبـارشة مـع "الخنازيـر"، وبعدهـا 

إىل  املصـاب  اإلنسـان  مـن  تنتقـل 

اآلخريـن، عـر وسـائل عديـدة منها 

"االستنشـاق".

يف بداية شـهر كانون األول املايض، 

ضّجت مواقـع التواصـل االجتاعي، 

بالحديـث عـن حـاالت وفـاة مبرض 

يعتقـد أنـه "إنفلونـزا الخنازير" يف 

املناطـق التـي تسـيطر عليهـا قوات 

النظـام، نظرًا لألعـراض التي ظهرت 

عـى املصابن، وسـط صمـت وزارة 

الصحـة التابعـة للنظـام، يف حـن 

أكدَّ الطبيـب مجد فـردويس، العامل 

يف جمعيـة إعانـة املـرىض مبدينـة 

حلـب، أن "معظـم املصابـن بهـذا 

املـرض، انتقلـت العـدوى لهـم عـن 

آخـر  إنسـان  مـن  التنفـس  طريـق 

. " ب مصا

)م.خ(،  الطبيـب  قـال  جانبـه،  مـن 

العامـل يف مشـفى حلـب الجامعي، 

إنه "تم تسـجيل عدة حـاالت مصابة 

القسـم  يف  اإلنفلونـزا  بفـروس 

النظـام  قـوات  لسـيطرة  الخاضـع 

سـت  إىل  مشـرًا  حلـب"،  مبدينـة 

حـاالت وفاة موثقـة، إضافـًة لوجود 

أكر مـن ثالثن إصابـة، دون معرفة 

إن كان مـن نـوع  الفـروس،  نـوع 

يف   ،)H1-N1، H2-N2، H3-N3(

وزارة  مـن  التصاريـح  غيـاب  ظـل 

الصحـة التابعة لحكومـة النظام عن 

هـذه اإلصابـات أو الوفيـات والنمط 

الحـاالت،  هـذه  لظهـور  أدى  الـذي 

التـي  األعـراض  وبحسـب  أنـه  إال 

والوفيـات،  املصابـن  ظهـرت عـى 

فإنها "ترجح بشـكل كبـر أن تكون 

ناتجـة عـن إصابـة مبـرض إنفلونزا 

الخنازيـر".

وعنـد سـؤال الطبيـب، عـن سـبب 

املـرض  مـن  النـوع  هـذا  انتشـار 

يف مدينـة حلـب، قـال إن "املـرض 

البلـدان  عـر  ينتقـل  أن  ميكـن 

الحاملـن  األشـخاص  طريـق  عـن 

عـى  يخفـى  ال  وهنـا  للفـروس، 

توافـدت  التـي  الجنسـيات  أن  أحـد 

وروسـين  وأفغـان  عراقيـن  مـن 

املمكـن  مـن  حلـب،  إىل  وإيرانيـن 

حامـاًل  أحدهـم  يكـون  أن  جـًدا 

كيف قابل الطالب األتراك المنحة المالية لزمالئهم السوريين؟

اإلنفلونزا بجميع 
أشكالها ال 

تنتقل إال عن 
طريق الهواء 

والمجاري 
التنفسية، وال 
تنتقل أبًدا عن 
طريق األغذية

لتسـجيل  أدى  للفـروس، وهـو مـا 

حلـب".  يف  اإلصابـات  هـذه 

األسباب المرّجحة النتشار 
المرض 

يعتقـد مواطنـون من مناطـق النظام 

واملعارضـة، أن انتشـار املرض سـببه 

أو  إيـران  مـن  املسـتوردة  اللحـوم 

العـراق، والتـي قـد تكون فاسـدة أو 

مصابـة بالفروس، ومنهـم من رجح 

قـد  املحليـة،  اللحـوم  معامـل  بـأن 

تكون السـبب بانتشـار هكذا فروس 

الحـاالت  مـن  العديـد  تسـجيل  مـع 

ذات  الفاسـدة  اللحـوم  انتشـار  مـن 

الصناعـة املحليـة، واللحـوم منتهيـة 

الصالحيـة.

أخـرى،  إعالميـة  تقاريـر  ورجحـت 

يف وسـائل إعـالم محليـة أن "تكون 

اللحوم الفاسـدة واملعلبـات اإليرانية، 

وراء انتشـار إنفلونـزا الخنازيـر يف 

مناطـق سـيطرة النظام يف سـوريا، 

وذلـك بعد تأكـد إصابة أكـر من 30 

شـخًصا يف إيـران العـام املـايض". 

كا روجـت بعض الصفحـات املحلية 

اإليرانيـة  األطعمـة  أن  حلـب،  يف 

الخنازيـر  إنفلونـزا  دخـول  سـببت 

إىل سـوريا، وال سـيا اللحـوم، األمر 

الشـهيد  مديـر مشـفى  نفـاه  الـذي 

عـدي أبو حسـن يف رساقـب بريف 

إدلـب، أحمـد األسـعد، لعنـب بلـدي، 

وقـال "اإلنفلونـزا بجميع أشـكالها ال 

تنتقـل إال عن طريق الهـواء واملجاري 

التنفسـية، وال تنتقـل أبـًدا عن طريق 

األغذية".

يف حـن مل ترد معلومـات عن صدور 

إحصائيـات دقيقة من جهات رسـمية 

منظـات  أو  للنظـام  تابعـة  تابعـة 

الصحـة العاملية حـول أعـداد الوفيات 

وزارة  صمـت  وسـط  واملصابـن 

الصحـة النظاميـة عـن املوضـوع . 

أسباب تكتم النظام 
مقـرب  مصـدر  أفـاد  جانبـه،  ومـن 

للنظـام  التابعـة  مـن وزارة الصحـة 

سـبب  عـن   اإلجابـة  معـرض  يف 

تكتـم الـوزارة عـى حـاالت اإلصابة 

املعـروف  "مـن  وقـال  والوفيـات، 

أّن أي وبـاء ينتـرش يف أي دولـة يف 

العـامل يعود بـرضر اقتصـادي كبر 

مـن حيـث السـياحة واملـواد الغذائية 

التـي تصدرهـا هـذه الدولـة". 

ومـن املرجح أن سـبب تكتـم الوزراة 

اإلعـالن  يكـون  "أن  املوضـوع  عـن 

سـببًا مـن أسـباب امتنـاع املقاتلـن 

النظـام  يسـاندون  الذيـن  األجانـب 

يف معاركـه مـن القـدوم إىل سـوريا 

يف حـال سـمعوا بوجـود وفيـات أو 

للفـروس يف سـوريا". انتشـار 

فمـن  املحـي،  الصعيـد  عـى  أمـا 

هكـذا  انتشـار  يسـاهم  أن  املمكـن 

أخبـار بحـاالت نـزوح جاعـي مـن 

قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق 

النظـام أو حـاالت ذعـر قـد تسـبب 

املناطـق.  تلـك  يف  عارمـة  فـوىض 

هـذا  سـبب  أن  املصـدر  ويـرى 

التكتـم مـرده أيًضـا لـ"الخـوف من 

اضطرابـات عـى صعيد السـفر بن 

الـدول أو حـاالت الهجـرة، مـا يعرقل 

هـذه العملية بسـبب اتخـاذ إجراءات 

وفحوصـات معينـة للنـاس القادمن 

من سـوريا باتجـاه الـدول األخرى".

وسائل إعالم النظام تعترف 
مواليـة  إعالميـة  وسـائل  وثّقـت 

للنظام السـوري، يف مدينـة الالذقية 

وعـرشات  وفيـات  أربـع  السـاحلية، 

اإلصابـات، وقالت إن سـببها انتشـار 

يف  الخنازيـر"  "إنفلونـزا  مـرض 

املدينـة الخاضعـة لسـيطرة النظـام.

التابـع  الالذقيـة  الصحـة يف  مديـر 

للنظـام، عـار غنـام، نفـى بـدوره، 

عـر تلفزيـون "الخر" املـوايل، أن 

اسـتقبلتها  التـي  اإلصابـات  تكـون 

والخاصـة،  العامـة  املستشـفيات 

أو  الخنازيـر  بإنفلونـزا  مرتبطـة 

إنهـا  وقـال  الطيـور،  إنفلونـزا 

حـادة،  تنفسـية  "التهابـات 

. " ووخيمـة

لتعـود إذاعـة "شـام إف إم"، املقربة 

مـن النظـام السـوري، وتؤكـد نقـاًل 

يف  عديـدة  طبيـة  مصـادر  عـن 

الحـاالت  عـرشات  ورود  الالذقيـة، 

سـاعات،  خـالل  املستشـفيات  إىل 

"بإنفلونـزا  مرتبطـة  وجميعهـا 

توثيـق  إىل  مشـرًة  الخنازيـر"، 

مستشـفيات الالذقيـة ألربـع وفيـات 

األقـل.  عـى 

إنفلونـزا  انتشـار  موضـوع  ويبقـى 

مـن  بـه  معـرتف  غـر  الخنازيـر 

قبـل وزارة الصحـة التابعـة للنظـام 

العتبـارات عديـدة، لكـن املؤكـد هـو  

وجـود وفيـات يف مناطـق سـورية 

يف  الفـروس  ظهـر  بعدمـا  عـدة 

سـوريا عـام 2014، وأعلنـت حينهـا 

النظـام  حكومـة  يف  الصحـة  وزارة 

أن عـدد حـاالت الوفاة وصـل إىل 39 

حالـة، يف حـن ارتفع عـدد الحاالت 

إىل  بالفـروس  بإصابتهـا  املشـتبه 

117 حالـة خـالل شـهر آذار. وبعـد 

ذلـك اختفـى املـرض ومل تعد تشـهد 

البـالد إصابـات جديـدة لغايـة نهاية 

املـايض. األول  كانـون 

وزير الصحة 
الدكتور نزار 
يازجي في 
اجتماع مع 

مديرية الصحة 
في حماة

23 كانون 
الثاني 2016

)مديرية صحة 
حماة (
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المرزوقي لعنب بلدي: كل ما يبنى خارج نطاق "دولة العصابات" هي بذور ستؤتي أ

