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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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رغم تهجير 
نصف سكانها.. 

ديموغرافيا      
حمص تحافظ 

على ثباتها

ملف خاص) 11-10 (

مهدمـة،  مسـاجد  مدمـرة،  "بيـوت 

وحـرب  تهجـر  محروقـة،  أراض 

دمـرت البرش والشـجر والحجـر، الله 

ينتقـم مـن بشـار وروسـيا وإيـران 

وكل من أعانهم"، عبـارات وصف بها 

أبو هـال، أحد سـكان منطقـة املرج 

يف الغوطـة الرشقيـة، حـال املنطقة 

بعـد الحملة العسـكرية األخـرة التي 

دخلـت شـهرها الثالث، التـي يعتربها 

بـن  األعنـف  العسـكريون  القـادة 

محـاوالت النظـام اسـتعادة املناطـق 

التـي خرسهـا نهايـة عـام 2012.

حمـزة برقـدار، الناطق باسـم هيئة 

أركان جيش اإلسـام، أكّـد لعنب بلدي 

أن املعـارك ماتزال مسـتمرة منذ ثاثة 

أشـهر، بدأتها قـوات األسـد باقتحام 

مزارع املـرج املحاذية لسـكة القطار، 

األرض  سياسـة  فيهـا  واسـتخدمت 

بالقصـف  متثلـت  التـي  املحروقـة، 

العنيـف واملكثـف باملدفعيـة الثقيلـة 

وصواريـخ أرض- أرض مـع تغطيـة 

جويـة مـن الطـران الرويس.

وسـيطرت قـوات األسـد بعدهـا عىل 

.......... "العدمـل"  مزارع 

وصـل وفـد الهيئـة العليـا للمفاوضـات املكون من 

17 عضـًوا أساسـًيا، عـىل رأسـهم ريـاض حجاب، 

جنيـف،  إىل  الثـاين  كانـون   30 السـبت  مسـاء 

بينـا بـدأ املبعـوث األممـي إىل سـوريا، سـتيفان 

النظـام  وفـد  بلقائـه  املفاوضـات  ميسـتورا،  دي 

السـوري.

وصـول وفـد الهيئـة، جـاء غـداة قرارهـا املوافقة 

تلقيهـا  بعـد  املفاوضـات،  يف  املشـاركة  عـىل 

سـوريا،  إىل  األممـي  املبعـوث  مـن  "تطمينـات" 

هيئـة  تشـكيل  حـول  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 

الحكـم االنتقـايل وإيصـال املسـاعدات إىل املناطق 

املحـارصة، وقـال إن األمم املتحدة سـتتخذ إجراءات 

لدخولهـا. مناسـبة 

مكتبهـا  نـرشه  بيـان  بحسـب  الهيئـة،  وقـررت 

األول،  كانـون   29 الجمعـة  مسـاء  اإلعامـي، 

املشـاركة يف عمليـة سياسـية، "الختبـار جديـة 

الطـرف اآلخـر مـن خـال املباحثـات مـع فريـق 

األمـم املتحـدة لتنفيـذ االلتزامات الدوليـة واملطالب 

اإلنسـانية كمقدمـة للعمليـة التفاوضيـة، وإمتـام 

عمليـة االنتقال السـيايس عرب تشـكيل هيئة حكم 

انتقـايل".

ودعمـت الـدول "الصديقـة" لسـوريا القـرار، الذي 

جـاء بعد لقـاء وزيـر الخارجيـة السـعودي، عادل 

الجبـر، وأكـد دعـم اململكـة املشـاركة، تزامًنـا مع 

جـون  املتحـدة،  الواليـات  خارجيـة  وزيـر  إعـان 

قـرار  نقـاط  كافـة  لتنفيـذ  بـاده  دعـم  كـري، 

مجلـس األمن الـدويل رقم  2254، وتنفيـذ االنتقال 

السـيايس، عرب تشـكيل هيئة حكم انتقـايل كاملة 

الصاحيـات التنفيذيـة، وفًقـا لبيـان جنيـف 1.

الهيئـة وافقت عـىل حضور املفاوضـات، تزامًنا مع 

ترصيـح دي ميسـتورا، أنه وجه رسـالة للمعارضة 

الوضـع  لتحسـن  املثـىل  "الطريقـة  أن  مفادهـا 

عـىل األرض هـو الحضـور إىل جنيـف"، واعترب أن 

الخـوض يف تفاصيـل املفاوضات يسـتوجب إتاحة 

املجـال لبدئها بـن املعارضـة السـورية والنظام.

وكان حجـاب شـكّك، عشـية املفاوضـات، يف قدرة 

األمم املتحدة عىل تحقيق انتقال سـيايس سـوري، 

وقـال "الـذي ال يسـتطيع تأمن علبـة حليب لطفل 

محـارص، ال ميكنـه التوصل لحل سـيايس".

دي ميستورا يلتقي وفد النظام عقب وصوله 
جنيف

ميسـتورا  دي  سـتيفان  األممـي  املبعـوث  التقـى 

وفـد النظـام، الـذي وصـل جنيـف ظهـر الجمعـة 

29 كانـون الثـاين، وطـرح الوفـد خـال االجتاع 

دي  وفـق  اإلرهابيـن،  قامئـة  قضيـة  املسـايئ، 

ميسـتورا. 

ويضـم الوفـد إىل جانـب رئيسـه بشـار الجعفري، 

لـدى  النظـام  سـفر  آال،  الديـن  حسـام  مـن  كًا 

األمـم املتحـدة يف جنيـف، وأحمد عرنـوس، وأحمد 

يازجـي،  وأمـل  العـكام،  خـر  ومحمـد  كزبـري، 

وحسـن البحـري، وعمـر أويس، وأمجـد عيـى، 

وعار عرسـان، وجميلـة رشبجي، ورفـاه بريدي، 

واليـاس شـاهن، وسـامر بريـدي....
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روسيا تفتح 
أسواقها

أمام صادرات النظام      
وتقبض على عصب 

االقتصاد السوري
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قادة غرفة العمليات 
المشتركة يكشفون 
تفاصيل معارك المرج

جامعة حلب الحرة.. كليات جديدة 

وجهود متواصلة لتحصيل االعتراف 
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حلم الكانتونات في محيط دمشق.. 

لماذا الزبداني ومضايا تحديًدا؟
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 زين كنعان - داريا  

مل يكـن الطبيـب محمد أبـو الوليـد يتوقع 

أنـه سـيبقى يف داريـا، لكـن تقـّدم جيش 

النظـام فرض عليـه واقًعـا جديـًدا، وحاله 

اليـوم يشـبه الكثـر مـن شـباب املدينـة 

الذيـن اضطـروا لفـراق ذويهـم، فعائلتـه 

تقيـم يف املعضميـة، وبسـبب الفصـل بني 

املدينتـني، يتعذر الوصـول إليهـا لخطورة 

الطريق الواصلة بني املدينتني، إذ استشـهد 

عـدد مـن النسـاء واألطفال خـال عبورهم 

هـذه الطريـق املعرضة للقنـص املبارش من 

قبـل جنـود النظام.

عـن  داريـا  فصـل  أرضار  تقتـر  مل 

اإلمـداد  طريـق  قطـع  عـى  املعضميـة 

الوحيـد عـن املدينـة، فقـد خلّـف الفصـل 

حالـة من الشـتات والضياع يعيشـها أهايل 

مدينـة داريـا خـال هـذه األيـام.

داريا ومعضمية الشـام مبثابة الشـقيقتني، 

كـا يصفهـا ناشـطون، "تشـاركتا مًعـا 

يف الثـورة منـذ بدايـة الحـراك السـلمي، 

وتقاسـمتا مـرارة األيـام والحصـار، ومنت 

بينها". العائليـة واملصاهـرة  الروابـط 

نزح قسـم مـن أهـايل داريـا إىل املعضمية 

ومل  املدينـة،  يف  الدائـرة  املعـارك  بسـبب 

يكـن يف حسـبانهم أن فصـل املدينتني عن 

بعضهـا سـيحصل بفعـل تقـدم جيـش 

بـني  العائـات مشـتتة  ويجعـل  النظـام، 

البلدتـني، وهـذا أيًضـا جعـل الكثـر مـن 

شـباب املدينـة أمـام خياريـن، منهـم مـن 

بقـي يف داريـا ملواصلـة العمـل الثـوري، 

ومنهـم من فّضـل البقـاء يف املعضمية مع 

. ئلته عا

أبـو الوليـد، من أطبـاء املستشـفى امليداين 

ومـن سـكان داريا الذيـن رفضـوا الخروج 

منـذ بدايـة الحملـة، اضطـر لـرك منزلـه 

بواجبـه  ليقـوم  البقـاء  وعائلتـه، وفضـل 

يف مـداواة الجرحـى، يقـول "مل يكن قرار 

بقـايئ يف داريـا بالسـهل فقـد وقعت بني 

ناريـن، عائلتـي التـي ال معني لهـا غري، 

ومدينتـي التي تنادينـي للوقوف إىل جانب 

أهيل".

وحـاول أبو الوليـد إحضار زوجتـه وطفله 

أكـر مـن مـرة إىل داريـا، لكـن خطـورة 

تقـدم جيـش  كان  منعتـه، كـا  الطريـق 

النظـام أرسع مـن املتوقـع، "وبـات مـن 

املسـتحيل إدخالهم إىل املدينـة، وخصوًصا 

بعـد القنص املبـارش عى الطريـق الواصل 

بـني املدينتني والـذي أغلق بشـكل كامل".

مركز األمن العام يطلق المعتقلين 
لتأمين عائالتهم 

نظـرًا للظـروف التـي تتعرض لهـا املدينة، 

أصـدر أبـو ظافـر، قـايض مركـز األمـن 

العـام يف داريـا، مطلـع األسـبوع املايض، 

بشـكل  النافـذ"  "الحكـم  بإيقـاف  قـراًرا 

مؤقـت إلعطـاء فرصـة للمعتقلـني من أجل 

تأمني عائاتهم ومسـتلزماتهم قبـل أن يتم 

املدينتني. الفصـل بـني 

يقـول أبـو ظافـر لعنـب بلـدي "تتعرض 

املدينة اآلن لحملة رشسـة وهـي يف مرحلة 

حرجة جـًدا، لذلـك يجب أن نكـون جميعنا 

جنبًـا إىل جنـب لتجاوزهـا، هنـاك الكثـر 

من أهـايل املعتقلني يسـكنون يف معضمية 

الشـام ويقومـون بتأمني مسـتلزماتهم من 

داريـا، كحطب التدفئـة، فبات علينـا اتخاذ 

هـذا القـرار ليسـتطيع املعتقلـون تأمني ما 

يلـزم عائاتهـم يف املعضمية، قبـل أن يتم 

الفصل بشـكل كامـل، عى أن يعـودوا فور 

املهلة". انتهـاء 

 

فصل المدينتين يعزز موقف النظام 
في جنيف 

بـدوره، قال رئيـس املجلس املحـيل لداريا، 

أبـو عـاد خـوالين، "إّن فصـل مدينتـي 

داريـا واملعضميـة عـن بعضهـا مل يكـن 

باألمـر السـهل عـى املدينتـني، وخصوًصا 

بعـد الصمـود املشـرك وتشـارك املدينتني 

يف حـاوة األيـام ومرارتهـا ". 

املدينتـني  فصـل  أن  إىل  خـوالين  وأشـار 

"لـن يؤثـر عى صمودنـا، ولكن سـيعطي 

الفرصـة لقوات النظـام التفرد بـكل مدينة 

لوحدهـا لبسـط سـيطرته عليهـا وإنهـاء 

الثـورة يف املنطقـة". 

وأكـد عـى أّن النظـام سـيدخل مفاوضات 

مـن  الكثـر  حقـق  أن  "بعـد  جنيـف 

االنتصـارات  يف عدد من املناطق السـورية 

وإيـران  روسـيا  مـن  مبـارش  وبدعـم 

وغرهـا".

وعـزا خوالين التقـدم الذي يحققـه النظام 

إىل "حالـة الشـتات بـني فصائـل الجيش 

الطريـق  عـن  بعضهـم  وانحـراف  الحـر 

الـذي بـدأوه، والـذي حملوا السـاح ألجله 

االقتتـال  إىل  الحـال  ببعضهـم  ووصـل 

فيـا بينهـم ورفع السـاح عـى بعضهم، 

وتخليهـم عن نـرة إخوانهـم يف املناطق 

املعـارك  أعنـف  تخـوض  التـي  األخـرى 

وتركهـا تواجـه مصرهـا لوحدهـا". 

وحـول مـدى نجـاح مفاوضـات جنيـف، 

الثـاين  كانـون   29 يف  انطلقـت  التـي 

الجـاري، أبدى خـوالين عدم تفاؤلـه، لكنه 

يأمـل بالتوصـل إىل حـل سـيايس ينهـي 

مأسـاة السـوريني، معربًا عن دعمـه للجنة 

التفـاوض ومطالبًا إياها االلتـزام مبواقفها 

ومطالـب السـوريني. 

ونجحـت قـوات النظـام بفصـل معضمية 

متهيـًدا  بعضهـا  عـن  وداريـا  الشـام 

مصـادر  وأفـادت  املدينتـني.  القتحـام 

ميدانيـة بـأن قـوات النظـام وامليليشـيات 

املواليـة لهـا متكنـت، الثاثـاء 26 كانـون 

التـام بـني  الثـاين، مـن الفصـل النـاري 

مدينتـي داريـا واملعضمية، وذلـك بعد أكر 

مـن شـهرين من القتـال العنيف مـع قوات 

املسـلحة. املعارضـة 

النظام يستغل عزل المدينتين لتعزيز موقفه التفاوضي في جنيف 3 

فصل داريا عن المعضمية يزيد شتات العائالت 

لم يكن قرار 
بقائي في داريا 

بالسهل فقد 
وقعت بين نارين، 

عائلتي التي ال 
معين لها غيري، 

ومدينتي التي 
تناديني للوقوف 

إلى جانب أهلي

باقون في مدينة داريا
27 كانون الثاني 
2016
)عنب بلدي(

عنب بلدي - الغوطة الغربية 

اسـتهدفت قـوات األسـد عدًدا مـن الطـرق املحورية 

األسـبوع  لدمشـق،  الغـريب  الريـف  يف  واملناطـق 

املـايض، مـا أسـفر عـن عـدٍد مـن الضحايا.

وأفـاد املجلـس املحـيل يف بلـدة زاكيـة أن الشـاب 

مهنـا صامية قتـل نتيجة إصابتـه بقذائف الشـيلكا 

مـن الفـوج 137، أثنـاء عملـه يف أرضـه الزراعية، 

الثاين. كانـون   29 الجمعـة 

وتسـتهدف املنطقة والشـوارع الواصلـة بني أرشفية 

العباسـة والوادي ومـزارع الديرخبية وخان الشـيح 

وزاكيـة، بشـكل متكـرر، لتشـّل الحركـة يف عقـدة 

الطـرق هذه.

إىل ذلـك، قتـل نـازٌح إىل مدينـة الكسـوة، الخميس 

املـايض، نتيجـة اسـتهدافه مـن قبل قنـاص حاجز 

املنـارش، بحسـب مراسـل عنـب بلـدي يف املنطقة.

وأضـاف املراسـل أن أربعـة غـارات اسـتهدفت بلدة 

خـان الشـيح، يف اليوم ذاتـه، وتركزت عـى محيط 

اوتسراد السـام بني محافظتي دمشـق والقنيطرة، 

ملنـع مقاتـيل املعارضة مـن قطع الطريـق الدويل.

بلـدة  مـن  القريبـة  املـر  مغـر  بلـدة  وتعرضـت 

بيـت سـابر، األربعـاء الفائـت، للقصـف بربميلـني 

املاديـة. األرضار  عـى  واقتـرت  متفجريـن، 

تحـاول قوات األسـد تقليص عدد الجبهـات املفتوحة 

يف الغوطـة الغربيـة، برصـد الطـرق واسـتهدافها 

املبـارش عـرب ثكناتهـا العسـكرية، حارمـًة مقاتـيل 

"املحـررة"  البلـدات  بـني  التحـرك  مـن  املعارضـة 

وتشـكيل جبهـات واسـعة ضدها.

الطرق المحورية 
تحت نيران األسد في 

الغوطة الغربية

عنب بلدي - داريا

نظم املكتـب اإلعامي يف املجلـس املحيل ملدينة 

 27 األربعـاء  الغربيـة، عـرص  بالغوطـة  داريـا 

كانـون الثـاين، مظاهرة رفـع املشـاركون فيها 

الفتـات تطالب بفـك الحصـار عـن مدينتهم.

وشـارك يف الوقفـة عـدد مـن أعضـاء املجلس 

أخـرى،  مؤسسـات  مـن  وناشـطون  املحـيل، 

يف  الحـر  الجيـش  مـن  عنـارص  إىل  إضافـة 

املدينة، بحسـب حسـام عياش، أحد املشـاركن.

عيـاش أكد لعنـب بلدي أن املظاهرة تهدف بشـكل 

أسـايس "لدعـم الهيئـة العليا للتفـاوض، وحثها 

عـىل الثبات عىل أهـداف الثورة وثوابتهـا، إضافة 

إىل إظهـار وضع املدينة يف ظل الحصار املسـتمر 

منذ أربع سـنوات وحتـى اليوم".

ويف سـياق متصـل نظـم ناشـطون مـن املدينة 

الغربيـة، الجمعـة  يف خـان الشـيح بالغوطـة 

29 كانـون الثـاين، وقفـة تضامنية تدعـوا لفك 

الحصـار عن املدينـة وجارتها املعضميـة، وأكدوا 

عـىل دعم الهيئـة العليا للمفاوضـات يف جنيف.