الملتقى السوري األول للتمكين المجتمعي 
يعقد في اسطنبول

حسن مطلق - عنب بلدي 

اعتـرت  املعهـد،  مديـرة  قيـرص،  رانيـا 

األول  السـوري  امللتقـى  خـالل حديثهـا يف 

للتمكـن املجتمعـي، الـذي عقـد يف مدينـة 

اسـطنبول الرتكية، الثالثـاء 19 كانون الثاين 

مل  ككل،  والسـورين  األطفـال  أن  الجـاري، 

للتمكـن،  بـل  إغاثـة  إىل  يعـودوا  بحاجـة 

وبالتـايل بنـاء مجتمـع متكامـل والتعـرف 

للعمـل  سـليمة،  قـرار  اتخـاذ  آليـات  عـى 

إمـالءات. دون  رأي  باسـتقالل 

الملتقى لبناء أسس تطوير المجتمع 
وقيم المواطنة

األول  وهـو  امللتقـى،  حـرضت  بلـدي  عنـب 

ومؤسسـات  منظـات  عمـل  بدايـة  منـذ 

الثـورة،  بعـد  سـوريا  يف  املـدين  املجتمـع 

ويهـدف بحسـب منظميه، إىل املسـاهمة يف 

التـي  متكـن السـورين باملعرفـة واألدوات 

يحتاجونهـا لبنـاء أسـس تطويـر املجتمـع، 

املواطنـة. وقيـم  املسـتدامة،  والتنميـة 

الشـخصيات  مـن  العديـد  فيـه  وشـارك 

التونـيس  الرئيـس  أحدهـا  كان  البـارزة، 

املرزوقـي،  منصـف  الدكتـور  السـابق، 

وتحدث عـن دور الدولة ومؤسسـات القطاع 

العـام يف التمكـن املجتمعـي، كـا حـرض 

الغـد  حـزب  رئيـس  نـور،  أميـن  الدكتـور 

املـرصي، ورشح دور األحزاب السياسـية يف 

املجتمعـات. متكـن 

بـدوره، تحدث األسـتاذ املحـارض يف جامعة 

مرمـرة الرتكيـة، الدكتـور مـراد داوودوف، 

عـن دور املؤسسـات االستشـارية واملعرفية 

للتمكـن  العامـة  السياسـات  رسـم  يف 

كرمـان،  تـوكل  تغيبـت  بينـا  املجتمعـي، 

الحائـزة عـى جائـزة نوبـل للسـالم عـام 

إرداتهـا"،  عـن  خارجـة  "ألسـباب   ،2011

وفـق مـا أعلـن عنـه املنسـقون، وكانت من 

املنظـات  دور  عـن  تتحـدث  أن  املفـرتض 

املجتمعـات. متكـن  يف  الدوليـة 

التعليم والمشاريع اإلنتاجية األهم 
لتمكين المجتمع السوري 

وقالـت قيـرص لعنـب بلـدي، إن السـورين 

املجتمعـي،  التمكـن  أدوات  لتعلـم  بحاجـة 

وألن يجتمعـوا مًعـا بشـكل دائـم، مضيفـًة 

أنـه سـيكون مفيـًدا من خالل وجـود خرات 

كاملرزوقـي، ووصفتـه أنه "أحـد القليلن من 

الثوار". السياسـين 

واعتـرت أن التعليـم واملشـاريع اإلنتاجيـة، 

هـا أهم مـا يجـب الرتكيز عليـه يف املجتمع 

السـوري، وعـزت السـبب ملنـع الشـباب من 

السـفر بسـبب غيـاب فـرص العمـل، مؤكدة 

جديـدة  مهـن  لتعليـم  الفرصـة  إتاحـة  أن 

ومتويلهـا، يحافظ عـى املـوارد البرشية يف 

سـوريا، وبالتـايل متكـن املواطن السـوري 

لـي يبقـى يف بلده.

مديـرة الجهـة املنظمة للملتقـى أوضحت يف 

ختـام حديثهـا، أنه سـيكون سـنويًا، ومتنت 

أن يعقد العام املقبل يف دمشـق، مشـرًة إىل 

أنهـا راضية عـن النتائج التـي حققها.

"نحن بدأنا البناء في ظل الدمار"
منصـف  الدكتـور  السـابق،  تونـس  رئيـس 

املرزوقـي، قـال يف كلمته خـالل امللتقى، إن 

السـورين يحاربـون ألجـل العـرب جميًعـا، 

مضيًفـا أن كافـة قوى القرار واإلرهاب سـواء 

كان إرهـاب الدول أو الجاعات، "مل تسـتطع 

عزميتهم". تكـرس  أن 

ووصـف ما يجري يف سـوريا بــ "امللحمة" 

التـي سـيكتبها تاريـخ العـرب، وأن كل مـا 

يقـوم بـه نشـطاء املجتمـع املـدين، يبعـث 

برسـالة مفادهـا "نحـن بدأنا البنـاء يف ظل 

الدمـار"، وهـي رسـالة ميكـن أن يجمعهـا 

الحـارضون يف امللتقـى ويبعثوهـا للعـامل.

ورشـات  ضمـن  البنـاء  مرحلـة  مناقشـة 

لبنـاء  "تؤهـل  كامللتقـى،  مشـرتكة  عمـل 

الدميوقراطيـة الحقيقيـة التـي تبنـى عـادة 

وقـال  املرزوقـي،  القاعـدة"،  بحسـب  مـن 

املجالـس  إن  بلـدي،  عنـب  إىل  حديـٍث  يف 

البلديـة وكل مـا يبنـى خـارج نطـاق "دولة 

أُكُلهـا. سـتؤيت  بـذور  هـي  العصابـات" 

ومتنـى أن تتوحـد قـوى املعارضـة، وتذهب 

حاملـة  "واضحـة"،  بـرشوط  جنيـف  إىل 

مقرتحـات "قويـة"، للتخفيـف مـن معانـاة 

متكـن  عـى  ومسـاعدتهم  السـورين 

. مجتمعهـم

مجتمع سوري حي مازال يقاوم 
المستبد

ونظـر رئيـس حـزب الغـد املـرصي، أميـن 

وللجهـد  للملتقـى  التقديـر  بعـن  نـور، 

املخلـص الذي بُـذل، عى حد وصفـه، مؤكًدا 

يف حديثـه لعنـب بلـدي، أن هنـاك مجتمًعـا 

الظـروف  كل  يقـاوم  مـازال  حيًـا  سـوريًا 

الصعبـة من ضمنها قسـوة وعنف السـلطات 

و تدخـل القـوات األجنبيـة.

كل ما سـبق ذكره، مل مينع املجتمع السـوري 

مـن إنتـاج "تفاعـالت حقيقيـة" مـن خالل 

منظـات أهليـة، وفًقـا لنـور، الـذي أشـار 

إىل وجـود شـخصيات سـورية مـن تيـارات 

مختلفـة ضمـن قاعـة امللتقـى، معتـرًا ذلك 

مـؤرًشا عـى أن الشـقاق الظاهر هـو ظاهرة 

عرضيـة سـينترص السـوريون عليهـا عندما 

تسـتعيد األمـة السـورية وحدتهـا وعافيتها. 

المنظمات السورية لم تهتم بتحصيل 
الفائدة من مجتمعها

مرمـرة  جامعـة  يف  املحـارض  األسـتاذ  أمـا 

الرتكيـة، مـراد داوودوف، فعّر عن سـعادته 

بدعوتـه للمشـاركة يف امللتقـى، الـذي ضـم 

شـكر  كـا  املسـتوى،  رفيعـة  شـخصيات 

جهودهـم. عـى  منظميـه 

املجتمـع  منظـات  أن  داوودوف  واعتـر 

السـوري، تأخرت يف التفكـر بكيفية تحويل 

اقتصاديـة  فائـدة  إىل  املجتمعـات  وجـود 

واجتاعيـة وثقافيـة، ألنهـا كانـت تنظر إىل 

أن الحالـة السـورية هـي حالـة مؤقتـة.

واملبـادرات  املؤسسـات  متثيـل  يغـب  ومل 

امللتقـى  يف  شـارك  السـورية، إذ  الشـبابية 

أكر مـن 100 شـخصية مـن قـادة املجتمع 

السـوري، وممثلـن عـن املجالـس املحليـة، 

بينهـا  مـن  سياسـية  وهيئـات  وسياسـين 

أعضـاء يف االئتـالف السـوري وسياسـيون 

متخصصـن  إىل  إضافـة  مسـتقلون، 

سـورين. ومدربـن  وأكادمييـن 

أداهـا  إنشـادية  فقـرة  امللتقـى  تخلـل  كـا 

مجموعـة مـن أطفـال مدرسـة "قادمـون"، 

تالهـا فقرة عـن دور الـرشكات ومؤسسـات 

املجتمعـي  التمكـن  يف  الخـاص  القطـاع 

ورشح عنهـا، الدكتـور عبـد الرحمـن حنون، 

وهو مهنـدس سـوري مختص يف الهندسـة 

الصناعيـة والـذكاء الصناعـي.

االئتالف السوري يقر بتقصيره
عنـب بلـدي التقـت يحيـى مكتبـي، األمـن 

حـرض  الـذي  السـوري،  لالئتـالف  العـام 

امللتقـى وأثنـى عليـه، كونـه  يلقـي الضـوء 

عـى زوايـا مهمـة يف التمكـن املجتمعـي، 

وخاصـة بحضور شـخصيات مهمـة كرئيس 

تونـس السـابق.

حـدود  عنـد  التوقـف  مـن  مكتبـي  وحـّذر 

األفـكار واملؤمتـرات، "بـل يجـب أن يكـون 

لنـا خطـة عمـل إلدخـال هـذه املبـادئ حيز 

التنفيذ، ونعطي شـعبنا يف الداخل الوسـائل 

التـي يشـعر مـن خاللهـا أن صوته لـه قيمة 

وحضور، سـواء يف مسـاحة العمل السيايس 

أو حتـى الشـأن املدين عـى مسـتوى الحياة 

لعامة".  ا

بالتقصـر  لالئتـالف  العـام  األمـن  وأقـر 

يف التواصـل مـع منظـات املجتمـع املدين، 

واعترهـا مهمـة ليـس فقـط للمرحلـة اآلنية 

وإمنـا ملسـتقبل سـوريا، مؤكـًدا أن التمكـن 

متضافـرة  جهـود  إىل  بحاجـة  املجتمعـي 

لتحقيقـه.

أجمـع الحـارضون يف امللتقـى عـى أهميـة 

السـوري،  املجتمـع  متكـن  إىل  التوجـه 

واعتـروه واجبًا عى كل كيان، سياسـيًا كان 

أم مدنيًـا، متمنـن الوصـول إىل مخرجـات 

تعريـف  نحـو  بالتحـرك  تبـدأ  إيجابيـة 

تأخـره. رغـم  الطـرح  بأهميـة  السـورين 

منصف المرزوقي في الملتقى السوري 
األول للتمكين المجتمعي وبجانبه رانيا 
قيصر منظمة الملتقى
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 ،)SHINE( الوطني
وقالت "ما بدي عيدية 

رجعولي بابا".

عنب بلدي - حلب 

"بـدأت فكـرة نـادي )أبجـد( قبـل عامن ونصـف يف حي 

السـكري بحلب، لتكـون آنذاك نـواة لجريـدة محلية تحمل 

اسـمه، إضافـة إىل ناٍد ثقايف يعنى بالنشـاط الثـوري، أدبًا 

وعلـًا وثقافـة، إال أن القصـف عـى الحـي أحـال الصالـة 

األوىل يف النـادي إىل ركام، قبـل اإلعـالن عنها وتالىش مع 

الجريدة". حلـم  ذلك 

بهـذه الكلـات وصـف أحمد، عضـو مجلـس إدارة النادي، 

ومديـر منظمـة "فسـحة أمل" يف حلـب، تجربـة "أبحد"، 

وقـال إن الرعيـل األول مـن القامئـن عـى املـرشوع أرّص 

عـى إنجاحـه، واجتمـع مطلـع العـام املـايض، وخطـط 

خـالل  مكانـه  بتجهيـز  وبـدأ  الثقـايف،  النـادي  الفتتـاح 

املاضية. األشـهر 

نـادي أبجـد الثقـايف، افتتـح عـرص الجمعـة 22 كانـون 

الثـاين، بكلمـة تعريفية عن النـادي، تبعها قصائد شـعرية 

ألقاها الشـاعر يوسـف مـوىس، وعـرض ألبـرز التحديات 

التـي يواجههـا املـرسح يف ظـل الثـورة قدمهـا املخـرج 

إبراهيم. سـلان  املرسحـي 

ويحتـوي "أبحـد" عى مكتبة تضـم ما يقـارب 600 كتاب 

مـن مختلف الثقافات، وسـينظم نـدوات حوارية أسـبوعية 

حـول الكتب التـي سـيختارها زوار املكتبة ملناقشـتها، وفًقا 

ألحمد.

أحمـد أشـار يف حديثـه لعنـب بلـدي إىل مجموعـة أخرى 

النـادي، وتضـم  التـي سـتجري ضمـن  النشـاطات  مـن 

عروًضـا أسـبوعية سـينائية ألفـالم، "واألولويـة ألفـالم 

النشـطاء"، إضافـة إىل مهرجانـات سـينائية سـينظمها 

النـادي كل ثالثة أشـهر، بهدف تشـجيع وتنميـة املهارات.

األفـالم سـتعرض عـى لجنة تحكيـم مختصة، وسـيحصل 

املشـاركون عى جوائـز عن أفضـل فيلم، وأفضـل تصوير، 

وسـيناريو، وإخراج ، كا سـينظم مسـؤولو النادي بطوالت 

يف لعبـة الشـطرنج، باإلضافة إىل ورشـات تدريبية.

وعـّر الناشـط باسـم أيويب، عـن إعجابـه مبـكان النادي 

وطريقـة تصميمـه وترتيبـة وإنارتـه، "هـذا افتقدنـاه منذ 

بداية حمـالت القصف الهمجيـة"، معتـرًا أن أهمية النادي 

يف الوقـت الحـايل تكمـن يف اسـتهداف الشـباب املثقـف 

الـذي افتقـد الشـعر واألدب والقراءة.

مـن  مجموعـة  اقتحمـت  عندمـا  توقـف  االفتتـاح  حفـل 

حركـة أحـرار الشـام اإلسـالمية، مقـر النـادي واعتقلت 

مديـره محمـد قـواص، أبو رجـب، بحكـم وجـود مذكرة 

حضـور بحقـه إىل مخفـر "الرشطة اإلسـالمية" يف حي 

السـكري التابـع للحركـة، ليتدخـل بعدهـا العديـد مـن 

الشـخصيات الثوريـة، ويفـرج عنـه بعـد سـاعتن مـن 

اعتقالـه.

الثالـث يف حلـب بعـد "جـدل"  يعتـر نـادي "أبجـد"، 

الثقـايف، و مركز "ورقـة"، التي تهدف جميعها إىل إنشـاء 

جيـل شـاب واٍع، يكون قـادًرا عـى الوصول ببلـده إىل ما 

يلبي طموحات الشـعب السـوري، بحسب املسـؤولن عنها.

http://www.enabbaladi.org/archives/61801
http://www.enabbaladi.org/archives/61801
http://www.enabbaladi.org/archives/61796
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م. خليل آغا )مدرب إداري واستشاري(

دخلـت حليمـة إىل مكتبي وتبـدو عليها عامات 

الهـم وقالـت: "أسـتاذ، كمدير للمـوارد البرشية 

أريد أن أشـكو لك مشـكلتي: إنني أشـعر بالقلق، 

أعـاين مـن األرق ليـًا، ال أسـتطيع الركيـز يف 

عمـي، بدأ تعامـي مع زمايئ يسـوء، أصبحت 

عصبيـة أغضـب ألتفـه سـبب، فقدت السـعادة 

"... عمي،  يف 

أن  أريـد  لـه  وقلـت  الطبيـب  إىل  ذهبـت  لقـد 

أن  أريـده  ال  ولكننـي  مهدئًـا،  دواًء  يل  تصـف 

يجعلنـي أشـعر بالنعـاس، ألنني أريـد أن آخذه 

عندمـا أذهـب إىل عمـي. فقـال يل الطبيـب: 

مشـكلتك  بعـد،  دواء  هكـذا  اخـراع  يتـم  مل 

قـررت  لذلـك  فيزيولوجيـة.  وليسـت  نفسـية 

رأيـك؟". فـا  استشـارتك، 

أنـا أعـرف حليمـة جيـًدا، فهـي مرشفـة مثابرة 

عـى عملهـا يحبهـا مـن يعمـل معهـا، وهـي 

تحافـظ دامئًا عـى الحالة النفسـية لهـم، فهي 

تحـرص مثـًا كل ثاثـة أشـهر عـى األقل عى 

إرسـال رسـالة شـكر خاصة لكل موظـف يتبع 

لهـا. فسـاءين مـا وصلـت إليه مـن حال.

فبدأت أنصحها بقويل:

املشـكلة الرئيسـية لديك سـيدة حليمـة هي أنك 

ال تنرصفـن مـن العمـل مطلًقـا، فأنـت عـى 

أو  املؤسسـة  إمـا يف  24 سـاعة،  رأس عملـك 

خارجهـا، تفكريـن بعملـك، قـد تظنـن أن هذا 

جيـد وهـو مـن بـاب اإلحسـاس باملسـؤولية، 

ولكنـه حقيقـة سـينعكس سـلًبا عـى أدائـك، 

بـك  وسـيرض  بذلـك،  باإلحسـاس  بـدأت  كـا 

صحًيـا وسـيؤدي بالنتيجة إىل عدم اسـتمرارك 

البعيد. املـدى  بالعمـل عـى 

عـن  تتوقفـي  أن  حليمـة  سـيدة  منـك  أرجـو 

التفكـر بالعمـل مبجـرد انرصافـك، ال تتابعـي 

الخاصـة  والتلغـرام  الواتسـاب،  مجموعـات 

مـن  اطلبـي  العمـل،  أوقـات  خـارج  بالعمـل 

موظفيـك رصاحـًة عـدم التواصـل معـك خارج 

أوقـات الـدوام إال يف الحـاالت الطارئـة فقـط، 

خططي لعطلتك األسـبوعية مبلئها بالنشـاطات 

مـع عائلتك، اختاري لنفسـك هواية متارسـينها 

خـارج العمـل بحيـث تسـتغرقك متاًمـا.

املسـؤولية  بـروح  معجـب  أنـا  حليمـة  سـيدة 

التـي تتحلن بهـا تجاه العمـل، ولكننـي ال أريد 

أن أخـرسك عـى املـدى البعيـد، رجـاًء أعيـدي 

أنهـا  عـى  وظيفتـك  مـع  وتعامـي  التفكـر 

عمـل فقـط، أعطيها حقهـا ضمن وقـت العمل، 

وانـرصيف مـن العمـل حقيقـًة نفسـًيا وفكريًا 

عندمـا ينتهـي وقـت العمـل.

تربية وأسرة

الفازلـن Vaseline كـا يسـمى بالفرنسـية، أو 

 soft مـا يسـمى يف بريطانيـا بالرافـن اللـن

paraffin، ويف أمريـكا Petrolatum، هـو مادة 

رخـوة دهنية، ال تـذوب باملاء، تصنع مـن النفط، 

منـزل  كل  يف  موجـود  أنـه  فيـه  الشـك  ومـا 

بالعـامل، بسـبب اسـتخداماته الكثـرة واملتعددة 

يف أكـر مـن مجال.

اخـرتع هـذا املسـتحرض من قبـل عـامل الكيمياء 

"روبـرت تشـييزيرو" حن سـافر عـام 1859 

للعمـل يف آبـار النفـط، فالحـظ هنـاك أن عال 

النفـط كانوا يشـتكون من نوع من الشـمع يعيق 

عملهم، حيـث يتجمع حول القضبـان واملضخات 

مـا يدفعهـم إىل إزالتـه، وقـد أطلقوا عليه اسـم 

أن  الحظـوا  العـال  أن  إال  القضبـان"،  "شـمع 

تلـك املـادة املزعجـة تسـاهم يف شـفاء الحروق 

والجـروح عنـد دهنهـا بهـا، فقـام بأخـذ عينات 

منها، وبعـد 11 عاًما مـن األبحـاث وبحلول عام 

1870 اسـتطاع أن يسـتخرج منهـا مـا يعـرف 

اليـوم مبـادة الفازلن.