األسـد  قـوات  فصـل  بعـد  الوقفتـان  تـأيت 

ومعضميـة  داريـا  مدينتـي  بـن  وحلفائهـا 

الشـام، حيـث أصبـح الطريـق بـن املدينتـن 

وقتلـت  مبـارش،  بشـكل  بالكامـل  مقنوًصـا 

امرأتـان وجـرح عدد من النسـاء عـىل الطريق 

نقلـه  مـا  بحسـب  الثاثـاء،  مسـاء  نفسـه، 

بلـدي عـن مصـادر طبيـة. مراسـل عنـب 

ناشطو داريا يطالبون بفك الحصار ويدعمون 
الهيئة العليا للمفاوضات

مظاهرة في داريا بريف دمشق تطالب بفك الحصار عن المدينة 
27 كانون الثاني 2016 - )المجلس المحلي لمدينة داريا(

http://www.enabbaladi.org/archives/62843
http://www.enabbaladi.org/archives/62843
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عنب بلدي - خاص

وصـول وفـد الهيئـة، جـاء غـداة قرارهـا 

املوافقـة عى املشـاركة يف املفاوضات، بعد 

تلقيهـا "تطمينـات" مـن املبعـوث األممي 

إىل سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، حول 

تشـكيل هيئـة الحكـم االنتقـايل وإيصـال 

املسـاعدات إىل املناطـق املحـارصة، وقـال 

إن األمـم املتحدة سـتتخذ إجراءات مناسـبة 

. خولها لد

نـره  بيـان  بحسـب  الهيئـة،  وقـررت 

 29 الجمعـة  مسـاء  اإلعامـي،  مكتبهـا 

كانون األول، املشـاركة يف عملية سياسـية، 

"الختبـار جديـة الطـرف اآلخر مـن خال 

املباحثـات مـع فريق األمـم املتحـدة لتنفيذ 

اإلنسـانية  واملطالـب  الدوليـة  االلتزامـات 

وإمتـام  التفاوضيـة،  للعمليـة  كمقدمـة 

تشـكيل  السـيايس عـرب  االنتقـال  عمليـة 

هيئـة حكـم انتقـايل".

لسـوريا  "الصديقـة"  الـدول  ودعمـت 

وزيـر  لقـاء  بعـد  جـاء  الـذي  القـرار، 

الخارجيـة السـعودي، عادل الجبـر، وأكد 

دعـم اململكـة املشـاركة، تزامًنـا مـع إعان 

وزيـر خارجيـة الواليـات املتحـدة، جـون 

كـري، دعـم بـاده لتنفيـذ كافـة نقـاط 

قـرار مجلـس األمن الـدويل رقـم  2254، 

وتنفيـذ االنتقـال السـيايس، عرب تشـكيل 

هيئـة حكـم انتقـايل كاملـة الصاحيـات 

.1 لبيـان جنيـف  وفًقـا  التنفيذيـة، 

الهيئـة وافقـت عـى حضـور املفاوضات، 

تزامًنـا مـع تريح دي ميسـتورا، أنه وجه 

رسـالة للمعارضـة مفادهـا أن "الطريقـة 

املثـى لتحسـني الوضـع عـى األرض هـو 

الحضـور إىل جنيف"، واعتـرب أن الخوض 

يف تفاصيـل املفاوضـات يسـتوجب إتاحة 

السـورية  املعارضـة  بـني  لبدئهـا  املجـال 

م. لنظا وا

وكان حجاب شـّكك، عشـية املفاوضات، يف 

قـدرة األمـم املتحـدة عـى تحقيـق انتقال 

سـيايس سـوري، وقال "الذي ال يسـتطيع 

ال  محـارص،  لطفـل  حليـب  علبـة  تأمـني 

ميكنـه التوصـل لحـل سـيايس".

دي ميستورا يلتقي وفد النظام 
عقب وصوله جنيف

دي  سـتيفان  األممـي  املبعـوث  التقـى 

ميسـتورا وفد النظـام، الـذي وصل جنيف 

ظهـر الجمعـة 29 كانـون الثـاين، وطرح 

املسـايئ، قضيـة  االجتـاع  الوفـد خـال 

اإلرهابيـني، وفـق دي ميسـتورا.  قامئـة 

بشـار  رئيسـه  إىل جانـب  الوفـد  ويضـم 

الجعفـري، كًا من حسـام الدين آال، سـفر 

املتحـدة يف جنيـف،  النظـام لـدى األمـم 

وأحمـد عرنـوس، وأحمـد كزبـري، ومحمد 

وحسـن  يازجـي،  وأمـل  العـكام،  خـر 

عيـى،  وأمجـد  أويس،  وعمـر  البحـري، 

وعـار عرسـان، وجميلة رشبجـي، ورفاه 

بريـدي، والياس شـاهني، وسـامر بريدي، 

وأسـامة عـيل، ورؤى رشبجـي.

القائمة الروسية في جنيف
"القامئـة الروسـية" وصلـت بدورهـا من 

لـوزان إىل جنيـف، الخميـس 28 كانـون 

الثـاين، وتأمـل بحسـب رسـالتها إىل األمم 

مطابًقـا  متثيلهـا  يكـون  أن  يف  املتحـدة، 

لتمثيـل "وفـد الريـاض" من حيـث العدد 

واملستشـارين.

الهيئـة  منسـق  حجـاب،  ريـاض  واعتـرب 

العليـا، أن وفـد القامئـة الـذي دعـي إىل 

جنيـف "ال يعـرب عـن معارضـة الداخل"، 

مؤكـًدا أنـه تلقـى كتابًـا خطيًـا مـن دي 

ميسـتورا ينـص عـى أن "األسـاء دعيت 

بصفـة شـخصية كمستشـارين للمبعـوث 

الـدويل".

وتضـم القامئـة كًا مـن قـدري جميـل، 

للتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  رئيـس 

رئيـس  مسـلم،  وصالـح  والتغيـر، 

)انسـحب  الكردي  الدميوقراطي  االتحـاد 

الثـاين(،  كانـون   29 الجمعـة  مسـاء 

وهيثـم منـاع ممثـًا عـن مجلس سـوريا 

الدميوقراطـي، إضافـة إىل إلهـام أحمد، 

قسـيس. ورنـدة 

ردود فعل دولية حول مفاوضات 
جنيف

الرئيـس الـريك رجـب طيـب أردوغـان، 

إىل  الذهـاب  املعارضـة  قـرار  قبـل  علّـق 

جنيـف، واعتـرب أن حضورهـا دون وقـف 

إطـاق النـار، "خيانة ملـن يقاتـل"، وذلك 

يف حديثـه للصحفيني عقب صـاة الجمعة 

30 كانـون الثـاين.

بينـا انتقـدت إيـران عـى لسـان نائـب 

عبـد  أمـر  حسـني  خارجيتهـا،  وزيـر 

مـن  املعارضـة  وفـد  تضمـني  اللهيـان، 

وصفهـم بــ "إرهابيـني يف قنـاع جديد"، 

املفاوضـات. طاولـة  عـى  وجلوسـهم 

مضمون المادتين 12 و 13 في 
القرار 2254

وشـكل تطبيـق األمـم املتحـدة املادتني 
األمـن  مجلـس  قـرار  مـن   13 و   12
رقـم 2254، حجـر عـرة أمـام قـرار 
الهيئـة العليـا للمفاوضات، واسـتحقت 
"الثنـاء" مـن الناشـطني واملعارضني، 
حـول  مبوقفهـا  متمسـكة  باعتبارهـا 

"ثوابـت الثـورة".
املـادة 12 مـن القـرار الصادر عـن مجلس 

تنـص  األول،  كانـون   19 بتاريـخ  األمـن 

عـى "دعـوة األطـراف إىل أن تتيـح فـوًرا 

الوصـول  إمكانيـة  اإلنسـانية  للـوكاالت 

الرسيـع واملأمـون وغر املعرقـل إىل جميع 

أنحـاء سـوريا ومن خـال أقـر الطرق، 

املسـاعدات  بوصـول  فـوًرا  تسـمح  وأن 

اإلنسـانية إىل جميـع مـن هـم يف حاجـة 

إليهـا".

كذلك تشـدد عـى رضورة "اإلفـراج عن أي 

محتجزين بشـكل تعسفي، ال سـيا النساء 

واألطفـال، ودعـوة دول )الفريـق الـدويل 

لدعـم سـوريا( إىل اسـتخدام نفوذها عى 

الغايات". الفـور تحقيًقا لهـذه 

بينـا تنص املـادة 13 عى "وقـف جميع 

األطـراف فـوًرا أي هجـات موجهـة ضد 

املدنيـني واألهـداف املدنية يف حـد ذاتها، 

املرافـق  ضـد  الهجـات  ذلـك  يف  مبـا 

الطبيـة والعاملـني يف املجـال الطبي، وأي 

اسـتخدام عشـوايئ لألسـلحة، مبا يف ذلك 

املدفعـي والقصـف  القصـف  مـن خـال 

لجوي". ا

ويرحـب مجلـس األمـن مـن خـال هـذه 

املـادة بــ "التـزام الفريـق الـدويل لدعـم 

سـوريا بالضغـط عـى األطـراف يف هـذا 

جميـع  "تتقيـد  بـأن  مطالبًـا  الصـدد"، 

مبوجـب  بالتزاماتهـا  فـوًرا  األطـراف 

القانـون الـدويل، مبـا يف ذلـك القانـون 

الـدويل  والقانـون  اإلنسـاين  الـدويل 

االقتضـاء". حسـب  اإلنسـان،  لحقـوق 

عنب بلدي - خاص

قيـل الكثر عـن دور املبعوث الخـاص لألمني العـام لألمم 

املتحدة ستيفان دي ميسـتورا إىل سوريا، ومهمته يف إيجاد 

حـل دبلومايس للـراع املمتـد منذ خمـس سـنوات. تارة 

يتهمـه النظام بعـدم الحياد ألنـه نطق كاًما خـارج مهمته 

وقـوض حياديته، وأخرى تعتـربه املعارضة وبعض رموزها 

"سـفرًا للنظـام" أو يحمـل "أجنـدات إيرانية وروسـية"، 

لكونـه ال يعلـم من يدمر ويقتـل ويحرق سـوريا، بقوله "ال 

أعلم مـن يقصف.. أرى فقـط القنابـل، والصواريخ".

لكـن الجميـع يتفق عـى أن "سمسـار" األمـم املتحدة، 

نجـح يف جمـع النظـام واملعارضة السـورية و"أشـباه 

املعارضـة" عـى طاولـة واحـدة، بعـد أن مهـد لذلـك 

الداعمـني  وروسـيا،  أمريـكا  بـني  دوليـة  اتفاقـات 

السـوري. الـراع  لطـريف  األساسـيني 

السـوري  للشـعب  وجههـا  التـي  األخـرة  كلمتـه  يف 

عشـية محادثات جنيـف 3، التي انطلقـت يف 29 كانون 

الثـاين، دعا السـوريني ألن يقولـوا "خـاص.. كفاية"، 

لجميـع مـن يـأيت لحضـور املؤمتـر سـواء مـن داخـل 

سـوريا أو خارجهـا، وأن عليهم التأكد مـن رؤيتهم لهذه 

املحادثـات، يف إشـارة منـه إىل الحرص عـى إنجاحها، 

خاصـة وأنـه قـال يف كلمتـه "هـذا املؤمتـر فرصـة ال 

ينبغـي تفويتهـا، وال ميكـن لهـذا املؤمتر أن يفشـل".

"رجل محايد أكثر من الالزم"
الـذي  ناشـطون سـوريون يف دي ميسـتورا،  ويـرى 

خلـف نظـره األخـر اإلبراهيمـي بعـد أن فشـل يف 

إيجـاد حـل يف نسـخة جنيـف 2، أنه رجـل دبلومايس 

محايـد "أكـر مـن الـازم"، بـل إنـه يغـض الطـرف 

عن أعـال للنظـام وحلفائـه تخالـف القانـون الدويل 

وتامـس  األمـن،  ومجلـس  املتحـدة  األمـم  وقـرارات 

مواجهـة  عـى  يجـرؤ  ال  لكنـه  األساسـية،  مهمتـه 

األخـر  تجاهـل  عندمـا  وخاصـة  السـوري،  النظـام 

خطتـه الشـهرة لحـل األزمـة عـرب إيجـاد مصالحات 

الحـل  بـأن  منـه  ظًنـا  صغـرة،  عمـل  ومجموعـات 

العسـكري سـيؤيت أكلـه قريبًـا ضـد املعارضـة.

ويعـزز ذلك القائـد امليـداين يف الجيش السـوري الحر 

عبـد الجبـار العكيـدي، الـذي تنبـأ بفشـل املفاوضـات 

"يف ظـل الضغوط الدوليـة وتريحات دي ميسـتورا، 

الـذي يتعامـل مـع املعارضة وكأنـه سـفر للنظام".

رجل بعيد عن الموضوعية
يذكـر السـوريون بيـان وزارة خارجيـة النظـام يف آب 

2015، حـني نـدد دي ميسـتورا بالغـارات الجوية عى 

سـوق يف بلـدة دومـا، والتـي أسـفرت عـن مقتـل نحو 

مئة شـخص، وذكـرت "أن سـتيفان دي ميسـتورا ير 

يف تريحاتـه األخـرة عـى االبتعاد عـن الحيادية يف 

مارسـة مهامـه، مـن خـال اإلدالء بتريحـات تبتعد 

املوضوعيـة والحقائق". عـن 

قـد يكـون مفهوًمـا ذلـك بالنسـبة للباحثـني عـن حـل 

دبلومـايس، بأن الدبلومايس السـويدي يريـد أن يحافظ 

عـى عاقة جيدة مـع كل األطراف )املعارضـة والنظام(، 

لكـن الـذي عزز نظـرة املعارضة بعـدم الحيـاد، إرصاره 

عى دعـوة "معارضني" اقرحتهم موسـكو يف مسـعى 

لتوسـيع مروحـة املعارضـة السـورية بأكرب قـدر ممكن 

مـن الشـخصيات، وهـذا مـا رأى فيـه املعارضـون يف 

موسـكو  مـن  محاولـة  واالئتـاف  املفاوضـات  هيئـة 

وطهران لشـق صـف املعارضـة عرب إضافة شـخصيات 

أقـرب إىل النظـام منهـا للمعارضـة، مثـل هيثـم مناع، 

وقـدري جميـل، وصالـح مسـلم، ورندة قسـيس.

هـذه  وجـه  يف  املفاوضـات  هيئـة  وقفـت  وعندمـا 

التحـركات، راح دي ميسـتورا أبعـد مـن ذلـك، فتواصل 

مـع ناشـطني مـن املجتمـع املـدين، ومنظـات مدنيـة 

عـى  لحثهـم  السـوري  املجتمـع  يف  فاعـات  ونسـاء 

املشـاركة، عـى اعتبـار أنـه سـينطلق مبـن حـر.

يبـدو أن جنيـف 3 يختلـف عن سـابقاته مـن املؤمترات 

التـي جمعت املعارضـة السـورية بالنظـام، ألن املبعوث 

الـدويل يتسـلح باتفاق رويس أمرييك عـى حل الراع 

وفـق قرار مجلـس األمـن 2254، ويسـر مبوجب خطة 

يتـوازى فيها املسـار السـيايس مـع العسـكري وصواًل 

لصـوغ دسـتور وهيئـة انتقاليـة وانتخابـات برملانيـة 

ورئاسية.

وإن كان النظـام مياطـل ويفـرس بنـود القـرار األممـي 

حسـب فهمـه ومصالحه مبحاربـة اإلرهـاب أواًل، ومها 

كانـت وجهة نظـر السـوريني باملبعـوث الـدويل إال أنه 

يأمـل بحل هـذا الراع، وبالتايل يسـجل دي ميسـتورا 

يف رصيـده نجاًحـا جديـًدا يف إنهاء أكـرب كارثة تعرض 

لهـا العـامل بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة، بعـد أن نجح 

يف إيجـاد حلـول ألزمـات ورصاعات سـابقة عـى مدار 

وروانـدا  ولبنـان  والعـراق  أفغانسـتان  يف  عاًمـا   40

السـابقة. والصومال والسـودان ويوغوسـافيا 

دشن باجتماع دي ميستورا والنظام السوري
ُ

المفاوضات ت

وفد "الهيئة" في جنيف بعد حصوله على "تطمينات" 

دي ميستورا..
"سمسار" األمم المتحدة

غير المرغوب به لدى طرفي 
الصراع في سوريا 

إحدى الغرف التي 
ستجمع وفدي 

المعارضة السورية 
والنظام في جنيف
23 كانون الثاني 

2016
.)AP(

دي ميستورا 
يجتمع بوفد 

النظام في 
جنيف

29 كانون 
الثاني 2016

)AFP(

وصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات المكون من 17 عضًوا أساسًيا، على رأسهم رياض 
حجاب، مساء السبت 30 كانون الثاني إلى جنيف، بينما بدأ المبعوث األممي إلى سوريا، 

ستيفان دي ميستورا، المفاوضات بلقائه وفد النظام السوري.

دي ميستورا يصافح بشار 
الجعفري في جنيف

30 كانون الثاني 2016 
)AFP( 
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محاصرو مضايا يصارعون الموت رغم المساعدات.. 
إحصائيات تلخص حجم "الكارثة"

عنب بلدي - خاص  

دخلـت املسـاعدات للمـرة األوىل إىل البلدة، 

تحـت  الجـاري،  الثـاين  كانـون   11 يف 

األحمـر  والصليـب  املتحـدة  األمـم  إرشاف 

والهـال األحمر السـوري ومنظمـة األغذية 

العامليـة ومنظمـة الصحـة العاملية، بحسـب 

عنـب  عليهـا  حصلـت  مفصلـة  معلومـات 

بلـدي مـن املجلـس املحـيل ملضايـا.

املرحلـة األوىل للقوافل اإلنسـانية، تضمنت 

شـاحنة،   44 أصـل  مـن  شـاحنات  أربـع 

بالتزامـن مـع دخـول 21 قافلـة إىل بلديت 

الفوعـة وكفريا بريـف إدلب، ضمـن الهدنة 

املربمـة بـني جيش الفتـح من جهـة وقوات 

أخـرى،  جهـة  مـن  اللـه  وحـزب  النظـام 

وتضمنـت املعونـات 7800 سـلة غذائيـة. 

لعنـب  مضايـا،  يف  الطبـي  الـكادر  وأكـد 

بلـدي، أن املـواد التي دخلت البلـدة ال ميكن 

االعتـاد عليهـا كوجبـة كاملـة، وخصوًصا 

تغذيـة  سـوء  بحالـة  مـروا  ألشـخاص 

املراحـل.  متطـورة 

وتحـوي كل سـلة منهـا: 1 كـغ حّمـص، 5 

كـغ سـكر، 2 كـغ فاصوليـاء، 4 كـغ برغل، 

2 علبـة معجـون الطاطـم، 1 كـغ ملح، 6 

علب فـول، باإلضافة إىل ملحقـات متضمنة 

5 ليـر زيت، و10 كـغ أرز. 