استخدامات الفازلين
يسـتعمل الفازلن، بسـبب خواصـه الدهنية، يف 

املجـال الطبـي لرتطيـب الجلـد ورسعـة شـفائه 

من التشـققات، فيسـتخدم لعالج جفـاف البرشة 

وذلـك  الشـتاء،  فصـل  يف  خاصـة  وتشـققها، 

بدهـن كميـة قليلـة عـى بـرشة الوجـه واليدين 

عـى  ويدهـن  تترشبـه،  حتـى  مبللـة  وهـي 

الكوعـن والركبتـن والكعبن ثـم تغطى بأكام 

وجـوارب قطنيـة طيلـة الليـل ليجعلهـا ناعمـة 

جـًدا، وميكـن اسـتعال القليل من كريـم فازلن 

عـى كامـل الجسـم بعد الحـام للحصـول عى 

لطيفة. ناعمـة  بـرشة 

صحـة  عـى  للحفـاظ  اسـتخدامه  ميكـن  كـا 

الشـعر، فتدهـن كمية مناسـبة مـن الفازلن عى 

الشـعر بعد االنتهاء مـن الحام ما يجعل الشـعر 

ناعـًا وملاًعـا ومينع تقصفـه وتكسـره، وإذا تم 

مسـح جـذور الرمـوش يوميًـا قبـل النـوم فإنها 

تصبـح كثيفـة وأكر طـواًل خـالل أيـام قليلة.

وقـد وجـد املسـتهلكون آالف الطـرق السـتخدام 

يف  فيسـتخدم  املجـاالت؛  شـتى  يف  الفازلـن 

عـن  التجميـل  ملسـاحيق  كمزيـل  التجميـل 

العيـون، ومطيـل لعمـر العطـور )بدهـن طبقة 

رقيقـة منـه عـى املعصمـن ثـم وضـع العطر 

عليهـا(، ويسـتخدمه صيادو األسـاك طعًا يف 

سـنانرهم، ويطـي السـباحون بـه أجسـامهم 

قبـل الغطـس يف املـاء الجليدي، كذلـك يطي به 

مالكو السـيارات أطـراف كابـالت البطارية منعا 

للتـآكل، وغـر ذلـك مـن االسـتخدامات املختلفة 

بعـض  يف  وحتـى  والتنظيـف،  التزليـق  يف 

الغذائيـة. املنتجـات 

معلومات صيدالنية
يف  رئيـيس  بشـكل  الفازلـن  يسـتخدم 

املسـتحرضات الصيدالنيـة كعامل ُمطرٍّ وأسـاس 

يف املراهـم، كـا يتوافـر يف الصيدليـات وعنـد 

الباعـة العديـد مـن املنتجـات املعـدة للتطبيـق 

أي  املوضعـي، وهـي بشـكل عـام خاليـة مـن 

مخرشـة. أو  سـامة  تأثـرات 

إال أنـه ميكـن أن يسـبب يف حـاالت نـادرة عنـد 

الحساسـية  فـرط  تفاعـالت  األشـخاص  بعـض 

وذلـك عقـب التطبيـق املوضعـي للفازلـن، وقد 

تبـّن بـأن املركبـات التي تسـبب الحساسـية هي 

عبـارة عـن فحـوم هيدروجينيـة تكـون موجودة 

وتختلـف  شـوائب،  شـكل  عـى  الفازلـن  يف 

كميـة هـذه الشـوائب تبًعا ملصـدر ومـدى نقاوة 

الفازلـن، ويسـبب  الفازلـن األبيـض تفاعـالت 

فـرط حساسـية خفيفـة ولذلـك فهـو يُعـد املادة 

املفضلـة لالسـتعال يف األشـكال الصيدالنيـة.

كـا يـؤدي الفازلن عنـد بعض األشـخاص ذوي 

البـرشة الدهنية لإلصابة بحب الشـباب )الزيوان(، 

وذلـك نتيجـة للتطبيـق املديـد واملتكرر، مـا يزيد 

مـن دهنية الجلـد ويغلق مسـاماته.

ما الذي تعرفه عن 

الفازلين؟

د. كريم مأمون 

2015 وحتـى بدايـة عـام  أيلـول  منـذ 

2016 تـم اإلبـالغ عـن أكـر مـن مئـة 

حالة يف سـوريا تحمل أعـراض فروس 

بـد  ال  كان  ولذلـك  الخنازيـر،  إنفلونـزا 

لنـا مـن التعريـف بهـذا املـرض وطرق 

عالجـه والوقايـة منـه.

ما هو مرض إنفلونزا الخنازير؟
مـرض تنفـيس حاد، فـرويس، شـديد 

العدوى، يصيـب الخنازيـر، ويف حاالت 

معينـة ميكـن أن ينتقل إىل اإلنسـان وأن 

ينتـرش فينتقـل مـن شـخص إىل آخـر، 

ويسـببه واحـد أو أكـر مـن فروسـات 

إال   ،A النمـط  مـن  الخنازيـر  إنفلونـزا 

أن أكرهـا انتشـاًرا هـو النـوع الفرعـي 

H1N1. ويتسـم هـذا املـرض، مبعدالت 

مراضة عاليـة ومعدالت إماتـة منخفضة 

.)4%-1(

متى اكتشف هذا المرض؟
يفـرتض العلـاء أن أول وبـاء إلنفلونـزا 

الخنازيـر ينتـرش بـن البـرش كان عـام 

أول  عـى  التعـرف  تـم  أنـه  إال   ،1918

لإلنفلونـزا  كمسـبب  إنفلونـزا  فـروس 

وهـو   ،1930 عـام  الخنازيـر  لـدى 

الفـروس H1N1، وبقي هـذا الفروس 

هـو  الوحيد املعروف إلنفلونـزا الخنازير 

إىل أن تـم التعـرف عـى ثالثـة أمنـاط 

جديدة من فروسـات إنفلونـزا الخنازير 

 H1N2 بـن عامـي 1997 و2002 وهي

.H3N1 H3N2و  و 

نـوع  ظهـور   2009 عـام  شـهد  وقـد 

تعـرض   H1N1 فـروس  مـن  جديـد 

لتحـورات جينيـة مختلفة جعلـت انتقاله 

إىل البـرش أكـر سـهولة، مـا رفـع مـن 

عـدد حـاالت اإلصابـة بشـكل ملحـوظ. 

يف  للوبـاء  األوىل  الحـاالت  ظهـرت 

املكسـيك، وانتـرش بعدها املـرض برسعة 

املنطقـة  إىل  بعدهـا  ووصـل  فائقـة 

العربيـة، لتقـوم منظمة الصحـة العاملية 

كوبـاء. بتصنيفـه 

كيف تحدث العدوى؟
الخنازيـر  إنفلونـزا  فروسـات  تصيـب 

بـن  اتصـال  يحـدث  حـن  البـرش 

النـاس وخنازيـر مصابـة، كـا تنتقـل 

املصـاب  الشـخص  مـن  الفروسـات 

استنشـاق  طريـق  عـن  اآلخريـن  إىل 

الـرذاذ املنتـرش عنـد التنفـس والسـعال 

والعطـاس، أو عنـد ملـس الفـم أو األنف 

بعـد ملـس مناطـق ملوثة بهـذا الـرذاذ، 

األبـواب.  مقابـض  أو  الطـاوالت  مثـل 

علـًا أن املصـاب يكـون قـادًرا عى نقل 

ابتـداء مـن يـوم واحـد قبـل  العـدوى 

شـعوره بأعـراض املـرض وحتى سـبعة 

أيـام مـن ظهورهـا. 

والجديـر بالذكـر أنـه مـن غـر املمكـن 

اإلصابـة بعـدوى إنفلونـزا الخنازير عن 

طريـق أكل لحـم الخنزيـر أو مشـتقاته.

ما هي أعراض اإلصابة؟
تـرتاوح مـدة الحضانـة بـن ثالثـة إىل 

سـبعة أيـام، وتشـبه األعـراض أعراض 

أنهـا  إال  العاديـة،  املوسـمية  اإلنفلونـزا 

تتطـور بشـكل مفاجـئ ورسيـع خالل 

بـن  ومـن  سـاعات،  سـت  إىل  ثـالث 

هـذه األعـراض: ارتفـاع الحـرارة لثالثة 

أو أربعـة أيـام، آالم شـديدة يف أنحـاء 

قشـعريرة،  باألنـف،  احتقـان  الجسـم، 

سـعال  شـديد،  صـداع  شـديد،  إرهـاق 

شـديدة. صدريـة  وأعـراض 

الحلـق  يف  أمل  يوجـد  ال  غالبًـا  أنـه  إال 

عنـد اإلصابـة بإنفلونـزا الخنازيـر، كا 

قـد يعـاين البعض مـن آالم شـديدة يف 

البطـن وغثيـان وإقيـاء وإسـهال.

مـرض  يعتـر  ال  الحـاالت  أغلـب  ويف 

إنفلونـزا الخنازيـر مرًضا خطـرًا، لكنه 

قد يـؤدي يف بعض الحـاالت إىل التهاب 

رئـوي، وقـد يسـبب املـوت أحيانًا.

كيف يتم التشخيص؟
تأكيـد  يتـم  باإلصابـة  الشـك  عنـد 

التشـخيص عـن طريـق أخذ مسـحة من 

األنـف لفحصهـا مخريًـا والتحقـق من 

وجـود الفـروس أو عدمه. ويتـم إجراء 

هـذا الفحص بعـد أربعة أو خمسـة أيام 

مـن بـدء اإلصابـة باإلنفلونـزا.

كيف يمكن التمييز بين إنفلونزا 
الخنازير واإلنفلونزا العادية؟

الخنازيـر  إنفلونـزا  أعـراض  أن  رغـم 

تكـون أشـد، إال أنـه ال ميكـن التفريـق 

بـن اإلنفلونـزا الشـائعة وبـن إنفلونزا 

الخنازيـر إال عـن طريق فحـص مخري 

يحـدد نـوع الفـروس.

هل يوجد عالج لهذا المرض؟
إلنفلونـزا  عـالج  يوجـد  ال  اآلن  حتـى 

املضـادة  األدويـة  ولكـن  الخنازيـر، 

للفروسـات )األمانتاديـن، الرميانتادين، 

أوسـيلتامفر املشـهور باسـم تاميفلـو، 

زانامفـر( تخفـف أعـراض هـذا املرض 

أرسع،  بشـكل  الشـفاء  عـى  وتسـاعد 

هـذه  باسـتخدام  البـدء  يجـب  أنـه  إال 

العالجـات خـالل 48 سـاعة مـن ظهور 

األعـراض، وتسـتخدم ملدة خمسـة أيام.