وتتضمـن املعونـات بعـض املعـدات واملواد 

الطبيـة وأدويـة التهاب األطفال ومسـكنات 

عامـة ومضـادات إسـهال وفيتامينـات عى 

جراحيـة  وأدوات  لألطفـال،  بـودرة  شـكل 

وطبيـة صغـرى، وأدوات طبابـة تكفـي لـ 

50 حالـة والدة، إىل جانـب 20 ألف بطانية.

كانـون   14 يف  كانـت  الثانيـة،  املرحلـة 

الثـاين، واحتـوت مثانيـة آالف كيس طحني 

)17 طًنـا(، باإلضافـة إىل املابس الشـتوية 

وغالبيتهـا لألطفال، ومنظفات وقرطاسـية. 

أمـا املرحلـة الثالثـة، يف 18 كانـون الثاين، 

مـادة  مـن  ليـر  آالف  عـرة  فتضمنـت 

املـازوت، رغم وعـود بإدخـال 40 ألف لير 

منـه، بينـا مل تسـمح الحواجـز املحيطـة 

بحجـة  املتحـدة،  األمـم  أعضـاء  بدخـول 

"انعـدام األمـان وعمليـات القتـل والخطف 

داخـل البلـدة".

التوزيع بحسب "التركيبة السكانية 
الطارئة"

بعـد دخول املرحلـة األوىل، اجتمـع املجلس 

املحـيل مـع مندوبـني مـن أهـايل الزبداين 

ومضايـا وبقـني، والوافديـن مـن مناطـق 

أخـرى مثل داريـا وجوبر والقـدم وحمص، 

وأحصيـت العائـات املوجـودة يف البلـدة، 

لتوزيـع الحصـص باتفـاق كافـة األطراف.

نسـب الحصول عـى الحصـص يف البلدة، 

كانـت عـى الشـكل التـايل: مضايـا 60% 

لــ 2000 عائلة، الزبـداين %30 لـ 1000 

عائلـة، بقني %6 لــ 200 عائلـة، الوافدين 

%4 لــ 100 عائلة، 

وعقب دخول املسـاعدات، أوضح ناشـطون 

لعنـب بلـدي أن األسـواق احتـوت بضائـع 

وجبنـة  والزعـر  "املحمـرة  مثـل  جديـدة 

البضائـع  هـذه  أن  مؤكديـن  القشـقوان"، 

تدخـل حـًرا عـن طريـق حـزب الله.

مازالـت  الغذائيـة  املـواد  بعـض  أسـعار 

توقعـات  رغـم  البلـدة،  يف  "ملتهبـة" 

انخفاضهـا، فكيلـو القمـح الواحـد بحوايل 

السـعر  وذات  سـورية،  لـرة  ألـف   40

والشـعر.  للعـدس 

حاالت مستعصية دخلت مرحلًة 
حرجة

حـاالت  بعـض  صنفـت  املتحـدة  األمـم 

املرىض باملسـتعصية، ألنها دخلـت مبرحلة 

صعبـة، بسـبب تعـرض الجهـاز الهضمـي 

لحالـة ثبات، وال يسـتطيع املريـض الخروج 

غذائيـة ومراقبـة  بعـدة عنـارص  إال  منهـا 

طبيـة مـن قبـل أطبـاء مختصـني، ونتيجة 

الحصـار مل تتوفـر هـذه الـروط.

الفـوارس"،  "أبـو  الطبيـة،  الهيئـة  عضـو 

أوضـح أنه أجـرى تواصـًا مع مؤسسـات 

معالجـة  سـبل  ملعرفـة  خارجيـة،  طبيـة 

وجـود  بـرورة  الـرد  وجـاء  الحـاالت، 

الدجـاج وسـلقه وتنـاول املريـض مرقتـه، 

األبيـض،  اللحـم  بروتينـات  إىل  باإلضافـة 

والتغذيـة عى املسـتوى الوريـدي والجهاز 

الهضمـي. لكن "أبـو الفوارس" أقـّر بعجز 

الـكادر الطبي عـن معالجة الحاالت بسـبب 

املـواد. هـذه  نقص 

يف  يوجـد  التغذيـة،  سـوء  إىل  باإلضافـة 

مضايـا حـاالت مرضيـة مزمنة مثل السـكر 

والرسطـان،  والقلـب  الضغـط  وأمـراض 

بينـا متكـن مريـض بـداء "الكـرون" من 

مغـادرة البلـدة، بعـد دفعـه مبالـغ طائلـة 

قـوات  مـع  املتعاملـني  السـارسة  ألحـد 

األسـد، بحسـب الهيئـة الطبيـة.

منظمـة الصحـة العامليـة، ونتيجـة للحاالت 

التـي عاينتهـا والصـور املرسبة مـن البلدة، 

يشـمل  مبضايـا،  خاًصـا  ملًفـا  أنشـأت 

سـوء  وحـاالت  املزمنـة  املرضيـة  الحـاالت 

التـي  والحـاالت  البـر  وحـاالت  التغذيـة 

تتطلـب جراحة، وقامت بتسـجيل أسـائهم 

حالـة،   415 عددهـم  وبلـغ  وتوثيقهـا، 

بحسـب هيئتهـا الطبيـة، التي تلقـت وعوًدا 

بإخراجهـم عنـد تنفيـذ املرحلـة الثالثة من 

االتفـاق، لكـن الوعـد مل ينفـذ.

مل يخـرج مـن أصـل 415 حالة مسـتعجلة 

سـوى فتى بعمـر 15 عاًمـا، أصيـب بطلق 

نـاري يف العمـود الفقري يف وقت سـابق، 

وتـويف يف أحـد مشـايف دمشـق، بحسـب 

مضايـا،  ناشـطي  أحـد  الشـامي،  محمـد 

مؤكـًدا أن األمـم املتحـدة والجهـات الطبية 

تجاهلـت النـداءات والوعـود التـي تعهدت 

بإخراجهـم.

ميـداين  مشـفى  مضايـا  بلـدة  يف  يوجـد 

بيطريًـا  طبيبًـا  كـوادره  تضـم  واحـد، 

وطالبـي طب أسـنان وفنـي تخدير مرف 

عـى حـاالت الطـوارئ والقلبيـة والضغط، 

كـوادر  إىل  باإلضافـة  واحـًدا،  ومخربيًـا 

إداريـة وفنيـة، ومـع وجـود هـذا الـكادر 

املتواضـع جـرت عـدة عمليات بـر وحاالت 

فتـح بطـن، وغرهـا.

قافلة المساعدات اإلنسانية متوجهة إلى بلدة مضايا بريق دمشق
)Getty( -  2016 11 كانون األول

قالت منظمة أطباء 
بال حدود، في تقرير 

أصدرته السبت 
30 كانون الثاني، 

إن سكان مضايا 
الشام  ومعضمية 
في ريف دمشق 

يموتون جوًعا رغم 
دخول المساعدات 

اإلنسانية. وأوضحت 
المنظمة أن 16 حالة 

وفاة من المدنيين 
في مضايا منذ 

دخول المساعدات 
إليها هذا الشهر، 

النظام  متهمة 
السوري وحلفاءه 

بمنع وصول 
الطبية  المساعدات 

المحاصرة. للبلدة 

لم يتوقف عداد الموت جوًعا أو مرًضا في مضايا، رغم دخول قوافل المساعدات اإلنسانية على ثالث 
دفعات، إلى البلدة المحاصرة منذ قرابة ستة أشهر، فماذا يجري على مقربة من األلغام المحيطة بالبلدة 

وخلف حواجز تصّوب سالح "التجويع" في أجساد المدنيين؟
61 ضحيـة يف بلـدة مضايـا تحـت وطـأة 

الحصـار، خـال أقـل من شـهرين، بحسـب 

قامئـة حصلـت عليها عنـب بلدي مـن الهيئة 

الطبيـة يف املدينـة، سـجلت 58 اسـًا ابتداء 

مـن مطلـع كانـون األول وحتـى 26 كانـون 

الثـاين الجـاري، ليضـاف إليهـا اسـا رجل 

وامـرأة توفيـا يف 27 كانـون الثـاين جـراء 

الجـوع واملـرض، ومـن ثـم تـويف طفل يف 

الــ 30 مـن الشـهر الجاري.

لقـوا  مدنيـني  أن سـبعة  القامئـة  وتوضـح 

حتفهم جـراء انفجـار األلغام، التـي وضعت 

يف محيـط البلـدة، أثنـاء محاولتهـم الفـرار 

خارجهـا أو إدخال املـواد الغذائيـة إليها، إىل 

جانـب أربعـة مدنيـني قتلوا برصـاص حزب 

اللـه لـدى محاولتهـم الخـروج أيًضا.

أيًضـا  توفـوا  ومقعديـن  معوقـني  سـتة 

الثـاين  وكانـون  األول  كانـون  خـال 

أطفـال،  مثانيـة  قـى  بينـا  الجـاري، 

بينهـم سـتة رّضـع، بسـبب انعـدام مـادة 

أمـا  التغذيـة،  سـوء  أو  األطفـال  حليـب 

باقـي الحـاالت فـكان الجوع سـببًا مبارًشا 

املسـنني،  مـن  ومعظمهـا  وفاتهـا،  يف 

القامئـة. أوضحـت  مـا  بحسـب 

وأجـرت املشـفى التابعـة للهيئة الطبيـة، خال 

هذه الفرة، سـت حاالت بر أطـراف، معظمهم 

من الشـباب، عـدا طفل بعمـر 11 عاًما.

وقالـت منظمـة أطباء بـا حـدود، يف تقرير 

أصدرته السـبت 30 كانون الثاين، إن سـكان 

مضايـا ومعضميـة الشـام يف ريف دمشـق 

املسـاعدات  دخـول  رغـم  جوًعـا  ميوتـون 

اإلنسـانية. وأوضحـت املنظمـة أن 16 حالـة 

وفـاة مـن املدنيـني يف مضايـا منـذ دخـول 

املسـاعدات إليهـا هذا الشـهر، متهمـة النظام 

السـوري وحلفاءه مبنـع وصول املسـاعدات 

املحارصة. للبلـدة  الطبيـة 

تخضـع مضايـا إىل جانـب الزبـداين وبقني 

لحصـار كامـل منـذ نحـو سـتة أشـهر، ومل 

تنجـح األمـم املتحـدة ومبعوثها الـدويل إىل 

إنهـاء  ميسـتورا، يف  دي  سـوريا، سـتيفان 

حالـة الحصـار وفتـح ممـرات آمنـة للمـواد 

اإلنسـانية والغذائيـة املسـتعجلة، يف عدد من 

املـدن والبلـدات السـورية. 

أرقام وإحصائيات 

http://www.enabbaladi.org/archives/62827
http://www.enabbaladi.org/archives/62827


05عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 206 - األحد 31 كانون الثاني/يناير 2016 أخبار سوريا

تعتبر زراعة 
الحشيش نفًطا 

أخضر لحزب 
اهلل، فقد قّدر 

البقاع،  إنتاج 
نهاية عام 

2013 من 
هذه الزراعة 
بـ 55 مليون 

حبة كبتاغون 
و50 طًنا 

من األفيون 
لصناعة 

الهيروين، ألف 
طن قنب، 

وفق تقارير 
سابقة لبنانية 

يونس الكريم - كاتب وباحث سوري

وكانـون  الثـاين  تريـن  شـهري  ومنـذ 

األول 2015 وحتـى منتصف كانون الثاين 

الجـاري، اشـتد الحصـار، فلم يعد يسـمح 

بإدخـال أي نـوع مـن السـلع الغذائية إىل 

حـرب  لتبـدأ  مسـمى،  أي  تحـت  مضايـا 

التجويـع التـي أودت بحيـاة 60 شـخًصا 

حتـى اآلن.

والسـؤال ملـاذا الضغـط املتزايـد للنظـام 

وحلفائـه عى الزبـداين ومضايـا تحديًدا، 

بصـورة  املنطقـة  املـوت  اجتـاح  وكيـف 

املحـارصة  باملناطـق  مقارنـة  واسـعٍة 

األخـرى؟

منابع المياه هدف النظام السوري
تحقيـق  إىل  السـوري  النظـام  يسـعى 

مكسـب عسـكري، بفـرض سـيطرته عى 

منطقـة بقيـت خارجـة عنـه، إىل جانـب 

ميـاه  منابـع  عـى  السـيطرة  اسـتعادة 

الفيجـة وبقـني بحيـث ال تهـدد العاصمة 

بالعطـش إطاقًـا، مـا يشـكل ضغطًا عى 

حاضنتـه الشـعبية، إضافـة إىل املحافظـة 

العـامل  مـع  آمـن  وحيـٍد  معـرب  عـى 

الخارجـي إىل لبنـان، واملعـروف بجديـدة 

يابـوس.

نقاط ارتكاز لحزب اهلل وإيران
اهتمـت طهـران، مع يقينهـا بانتهـاء دور 

األسـد بحكـم سـوريا، بالبحث عـن نقاط 

ارتـكاز تجعـل منها دولة لها دور أسـايس 

باملنطقـة وليـس أداة إقليميـة بيـد الـدول 

العظمـى، وذلـك لعدة أسـباب:

 تعتـرب مدينة الزبداين البديل املناسـب عن 

سـهل البقـاع اللبنـاين لزراعـة الحشـيش 

والقنـب واألفيون، حيث بـدأ يتعرض حزب 

اللـه إىل ضغـوط مـن الحكومـة اللبنانية 

ومـن قـوى إقليمية ملنـع زراعتـه بالبقاع. 

وتعتـرب زراعـة الحشـيش نفطًـا أخـر 

البقـاع،  إنتـاج  قـّدر  فقـد  اللـه،  لحـزب 

نهايـة عـام 2013 مـن هـذه الزراعـة بــ 

55 مليـون حبـة كبتاغـون و50 طًنـا من 

طـن  ألـف  الهرويـن،  لصناعـة  األفيـون 

قنـب، وفـق تقاريـر لبنانية سـابقة، وهو 

مـا يعتـرب ثـروة ال تنضـب مـن األمـوال.

لذلـك عمـد الحزب إىل ردم اآلبار يف سـهل 

اإلنتاجيـة  املشـاريع  وتدمـر  الزبـداين، 

وحـرق األشـجار، ثـم اتجـه نحـو مضايا 

السـتكال املـروع، والـدور املقبـل عى 

وادي بـردى.

وجعـل مقاتلو الحـزب من الحصـار ورقة 

ضغط عـى األهـايل لـراء عقاراتهم عرب 

مقايضتهـا عـى حصـص غذائيـة، ليقوم 

بعدهـا بتوطني سـكان موالني لحـزب الله 

وإيـران، بتجربـة شـبيهة ملـا يحصـل يف 

. ن لبنا

السـيطرة عـى منابـع امليـاه التـي تغذي 

إمكانيـة  وبالتـايل  دمشـق،  العاصمـة 

املقبلـة، بغـض  الحكومـة  الضغـط عـى 

النظـر عـن تبعيتهـا، ولعب دور سـيايس 

. كبر

الفتـح عـن كفريـا   فـك حصـار جيـش 

والفوعـة، التـي تحـوي مقاتلـني إيرانيني 

فـك  مقابـل  إليـران،  موالـني  وشـيعة 

الحصـار عـن أحـرار الشـام يف الزبداين 

املكونـات  أحـد  تعتـرب  كونهـا  ومضايـا، 

الفتـح. جيـش  يف  األساسـية 

العـال  لحـزب  معسـكرات  فتـح  إعـادة 

الكردسـتاين )ppk( يف الزبـداين للضغط 

عـى تركيـا، وتخزيـن أسـلحة حـزب الله 

يف جرودهـا الوعرة بعد الضغـوط الدولية 

عـى حـزب اللـه لنزع سـاحه مـن لبنان، 

وفـق مصـادر كردية أكـدت دعـم طهران 

لوحـدات حايـة الشـعب الكردية.

العمـل عـى فتـح مراكـز تطوير أسـلحة 

عـن  بديـًا  تكـون  إليـران،  وتخزينهـا 

مراكزهـا التي سـمحت مبراقبتهـا مبوجب 

.1+5 الـدويل  االتفـاق 

السـيطرة عى طـرق نقل الطاقـة من وإىل 

لبنـان )أحـواض لبنـان البحريـة(، كـون 

الزبـداين تتوسـط الطريـق اآلمـن إليـران 

بـني حمـص ولبنان.

مضايـا،  حصـار  مـن  املاديـة  االسـتفادة 

النظـام  سياسـة  هـي  السياسـة  وهـذه 

لرغيـب جرناالتـه بالذهـاب إىل خطـوط 

املواجهـة، وهذا مـا رّغب حزب اللـه بإدارة 

الحصـار، فتعداه مـن رشاء أرايض سـهل 

الغذائيـة  الحصـص  بيـع  إىل  الزبـداين 

مقابـل أمـوال نقديـة كبـرة، مع تسـهيل 

دخـول أمـوال اإلغاثـة عـن طريـق تاجـر 

يتهـم بأنـه مقـرب لحركـة أحـرار الشـام.

وتبلـغ عمولـة تحويـل عـرة آالف دوالر 

إىل مضايـا ما يقـارب $350، وهـذا املبلغ 

بالـكاد يشـري 45 كـغ مـن األرز، وكمية 

أقـل مـن الطحـني أو حليـب األطفال.

ويبـدو أن الحـزب دعم وضعه املـادي بعد 

انخفـاض أسـعار النفـط العامليـة وترسب 

دعمهـا  إيـران  تخفيـض  عـن  إشـاعات 

املـادي لـه، مـا جعل الحصـار أحـد موارد 

حـزب اللـه لتمويـل الحـرب عى سـوريا.

قطـع الطريـق أمـام "داعـش" لتشـكيل 

مخـازن  يهـدد  مـا  القلمـون،  يف  إمـارة 

السـاح لحـزب اللـه يف الشـال ويهـدد 

وإربـاك  واملخـدرات،  النفـط  يف  تجارتـه 

لوضـع سـاح حـزب اللـه داخـل لبنـان.

سوريا كلها ملك لروسيا
مل يكن لروسـيا مطامع محـددة يف مدينة 

الزبـداين، فهـي تعترب سـوريا ككل "ملًكا 

لهـا"، بحسـب الترسيبات التـي نتجت عن 

يف  موسـكو  يف  ببوتـني  األسـد  اجتـاع 

تريـن األول املـايض، وبالتـايل اعتـربت 

مـا يحـدث رصاًعـا داخليًـا بـني فرقـاء، 

وقـد حاولـت إرضـاء كل مـن تركيـا )قبل 

حادثة إسـقاط الطائـرة الروسـية( وإيران 

لنظام. وا

لذلـك مل تنجـح محاولة لجنـة "املصالحة 

جميـل  عـار  أبـو  ومنهـم  الوطنيـة"، 

وأبـو محمـد مأرومـة، مع محافـظ ريف 

لتوقيـع  النظـام  عـن  وعقيـد  دمشـق 

هدنـة جديـدة برعايـة روسـية، إذ التقت 

اللجنـة بالسـفر الـرويس، وعند إرسـال 

األخر للوفـد لتوقيع هدنـة يف الزبداين، 

رفـض حـزب اللـه إدخـال السـفر إليها، 

لصالـح  روسـيا  لـدى  إيـران  وتدخلـت 

كان  الـذي  االتفـاق،  اللـه، ووئـد  حـزب 

مـن شـأنه القضـاء عـى اتفاقيـة تبادل 

الزبـداين". كفريـا-  "الفوعـة 

 هل تسهل "األحرار" تغيير 
ديموغرافية المنطقة

واجهـت حركة أحـرار الشـام اإلسـامية، 

والزبـداين،  األبـرز يف مضايـا  الفصيـل 

إىل جانـب جبهة النـرة، عـدة انتقادات 

يف طريقـة تعاملهـا مـع الهدنـة املربمـة 

مـع النظـام السـوري وحـزب اللـه، وأملح 

البعـض إىل أن الحركـة تسـهم بطريقـة 

دميوغرافيـة  تغيـر  يف  مبـارشة  غـر 

ببنـود  قبولهـا  طريـق  عـن  املنطقـة، 

الهدنـة.

يف   متداولـة  معلومـات  فـإن  كذلـك 

مضايـا، تشـر إىل أن عـدًدا مـن التجـار 

الحركـة،  مـن  املقربـني  والشـخصيات 

سـاعدوا يف بسـط حـزب اللـه سـيطرته 

عى مسـاحات واسعة من سـهل الزبداين، 

ليركـز نفوذ الحركة يف الشـال السـوري 

املنطقـة  أن تخضـع  تـريك، عـى  بدعـم 

الحدوديـة مع لبنـان يف محافظة دمشـق 

وبالتـايل  اللـه،  حـزب  ونفـوذ  لسـيطرة 

إيـران.

لكـن ناشـطني مـن املنطقـة، يؤكـدون أن 

أحـرار الشـام حرمت حـزب اللـه والنظام 

يف  النـر  احتفاليـة  مـن  السـوري 

الزبـداين، بعـد ثاثـة أشـهر عـى معارك 

اللبنانيـني  العنـارص  عـرات  اسـتنزفت 

والسـوريني عـى حد سـواء، كذلـك فإنها 

تسـعى إىل إفشـال جهـود تفريـغ منطقة 

سـهل الزبداين من املدنيني، وفـق بياناتها 

الرسـمية خـال املفاوضـات.

حلم "الكانتونات" في محيط دمشق..

لماذا الزبداني ومضايا تحديًدا؟

عناصر من األمم المتحدة عند أحد حواجز النظام في محيط بلدة مضايا بريف 
دمشق - )AFP - لؤي بشارة(

لم تنجح المفاوضات بين مجلس مصالحة الزبداني والنظام، برعاية روسية ممثلة بالسفير الروسي في دمشق شخصًيا، نهاية 2015، في إبرام 
اتفاٍق من شأنه المحافظة على هوية مضايا ومنع التغيير الديموغرافي فيها.

 مضايا بلدة تتبع إداريًا ملنطقة الزبداين، وتقع شال غرب دمشق يف سلسلة 

جبال لبنان الرشقية، وتُعد مصيًفا رئيسًيا مهًا يف سوريا جنًبا إىل جنب مع 

مدينة الزبداين وبلودان.

يبلغ عدد سكان الناحية 16,780 نسمة حسب تعداد عام 2015، وبعد التهجر 

القرسي لسكان الزبداين باتجاه مضايا أصبح تعدادهم حوايل 40 ألف نسمة، 

ليبدأ حصار البلدة من قبل قوات األسد وعنارص حزب الله.

داخلًيا يسيطر عىل البلدة حركة أحرار الشام املؤلفة من كتائب حمزة بن عبد 

املطلب، ولواء الفرسان املؤلف من كتائب شهداء الزبداين ومحمد بن مسلمة 

وشهداء الحق، مع وجود لجبهة النرصة لكن بنفوٍذ أقل.

وبعد رصاع طويل ومدمر بن الحزب والقوى املقاتلة الداخلية، عقدت هدنٌة 

يف أيلول 2015، واملعروفة باتفاق "الزبداين-الفوعة وكفريا"، وينص عىل 

رفع الحصار عن كا املنطقتن وإخراج املقاتلن بالتزامن مع إجاء الجرحى، 

إضافة إىل بعض البنود التي من شأنها إحداث تغير دميوغرايف للمنطقة.

إال أن الحصار مل يرفع ومل تفتح طرق آمنة لخروج السكان، مع رفض أهايل 

الزبداين االنتقال إىل إدلب حسب الرشوط.

مـع كل هـذه الحـرب بأشـكالها 

تلعـب  ال  املتعـددة،  وأسـلحتها 

املتفـرج  دور  املتحـدة  األمـم 

عمـل  ينـدرج  بـل  فحسـب، 

وكل  الزبـداين  يف  منظاتهـا 

سـوريا يف املحافظـة عى ميزان 

القـوى، ريثـا يتم االتفـاق بني 

الحـل.  عـى  الكـربى  القـوى 

فقد فشـلت األمم املتحـدة برعاية 

إلخـراج  اتفـاق  أو  هدنـة  أي 

املدنيـني أو تحييدهـم يف مناطق 

النـزاع، بـل كانـت أحيانًـا سـببًا 

يف زيـادة معاناتهـم للمحافظـة 

عـى ميـزان القـوى، كـا حدث 

املـايض،  األول  تريـن   18 يف 

عـايل  بسـكويت  إدخالهـا  عنـد 

الطاقة ومنتهـي الصاحية )320 

إىل   )650 أصـل  مـن  صندوقًـا 

بلـدة مضايـا، عوًضـا عـن حليب 

أدى إىل وفـاة  األطفـال، والـذي 

غسـان عوض، و41 حالة تسـمم.

مضايـا  سـقطت  كلـه،  لهـذا   

الجـوع،  فـيك  بـني  بسـهولة 

أكـر  تصمـد  مل  أنهـا  لدرجـة 

مخيـم  أن  رغـم  شـهرين،  مـن 

أشـد  حصـاًرا  شـهد  الرمـوك 

تصـل  ومل  أكـر،  وصمـد 

أسـعار السـلع فيـه ملـا وصلت 

إليـه يف مضايـا، فعـى سـييل 

املثـال وصـل سـعر كيلـو األرز 

ألـف لـرة   85 إىل  يف مضايـا 

ألـف   90 الطحـني  سـورية، 

لـرة،  ألـف   58 السـكر  لـرة، 

حليـب األطفـال 115 ألف لرة.

باسـتثناء  السـلع،  هـذه  كل 

اسـم  يعـرف  ال  البسـكويت، 

الركـة املصنعـة لهـا، أو تاريخ 

بأكيـاس  تـأيت  إمنـا  اإلنتـاج، 

بيضـاء شـبيهة بأكيـاس اإلغاثة 

املتحـدة. األمـم  توزعهـا  التـي 

سـهل الزبـداين ببلداتـه وقـراه، 

إيرانيـة"،  "مسـتعمرة  أضحـى 

بحضـور  اللـه،  حـزب  يديرهـا 

رمـزي للنظام السـوري، ومباركة 

روسـية، وصمـت دويل، بحسـب 

توصيـف أهـايل املنطقـة.

ويتخـوف ناشـطوها مـن تهجر 

جاعـي للمكـون "السـني" مـن 

مضايـا والزبـداين وبقـني، عـرب 

دفعـات، نحو الشـال السـوري، 

اللبنانيـة  امليليشـيات  وتوطـني 

والعراقيـة عوًضـا عنهـا.

األمم المتحدة بدور المتفرج

بلدة مضايا بريف دمشق - 25 كانون الثاني 2015 -  ) عدسة شاب زبداني(
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الغوطة الشرقية:

قادة غرفة العمليات المشتركة يكشفون 
تفاصيل معارك المرج

هيثم بكار - الغوطة الشرقية 

أراض  مهدمـة،  مسـاجد  مدمـرة،  "بيـوت 

محروقـة، تهجـر وحـرب دمـرت البـر 

والشـجر والحجـر، اللـه ينتقـم من بشـار 

أعانهـم"،  مـن  وكل  وإيـران  وروسـيا 

عبـارات وصف بهـا أبو هال، أحد سـكان 

منطقـة املـرج يف الغوطـة الرقيـة، حال 

املنطقـة بعـد الحملـة العسـكرية األخـرة 

التي دخلـت شـهرها الثالث، التـي يعتربها 

القـادة العسـكريون األعنف بـني محاوالت 

النظـام اسـتعادة املناطـق التـي خرسهـا 

نهايـة عـام 2012.

هيئـة  باسـم  الناطـق  برقـدار،  حمـزة 

أركان جيـش اإلسـام، أكّـد لعنـب بلدي أن 

املعـارك ماتزال مسـتمرة منذ ثاثة أشـهر، 

بدأتهـا قـوات األسـد باقتحام مـزارع املرج 

املحاذية لسـكة القطـار، واسـتخدمت فيها 

متثلـت  التـي  املحروقـة،  األرض  سياسـة 

باملدفعيـة  واملكثـف  العنيـف  بالقصـف 

الثقيلـة وصواريـخ أرض- أرض مع تغطية 

الـرويس. الطـران  جوية مـن 

وسـيطرت قوات األسـد بعدها عـى مزارع 

"العدمـل" ومـا حولهـا، ثـم انتقلـت إىل 

املطـار االحتياطـي، فبلـدة مرج السـلطان، 

واعتـرب برقـدار أنهـا النقطـة التـي بدأت 

فيهـا معـارك الكـر والفـر، "التـي مكنـت 

املجاهديـن من اسـتعادة نقـاط مهمة عى 

تلـك الجبهـة ومـن مختلف املحـاور".

كيف ُتدار الجبهات في المرج؟
املتحـدث الرسـمي باسـم فيلـق الرحمـن، 

أبو نعيـم يعقـوب، وصف غرفـة العمليات 

إذ  شـكلية"،  وليسـت  "حقيقيـة  بأنهـا 

تديـر املعركـة كاملـة مـن جهة املـرج، بعد 

قـوة  حسـب  "عـى  الجبهـة  قُّسـمت  أن 

وتفرغهـا". املوجـودة  الفصائـل 

الفصائـل املشـاركة يف القتال سـاهمت كل 

منهـا بعدد يتناسـب مـع حجمهـا وقوتها، 

بحسـب يعقـوب، وأكـد يف حديثـه لعنـب 

بلدي أنها اسـتخدمت عرب غرفـة العمليات، 

كافـة األسـلحة التـي متلكهـا مـن دبابات 

وشـيلكا و BMP، إضافـة إىل مدافع محلية 

الصنـع، "أثخنـت يف النظام".

40 غارة في اليوم األ ول والنظام 
يلتف

ألجنـاد  اإلسـامي  االتحـاد  أركان  قائـد 

الشـام، أبـو القاسـم، شـبّه معركـة املـرج 

مبعركـة املليحـة مـن حيـث االسـتمرارية، 

ووصفهـا بـ "غـر العادية"، كـا اعتربها 

مـن أرشس املعـارك التي خاضتهـا فصائل 

املعارضـة ضـد النظـام. 

أكـر من 40 غـارة اسـتهدفت منطقة املرج 

يف اليـوم األول لبدايـة الحملـة، منتصـف 

القاسـم"،  "أبـو  وفـق  املـايض،  أيلـول 

وأوضـح أن النظـام ضغـط مـن قطاعني، 

األول كان االتحـاد اإلسـامي ألجناد الشـام 

يرابـط فيـه، والثـاين رابـط فيـه مقاتلـو 

جيـش اإلسـام.

عـى  االلتفـاف  سياسـة  اعتمـد  النظـام 

الجبهـة، بأن يسـيطر عـى نقطـة ويلتف 

الختصـار  محاولـة  يف  أخـرى،  عـى 

املسـافات، والسـيطرة عـى أكرب قـدر من 

املسـاحة، إذ تقـدم منتصف الشـهر الثاين 

بلـدة مـرج  املعركـة، وسـيطر عـى  مـن 

السـلطان بالكامـل بعـد تضييـق الخنـاق 

وحصارهـا. عليهـا، 

 كـا سـيطر عـى مواقـع عسـكرية مهمة 

وكتيبـة  االحتياطـي،  املـرج  مطـار  منهـا 

الـرادار، ومطار املرج الرئيـي، إضافة إىل 

كتيبة اإلشـارة وبعـض املواقـع الحكومية، 

والبلدية. كاملداجـن 

أربع نقاط اقتحام للوصول إلى تل 
فرزات اإلستراتيجي

املتحـدث الرسـمي باسـم فيلـق الرحمـن، 

أوضـح أن معـارك املـرج ال تتوقـف، "ألن 

كل  يف  اقتحامـه  منطقـة  يغـر  النظـام 

هجوم لـه عى املنطقـة"، إذ تقتحـم قوات 

األسـد املنطقـة مـن أربـع نقـاط، وهـي: 

جوبـر وعربـني ودومـا وحرسـتا.

قـوات األسـد لجـأت إىل األرايض الفارغـة 

التـي  واملدرعـات  اآلليـات  عـى  معتمـدًة 

وفـق  لهـا،  مضـادات  املقاتلـون  ميلـك  ال 

يعقـوب، الذي قـال إنها مل تسـتطع دخول 

املـدن، "بسـبب الكفـاءة العاليـة لإلخـوة 

األبنيـة". يف  املقاتلـني 

يعقـوب أشـار إىل أن اسـراتيجية النظـام 

فـرزات  تـل  إىل  الوصـول  يف  تكمـن 

سيسـيطر  أنـه  يعنـي  مـا  اإلسـراتيجي، 

عـى عـدد مـن بلـدات الغوطـة الرقيـة، 

وبالتـايل خسـارة مناطـق زراعيـة كثـرة 

منعـت النظـام من حصـار الغوطة بشـكل 

كامـل، إذ يلجـأ األهـايل لزراعتهـا، إضافة 

يف  واملجاهديـن  الثـوار  "اسـتنزاف  إىل 

الجبهـة الرقيـة وهـي ناحيـة املـرج".

إىل  األسـد،  قـوات  تقـدم  يعقـوب  وعـزا 

بــ  ووصفـه  الـرويس  الجـوي  التمهيـد 

"العنيـف"، موضًحـا أن القـوات حاولـت 

يف الفـرة األخـرة اقتحـام املنطقـة مـن 

مل  لكنهـا  "الفضائيـة"،  مـزارع  جهـة 

سـيطرت  بـل  إليهـا،  الوصـول  تسـتطع 

عـى بعـض النقـاط يف محيطهـا، إال أن 

املقاتلـني اسـتعادوها وحـّدوا مـن متـدد 

القـوات.

 وجـود غرفـة عمليـات مشـركة، مكنـت 

الفصائل املقاتلـة من إيقاف تقـدم النظام، 

وفـق يعقـوب، الـذي اعتـرب أن لهـا فضًا 

كبـرًا يف منعـه مـن التقـدم نحـو مناطق 

الغوطـة الجنوبيـة والوسـطى.

450 قتياًل للنظام وميليشياته في 
المعارك

بخسـائر  يدعمهـا  ومـن  القـوات  ومنيـت 

وصفهـا برقدار بــ "الفادحـة والكبرة"، 

منـذ بداية املعركـة وحتى اليـوم، إذ قتل ما 

يزيـد عـن 450 عنـًرا مـن جنود األسـد، 

ومقاتلـني من جنسـيات مختلفـة، بعضهم 

من حـزب اللـه وآخـرون مجنـدون حديثًا، 

وفـق  عاًمـا،   18 أعارهـم  تتجـاوز  وال 

ر. برقدا

كا خـرس النظـام السـوري أكـر من 20 

آليـة ومدرعـة، بعضهـا ُعطب واآلخـر ُدمر 

بشـكل كامـل، إضافـة إىل تدمـر بعـض 

املناطـق التي تحصـن فيها ضمـن األماكن 

التـي سـيطر عليها.

العمليـات  غرقـة  أن  برقـدار  واعتـرب 

حققـت  املـرج،  جبهـة  عـى  املشـركة 

تقدًمـا ملحوظًـا، وكان لهـا أثـر إيجـايب 

خـال  مـن  العسـكرية،  الناحيـة  مـن 

اسـتعادة نقـاط ومواقـع مهمـة عـى تلك 

تقطيـع  األسـد  ملحـاوالت  منًعـا  الجبهـة، 

أوصـال الغوطـة الرقية والسـيطرة عى 

املسـاحات الزراعيـة التـي تعـد "الخـزان 

لسـكانها". الغـذايئ 

األهمية اإلستراتيجية لمنطقة المرج
قـوات األسـد سـيطرت عـى منطقـة املرج 

قائـد  بحسـب  اإلسـراتيجية،  ألهميتهـا 

الشـام،  ألجنـاد  اإلسـامي  االتحـاد  أركان 

تكمـن  أهميتهـا  إن  وقـال  القاسـم،  أبـو 

يف أنهـا تحيـط ببلـدة نولـة من الشـال، 

وحرسـتا القنطـرة مـن الـرق، والباليـة 

مـن الجنـوب، والتي سـيطر عليهـا النظام 

منـذ قرابـة أسـبوعني.