كا تتـم املعالجـة العرضيـة كأي إصابة 

باإلنفلونـزا، فينبغـي التـزام الراحـة يف 

أو  املدرسـة  اىل  الذهـاب  وعـدم  البيـت 

اىل العمـل، اإلكثـار من رشب السـوائل، 

أو  بالكـادات  الحـرارة  تخفيـض 

كالباراسـيتامول. الحـرارة  خافضـات 

ما هي سبل الوقاية؟
إنفلونـزا  ضـد  لقـاح  هنـاك  ليـس 

كانـت  إذا  مـا  يعـرف  وال  الخنازيـر، 

ملكافحـة  حاليًـا  املتوافـرة  اللقاحـات 

عـى  قـادرة  املوسـمية  اإلنفلونـزا 

توفـر حايـة ضـد هـذا املـرض، لكن 

يوجـد تدابـر ميكـن اتخاذهـا للوقاية 

كالحـرص  بالعـدوى،  اإلصابـة  مـن 

عـى عـدم االختـالط باملصابـن ملـدة 

عـن  االمتنـاع  األقـل،  عـى  أسـبوع 

التـي ميكـن أن تكـون  ملـس األسـطح 

ملوثـة بالفـروس )بعض الفروسـات 

سـاعتن  ملـدة  تعيـش  أن  ميكنهـا 

مثـل  األسـطح  بعـض  عـى  أكـر  أو 

يف  والطـاوالت  األبـواب  مقابـض 

غسـل  العمـل(،  وطـاوالت  املقاهـي 

األيـدي باملـاء والصابـون عـدة مـرات 

يف اليـوم، عـدم ملـس العينـن واألنف 

السـفر  تجنـب  اليديـن،  غسـل  قبـل 

التأكيـد  ويجـب  املوبـوءة.  للمناطـق 

عـى املصابـن لتغطيـة األنـف دامئـا 

العطـاس  أو  السـعال  عنـد  مبنديـل 

ثـم رمـي املنديـل يف حاويـة القامـة 

بعـد االسـتعال، وغسـل اليديـن بعـد 

العطـاس. أو  السـعال 

إنفلونزا الخنازير
مرض قد

يؤدي إلى الموت..

إنه عمل فقط

رغم أن إنفلونزا الخنازير مرض معروف منذ عشرات السنين، إال أن اإلصابات البشرية كانت قليلة جًدا، 
وكان قد عثر عليها فقط بين األشخاص الذين يعملون أو لهم اتصال مباشر مع الخنازير، بينما يالحظ 
أن المرض المنتشر حالًيا، والذي بدأنا نراه منذ عام 2009 تقريًبا، مختلف عن السابق؛ إذ إنه يمكن أن 

ينتقل من شخص آلخر دون وجود أي عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع الخنازير.

http://www.enabbaladi.org/archives/61792
http://www.enabbaladi.org/archives/61792
http://www.enabbaladi.org/archives/61790
http://www.enabbaladi.org/archives/61778
http://www.enabbaladi.org/archives/61790
http://www.enabbaladi.org/archives/61790
http://www.enabbaladi.org/archives/61778
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أطلـق موقع "فيسـبوك" خدمـة جديدة 

لعشـاق الرياضـة تحت مسـمى "ملعب 

الرياضيـة"،  للمنافسـات  فيسـبوك 

الخميـس 21 كانـون الثـاين.

مخصًصـا  مكانًـا  الخدمـة  وسـتوفر 

مـع  الرياضيـة  املنافسـات  لتنظيـم 

األصدقـاء والعـامل، وفًقـا لبيـان نـرشه 

املوقـع اليوم، ونقلتـه "البوابـة العربية 

التقنيـة". لألخبـار 

واعتـر املوقـع أنـه "مع أكـر من 650 

مليون مشـجع ريـايض، يعد فيسـبوك 

أكـر ملعـب يف العـامل، إذ يلجـأ الناس 

بالفعل إىل فيسـبوك لالحتفال ومواساة 

واملشـجعن  وأصدقائهـم  بعضهـم 

اآلخرين".

ويـأيت بنـاء مـكان مخصـص للرياضة 

"ليتمكـن املسـتخدمون مـن اإلحسـاس 

وكأنهم يشـاهدون املنافسـات الرياضية 

يكونـوا  مل  وإن  أصدقائهـم،  مـع 

املـكان". نفـس  يف  حارضيـن 

محتـوى  كل  سـتجمع  الخدمـة 

باملنافسـات  املتعلـق  "فيسـبوك" 

الرياضيـة يف مـكان واحـد، وسـتنقل 

بشـكل مبـارش ووفـق ترتيـب زمنـي، 

كـا تتيـح عـرض منشـورات األصدقاء 

إضافـة  املباريـات،  عـى  وتعليقاتهـم 

الخـراء،  وتعليقـات  منشـورات  إىل 

مثـل الفـرق واالتحـادات والصحفيـن، 

الصفحـات  إىل  الوصـول  مـع سـهولة 

بهـم. الخاصـة 

ويأمـل "فيسـبوك" مـن خـالل الخدمة 

بـث  مشـاهدة  يجعـل  أن  الجديـدة 

حـد  عـى  بكثـر،  أفضـل  املنافسـات 

نتائـج  عـرض  إىل  إضافـة  وصفـه، 

وجمـع  بلحظـة،  لحظـة  املباريـات 

املنافسـات  ومعلومـات  اإلحصـاءات 

عرضهـا  مـكان  لتحديـد  والدوريـات، 

التلفـاز. عـى 

وسـتكون الخدمـة متاحـة ابتـداًء مـن 

اليـوم ملنافسـات كـرة القـدم األمريكية، 

لتدعـم قريبًـا ألعابًـا أخـرى، مثـل كرة 

السـلة وكـرة القـدم، كـا تتوفـر حاليًا 

عـى هواتـف "اآليفـون" يف الواليـات 

املتحـدة، بينـا يعمل موقع "فيسـبوك" 

عـى خطة بغيـة تقدميها عـر منصات 

أخـرى، خـالل األسـابيع املقبلة.

ويعتر موقع "فيسـبوك" الثـاين عامليًا 

مـن حيث عـدد الزيـارات، بعـد جوجل، 

وميلـك أكر مـن 1.55 مليار مسـتخدم 

نشـط شـهريًا، ويعتمـد املاليـن عليـه 

للوصـول إىل صفحـات رياضيـة عاملية 

وعربيـة، تنرش عرهـا روابط ملشـاهدة 

الرياضيـة،  للمباريـات  مبـارش  بـث 

بأول. أول  نتائجهـا  ومتابعـة 

YouTube Downloader
ميكنـك تحميـل أي فيديـو من موقـع يوتيوب بنسـخ رابطه فقط وإرسـاله 

إىل روبـوت يف تلغـرام، ليقـوم بتحليله وإرسـال روابط تحميله بقياسـات 

مختلفـة من الدقـة العالية إىل املنخفضـة، إىل جانب رابـط تحميل الصوت 

للمقطـع ذاته.

عليـك اختيـار أحد تلـك الروابـط والضغط عليـه ليحّمله الروبوت ويرسـله 

إليـك، وتعتمد رسعـة هذه العمليـة عى حجـم الفيديو والدقـة التي اخرتت 

تحمليـه فيها.

إلضافـة هـذا البـوت افتـح الرابـط التـايل إذا كنت تسـتخدم تيلغـرام عى 

الكمبيوتـر telegram.me/ivideobot، أو اكتـب يف خانـة البحـث عـى 

املوبايـل ivideobot واضغـط start للبـدء.

Save Video Bot
ميكنـك تحميـل الفيديوهـات أو الصوتيـات مـن أشـهر املواقـع املختصـة 

باسـتخدام  وغرهـا،   Instagramو  Vimeoو  Soundcloudو كيوتيـوب 

روبـوت Save Video Bot، كّل مـا عليك إرسـال رابط املقطـع ليقوم البوت 

بتحميلـه مبـارشة وإرسـاله إليك.

اكتـب SaveVideoBot يف خانـه  الروبـوت إىل موبايلـك  إلضافـة هـذا 

.telegram.me/SaveVideoBot :البحـث أو اضغط عى رابطـه مبـارشة

كتاب

مـن  اليونـاين"  "زوربـا  روايـة  تعتـر 

الروايـات العامليـة الخالـدة، كتبهـا نيكوس 

باللغـة   1946 عـام  لتنـرش  كازانتزاكيـس 

اليونانيـة، وترجـم بعدهـا لإلنكليزية عام 

.1952

عـدة  العربيـة  للغـة  الروايـة  ترجمـت 

طرابيـي  جـورج  كرجمـة  ترجـات، 

صامويـل  آخرهـم  وكان  الجبيـي،  وخالـد 

النـص  عـن  الروايـة  ترجـم  الـذي  بشـارة 

األصـي اليوناين دون اختصـار عام 2012.

تجـري أحـداث الرواية يف كريـت- اليونان، 

وتجمع بـن نقيضن: األول هـو "الرئيس" 

كـا يناديـه زوربـا، شـاب ثاثينـي غنـّي 

وألكسـيس  للكتـب"،  "قـارض  ومثّقـف 

زوربـا، رجـل فقـر وأّمـي مل ينـل تعليـًا 

إال مـن الحيـاة، مسـّن جسـًدا بـروح فتّيـة 

تعشـق الحيـاة.

بـن  الظاهـر  التناقـض  هـذا  كل  رغـم 

الشـخصيتن تقـوم بينهـا صداقـة قوية 

الواضـح بـن  التكامـل  شـفافة، عادهـا 

. شـخصيتيها

يحمـل زوربـا يقيًنـا بسـيطًا تجـاه الحياة 

بتلقائيـة  يعيـش  يجعلـه  والغيبيـات، 

وعفويـة يبحـث عنها الرئيس بن السـطور 

والكتـب وال يجدهـا، ميكننا فهم شـخصية 

زوربـا مـن قولـه "عديـدة هـي أفـراح هذا 

العـامل، النسـاء، والفواكـه، واألفـكار".

يقـول "الرئيـس" يف الروايـة واصًفا زوربا 

"أدركـت أن زوربـا هـو هـذا اإلنسـان الذي 

أعـر  أبحـث عنـه وال  كنـت زمًنـا طويـًا 

عليـه، إنـه قلـب نابـض بالحيـاة، وحنجرة 

عـى  بريئـة  عظيمـة  ونفـُس  دافئـة، 

طبيعتهـا، مل ينقطـع الحبـل الـرسي بعـد 

األرض". أمهـا  بينهـا وبـن 

ورغـم بسـاطة شـخصية زوربـا يطرح يف 

الروايـة العديـد مـن األسـئلة املعقـدة عى 

جوابًـا  يحـار  الـذي  ذاك  املثقـف،  صديقـه 

أمـام وضوحهـا، بسـاطتها وتعقيدهـا يف 

آن واحـد: ملـاذا منـوت؟ ملـاذا نفـرق؟ ملاذا 

يقتـل النـاس بعضهم؟ مـا هو الشـيطان؟ 

مـن هـو الله؟

"فلكّل إنسـان حاقاته، لكـن أكر حاقة، 

يف رأيـي، هي أال يكـون لديك حاقة".

مـن  قليـًا  عـدًدا  الروايـة  مـع  سـتعيش 

زمنًيـا،  ومرتـب  سـلس  بـرسد  األحـداث، 

لكنك سـتغوص عميًقا يف شـخصية زوربا 

وفلسـفته املمتعة للحيـاة، وتتخيل رقصاته 

يعريـه  عـا  التعبـر  عـن  يعجـز  حـن 

بالكلـات، وتسـتمتع بدهشـته الطفوليـة 

أمـام كل يشء وكأنـه يـراه للمـرة األوىل.

"إننـي ال أؤمـن بـيء، وال بـأي شـخص 

آخـر، بـل بزوربـا وحـده. ليـس ألن زوربـا 

مطلًقـا  ذلـك  ليـس  اآلخريـن  مـن  أفضـل 

لكننـي  اآلخـر،  هـو  بهيمـة  إنـه  مطلًقـا، 

يقـع  الـذي  الوحيـد  ألنـه  بزوربـا  أؤمـن 

و  أعرفـه،  الـذي  الوحيـد  سـلطتي،  تحـت 

عندمـا  أشـباح..  هـم  إمنـا  اآلخريـن  كل 

أمـوت أنا، فـكل يشء ميـوت، إن كل العامل 

واحـدة". دفعـة  سـينهار  الـزوريب 

يف سـتينيات القـرن املـايض قـام أنتـوين 

كويـن بتمثيـل شـخصية زوربـا يف فيلـم 

سـينايئ هوليـودّي، باإلضافـة للعديد من 

األعـال املوسـيقية التـي حاولـت تجسـيد 

روح زوربـا وموسـيقاه ورقصتـه.

رواية زوربا
لـ نيكوس كازانتزاكيس

فيسبوك يطلق خدمة 
جديدة لـ "عشاق الرياضة"

"واتس أب" تلغي رسم االشتراك السنوي
أعلنـت رشكة "واتس أب" إلغاء رسـم االشـراك 

الرسـمي  املوقـع  نـرش  مـا  وفـق  السـنوي، 

للتطبيـق.

وجـاء اإلعـان عـى لسـان مؤسـس التطبيق، 

جـان كـوم، خـال مشـاركته ضمـن معـرض 

مدينـة  نظـم يف  الـذي   ،Digital Life Design

ميونيـخ األملانيـة، األسـبوع املـايض.

خدماتـه  باسـتخدام  يسـمح  التطبيـق  وكان 

تفـرض  ثـم  األوىل،  للسـنة  مجـاين  بشـكل 

الرشكـة املالكـة اشـراكًا سـنويًا قيمتـه دوالر 

واحـد.

هـذا النمـوذج من العمل كان مشـكلة بالنسـبة 

لديهـم  ليـس  الذيـن  األشـخاص  مـن  لكثـر 

بطاقـات ائتـان، بحسـب كـوم، الـذي أضاف 

وصـل  إمكانيـة  بتجريـب  سـتبدأ  الرشكـة  أن 

األشـخاص. الـرشكات مـع 

ونـرشت الرشكـة بيانًا عـى موقعها الرسـمي 

الجـاري  العـام  مـن  "ابتـداًء  مفـاده:  مؤخـًرا 

سـنختر األدوات التـي تسـمح لـك باسـتخدام 

واتـس أب للتواصل مع الـرشكات واملنظات، إذ 

ميكنـك التواصـل مـع البنـك الـذي تتعامل معه 

حـول التحويـات والصفقـات، أو مـع إحـدى 

رشكات الطـران حـول رحلـة متأخـرة".

ومتلـك رشكـة واتـس أب حـوايل 900 مليـون 

رشكـة  واشـرتها  شـهريًا،  نشـط  مسـتخدم 

فيسـبوك إثر صفقة جـرت منذ عامـن، وبلغت 

قيمتهـا حـوايل 22 مليـار دوالر.

كيف تحّمل فيديو يوتيوب باستخدام تيلغرام؟

انتشر استخدام روبوتات موقع تيلغرام 
بسرعة في سوريا، لسهولة استخدامه 

وإمكانية إرسال الرسائل عبره دون توفر 
شبكة إنترنت.

واختلفت استخدامات هذه الروبوتات
من معرفة حالة الطقس أو الترجمة 

الفورية إلى االستماع إلى الموسيقى 
وتحميل األفالم.

www.enabbaladi.org/archives/61777
www.enabbaladi.org/archives/61777
www.enabbaladi.org/archives/61492
http://www.enabbaladi.org/archives/61162
www.enabbaladi.org/archives/61782
www.enabbaladi.org/archives/61782
www.enabbaladi.org/archives/61492


عنب بلدي - السنة الرابعة - العدد 205 - األحد 24 كانون الثاني/يناير 2016 18

أفقي
االسم الثاين للرئيس التونيس السابق. 1

وزن شعري - جواب - والديت. 2

مرض فقر الدم. 3

أمنية - فقر. 4

متشابهان - قياس صغر باإلنكليزية. 5

رئيس . 6 ألول  الثاين  االسم   - شيئًا  أهدي 

مجلس وزراء يف االتحاد السوفيتي بعد 

تأسيسه )معكوسة(

أناس من إيران - ثلثا راب. 7

قبول - قيمة. 8

نصف رباط - اسم علم مبعنى ذو املجد. 9

عاصمتها املنامة. 10

عمودي
عكس حرّم - أحرف متشابهة. 1

أغنية شهرة لفروز )معكوسة(. 2

لقبت بالعذراء - تجيب )معكوسة(. 3

اثنان . 4 يلعبها  اسرتاتيجية  شعبية  لعبة 

بيضاء و سوداء  فيه مربعات  لوح  عى 

)معكوسة(

عند . 5 املدير  محل  يحل   - بالعامية  نبتة 

غيابه

حب وألفة - غر ناضج. 6

عكس يسار - علقم. 7

زهور تشتهر بها دمشق - منقوع عشبي . 8

شهر يرشب ساخًنا

و . 9 )منصوبة  بالخشب  يعملون  من 

معكوسة(

مدينة ألعاب شهرة يف أمركا . 10

4

تسالي

567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الالعب إكال باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 

واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

مـازال النـادي امللـي اإلسـباين يربـع عـى 

صـدارة أنديـة العامل، ليـس بالبطـوالت املحلية 

وإيـرادات  املرتفعـة  بامليزانيـة  بـل  والدوليـة، 

النـادي، بحسـب مجموعـة ديلويـت للخدمات 

املاليـة والتي أعلنـت أن إجـايل إيـرادات أغنى 

20 ناديًـا يف العامل ارتفعت بنسـبة %8، لتصل 

إىل 6.6 مليـار يـورو، وهـو رقـم قيـايس.

املركـز  اإلسـباين يف  برشـلونة  نـادي  وجـاء 

يونايتـد  مانشسـر  محـل  ليحـل  الثـاين، 

اإلنكليـزي يف املركـز الثالـث، يليهـم باريـس 

سـان جرمان الفرنيس وبايـرن ميونخ األملاين، 

وأرسـنال  سـيتي  مانشسـر  أنديـة  وجـاءت 

وتشـيليس وليفربـول اإلنكليزيـة يف املراكـز 

املركـز  أمـا  التاسـع،  وحتـى  الخامـس  مـن 

العـارش فهو من نصيـب نادي السـيدة العجوز 

اإليطـايل. جوفنتـوس 

الكرة األوروبية 
بلغة اليورو
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1 - ريال مدريد: 577 مليون يورو
2 - برشلونة: 560.8 مليون يورو

3 - مانشستر يونايتد: 519.5 
مليون يورو

4 - باريس سان جيرمان: 480.8 
مليون يورو

5 - بايرن ميونخ: 474 مليون يورو
6 - مانشستر سيتي: 463.5 

مليون يورو
7 - أرسنال: 435.5 مليون يورو
8 - تشيلسي: 420 مليون يورو

9 - ليفربول: 391.8 مليون يورو
10 - يوفنتوس: 323.9 مليون يورو

إيرادات المراكز
العشرة األولى

http://www.enabbaladi.org/archives/61767
http://www.enabbaladi.org/archives/61775
http://www.enabbaladi.org/archives/61775
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بعـد شـائعات كثـرة حـول محاكمـة 

العبـن يف برشـلونة بقضيـة التهـرب 

مـن  األحـكام  أول  جـاء  الرضيبـي، 

الاعـب خافيـر ماسـكرانو،  نصيـب 

الـذي حكمت عليـه املحكمة اإلسـبانية 

بالسـجن ملـدة عـام، وتغرميـه مبلًغـا 

مالًيـا قـدره 815 ألـف يـورو.

الهـوى  صاحـب  األرجنتينـي  النجـم 

النـادي  دفـاع  صخـرة  الكتالـوين، 

فـوق  إنجازاتـه  تكـن  مل  األسـطورة، 

 2015 خاسـية  تحمـه  ومل  القانـون، 

التـي حققهـا مع برشـلونة مـن املثول 

أمـام القضـاء والتوقـف عنـد القانون.

واعـرف يف املحاكمـة، التي اسـتمرت 

كانـون   18 الخميـس  دقائـق،  عـرش 

الثـاين، بتهربه مـن دفـع الرضائب مبا 

يسـاوي 1.5 مليون يـورو عامي 2011 

و2012، ورصح بأنـه سـيتحمل جميع 

العواقـب التـي تنتج عن هـذا االعراف، 

مبيًنـا أنـه قـام بتسـديد كافـة املبلـغ 

بأمـر مـن املحكمة.