وتـأيت السـيطرة عـى املنطقـة، بحسـب 

القائـد العسـكري، لتضييـق الخنـاق عى 

واعتـرب  اإلمـداد،  وقطـع طـرق  املقاتلـني 

أن قـوات األسـد اسـتغلت مواقـع الضعف 

يف الجبهـة، قبـل دعـوة االتحـاد لتوحيـد 

الجهـود، الـذي مل يطبق إال قبل سـقوطها 

. م يا بأ

وحـدد أبـو القاسـم املناطق التي سـيطرت 

عليهـا قـوات األسـد خـال املعركـة، وهي: 

بلـدة مـرج السـلطان بالكامل مبـا تحتويه 

مـن قطـع عسـكرية ومنشـآت حكوميـة، 

والباليـة، وتقـدم إىل حرسـتا القنطـرة.

عـى  العمليـات  غرفـة  قـدرة  عـن  أمـا   

اسـرجاع النقـاط التـي خرستهـا، اعتـرب 

العسـكرية  اإلمكانيـات  أن  القاسـم  أبـو 

توحـد  ظـل  يف  القتاليـة،  والخـربات 

الفصائـل وتضافـر الجهـود، ميكنهـا من 

منطقـة. أي  اسـتعادة 

الجبهـة  عـى  العسـكرية  الحملـة  بـدأت 

املـرج  ومنطقـة  الغوطـة،  مـن  الرقيـة 

أيلـول   17 الخميـس  صبـاح  خصوًصـا، 

2015، بغـارات مكثفـة للطـران الحـريب 

املنطقـة. يف  والبلـدات  املـدن  عـى 

 14 يف  املـرج  عمليـات  غرفـة  ولـدت  ثـم 

استشـعار  بعـد   ،2015 األول  كانـون 

الفصائـل املقاتلـة، بخطـر سـقوط منطقة 

مـن  الرقـي  القسـم  الواقعـة يف  املـرج، 

تضـم  كـا  لدمشـق،  الرقيـة  الغوطـة 

فصائل عديـدة منها، جيش اإلسـام، وفيلق 

الرحمن، و االتحاد اإلسـامي ألجناد الشـام، 

و أحـرار الشـام، وجبهـة النـرة.

عبد الرزاق زقزوق - حلب  

"اسـتيقظت صبـاح ذلـك اليـوم عـى أصـوات جلبـة 

ورصاخ يف الشـارع الـذي أقطـن فيـه، وبـدأت أحـاول 

اسـتيعاب مـا يجـري بعـد سـاعي كلـات عـن جثث 

يف النهـر، ثـم توجهـت برفقـة بعـض األصدقـاء إليه، 

وحينهـا صعقـت باملنظـر".

مشـهد صـادم اسـتيقظ عليـه الشـاب محمـد نهـاد، 

وأهـايل حـي بسـتان القـر يف مدينة حلـب، يف 29 

كانـون الثـاين 2013، فكانـت عـرات الجثـث تطفـو 

فـوق سـطح مـاء نهر قويـق، الـذي يتدفق مـن مناطق 

سـيطرة النظـام السـوري إىل وسـط الحـي.

وأجمـع حينهـا الناشـطون واإلعاميـون العاملون عى 

األرض، عـى مسـؤولية النظـام عن تلـك الجرمية، عى 

اعتبـار أن الكثـر مـن ذوي جثـث الضحايـا، قالـوا إن 

أبناءهـم كانـوا معتقلـني يف األفـرع األمنيـة التابعـة 

. م للنظا

يف ذلـك اليـوم عـر األهايل عـى 94 جثـة يف البداية، 

إال أن اسـتمرار تدفـق الجثـث عـرب النهـر حتـى تاريخ 

الضحايـا،  زاد مـن عـدد  نفسـه،  العـام  آذار مـن   14

ووصـل العـدد اإلجـايل إىل 221 جثـة.

نهـاد وصـف املشـهد بـ"األكـر دمويـة يف حياتـه"، 

عقـده  يف  لشـاب  األوىل  جثتـني،  سـحب  إنـه  وقـال 

الثالـث، والثانيـة لطفـل مل يتجـاوز الــ15 مـن عمره، 

"ألين  املـكان،  وتـرك  بعدهـا  انسـحب  أنـه  موضًحـا 

باإلعيـاء". أحسسـت 

وتذكـر الناشـط الطبـي حذيفة دهـان، يـوم املجزرة، 

األيـدي،  كانـت مكبلـة  بأنهـا  الجثـث  ووصـف حـال 

وجميعهـا قتـل إثـر طلـق نـاري يف الـرأس، "غّسـلنا 

الرمـوك،  مدرسـة  إىل  نقلـت  ثـم  وكفّناهـا،  الجثـث 

وبعدهـا أخـذت عينات شـعر مـن قرابـة 100 جثة، من 

أجـل التحاليـل الطبيـة".

شـعر يومهـا دهـان بالعجـر التـام، حتى إنـه مل يعد 

يقـوى عـى الـكام، عـى حـد وصفـه، وختـم "كنت 

أقـارب  سـاعدنا  قلبـي.  يعـر  واألمل  بصمـت  أعمـل 

الضحايـا يف التعـرف عـى بعـض الجثـث، كان يوًمـا 

رهيبًـا".

وصـادف الجمعـة املايض، الذكـرى الثالثة لــ "مجزرة 

النهـر"، التـي يعدها ناشـطو حلـب من أبشـع املجازر 

التـي تعرضـت لها املدينـة منذ بـدء الثورة السـورية.

في ذكرى "مجزرة النهر"

أهالي حي بستان القصر بحلب يستذكرون "المشهد الصادم"
توزيع مياه 
الشرب في 

معضمية الشام 
25 كانون األول 

 2015
)عنب بلدي(

جبهة المرج في الغوطة الشرقية - 21 كانون  
الثاني 2016 - )عنب بلدي(
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إقالة رئيس اللجنة األمنية بعد 25 تفجيًرا في أحياء الموالين 

النظام "ينفض يده" من قياداته األمنية 
والعسكرية في حمص

 جودي عرش - حمص 

ويف هـذه األثنـاء، شـهد الريـف الشـايل 

ملدينـة حمص تصعيـًدا عنيًفـا راح ضحيته 

رصح  فيـا  والجرحـى،  القتـى  عـرات 

ناشـطون أن الطـران الـرويس شـن عدة 

يف  كفرالهـا  بلـدات  اسـتهدفت  غـارات 

الحولـة، والجبهـة الغربية ملدينتي تلبيسـة 

الغنطـو  بلـديت  إىل  إضافـة  والرسـن، 

وغرناطـة.

أحداث داخل األحياء الموالية
أربعـة انفجـارات رضبـت األحيـاء املوالية 

منـذ بداية العـام، كان أولهـا يف 22 كانون 

عبوتـني  انفجـار  عـرب  الجـاري،  الثـاين 

ناسـفتني يف حـي وادي الذهـب، سـببت 

إحداهـا أرضاًرا ماديـة، وأوقعـت األخرى 

15 جريًحـا بينهـم ضابـط برتبـة عقيـد، 

وصفحـات  الرسـمي،  اإلعـام  بحسـب 

مواليـة عـى مواقـع التواصـل االجتاعي. 

قلـوب  يجتـاح  الواضـح  الخـوف  وبـات 

املوالـني، حسـب تريحاتهـم عـى إحدى 

الصفحـات املواليـة، والتي امتـازت بغضب 

كبـر انصب عـى قيـادات األفـرع األمنية 

واللجنـة األمنية املسـؤولة عن عـدة حواجز 

تحيـط باألحيـاء املواليـة، فكتـب أحدهـم 

خطـوط  بـني  الجبهـات  عـى  "لنسـكن 

التـاس األوىل، إنها أشـد أمًنا مـن أحيائنا 

طاملـا أن حكومـة حمـص ماتزال مسـتمرة 

يف حكمهـا الفاسـد".

يف 26 كانـون الثـاين الجـاري، هـز حـي 

الزهـراء املوايل انفجار آخر، سـببه سـيارة 

مفخخـة يقودهـا انتحـاري بالقـرب مـن 

أحـد حواجز النظـام، أوقـع 34 قتيًا و50 

جريًحـا بينهـم العقيـد مصطفى شـيخو.

واعـرف محافـظ حمـص طال الـربازي 

مبقتل الضابـط وقال لوكالة "سـانا"، "إن 

التفجـران اسـتهدفا نقطـة تفتيـش تابعة 

بـني  إصابـات  عـدة  ووقعـت  للحكومـة، 

النقطة".  عنـارص 

فيـا شـككت إحـدى الصفحـات املواليـة 

بتريـح املحافـظ عرب أحـد منشـوراتها، 

"إن عنـارص النقطـة مل يكونـوا موجودين 

قبيـل موعد التفجـر"، واتهمـوا الحكومة 

السـورية  بالتواطـؤ والخيانـة، فيا عّقب 

املوالـون عى انفجـار العبوة الناسـفة يف 

حـي الحمـراء ذي الغالبيـة السـنية والذي 

بتعليقـات  ماديـة،  أرضار  عـى  اقتـر 

طائفية بحتـة حرضت عى قتـل املواطنني 

املدينة.     يف  السـنة 

إقالة لشخصيات أمنية وعسكرية 
يف  التفجريـن  قتـى  تشـييع  وجـرى 

"مقـربة الفـردوس" يف حمـص بحضور 

وعـدد  الـربازي،  طـال  املدينـة  محافـظ 

من رؤسـاء األفـرع األمنيـة، وذلـك تزامًنا 

باعتصامـات  املوالـني  بعـض  قيـام  مـع 

عـرب قطـع الطرقـات وإشـعال اإلطـارات 

محافـظ  بإقالـة  انحـرت  ومطالبـات 

األمنيـة. واللجنـة  حمـص 

وأفـاد ناشـطون، بـأن الحكومـة التابعـة 

املتظاهريـن،  ملطالـب  اسـتجابت  للنظـام 

اللجنـة  رئيـس  بإقالـة  ذلـك  وتجـى 

اللـواء  تعيـني  و  املعـا،  لـؤي  األمنيـة 

جـال سـليان خلفـاً لـه، كا تـم تعيني 

العميـد زيـد صالـح نائبًـا لقائـد الحرس 

اللـواء  تعيـني  إىل  إضافـًة  الجمهـوري، 

يف  الثـاين  للفيلـق  قائـًدا  أصـان،  أوس 

النظامـي. الجيـش 

أن  الحمـي،  محمـد  الناشـط  واعتـرب 

عـى  واضـح  مـؤرش  التغيـرات  هـذه 

خصوًصـا  "املرتقـب"  النظـام  انهيـار 

"الواسـعة"  االحتجاجـات  موجـة  بعـد 

املوالـني، وقـال لعنـب بلـدي  مـن قبـل 

يحكـم  ال  الديكتاتـوري  النظـام  "هـذا 

مـؤرش  وهـذا  والحديـد،  بالنـار  سـوى 

سـلبي جـًدا ويـدل عـى ضعـف واضح 

األمنيـة والسياسـية، خصوًصا  بالقبضـة 

أن هـذه التغيـرات جـاءت تلبيـة ملطالب 

الغاضـب". الشـارع 

الـذي  البـاب  "أن  الحمـي  وأضـاف 

فتحـه النظـام ال ميكـن إغاقـه، خصوًصا 

املوالـني سـيتخذون مـن االعتصامـات  أن 

سـبيًا إليصـال مطالبهـم الغاضبـة، وهذا 

سـيؤدي يف آخر املطـاف النفجار شـعبي 

باألسـلوب  سـوى  النظـام  يقاومـه  لـن 

الـذي قـاوم فيه الحـراك الثـوري ومطالبه 

املروعـة وهـو القمـع والرصـاص، وهذه 

بامللـك  سـتفتك  التـي  الجرثومـة  هـي 

ورعيتـه".

وتعرضـت األحيـاء املواليـة يف حمـص ملا 

يقـارب الـ52 تفجـرًا، منذ تـويل محافظ 

املدينـة طال الـربازي منصبـه يف 2014.

"مجازر" في الريف الشمالي 
و "الحر" يرد

تصعيـد عنيف طـال مدن الريف الشـايل 

حيـث  الجـاري،  الثـاين  كانـون   27 يف 

بلـدات  الروسـية  الطائـرات  اسـتهدفت 

و  ديرفـول  و  رششـوح  أم  و  حربنفسـه 

الحولـة.   يف  كفرالهـا 

وألقت الطائرات الروسـية قنابـل عنقودية، 

حسـب الناشـط اإلعامـي أنور أبـو الوليد، 

الـذي قـال لعنب بلـدي إن منطقـة كفرالها 

االحتـال  طـران  السـتهداف  تعرضـت 

الـرويس، "فقـام بإلقـاء حواضـن تحتوي 

عـى قنابـل عنقوديـة محرمـة دوليًـا، مـا 

أدى إىل مجـزرة وسـقوط خمسـة شـهداء 

بينهـم طفـان و55 جريًحا". 

يف  سـقطوا  أيًضـا  وجرحـى  شـهداء 

الـرويس  الحـريب  الطـران  اسـتهداف 

لباقـي مناطـق الريـف الشـايل، كالجبهة 

الغربية ملدينتي الرسـن وتلبيسـة والسعن 

األسـود والقنيطرات وترمعلـة والفرحانية، 

وأضـاف أبـو الوليـد "اسـتهدف الطـران 

مناطـق  باقـي  والـرويس  الحـريب 

الفراغيـة  بالصواريـخ  الشـايل  الريـف 

والعنقوديـة، ما أسـفر عن وقـوع عدد من 

الشـهداء وعـرات الجرحـى، فيـا قدرت 

نسـبة الدمـار التـي طالت املباين السـكنية 

بـ"الهائلة جًدا" بسـبب استهداف الطران 

الحـريب مناطـق مدنيـة كاملـة.

"مجـزرة" أخـرى وقعت يف بلـدة الغنطو، 

إليهـا  الجـاري، لفـت  الثـاين  28 كانـون 

اسـتهدفت  غـارة  عـرب  وذلـك  الحمـي 

مدرسـة، مـا أودى بحياة 11 شـهيداً بينهم 

سـت نسـاء، وثاثـة أطفال.

المعارضة المسلحة ترد 
كتائـب  يف  املدفعيـة  وحـدة  قائـد  وقـال 

عـن  الكشـف  رفـض  اإلسـامية،  الهـدى 

اسـمه، لعنـب بلـدي "مل يسـبق أن بادرنـا 

بقصـف األحياء املوالية التـي تعترب مأهولة 

بالشـبيحة وعنـارص الدفاع الوطنـي، لكن 

السـبب الرئيـي الذي يقودنـا إىل ذلك هو 

اسـتهداف املدنيني العزل بغـارات الطران 

والصواريـخ ذات القدرة عاليـة التدمر من 

قبـل قـوات النظـام، ووقـوع العديـد مـن 

املجـازر املؤملـة التـي ال ميكننـا أبـًدا غض 

عنها". البـر 

ومتتلـك كتائـب الهدى يف الريف الشـايل 

عـدة أنواع مـن الصواريخ، ويعتـرب أهمها، 

غـراد 40، وغراد 20، إضافـة اىل صواريخ 

سـنورا وصواريـخ 107 الكوريـة ويعتمد 

إطاقـه  املـراد  الصـاروخ  نـوع  اختيـار 

الازمـة  والقـوة  الهـدف  مـدى  حسـب 

. مر للتد

ويـأيت هذا التصعيـد يف وقت يسـتعد فيه 

الفرقـاء السـوريون وداعموهـم الدوليـون 

إىل محادثـات جنيف 3 من أجـل التفاوض 

إليجـاد حـل لألزمـة السـورية، وبعـد أن 

قـررت الهيئة العليـا للمفاوضات املشـاركة 

ضانـات  تلقيهـا  عقـب  املحادثـات  يف 

مطالبهـا  تحقيـق  حـول  ودوليـة  عربيـة 

اإلنسـانية والتـي نـص عليها قـرار مجلس 

األمـن 2254.

مدرسة في شارع 
سينما فؤاد 

بدير الزور 2013
)عنب بلدي  

أرشيف(

 سيرين عبد النور - الرقة  

عـى  "الدولـة"  تنظيـم  سـيطرة  مـن  عامـني  بعـد 

سـوريا،  يف  والقـرى  املـدن  مـن  واسـعة  مسـاحات 

ظهـرت تباينـات واضحـة يف املجتمـع الـذي خضـع 

لسـطوة التنظيـم، يف مختلـف املجـاالت االقتصاديـة، 

. القضائيـة  وحتـى  واإلداريـة  واالجتاعيـة، 

تباينـات حاول التنظيـم من خالها تطويـع املجتمعات 

املحليـة واسـتيعاب عنارصهـا، لكنـه "شـيد جدرانًـا 

مرتفعـة فصلتـه عن األهـايل الذين كان مـن املمكن أن 

يشـكلوا لـه حاضنة شـعبية ورافـًدا بريًا"، بحسـب 

الرئيـي  املعقـل  الرقـة،  مدينـة  سـكان  مـن  عـدد 

للتنظيـم يف سـوريا.

ثالث طبقات مجتمعية في الرقة
يف  اجتاعيـة  طبقـات  ثـاث  بـني  األهـايل  ومييـز 

يتدرجـون  الذيـن  التنظيـم  عنـارص  أولهـا  املدينـة،  

بحسـب مهامهـم، والـدول القادمـني منهـا،  وثانيهـا 

أنصـار التنظيـم املحليـون واملقربـون منـه كالتجـار، 

وآخرهـا عـوام النـاس الذيـن يتحملون القسـط األكرب 

مـن العقوبـات ويشـكلون الريحـة األكـر عـدًدا .

أبـو محمـد )اسـم وهمـي(، مـدرس متقاعد من سـكان 

مدينـة الرقة ويبلغ مـن العمر 50 عاًما، اشـتىك األوضاع 

يف املدينـة التـي تغـرت يف اآلونـة األخـرة، وقـال "مل 

تكـن حيـايت مثاليـة سـابًقا لكنها كانـت جيـدة، بينا 

يعـاين الجيـل األصغر حاليًا مـن صعوبة العيـش هنا".