بدوره طلـب املحامـي األرجنتيني دافيد 

أنيتـو، محامي ماسـكرانو، اسـتئناًفا 

السـجن  باسـتبدال  يقـيض  بالحكـم 

 22 بغرامـة ماليـة قدرهـا  ملـدة عـام، 

املحكمـة  قبـول  وينتظـر  يـورو،  ألـف 

لاسـتئناف يف األيـام القليلـة املقبلـة.

ماسـكرانو مل يكـن وحيـًدا، إذ انضـم 

املشـهورين  الاعبـن  مـن  عـدٍد  إىل 

أمـام  ووقفـوا  السـجن  دخلـوا  الذيـن 

قانونيـة  تجـاوزات  بسـبب  املحكمـة، 

تخـص اللعبـة أو ال تخصهـا، وأبرزهم:

الحارس هيغيتا صاحب أفضل لعبة 
في كرة القدم

الكثيـف  الشـعر  صاحـب  هيغيتـا، 

الرياضية  والقامة القصـرة والقـدرات 

بـا  األسـطوري  الحـارس  العاليـة، 

مازالـت  كولومبيـا،  ملنتخـب  منـازع 

العـامل،  كأس  يف  البهلوانيـة  حركتـه 

والتـي اشـتهرت بصدة العقـرب، أفضل 

لعبـة يف كـرة القـدم عى مـر التاريخ.

كـا  ارتبـط،  الحـارس  اسـم  ولكـن 

هـو معـروف يف كولومبـا، بعصابـات 

املخـدرات، إذ قبـض عليـه وهـو يقـوم 

مشـبوهن  أفـراد  بـن  أمـوال  بنقـل 

بانتاءاتهـم لعصابات مسـلحة، وحكم 

عليـه بالسـجن ملدة سـبعة أشـهر، بعد 

مهربًـا  زار  أنـه  الرشطـة  كشـفت  أن 

أحـد  خطـف  يف  وتـورط  للمخـدرات، 

األشـخاص.  

جيمس كيلي العب فريق 
ولفرهامبتون اإلنكليزي

مل ينتـه العنـف عنـد حـدود املسـتطيل 

األخـرض بالنسـبة لاعـب كيـي، فقـد 

العاصمـة  فنـادق  أحـد  إىل  تجـاوزه 

اإلنكليزيـة لنـدن، عندما تـورط يف قتل 

أحد األشـخاص برضبه عى رأسـه جراء 

شـجار حصل بينهـا يف الفنـدق، األمر 

الذي عرضه للسـجن خمس سـنوات بعد 

مثولـه أمـام أحـد املحاكـم اإلنكليزية.

أخيـه  عـى  املحكمـة  حكمـت  كـا 

بالسـجن ملـدة سـبعة أشـهر، بعـد أن 

الشـجار.  يف  طرًفـا  كان  أنـه  اعـرف 

فيرغسون ينطح العًبا ويدخل السجن
االسـتئناف  محاكـم  إحـدى  حكمـت 

بالسـجن   1995 سـنة  االسـكتلندية 

دونكـن  الاعـب  عـى  أشـهر،  لثاثـة 

حينهـا  يلعـب  كان  الـذي  فرغسـون، 

إيفرتـون. لنـادي 

وحكم عى الاعب بالسـجن بعـد اعتدائه 

عـى أحـد العبـي فريـق رايـت روفـوز 

بنطحه برأسـه يف غفلة من حكم املباراة، 

إال أن الكامـرات سـجلت الحادثـة وتقدم 

إىل  أدت  بشـكوى،  "الضحيـة"  الاعـب 

سـجنه لثاثة أشـهر مـع غرامـة مالية.

وتشـابه طريقـة االعتـداء إىل حد بعيد 

لزيـدان يف نهـايئ  الشـهرة  النطحـة 

كلفتـه  والتـي   ،2006 العـامل  كأس 

البطاقـة الحمـراء فقط،  رغـم أنه كان 

معرًضـا للسـجن.

الموهوب طارق التائب والنظام 
الليبي

لطاملـا عـاىن العبو كـرة القـدم يف ليبيا 

القـذايف، وكان  مـن مارسـات نظـام 

النصيـب األكر مـن حظ الاعـب طارق 

التائـب، والـذي أكـد بعد سـقوط النظام 

يف ليبيـا أنـه من أكـر املترضريـن منه.

وتعـرض الاعـب للسـجن من قبـل أحد 

أبناء القـذايف ألكر من مرة عـام 1997، 

وواجـه العديد مـن املواقـف والتهديدات 

الهـال  لصالـح  يلعـب  كان  عندمـا 

السـعودي، ويقـول إن  سـقوط القذايف 

منحـه الحريـة كباقـي الشـعب الليبي.

حركة "كونغ فو" تدخل كونتونا 
السجن

كونتونـا  الفرنـيس  الاعـب  اشـتهر 

أرضيـة  داخـل  العنيفـة  بشـخصيته 

امللعـب، يلقب يف فرنسـا بــ "كونتونا 

فريقـه  مبـاراة  يف  ونّفـذ  امللـك"، 

عـام  اإلنكليـزي  يونايتـد  مانشتسـر 

أحـد  تجـاه  كونفـو  حركـة   1995

أحـد  عـى  اعتـدى  كـا  املشـجعن، 

مدافعي نادي كريسـتال بـاالس، ليقوم 

بطـرده. املبـاراة  حكـم 

وتسـببت الدعـوى التـي رفعـت ضـده 

بالسـجن ملـدة  املحكمـة عليـه  بحكـم 

 24 بعـد  خـرج  ولكنـه  أسـبوعن، 

سـاعة وحكـم عليه بـ 125 سـاعة من 

االجتاعيـة.  الخدمـة 

ويتعـرض عـدد من الاعبن املشـهورين 

لتهـم جنائية، منها ما يتعلـق بالرضائب، 

والرازيـي  ميـيس،  ليونيـل  وأبرزهـم 

نيـار والـذي مـن املتوقع أن ميثـا أمام 

املحكمـة اإلسـبانية يف األيـام املقبلة.

ومنهـا ما يتعلـق بقضايـا أخاقية مثل 

النجـم الفرنـيس والعـب ريـال مدريـد 

اإلسـباين، كريـم بنزمية، الـذي اعتقل 

للتحقيـق  أيـام،  املـايض عـدة  الشـهر 

ابتـز  جنـيس  فيديـو  بقضيـة  معـه 

فالبونيـا،  ماتيـو  الاعـب  مـن خالـه 

وقـال  الفرنـيس،  ليـون  فريـق  العـب 

"املبتـزون" إن بنزميـة رشيـك معهـم 

يف القضيـة، خـال التحقيقـات التـي 

تجريهـا الرشطـة الفرنسـية، والتي مل 

بعد. تنتـه 

األولمبي السوري يوّدع "آسيا"

وجـاءت مجريـات البطولـة، املؤهلـة 

التـي  األوملبيـة  األلعـاب  دورة  إىل 

سـتقام يف ريـودي جانـرو الصيـف 

توقعتـه  مـا  عكـس  عـى  املقبـل، 

املنتخـب  مـن  السـورية  الجاهـر 

الاعبـن  مـن  عـدًدا  يضـم  الـذي 

املميزيـن، وسـبق أن تأهـل إىل نهايئ 

غـرب آسـيا الـذي أقيم يف قطـر العام 

املـايض، وكان مـن أفضـل منتخبـات 

البطولـة بعد فـوزه عى قطـر مبباراة 

نصـف النهـايئ وخسـارته مـع إيران 

النهـايئ. يف 

املنتخـب،  بعثـة  أوسـاط  التوتـر  سـاد 

الـذي وضعته القرعـة يف املجموعة مع 

إيـران والصـن إىل جانب قطـر، وكانت 

داخـل  الكاميـة  املشـاحنات  تاحـظ 

امللعـب وخارجـه عى الاعبـن والكادر 

يخـف عـن  الـذي مل  األمـر  التدريبـي، 

وسـائل اإلعام، وظهـر جلًيا يف الخاف 

عـى تنفيذ ركلـة الجزاء التـي جاء منها 

الهـدف الثـاين يف مبـاراة قطر.

ومل يكمـل املنتخب معسـكره التدريبي 

البطولـة، وفشـل  اإلمـارات قبيـل  يف 

يف إقامة معسـكر بديـل يف البحرين، 

إضافـة إىل تأخـر وصـول املحرفـن 

لالتحـاق بالتشـكيلة األساسـية قبـل 

يـوم واحـد فقـط مـن البداية.

رئيـس  نائـب  دبـاس،  فـادي  وقـال 

اتحـاد الكـرة السـوري ورئيـس لجنـة 

املنتخبـات، ملوقـع "كـووورة"، إنـه مل 

يتوقـع خـروج املنتخب من الـدور األول 

للبطولة نظـرًا ملسـتوى الاعبن الجيد، 

مسـؤولية  يتحمـل  الجميـع  أن  وأكـد 

الهزميـة والنتائج املخيبـة، أولهم اتحاد 

الكـرة والجهاز الفنـي للمنتخب وصواًل 

لاعبـن واملنسـق اإلعامـي.

بينـا أكـد الاعـب حميد ميـدو، العب 

نادي القـوة الجوية العراقـي واألوملبي 

الاعبـن  بعـض  أن تحكـم  السـوري، 

باملنتخب وسـيطرتهم عليه أثر بشـكل 

سـلبي عـى التشـكيلة، واعتـره مـن 

األسـباب الرئيسـية لخروجـه مبكًرا.

القطـري  املنتخـب  تأهـل  ذلـك،  إىل 

واإليـراين للـدور الثاين عـن املجموعة 

األردن  منتخبـات  جانـب  إىل  األوىل، 

واإلمـارات واليابان وكوريا الشـالية، 

مـن  القطـري  املنتخـب  متكـن  وقـد 

الفـوز عـى املنتخب الكـوري الجنويب 

الجمعـة بهدفـن مقابـل هـدف، بينا 

ودع املنتخـب اإليـراين البطولـة عقـب 

اليابـاين  الكمبيوتـر  أمـام  خسـارته 

بثاثيـة نظيفـة.

املنتخبـات الثاثـة األوىل يف البطولـة 

األلعـاب  دورة  إىل  مبـارشة  سـتتأهل 

األوملبيـة، يف ريو دي جانـرو الرازيل.