ووصـف أبـو محمـد يف حديثـه لعنـب بلـدي، تنظيم 

إذ  مختلـف،  بشـكل  جديـد  "بعـث  بأنـه  "الدولـة"، 

اسـتطاع خال سـنتني صنع دوائره الخاصة وتقسـيم 

مجتمـع الرقـة مـن جديد".

 بينـا يؤكـد الكثر مـن أهايل الرقـة الذيـن حاورتهم 

صياغـة  إعـادة  حـاول  التنظيـم  أن  بلـدي،  عنـب 

القوانيـني االجتاعيـة واالقتصاديـة واإلداريـة، داخل 

أغلـب املناطـق التـي سـيطر عليهـا  .

وتركـت محـاوالت التنظيم فـرض سـيطرته عى جميع 

نواحـي الحيـاة يف املدينـة، أثـرًا سـلبيًا عنـد رشائـح 

واسـعة يف املجتمع، بعـد إقصائها، وفق "أبـو محمد".

األهالي يشعرون بالتمييز في المعاملة 
بشـر، أحد سـكان حـي املشـلب يف املدينـة، اعترب أن 

قمـع التنظيـم  مل يفلـح يف منـع األهايل من الشـكوى 

بخصـوص التمييـز بينهـم وبـني عنـارصه، إذ يشـعر 

األهـايل "بالغـن واملعاملـة الدونية من قبـل العنارص 

واملتعاطفـني مـع التنظيم".

ووفـق بشـر فقـد نجـح التنظيـم بخلـق طبقـة مـن 

الذيـن تربطهـم عاقـات منفعـة متبادلـة  املنتفعـني 

معـه، سـواء كانـت هـذه املنفعـة اقتصادية، بتسـهيل 

جـزء من التجـارة وتعامـات البيع والـراء، أو منفعة 

أمنيـة من خـال كسـب ود التنظيم عرب الوشـاية مبن 

يعاديه. أو  يخالفـه 

دعاهـم  املعاملـة،  بالتمييـز يف  الرقـة  أهـايل  شـعور 

لتـداول جمـل اسـتهجان بحق عنـارص التنظيـم، منها 

"الداعـي عـى حـق وإن كان غلطان.. عنـارص الدولة 

هـم القـدوة.."، التـي يتداولهـا منـارصوه بـ"اعتزاز"، 

دون اإلشـارة إىل ظلم العنارص لألهايل، بحسـب بشر.

البـدو  حـارات  يف  تقطـن  وهمـي(،  )اسـم  عـيل  أم 

أن "األولويـة يف كل يشء  املدينـة، أوضحـت  داخـل 

لعنـارص التنظيم، سـواء يف توزيع السـلل الغذائية، أو 

املسـاعدات، أو حتـى َدور الخبـز".

أن  إىل  بلـدي،  لعنـب  أم عـيل يف حديثهـا  وأشـارت 

العنـارص يحصلـون عـى مسـاعدات شـهرية تـوزع 

عليهـم، إضافـة إىل مخصصات من املحروقـات والغاز، 

فضـًا عـن مرتباتهـم، كـا أنهـم "يأمـرون النـاس 

بالصـاة يف الوقـت الـذي يجلسـون داخـل مقاهـي 

اإلنرنـت واملطاعـم ويركونهـا".

ويسـتطيع منـارصو التنظيـم  املـرور عـى الحواجـز 

بـدون تفتيـش،  كا ال تطبـق عليهم قوانـني "الرطة 

اإلسـامية"، إال نـادًرا، بينا يحتاج املدنيـون إىل أوراق 

ويتعرضـون  معاماتهـم،  جميـع  يف  الحسـبة،  مـن 

"للتشـبيح واملخالفـات"، عـى حـد وصـف األهايل.

تمييز بين األهالي وعناصره 

تنظيم "الدولة" يقّسم مجتمع الرقة إلى ثالث طبقات

مقاتلون من تنظيم "الدولة" قبل اقتحام اللواء 93 في الرقة - آب 2014
)والية الرقة، كما يسميها التنظيم(

شهدت أحياء حمص الموالية للنظام األسبوع الماضي تفجيرين عنيفين أولهما كان في منطقة وادي الذهب والثاني في منطقة الزهراء، 
ذات الغالبية العلوية، وزاد عدد القتلى والجرحى الذين قضوا نتيجة التفجيرات من غضب الموالين، بسبب عدم قدرة "الحكومة السورية" على 
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هنا الحلبي - عنب بلدي 

رئيـس جاعة حلـب الحرة، حسـن جربان، 

)أسـتاذ مشـارك يف علـم اجتـاع التنميـة 

والتغـر االجتاعـي، ونائـب عميـد كليتي 

اآلداب والربيـة يف الجامعـة سـابًقا(، قال 

تطويرهـا،  إىل  تسـعى  الجامعـة  إدارة  إن 

واألكادميـي  العلمـي  أدائهـا  وجعـل 

"متميـزًا".

تتميـز  بأنهـا  الجامعـة  جـربان  ووصـف 

عن تلـك التي يـرف عليهـا النظـام بأنها 

أجنبـي،  طائفـي  احتـال  مـن  "محـررة 

وتتنفـس الحرية وتـدرّس أبناءهـا يف جو 

بعيـد عـن مؤسسـات النظـام، باعتبارهـا 

للتعليـم واإلبـداع". رشطًـا أساسـيًا 

السعي لالعتراف 
ويـرى رئيـس الجامعة أن االعـراف الذايت 

بالجامعـة "كاٍف"، كونـه ينطلـق من ثاث 

نقـاط، األوىل، هـي االعـراف الشـخي 

يشـجع  مـا  يقدمونـه،  الـذي  باملنتـج 

السـوريني عـى البقـاء، ويجعلهـم فاعلني 

يف إعـادة إعـار سـوريا.

النقطـة الثانيـة تعتمـد عـى قـوة املناهج، 

والتدريـس  املعرفـة  ووسـائل  والكـوادر، 

لاعـراف  أوليـة  رشوط  وهـي  املتوفـرة، 

العلمي، أمـا النقطة الثالثة هـي توفر أرضية 

للدراسـة والبحـث العلمي، والتـزام باملعاير 

الدوليـة، وبحسـب جـربان، فـإن "االعراف 

سـيأيت الحًقـا، يف ظـل اجتـاع العنـارص 

السـابقة، مـا سـيوفر اعتاديـة مقنعة".

واعتـرب جـربان يف حديثـه لعنـب بلـدي، 

أن الطالـب الـذي يـدرس يف جامعـة حلب 

الحـرة، يحـق لـه أن يحصـل عى شـهادة 

معـرف بها يف الخـارج، األمـر الذي جعل 

الشـعب  أصدقـاء  مـع  تتواصـل  إدارتهـا 

وتركيـا،  األورويب،  كاالتحـاد  السـوري، 

وبعـض الـدول العربيـة.

 28 الخميـس  اجتمـع،  الجامعـة  رئيـس 

كانـون الثـاين، مـع عـدد مـن األكادمييني 

موضـوع  وطـرح  تركيـا،  يف  السـوريني 

االعـراف، وحـر االجتـاع ممثلـون عن 

مجلـس التعليـم العـايل الـريك، وكبـر 

مستشـاري رئيـس الحكومـة، إضافـة إىل 

عـرة رؤسـاء جامعـات تركيـة.

وأكـد جـربان أن بعًضا من زمائه سـافروا 

األوروبيـة،  الـدول  إىل  الغـرض  لهـذا 

"نريـد  موضًحـا  وعـود،  عـى  وحصلـوا 

تحقيـق هذه الوعـود، وأن نعيد االعتبار إىل 

معياريـة العمـل يف الداخل السـوري، من 

خـال إثبـات الكفـاءات السـورية وإنتـاج 

كفـاءات جديـدة".

األول  االعـراف،  مـن  نوعـان  وهنـاك 

املؤقتـة،  الحكومـة  وغطتـه  القانـوين، 

وأكادميـي،  واعتـادي  علمـي  والثـاين 

بحسـب جـربان، الـذي اعتـرب أن تدريـس 

مناهـج جامعـة حلب املعـرف بهـا أصًا، 

بهـا". معرفًـا  جامعـة  منهـا  "يجعـل 

وتسـعى إدارة الجامعـة إىل التواصـل مـع 

الـدول التي أبرمـت اتفاقيـات واعرفت بها 

قبـل الثـورة، "إلعطائهـا صفـة االعتبارية 

املحـررة"،  املناطـق  يف  منشـأة  كجامعـة 

جـربان. وفق 

الدكتـور جـواد أبـو حطـب، عميـد كليـة 

الطـب يف كفـر تخاريـم بإدلـب، والتابعة 

للجامعـة، اعتـرب أن االعراف بها سـيكون 

مشـابًها لاعراف بشـهادة الثانوية العامة 

التـي تصدرهـا الحكومـة املؤقتـة وتوقـع 

عليهـا، واعرفـت بها عـدة دول مثـل تركيا 

. وفرنسا

كلية الطب تبدأ عامها الدراسي األول 
بـدأ العمل يف كليـات جامعة حلـب الحرة، 

منتصـف كانـون األول املـايض، واعتمدت 

لتحديـد  معايـر  ثاثـة  عـى  إدارتهـا 

أسـاء الكليـات، وهـي: أن تكـون متوفرة 

التـي يديرهـا النظـام،  يف جامعـة حلـب 

احتيـاج  )حسـب  السـوق  مـع  ومتوافًقـا 

الوضـع الراهـن يف سـوريا(، إضافـة إىل 

رغبـة الطـاب.

وأغلقـت عـدد مـن الكليـات بسـبب تجاهل 

الطـاب التسـجيل فيهـا، بينا بـدأت كلية 

الطـب عامها الـدرايس األول، عى أن تجري 

االمتحانـات للطـاب خال األسـابيع القليلة 

املقبلـة، وفق عميـد الكليـة يف إدلب.

الطـاب التسـجيل فيهـا، بينا بـدأت كلية 

أن  عـى  األول،  الـدرايس  عامهـا  الطـب 

تجـري االمتحانات للطاب خال األسـابيع 

يف  الكليـة  عميـد  وفـق  املقبلـة،  القليلـة 

. لب د إ

أبـو حطـب أوضـح لعنـب بلـدي أن اتخـاذ 

الكليـة، شـعار مثيلتهـا التي يديرهـا النظام 

يف جامعة حلب نفسـه، جـاء باعتبار أن لكل 

جامعـة جديـدة كـودًا وتسـجيًا عامليًـا، أي 

أن االعـراف بالجامعة بـدون أوراق معتمدة 

"أمـر صعـب فهي تحتـاج لغطاء سـيايس، 

ولذلـك اسـتخدم اسـمها وشـعارها نفسـه 

باعتبارهـا جامعـة عريقة عمرها 70 سـنة".

أطبـاء سـوريني يف  مـن  الكليـة  ومتـول 

الواليـات املتحـدة، بحسـب "أبـو حطب"، 

الغوطـة  يف  واحـدة  كليتـان  وتوجـد 

إدلـب. يف  واألخـرى 

كليـة الغوطة تضم مئـة طالـٍب وطالبة، أما 

األخـرى يف كفرتخاريـم بإدلـب، فتقدم لها 

120 طالبًـا، وكان أدىن مجمـوع للثانويـة 

العامـة تم قبولـه فيهـا 217 درجة.

التدريـس يجـري وفـق الخطة التدريسـية 

يف جامعـة حلب، بـدون إضافـات، كا أن 

الهيئة التدريسـية متوفرة للسـنوات الثاث 

األوىل، بينـا يتـدرب طـاب الكليـة ضمن 

املناطـق املحـررة،  املشـايف املوجـودة يف 

بحسـب "أبـو حطب".

جـاءت فكـرة العمـل عـى جامعـة حلـب 

الحـرة، من التنسـيق بـني التجمـع الوطني 

السـوريني،  األكادمييـني  ومجلـس  الحـر، 

الـذي يضم رئيـس الجامعة، حسـن جربان، 

ومجموعـة مـن أصدقائه، عى حـد وصفه.

العامليـة  املعايـر  الجامعـة،  وتوفـر 

إنهـا  وقـال  جـربان،  وفـق  للجامعـات، 

مجهـزة بكافة الوسـائل التعليميـة، إضافة 

إىل املخابـر وغرهـا، مضيًفـا أن إدارتهـا 

متلـك حاليًا دعـًا ميّكن من إكـال الطاب 

مريـح. بشـكل  األول  الـدرايس  عامهـم 

انقطـع عـدد كبر مـن الطاب السـوريني 

عـن دراسـتهم الجامعيـة، بسـبب مواقفهم 

وأهلهـم ضد النظام، بحسـب جـربان، وفق 

رئيـس الجامعـة، وقـال إن عـدد الطـاب 

وصـل قبـل الثـورة إىل 225 ألـف طالـٍب، 

تسـتقبل الجامعات 180 ألًفا منهم سـنويًا، 

بينـا أحصـت إدارة الجامعة قبل إنشـائها 

بـني 75 - 125 ألـف طالـب يف املناطـق 

املحـررة، إمـا منقطعـني عـن الجامعـة، أو 

حاصلـني عـى شـهادة الثانويـة العامة.

وتضـم الجامعـة التـي تديرهـا الحكومـة 

وإدارة  وظيفيًـا،  كادًرا  املؤقتـة،  السـورية 

علمية، ومدرسـني أكادمييـني أكفاء )الكثر 

منهـم كان يعمـل بجامعـة حلـب سـابًقا(، 

ورئاسـة جامعـة.

كـا تضـم كليـات الهندسـة املعلوماتيـة، 

وهندسـة الكمبيوتـر، واالقتصـاد، والعلوم 

والربية، والقانون، والدراسـات اإلسـامية، 

والهندسـة الكهربائيـة وامليكانيكية، إضافة 

إىل معاهـد بنفـس االختصاصـات، تتوزع 

يف كل مـن حمـص وإدلـب وحلـب ودرعا 

الاذقيـة،  ريـف  إىل  إضافـة  والقنيطـرة، 

دمشـق. وريف 

عنب بلدي 

تناقل ناشـطون سـوريون وسًا عى 

تحـت  االجتاعـي  التواصـل  مواقـع 

مسـمى #الشـبيح_كري"، احتجاًجـا 

عـى تغـر سياسـة الواليـات املتحدة 

األمريكيـة إزاء الثـورة السـورية.

واعترب ناشـطون أن وزيـر الخارجية 

سـعى  كـري،  جـون  األمريـيك، 

مؤخـرًا إىل تطبيق الخطة الروسـية– 

اإليرانيـة يف سـوريا، وخاصة دعوته 

مفاوضـات  إىل  السـورية  املعارضـة 

موسـكو  رشوط  "وفـق  جنيـف، 

وطهـران".

رئيـس حـزب األمة، وأسـتاذ التفسـر 

الكويـت،  جامعـة  يف  والحديـث 

الدكتـور حاكـم املطـري، غـرد عـرب 

"أيهـا  تويـر،  يف  الرسـمي  حسـابه 

السـوريون األحـرار، أنتـم يف حـرب 

أول يـوم  أمريـكا وروسـيا مـن  مـع 

للثـورة، وقـد فشـلوا يف حربكـم فا 

فالنـر  مفاوضاتهـم  يف  يرهبوكـم 

لكـم"، مرفًقـا مـا كتبـه بالوسـم.

السـيايس  واملحلـل  الكاتـب  وشـارك 

الزعاترة،  الفلسـطيني، يارس  األردين- 

ونـر عـرب حسـابه يف املوقـع ذاته، 

الشـبيح  هاشـتاج  بكـري  "يليـق 

كـري، بعدما صـار مندوبًـا لخامنئي 

وبوتـني؛ يقول للمعارضني السـوريني 

مـا ال يقوله مبعوثاهـا، وهكذا حصل 

عـى رتبـة  مانع".

بـدوره غـرّد الداعيـة السـعودي عبـد 

اللـه املحسـيني، "مـن غرائـب الزمـن 

أن الشـبيح كـري يريد حًا سياسـيًا 

معارضيـه  الـرويس  الجـاد  يختـار 

حسـب مواصفاتـه، حتـى يف جنـس 

الحضـور ذكـر أم أنثـى تدخـل!".

بينـا نـر املعارض السـوري بسـام 

"هـل  وتسـاءل  الوسـم،  جعـارة، 

سيسـتمر املعتـوه بشـار يف الحديـث 

بعـد  للخـارج  املعارضـة  عـن عالـة 

كل هـذا الدعـم اإلرسائيـيل األمريـيك 

الـرويس!!".

السـوري،  الصحفـي  اعتـرب  كـا 

أحمـد موفق زيـدان، أن الهـدف األول 

جنيـف،  مفاوضـات  مـن  والرئيـي 

"شـق الثـوار والسياسـيني والشـعب 

والـذي  األرايض  وقضـم  السـوري، 

يظـن غـر ذلـك ال يفقـه"، وذيّـل ما 

بالوسـم. كتبـه 

ومـن أبـرز النقـاط التـي تطـرق لها 

الوسـم،  بهـا  وأرفقـوا  الناشـطون، 

األسـد  مصـر  تحديـد  غيـاب  هـو 

عـن مفاوضـات جنيـف التـي بـدأت، 

الجمعـة 29 كانـون الثـاين، يف ظـل 

حديـث عـن حكومـة انتقاليـة تضـم 

واملعارضـة،  النظـام  عـن  ممثلـني 

وإجـراء انتخابـات خـال 18 شـهرًا، 

العسـكرية  العمليـات  اسـتمرار  مـع 

سـوريا. يف  املدنيـني  واسـتهداف 

جامعة حلب الحرة..
كليات جديدة وجهود متواصلة لتحصيل االعتراف 

"الشبيح كيري"… 
وسم أطلقه سوريون 

وتفاعلت معه شخصيات 
سياسية

عنب بلدي - خاص

تحـت عنـوان "األمـم املتحـدة حليف األسـد"، 

نظـم ناشـطون سـوريون حملـة، وجهـوا من 

خالهـا اللـوم لألمم املتحـدة، باعتبارهـا داعًا 

للنظـام السـوري، ضد األهـايل املحارصين يف 

سـوريا، عى حـد وصفهم.

كانـون   29 الجمعـة  مسـاء  الحملـة،  وبـدأت 

الثـاين، بنـر 600 تغريـدة عى موقـع توير 

بسـبع لغات، وبوسـرات تعريفيـة، إضافة إىل 

تسـجيل مصـور رشح "تواطـؤ" األمـم املتحدة 

محمـد  املهنـدس  بحسـب  األسـد،  جانـب  إىل 

الشـامي، مديـر مكتـب الفريـق الرقمـي، الذي 

الحملة. أطلـق 

وأوضـح الشـامي أن الحملـة تسـتهدف  نحو 

ثاثـة آالف شـخصية ومنظمة عامليـة، إضافة 

إىل  مكاتـب األمـم املتحـدة يف جميـع أنحـاء 

العـامل، ووزارت خارجيـة دول العـامل، "علّها 

تصـل إىل إحـدى الجهـات، التـي قـد تغـر 

قضيـة  تجـاه  املتحـدة  األمـم  عمـل  مسـار 

الشـعب السـوري".

بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف  وصـف  الشـامي 

الحملـة بأنها، "لكشـف قنـاع اإلنسـانية الذي 

ترتديـه األمـم املتحـدة، وتغطـي بـه جرامئها 

وتحمـي الطغـاة، بـداًل مـن حايـة املدنيـني 

املسـتضعفني".

واعتـرب أن الحملـة، هي رسـالة عاملية تكشـف 

القناع الحقيقـي لألمم املتحـدة، "ومدى كذبها 

وتعاونهـا مع امليليشـيات اإلرهابيـة، من خال 

حصـار املدنيني وقتلهـم"، موضًحـا أن حديثه 

مبنـي عـى تقارير مـن بينها تقريـر لصحيفة 

"فـورن بوليـي"، التي وصفت األمـم املتحدة 

أنها "تسـعى لتجميل نظام األسـد".

بـدء  مـع  تزامًنـا  جـاء  الحملـة  إطـاق 

املفاوضـات يف جنيـف، التـي بـدأت باجتاع 

سـتيفان  سـوريا،  إىل  األممـي  املبعـوث 

السـوري،  النظـام  وفـد  مـع  ميسـتورا،  دي 

وتبعـه إعـان الهيئـة العليـا للمفاوضات يف 

املعارضـة، قـرار مشـاركتها يف املفاوضـات، 

اآلخـر". الطـرف  جديـة  "الختبـار 

"األمم المتحدة حليف األسد"
حملة يطلقها ناشطون 

تزامًنا مع مفاوضات جنيف

من المفترض أن تبدأ االمتحانات في كليات جامعة حلب الحرة، خالل األسابيع المقبلة، عقب نهاية الفصل الدراسي األول للعام  2017-2016، 
في الوقت الذي تسعى إدارة الجامعة إلى تحصيل االعتراف بشهاداتها دولًيا، وزيادة عدد الكليات ضمن الجامعة.

جواد أبو حطب
عميد كلية الطب في كفر تخاريم 
بإدلب

http://www.enabbaladi.org/archives/62809
http://www.enabbaladi.org/archives/62803
http://www.enabbaladi.org/archives/62805
http://www.enabbaladi.org/archives/62805
http://www.enabbaladi.org/archives/62809
http://www.enabbaladi.org/archives/62803
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حذام زهور عدي 

املفاوضـات  هيئـة  تُـريض  ال  قـد 

الريـاض  مؤمتـر  مـن  املنتخبـة 

متعـددي  سـوريني  بشـخوصها 

األهـواء واملشـارب واملواقـف، ولكـن 

املتابـع ملواقـع التواصـل االجتاعي ال 

يسـتطيع إال أن ياحـظ زخم التعاطف 

مـع مواقفهـا مـن مسـألة مفاوضات 

الـذي  األسـلوب  ومـن   ،3 جنيـف 

يتـرف فيـه الرعـاة الدوليـون لهذا 

املؤمتـر. لقـد ملس الشـعب السـوري 

والنفـاق  املراوغـة  حجـم  بحدسـه، 

الـذي يسـلكه أولئـك الرعـاة، وكيـف 

"يلحسـون" ببسـاطة اليوم مـا أقروه 

تريحـات  ويصـدرون  البارحـة، 

لتأكيـده اليـوم ثـم يناقضونهـا غـًدا، 

أو  مصالحهـم  معطيـات  لتبَـدل  إمـا 

السـراتيجيٍة رسـموها منذ بدء الثورة 

عى حسـاب كوارث الشـعب السوري 

التـي مل تهـز ضائرهـم قيـد أمنلـة.

عـى  األمـن  مجلـس  وافـق  عندمـا 

جنيف 1 شـعر الشـعب السـوري بأن 

وتأجيـًا  تسـويًفا  االتفـاق  ذلـك  يف 

لتحقيـق مطالبـه، ومـع ذلـك بـدا له 

أن هـذا هـو املمكـن وفـق املعطيـات 

الداخليـة )لتوفـر يشء مـن الدمـاء 

الخارجيـة  واملعطيـات  والتـرد( 

)توافـق املجتمـع الـدويل عـى تلـك 

لنظـام  انتقـااًل  فيـه  ورأى  البنـود(، 

دميوقراطـي مختلـف كليًا عـن نظام 

التوحـش واإلجـرام الـذي يجثـم عى 

صـدره، لكن مـا حدث، هـو أن النظام 

األسـدي رفـض أي بنـد منه واسـتمر 

يسـبح بدماء السـوريني منتشـيًا دون 

أن يأخـذ أحـد عـى يـده، ثـم جـاء 

املرسحيـات  أحـد  وكان   2 جنيـف 

الكوميديـة السـوداء التـي اضطـرت 

أن  )اإلبراهيمـي(  األممـي  راعيهـا 

يُعلـن فشـلها، وتعـود الـدول الراعية 

جديـد  مـن  السـبات  إىل  ببسـاطة 

السـورية  املـآيس  نهـر  ويسـتمر 

بالتدفـق.

مـا الـذي تغـر اليـوم غـر الراجع 

العمـيل عـن كثـر مـن بنـود جنيف 

1؟ ومـا الـذي يضمـن تنفيـذ نتائـج 

هـذا املؤمتر الذي سـيبدأ مبشـاورات 

مفاوضـات،  تليهـا  محادثـات  تليهـا 

قـد تسـتمر حتى يلفـظ آخر سـوري 

بوتـني  السـيد  ويطمـن  أنفاسـه، 

عـى قواعـده، والسـيد كـري عـى 

مصالحـه، والـويل الفقيـه عـى خط 

التواصـل مع حزبـه املدلـل، وبالطبع 

الـذي  الجميـع  سـيد  يطمـن  حتـى 

يحـرك خيوط اللعبـة خلف السـتارة: 

سـوريا  تنهـار  أن  بعـد  إرسائيـل، 

كليًـا وتتمـزق خارطتهـا إىل القطـع 

املرسـومة لهـا.

لقـد ملـس الشـعب السـوري خطورة 

املرحلـة، وأحـس بأنـه يف مرحلتهـا 

األخـرة، مرحلـة نكـون أو ال نكـون، 

أمـام  مُيثلـه  القضيـة مـن  تعـد  ومل 

هـؤالء الرعاة الظلمـة، إمنا مـن يلتزم 

بأبسـط املواقـف التي تحمـي وجوده 

هيئـة  يدعـم  هـّب  ولذلـك  ووطنـه، 

مواقـف  أخـذت  عندمـا  املفاوضـات 

غـر مهادنـة بالرغـم مـن الضغـوط 

الوقحـة التـي مارسـها أولئـك الرعاة 

. عليها

مـا الـذي يريـده الشـعب السـوري 

أن  أكـر مـن  اليـوم  ممـن يفـاوض 

يقـول ملنظميـه: برهنـوا عـن صـدق 

وعودكـم أواًل ولو بأبسـط اإلجراءات؟ 

الجائعـني  عـن  مثـًا  الحصـار  فـك 

حتـى املـوت، من أجـل أن نصـدق أن 

تنفيـذ مـا سـيتفق عليـه  بإمكانكـم 

سـمح  إذا  هـذا  ضئيـًا،  كان  مهـا 

الزمـان بـأن نصـل إىل اتفـاق مـا.

مـا  فـإن  بعيـًدا،  نذهـب  ال  وحتـى 

قامـت بـه الهيئـة إىل اليـوم ال يخرج 

عا يريـده معظم الشـعب السـوري، 

الداخـيل  الوضـع  بـه  يسـمح  ومـا 

مـربر  أي  أجـد  وال  والخارجـي، 

الحـاد  االنتقـاد  سـيف  السـتمرار 

القتنـاص خطـأ مـن هنـا وكلمـة من 

هنـاك، وأعجب من مثقفني مارسـني 

للعمل السـيايس يتحدثـون عن أجندة 

الريـاض التـي ترفـع السـقف وتكاد 

تكون الوحيـدة التي تتقـدم الصفوف 

السـوري  الشـعب  مطالـب  لوضـع 

املحقـة يف وجـه املراوغـني. هل ني 

توافـق  أهميـة  املعرضـون  أولئـك 

أجنـدة  وأي  والتحالفـات؟  املصالـح 

التسـليم  غـر  األسـد  نظـام  يتبعهـا 

املطلـق ألجنـدة املحتلني الجـدد أعداء 

الشـعب السـوري؟ إن أي اتهـام اليوم 

لهيئـة املفاوضـات )التي قـد ال يُعِجب 

بعـض أفرادهـا( بالسـر وراء أجنـدة 

الرياض هـو اتهام تشـبيحي بالدرجة 

األوىل ليس للشـعب السـوري وثورته 

أي مصلحـة فيـه، فاملرحلـة التحتمـل 

املناكفـات وال الخطاب املثـايل ففيها 

أن  علينـا  الـذي  الشـيطان  دهاليـز 

عنه.  اليـوم  نبتعـد 

عـى مثقفـي الثـورة السـورية اليوم 

يقومـوا  أن  السياسـية  وكوادرهـا 

الداخـل  يف  عـام  شـعبي  باسـتنفار 

واملهجـر تُرفـع فيـه الافتـات تحـت 

متثلنـا،  املفاوضـات  هيئـة  عناويـن 

الشـعب  مطالـب  مـع  ترافـق 

كفرنبـل  كافتـات  متاًمـا  السـوري، 

مُيـى  أن  دون  وغرهـا،  والقنيطـرة 

فـا  تذهبـوا،  ال  أو  اذهبـوا  عليهـا، 

للثقـة  يدفـع  اآلن  إىل  بـه  ترفـت 

بهـا، وهي أعلـم بالظـروف املحيطة، 

وإن كنـا نـرى بعضها، لقـد آن األوان 

للرعـاة وشـعوب العـامل أن يسـمعوا 

هـادًرا  موحـًدا  صوتًـا  جديـد  مـن 

للشـعب السـوري يذكرهـم بوجـوده 

وبأنـه مـازال حيًـا.

إن مـن شـأن هـذا االسـتنفار أواًل أن 

يف  نفسـها  للهيئـة  حـدوًدا  يرسـم 

حالتـي الرفـض أو القبـول، وقاعـدة 

تسـتند عليهـا يف أي موقـف تتخـذه، 

وأفًقـا للمطالب الشـعبية ال يسـتطيع 

يف  السـوريني  إن  تجـاوزه.  أحـُد 

املنـايف مطالبـون أكر ممـن بالداخل 

بهـذا االسـتنفار بسـبب الحريـة التي 

يتمتعـون بهـا، ولتكن هبّـة كبرة مع 

أول يـوم تُعقـد فيـه جلسـات املؤمتر 

وخـال عقـده سـواء حـرت الهيئة 

الهبّـة  هـذه  مثـل  إن  تحـر،  مل  أم 

الشـعبية هـي وحدهـا التـي تفـرض 

بوعودهـم  االلتـزام  الرعـاة  عـى 

ووضع مصالح الشـعب السـوري يف 

ميـزان حسـاباتهم، وليعلمـوا أنـه إما 

العدالـة لهـذا الشـعب الصامـد وإمـا 

الفـوىض واإلرهـاب الـذي يتظاهرون 

بـدء  مبحاربتـه ولتكـن عـودٌة عـى 

املسـتعان. وباللـه 

قبل أيام قليلة فقط استشهد تسعون شابًا 

سوريًا دفاًعا عن بلدة الشيخ مسكن 

يف ريف درعا، وتداولت مواقع إعامية 

وصفحات تواصل اجتاعي قامئة بأساء 

الشهداء التسعن، كانوا جميًعا سورين، 

وكان معظمهم، عدا شابن أو ثاثة، من أبناء 

محافظة درعا، من الشيخ مسكن نفسها 

أو من بلدات مجاورة. سقطوا يف مواجهة 

آلة قتل أسدية مدعومة مبيليشيات احتال 

طائفية من دول مجاورة وبغطاء طران 

استعاري رويس يسعى لتكرار النموذج 

الشيشاين عرب سياسة أرض محروقة تدمر 

الحجر وتقتل البرش.

هؤالء هم أبناء هذه األرض، سقطوا عىل 

ترابها وهم يدافعون عن بلداتهم، كأي صاحب 

أرض يف مواجهة أي احتال، مل يلقوا حتفهم 

يف حرب جهادية خارج بادهم، وال هم 

أعضاء يف ميليشيا طائفية تتحرك بتوجيهات 

إقليمية، وال أفراد جيش بلد يحتل بلًدا آخر بل 

ومل يسقطوا يف مدن سورية أخرى بعيدة عن 

قراهم وبلداتهم. هم "أبناء األرض السمرة" 

عىل ما يف هذا التشبيه من تكرار وعىل الرغم 

من استخدامه املبتذل يف بعض السياقات. 

وهم أنفسهم من سبق وحمل لواء مظاهرات 

سلمية طالت شهوًرا.

لوال هؤالء لكنت، أنا كصحايف، تائًها رمبا 

يف مبنى وزارة اإلعام باحًثا عن واسطة 

تؤّمن يل وظيفة هنا أو هناك، ولكان سقف 

ما أكتبه يتعلق بإهدار املياه يف خزان مدرسة 

ابتدائية، ولكان من يُعترب نجًا حقوقًيا 

اليوم تائًها يف أروقة القرص العديل مستلًا 

زمام قضية يدافع فيها عن مجرم مع سبق 

اإلرصار، ولكانت الناشطة النسوية تعقد 

اجتاًعا مع بسام القايض، ولكان الكاتب 

ذاك يكتفي بتحليل اإلجرام اإلرسائييل 

املفضوح بحق شعبنا األعزل يف فلسطن 

دون أن يجرؤ عىل كتابة سطر واحد حتى 

عن دول مجاورة كلبنان والعراق، ولكان 

أقىص ما ميكن ملنظمة املجتمع املدين تلك أن 

تفعله هو جمع أكياس باستيكية من أرض 

مجاورة ملنشأة ميلكها فاسد كبر.

قتل النظام وحلفاؤه وأسياده شباب 

الشيخ مسكن مرة، وقتلوا معنويًا قبل 

ذلك وبعده مرات ومرات: مرة عرب معارضة 

تبيع وتشرتي بهم، ومرة عرب "معارضة" 

عاملتهم كأعدائها األلد وألّبت عليهم 

وشوهت صورتهم وشوشت عىل بطوالتهم 

وتضحياتهم، ومرة عرب ناشطن وناشطات 

بّسطوا من العوامل املركبة والظروف 

االجتاعية واالقتصادية التي دفعت بالعديد 

من السورين إىل أن ميضوا يف ثورتهم إىل 

أقصاها، ليتحول هؤالء إىل مجرد "رجال 

غاضبن" يف نظر من أصبح اليوم نجًا 

بفضل ثّوار يطعن بهم. 

مالذ الزعبي 

إقراٌر بالفضل

جنيف 3 حّمال أوجه .. عود على بدء
أحمد الشامي

يقول املثل، من دعاك وجب حقه عليك. هذا مبناسبة 

دعوة ممثيل الثورة السورية إىل جنيف ووفق هذا املنطق 

عىل املدعوين تلبية الدعوة ككل إنسان مهذب.

باملقابل، تقول الحكمة الشعبية "العزمية" التي 

"فشختها" )أي كلفتها(، أكرب من لقمتها… باها.

فهل كلفة الذهاب إىل جنيف أكرب من "اللقمة" املوعودة؟

لنحاول مقاربة املوضوع مبنطقية ولنبدأ باملدعوين، 

فبعضهم تم اختيارهم من قبل الداعن ويجري حالًيا 

تنقيتهم من كل الشوائب الثورية والدميوقراطية "كش 

برا وبعيد" ليبقى املنتفعون وهواة الفنادق الفخمة ومن 

يطيعون "أويل األمر". هؤالء سيسمعون كلمة معلميهم 

وسيذهبون شئنا أم أبينا.

لنتذكر أن "املعارضة" ذهبت إىل "مونرتو" حن كانت 

فنادق جنيف محجوزة ملؤمتر حول الساعات، ومعلوم 

أن الساعات، والسويرسية خاصة، أهم بكثر من حياة 

وحرية ماين السورين.

حسًنا، إن كان ميؤوًسا من بعض "املعارضة" فاذا عن 

الداعن؟

إن كان املكتوب يقرأ من عنوانه فشخصيات الداعن 

مدعاة للتقزز والفرار، ولو من فنادق جنيف الفاخرة.

لنبدأ من زعيم القوة األعظم، ماذا ننتظر من رجل فرضته 

"وول سرتيت" وبدأ رئاسته بالسطو عىل مدخرات 

األمريكين إلنقاذ املصارف التي ضاربت بأموال زبائنها؟!

الرئيس األسمر كان "وجه نحس" ليس فقط عىل العرب 

واملسلمن، بل حتى عىل حلفائه! الرجل ضحك عىل 

الرئيس الفرنيس "هوالند" واستخف بكامرون ثم ورط 

أوروبا يف حرب متجددة "عىل اإلرهاب"، وخلق أكرب 

أزمة الجئن منذ الحرب العاملية الثانية. خطوط الرجل 

الحمراء وماحكاته مرضب املثل يف انعدام األخاق 

والقيم، يكفي أن أوباما جعل الكثرين يرتحمون عىل 

سلفه، سيئ الذكر، جورج بوش الصغر.

يف عهد هذا الرئيس انتهى الحلم األمرييك إىل كابوس 

ووصلت الواليات املتحدة إىل حضيض أخاقي التضاهيها 

فيه سوى روسيا وإرسائيل.