السـوري  املنتخـب  عـاد  مجـدًدا 

يـا  وعليهـم  الحـارة،  "بـاب  بعقليـة 

عـرب" إىل دمشـق، إذ مازالـت تتحكم 

ببعثتـه،  والوسـاطات  املحسـوبيات 

وجـاءت تعليقـات الجاهـر إيجابية 

عـى أداء الاعبـن كأفـراد، وسـلبية 

عـى الجوانـب الجاعيـة يف الفريق 

والتدريبـي. الفنـي  والجهـاز 

ودع المنتخب األولمبي السوري بطولة كأس آسيا في قطر، بعد خسارته األخيرة 
أمام المنتخب القطري في المباراة الحاسمة التي جمعتهما، االثنين 19 كانون 

الثاني، وانتهت بفوز صاحب األرض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

نجوم عالمّيون سجنوا ولم تشفع إنجازاتهم
مطرقة المحكمة اإلسبانية تدّق صخرة دفاع برشلونة وتحكم عليه بالـ "الحبس"

ماسكيرانو خافيير 
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أطلـق ناشـطون سـوريون عـر مواقـع التواصل االجتاعـي حملة "خروجي قبل تفاوضكم" .. 

لتسـليط الضـوء عـى آالف املعتقلن يف سـجون النظام السـوري، 

ومطالبتـه  الـدويل،  املجتمـع  عـى  إعامًيـا  للتأثـر  محاولـة  يف 

بإخراجهـم ُقبيل املفاوضـات، املزمع عقدها بن املعارضـة والنظام، 

أواخـر الشـهر الحايل.

رسـائل تلقاها ناشـطون مـن ذوي املعتقلـن، كانت هـي الدافع لبدء 

حملـة "خروجـي قبـل تفاوضكـم"، بحسـب طـارق الحمـوي، أحـد 

القامئن عليها، ومدير قسـم الفوتوغراف يف شـبكة شـام اإلعامية، 

الـذي قال لعنب بلـدي إن ناشـطن تلقوا رسـائل مـن ذوي املعتقلن، 

طالبـت بتسـليط الضوء عـى معانـاة أبنائهـم وأقاربهم يف سـجون 

األسـد، واملطالبـة باإلفراج عنهم قبـل الجلوس عى طاولـة التفاوض.

وكانـت مضايـا دافًعـا رئيسـًيا لـذوي املعتقلـن، للمطالبـة بإخراج 

أبنائهـم، بعـد النجـاح الكبـر الذي حققـه اإلعـام يف الضغط عى 

املجتمـع الـدويل إلدخال املسـاعدات العاجلـة إليها، وإنقـاذ نحو 40 

ألـف مدين محـارص فيهـا، وفًقـا للحموي.

معتقلون سابقون يشاركون بقصصهم
معتقات ومعتقلون سابقون، شـاركوا الحملة قصصهم وآالم تجاربهم 

داخـل املعتقات، منهم دانيـا، الفتاة الدومانية، التـي تحدثت لعنب بلدي 

عـن تجربتها داخل املعتقات "اعتقلت بسـبب نشـاطي املعـارض عى 

صفحتـي يف موقع فيسـبوك، وبقيـت يف املعتقات مدة عام وشـهر، 

تنقلت خالها بـن أقبية األمـن واملخابرات يف طرطوس ودمشـق".

تعرضـت دانيا للتعذيب الجسـدي والنفيس خال تجربـة وصفتها بـ 

"املريرة" داخل سـجون األسـد، وشـاركت بالحملـة يك توصل صوت 

املعتقـل الغائـب داخـل السـجون، حسـب قولهـا، وأضافـت "تكلمت 

بصـوت كل املعتقلـن الذيـن يواجهون آالًمـا أصعب من املـوت، ويك 

أوصـل صـويت ألي شـخص ميكنه مسـاعدتهم.. لسـت يائسـة من 

هـذه الحملة، فقطـرة املاء صغـرة، لكنها تسـتطيع حفـر الصخر".

استمرار رغم احتمال الفشل
محاولـة للضغـط عـى الـدول الراعيـة ملؤمتـر جنيـف 3، هـو مـا 

يحـاول ناشـطو الحملـة تحقيقـه، بحسـب رضـوان الهنـدي، أحـد 

ناشـطي الحملـة يف مدينة حمص، وقـال لعنب بلدي "نحن نسـعى 

للضغـط عـى الـدول واملعارضة بعـدم قبـول التفاوض قبـل اإلفراج 

الفـوري عـن جميـع املعتقلـن يف السـجون، رغـم يقيننـا برفـض 

النظـام ذلـك بـادئ األمـر، وإيجـاد ذرائع لذلـك بدعم مـن حلفائه".

احتـال الفشـل رمبـا سـيحيط بالحملة، رغـم كل الجهـود املبذولة 

إلنجاحهـا، لكـن االسـتمرار فيهـا هـو واجـب إنسـاين ال ميكـن 

التخـي عنـه، كـا رأى الهنـدي، وتابـع "نؤمـن أن ما نقـوم به هو 

لرفـع الظلـم عـن شـعبنا، وسـنزرع األمـل يف ظـل محاولـة أعداء 

الثـورة زرع اليـأس والظلـم".

مهربًـا  اليونانيـة  الرشطـة  أجـرت 

لاجئـن عـى مشـاهدة جثـث أطفـاٍل 

نظّـم أمـور تهريبهم، وغرقـوا يف البحر، 

الثـاين. كانـون   18 االثنـن 

وأظهـر تسـجيل مصـور، نرشته شـبكة 

سـكاي نيـوز األمريكيـة، املهـرب وهـو 

يبـي أمـام الجثـث، وقالـت إن الرشطة 

اتهمتـه بــ "القتل غـر العمد"، بسـبب 

تهريـب الاجئـن وغـرق سـفينتهم، يف 

حادثـة وصفتهـا بـ"املأسـاوية".

مـن  يبلـغ  تـريك  شـاب  أوسـكارت،  آك 

العمـر 20 عاًمـا، وجهـت إليـه الرشطـة 

اليونانيـة تهمة القتل غر العمد، بسـبب 

تهريبـه الاجئـن وغـرق سـفينتهم يف 

حادثـة وصفتهـا بـ "املأسـاوية".

واعـرف املهـرب، بأنـه ال ميلـك أي خرة 

يف قيـادة القـوارب، ولكـن أربعـة رجال 

أتـراك سـاعدوه يف املهمة.

وظهـر الشـاب الـريك باكًيا بعـد تعرف 

والـد إحـدى الضحايـا عـى جثـة ابنته، 

وتبلـغ مـن العمر أربـع سـنوات، وكانت 

ممـددة إىل جانـب طفلـن يبلغـان مـن 

عامن. العمـر 

وأنقـذ خفـر السـواحل اليونـاين قرابـة 

مـن  عـى  كانـوا  آخريـن  مهاجـًرا   23

أن عنـارصه مل  إال  الغـرق،  القـارب مـن 

األطفـال  إلنقـاذ  يسـتطيعوا الوصول 

ريبـي  بحسـب  املناسـب،  الوقـت  يف 

دافنبـورت، أحـد املنقذيـن، وقـال "لقـد 

حًقـا". عاطفًيـا  األمـر  كان 

جـون هاميلتـون، عنرص إنقـاذ آخر، قال 

إن الرجـل )املهـرب( كان يقـود القـارب 

يف الظـام ومل يكـن عـى درايـة بذلـك، 

مـن  األمـر  إىل  نظـر  "رمبـا  مضيًفـا 

الناحيـة املاديـة، بالنسـبة يل هـذا عـار 

عليـه فقد أبحـر ضمـن القـارب يف الليل 

بـدون أدىن خـرة بقيادتـه".

وقتـل خـال العـام املـايض قرابـة 3770 

وكان  املتحـدة،  األمـم  بحسـب  شـخًصا 

العـام "األكـر دموية" عى حـد وصفها، 

الجـئ،  ألـف   850 قرابـة  عـر  بينـا 

معظمهـم مـن السـورين، عـن طريـق 

البحـر إىل أوروبـا خـال العـام ذاتـه.

الشرطة اليونانية تجبر مهرًبا على 
مشاهدة جثث ضحايا رحلته

جاسـن  الكنـدي،  الـوزراء  قال رئيـس 

منتـدى  يف  مشـاركته  خـالل  تـرودو، 

الالجئـن  إن  االقتصـادي،  "دافـوس" 

السورين "هم املسـتقبل القتصاد كندا".

ورحـب تـرودو بالالجئن كــ "كندين 

الكنـدي"،  االقتصـاد  ومسـتقبل  جـدد 

العجلـة  "هـو  التنـوع  أن  موضًحـا 

املحركـة لالسـتثار، فهو يخلـق اإلبداع 

ويـري العـامل، ونحـن نـدرك ذلك يف 

. " ا كند

 21 الخميـس  تـرودو،  ترصيحـات 

كانـون الثاين، جـاءت تزامًنا مع إشـارة 

تـدرس  أنهـا  إىل  الكنديـة،  الحكومـة 

الذيـن  السـورين،  الالجئـن  إعفـاء 

قدمـوا إىل البالد قبل تشـكيل الحكومة 

"قـروض  تسـديد  مـن  الجديـدة 

الهجـرة"، أسـوة بالالجئـن الواصلـن 

بعـد تشـكيل حكومـة تـرودو، ترشين 

املـايض. األول 

وبحسـب برنامـج "قـروض الهجـرة"، 

الكنديـة  الحكومـة  متنحهـا  التـي 

لالجـئ  توفـر  كنـدا  فـإن  لالجئـن، 

تقديـم  إجـراءات  السـتكال  قرًضـا، 

اللجـوء والفحـص الطبـي، إضافـة إىل 

تذاكـر السـفر التـي ُدفعت حتـى بلوغ 

كنـدا.

لالجئـن،  املبالـغ  الرنامـج  ويُقّسـط 

عـى أن يدفعه بشـكل شـهري ولعـدة 

سـنوات، حتـى يـويف املبلـغ كامـاًل.

وكان الحـزب الليرايل برئاسـة ترودو، 

العامـة  االنتخابـات  يف  فـاز  والـذي 

األخـرة يف 19 ترشيـن األول املـايض، 

تعهـد باسـتقبال 25 ألف الجئ سـوري 

الحكومـة  لكـن   ،2015 نهايـة  حتـى 

تقـدر أن يصـل عددهـم إىل 50 ألًفا مع 

نهايـة عـام 2016.
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