البعض ينصح من يصافحون الرئيس األسمر بأن "يعدوا" 

أصابعهم بعد املصافحة، فاالحتياط  واجب.

من مازالت لديه رغبة بعد هذه املقدمة بالرتدد إىل واشنطن 

أو جنيف عىل أمل أن يرق قلب الرئيس األسمر ويفعل 

شيًئا فيه مسحة من اإلنسانية نذكره مبا قالت العرب عن 

املستحيات الثاث: الغول والعنقاء والخل الويف ونضيف 

إليها رابعة هي وجود مسحة من الضمر لدى هذا الرئيس.

حتى لو تحقق املستحيل فأوباما أصبح "بطة عرجاء" 

يف السنة األخرة من واليته وال يستطيع أن يفعل شيًئا 

ولو أراد، فكيف وهو ال يريد؟

الداعي الثاين هو "فلتة زمانه" زعيم املافيا املساة 

"روسيا"، والذي تعجز الكلات عن وصفه وهو الرئيس 

الوحيد يف العامل الذي يتفوق عىل أوباما يف انعدام 

الضمر واألخاق.

ماذا عن رجل بدأ حياته جاسوًسا وورث روسيا عن يلتسن 

بعد صفقة مخزية خرج مبوجبها الرئيس السكر من 

الرئاسة واحتفظ هو وعصابته مبا نهبوه بضانة بوتن؟!

الحق أن السرة الذاتية للرجل استثنائية والميكن 

مقارنتها مع أي من شخوصات العرص الحارض واملايض، 

رمبا باستثناء "جنكيزخان".

مريدو الرجل يصفونه بالديكتاتور، جزار "غروزين" 

ويقرون بأنه فاسد ومرتٍش، أما أعداؤه فيصفونه مبا هو 

أكرث من ذلك: قاتل محرتف، سادي و"عاشق للغلان". 

يكفي أن العدالة الربيطانية التي تتمتع بنزاهة ال غبار 

عليها اتهمت سيد الكرملن "بالقتل العمد" عرب إعطاء 

جرعة من "البولونيوم" املشع ألحد خصومه يف كأس 

شاي، لهذا ننصح من سيغامرون بالتوجه ملقابلة زبانية 

بوتن باالمتناع عن املرشوبات الباردة والساخنة وبتفضيل 

"الكوال" وما شابهها يف علب مختومة واألفضل أن 

يتزودوا بعداد "جيجر" لكشف املواد املشعة، احتياطًا.

إن كان اليابانيون يسمون إمرباطورهم "ظل اإلله عىل 

األرض" فقيرص الكرملن  يستحق عن جدارة لقب "ظل 

الشيطان عىل األرض".

إن كان هؤالء هم الداعن، فالعزمية لن تكون سوى عىل 

"خازوق".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـع دخول عنـب بلدي عامهـا الخامـس، تتوجه هيئـة التحرير 

يف الجريـدة بالشـكر والتقديـر للدكتـور أحمد الشـامي، الذي 

دعـم صفحـة الـرأي يف اإلصدار املطبـوع بعمود ثابـت، واظب 

عـى كتابتـه عى مـدار السـنوات الثـاث املاضيـة ومل ينقطع 

طيلـة 160 عدًدا.

الدكتـور الشـامي، علق يف مقاالتـه عى أبرز األحداث السياسـية 

والعسـكرية التي مرت بها سـوريا، وحلل بشـكل مواكب سـلوك 

املجتمـع الـدويل إزاء الثـورة السـورية وتداعياتـه عـى املنطقة 

ومسـتقبلها، افتتحهـا مبقال تضامنـي مع مجـزرة داريا الكربى 

صيف 2012، حمل عنوان "داريا، رسيربينيتشـا الشـام" ونر 

يف العـدد 39، الصـادر بتاريخ 18 ترين الثـاين 2012.

"عزيمة" الشيطان

http://www.enabbaladi.org/archives/62799
http://www.enabbaladi.org/archives/62796
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عبادة كوجان / جودي عرش 

النزوح األول عقب المجزرة
تتضمـن  والتـي  السـباع،  بـاب  منطقـة 

أحيـاء عشـرة والنازحـني وكـرم الزيتون، 

ومنطقتـي املريجة والعدويـة، كانت مرسًحا 

ألول عمليـة نـزوح يف مدينـة حمص، عقب 

مجـزرة كـرم الزيتـون )آذار 2012(، والتي 

راح ضحيتهـا عـرات النسـاء واألطفـال، 

مـن  مسـلحني  أيـدي  عـى  ذبًحـا  قتلـوا 

ناشـطو  عنهـم  يقـول  العلويـة،  الطائفـة 

املدينـة إنهم باتـوا ضمن مجموعـات الدفاع 

الوطنـي التـي تشـكلت قبـل نحـو عامني.

وروى جـال التـاوي، الناشـط الحمي 

وأحـد شـهود العيـان عى املجـزرة، بعض 

التفاصيـل املؤملـة، عـى حـد وصفـه، يف 

ذلـك اليـوم، "مل يتمكـن الجيـش الحر من 

مـن تـدارك وقـوع املجـزرة آنذاك، لشـدة 

القصـف عـى الحـي مـن عـدة محـاور، 

وقلـة الذخرة واألسـلحة يف أيـدي الثوار. 

لكنـه سـاعد بإخـاء منطقـة باب السـباع 

منهـم  آالف  السـكان،  مـن  حولهـا  ومـا 

نزحـوا إىل بقيـة أحيـاء حمـص، كان لحي 

األكرب". النصيـب  الوعـر 

بعـد سـيطرته عـى منطقـة بـاب السـباع 

النظـام بتسـهيل رسقـة  بالكامـل، سـاهم 

منازلها مـن قبل امليليشـيات الطائفية، وبيع 

األثـاث املنهوب يف أسـواق أعـدت خصيًصا 

لـه، عرفـت فيا بعـد بـ "أسـواق السـنة".

النظـام  مارسـات  أن  التـاوي  واعتـرب 

بـاب  الطائفيـة يف  وامليليشـيات  السـوري 

السـباع جاءت لكونه أول األحيـاء الثائرة يف 

املدينـة، وشـكل حاضنة قويـة للجيش الحر 

يف مواجهـة قـوات األسـد، واقتـر العمل 

املسـلح يف حمص، تلـك اآلونـة، عى حاية 

األحيـاء ومظاهراتهـا املناهضـة للنظـام.

"تغريبة" طالت نصف سكان 
المدينة 

مأسـاة باب السـباع كانت فاتحة "التغريبة 

الحمصيـة" كا أسـاها ناشـطوها، فطال 

النـزوح نصـف سـكان املدينة عـى مراحل 

النظـام  ملناهـي  إياًمـا  أكرهـا  عـدة، 

السـوري كان الخـروج األخـر ملـن تبقـى 

مـن مقاتـيل وعوائـل حمص القدميـة نحو 

الريـف الشـايل يف أيـار 2014.

ناشـط  وهـو  الوليـد،  أبـو  أنـور  خـرج 

إعامـي مـن مدينـة حمـص، برفقـة مئتي 

عائلـة وألفـي مقاتل نحو الريف الشـايل، 

بتسـوية أمميـة كانـت إيـران عرابًـا لهـا، 

وتحـدث عـن بدايـات النـزوح مـن املدينة، 

"تهجـرت معظـم أحيـاء حمـص بالتزامن 

مـع اقتحام قـوات النظـام لها، بابـا عمرو 

وكـرم الزيتـون وعشـرة وجـب الجنـديل 

بعلبـة  وديـر  واملريجـة  السـباع  وبـاب 

والبياضـة، جميـع سـكانها نزحـوا عنهـا 

مـع  تزامًنـا   ،2012 بـني شـباط ومتـوز 

خضـوٍع باقي أحيـاء املعارضـة للحصار".

الخـروج  قبـل  املحـارصة  األحيـاء  شـهدت 

مبانيهـا  أىت عـى معظـم  دمـارًا  األخـر، 

وبناهـا التحتيـة، ومل تعـد صالحة للسـكن، 

مـن  معظـم سـكانها  منـع  إىل  باإلضافـة 

العودة إليهـا، وتابع أبو الوليـد "دمر النظام 

20 حيًـا وهجـر معظـم سـكانها، ومايـزال 

حتـى يومنـا هـذا مينـع العـودة إليهـا، يف 

صـورة تجسـد بوضـوح طائفية النظـام".

الخالدية مثال على التدمير والتهجير
 150 الخالديـة عـى  عـدد سـكان  يربـو 

ألف نسـمة، فيا لو احتسـبنا أحيـاء وادي 

السـايح وكـرم شمشـم والحميديـة ضمن 

الحـي الكبـر. كان ذلك قبل خمسـة أعوام، 

وتصبـح  كليًـا،  الصـورة  تتغـر  أن  قبـل 

حمـص(  يف  )األقـدم  الخالديـة  منطقـة 

أكواًمـا مـن الدمـار، وسـط نـزوح معظم 

واملحافظـات  الجـوار  نحـو دول  سـكانها 

القريبـة.

وأوضـح الناشـط اإلعامي ثائـر الخالدية، 

أحـد الخارجني مـن الحصار، والذي شـغل 

سـابًقا مديـر املكتـب اإلعامـي يف الحي، 

أن الخالديـة أضحـت مدمـرة بالكامـل وال 

التحتيـة  "البنيـة  وقـال  للسـكن،  تصلـح 

مدمـرة  ميـاه(  كهربـاء،  صحـي،  )رصف 

وخـروج  بدخـول  يسـمح  وال  ومعطلـة، 

أحـد إىل الحي"، باسـتثناء حـي الحميدية 

ذي الغالبيـة املسـيحية، حيـث شـهد عودة 

أعقبـت  ترميـم  وأعـال  سـكانه  لبعـض 

توقـف املعـارك.

خـارج  هـم  الخالديـة  أهـايل  مـن   90%

سـوريا اليـوم، و%10 منهـم يف مناطـق 

اللجـوء داخـل وخـارج املدينـة، كـا أفاد 

رضـوان الهنـدي، الناشـط اإلعامـي الذي 

غادر مسقط رأسـه، وادي السـايح، مكرًها 

يف  املعارضـة  أحيـاء  آخـر  الوعـر،  نحـو 

املدينـة، وتابـع "وادي السـايح والخالديـة 

عروشـها  عـى  خاويـة  الشـياح  وجـورة 

القصـور  بينـا  للسـكن،  قابلـة  وغـر 

مـن  قليـل  عـدد  إليهـا  عـاد  والقرابيـص 

العوائـل، لكنهـا تعتـرب أيًضـا خاليـة".

الخالديـة  أهـايل  مـن  العوائـل  عـرات 

نزحـوا باتجـاه القلمون، وال سـيا مدينتي 

توزعـوا  وآخـرون  والنبـك،  عطيـة  ديـر 

يف أحيـاء املدينـة التـي مل تشـهد نزاعـات 

مسـلحة، أما القسـم الكبر فتجدهـم اليوم 

يف تركيـا واألردن ولبنـان ومر، بحسـب 

الحي. ناشـطي 

 عودة األهالي تصطدم بالتوطين

قبـل أن نعـّرج عـى قضيـة بابـا عمـرو، 

وإعـادة اإلعـار فيـه، البد من اإلشـارة إىل 

أن أحيـاًء مثـل باب السـباع وبـاب الدريب 

شـهدت إعادة توطـني لعوائل مـن الطائفة 

العلويـة يف الريـف الحمـي، كانـوا قـد 

غـادروا قراهم وبلداتهـم يف ظل مواجهات 

شـهدتها، ال سـيا يف املنطقـة الرقيـة، 

حيـث تندلـع اشـتباكات بـني قوات األسـد 

وتنظيـم "الدولة"، بحسـب ثائـر الخالدية.

العريـن  األحيـاء  أحـد  الدريـب،  بـاب 

التـي شـهدت نزوًحـا يف حمـص، وروى 

لـدى  جـده  عائلـة  مـع  جـرى  مـا  ثائـر 

في الثالث من تموز 
2013، شب حريق 

مجهول المصدر في 
مبنى السجل العقاري 
لمدينة حمص، والذي 

يقع في مركز 
المدينة، قرب ساحة 

الساعة الجديدة. 
احترق المبنى بشكل 
تدريجي، طابًقا وراء 

طابق، ليأتي على 
جميع محتوياته من 

أوراق وسجالت، األمر 
الذي أثار مخاوف 

سكان المدينة من 
"طمس" األدلة 

القانونية على أمالك 
المواطنين فيها

رغم تهجير نصف سكانها..

ديموغرافيا حمص تحافظ   على ثباتها
ال يبدو أن تغييًرا ديموغرافًيا طرأ على مدينة حمص، من حيث نسب الطوائف الموجودة في المدينة، بعد مضي ما يقارب خمس سنوات على 

اندالع الثورة ضد النظام السوري، وما تبعها من عمليات عسكرية أفضت إلى تهجير نصف سكان ثالث أكبر المدن السورية.
لكن سعًيا حكومًيا لتنفيذ مشاريع إعمار المناطق المدمرة، بدأت ترتسم مالمحه انطالًقا من حي بابا عمرو، وقال عنه ناشطون وخبراء إنه 

سيفضي إلى استيطان وافدين من طوائف "غير سنية" في حمص، ما يسهم بتغيير خارطتها الطائفية مع مرور الوقت.

عدد السكانالمنطقة
الطوائف المتواجدة حسب 

األكثرية

شيعة, سنة, مسيحية1600باب السباع

سنة, مسيحية65000الحمراء, الملعب

سنة50000الغوطة

سنة150000اإلنشاءات

سنة650باب هود

سنة, مسيحية100000كرم الشامي, دبالن بغطاسية

مسيحية1700الحميدية

سنة22000طريق الشام

سنة5000بابا عمرو

سنة3000التوزيع اإلجباري, تأمينات, خضر

الزهراء, عكرمة, النزهة, ادخار, 
شيعة, علوية65000السكن الشبابي

سنة35000المحطة

سنة150000الوعر

647350المجموع الكلي

حي الوعر الحمصي - 22 تشرين  الثاني 2015 - )عنب بلدي(

التعداد السكاني في مدينة حمص مطلع عام 2016، وفًقا لوجودهم ضمن 
األحياء السكنية وتوزعهم الطائفي

http://www.enabbaladi.org/archives/62787
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محاولتهـم العـودة إىل منزلهـم يف الحـي، بعد 

واملعـارك،  القصـف  اشـتداد  إثـر  غـادروه  أن 

حيـث "وجدوا عائلـة علوية اسـتقرت يف املنزل 

ورفضـت الخـروج وإخـاءه تحـت أي ظـرف. 

معظـم العلويـني متطوعـون يف الجيش واألمن 

والدفـاع الوطنـي.. أنت كسـّني ال تسـتطيع أن 

تقـدم شـكوى أبـًدا". 

حـي القصـور، ذو الكثافـة السـكانية سـابًقا، 

وُدّمـر قسـم كبـر منـه، قد يشـهد عـودة عدد 

مـن أبنائـه، كـا أملـح محافـظ حمـص، طال 

املدينـة،  فعاليـات  مـع  اجتـاع  يف  الـربازي، 

تريـن الثاين 2015، وقـال إن "بعض األحياء 

سـوف تفتتح تحت حراسـة مشـددة ودوريات 

أمنيـة جوالـة ملنـع الرسقات".

لكـن عـدًدا مـن األحيـاء مازالـت موصـدة يف 

وجـه سـكانها، عـى غـرار أحيـاء بابـا عمـرو 

وجـورة العرايـس، إىل جانـب حي باب السـباع 

اليـوم بعـض مـن ذوي قتـى  الـذي يقطنـه 

النظـام، ومينـع إخراجهـم دون تأمـني بديـل، 

األمـر الذي يشـكل عائًقـا إضافيًا يجعـل عودة 

أهلـه مسـتحيلة يف الوقـت الراهـن.

بابا عمرو.. إعمار أم استيطان؟
 مـروع إعـادة اإلعـار يف بابـا عمـرو، بـدا 

محافظـة  موقـع  نرهـا  صـور  خـال  مـن 

افتقدهـا  رفاهيـة  ويوفـر  حضاريًـا  حمـص، 

الخمسـة  األعـوام  خـال  املحافظـة  أهـايل 

املاضيـة، إال أنـه يخفـي نوايـا "مبيّتـة" مـن 

النظـام السـوري النتزاعـه مـن أهلـه وتوطني 

"الغربـاء" بداًل عنهم، بحسـب الخـرباء الثاثة 

الذيـن تحدثـت إليهـم عنـب بلـدي بخصوص 

هـذه املسـألة.

واعتـرب املهنـدس عـاد غليـون، عضـو لجنـة 

عـن  واملنشـق  الشـعب،  مجلـس  يف  املوازنـة 

النظـام عـام 2012، أن مـروع بابـا عمـرو 

لتغيـر  يسـعى  جديـد  عمـراين  تنظيـم  هـو 

البنيـة الدميوغرافيـة يف حمص، متهـًا النظام 

السـوري مبحاولة فرض سـيطرته عـى املدينة 

فيهـا،  السـكاين  النسـيج  تغيـر  خـال  مـن 

وتابـع "هو مـروع قديم سـعى إليـه املحافظ 

السـابق، محمـد إياد غـزال، تحت مسـمى )حلم 

الشـارع  برفـض  اصطـدم  والـذي  حمـص(، 

الحمـي، قبيـل انـدالع الثـورة".

ال يوجـد أي احتـال لعـودة الاجئـني يف ظـل 

اسـتمرار بقاء النظـام وقواه األمنيـة، كا يعتقد 

غليـون، مسـتنًدا بذلـك إىل وجـود معظمهم يف 

دول الجـوار وأوروبـا، وتابـع "املعـارك متوقفة 

اآلن يف حمـص املدينـة، ومـع ذلـك ال يسـمح 

النظام بإعادة السـكان. حمـص القدمية خاوية، 

وغـريب حمـص مـن بابـا عمـرو إىل القصـر 

ممنوع عودة السـكان إليها"، مؤكـًدا أن "النظام 

يسـارع الخطـى إلصـدار قوانـني وتريعـات 

يهـدف مـن خالهـا لتثبيـت وضعه مسـتقبًا، 

والحفـاظ عـى مصالـح مؤيديه".

خالـد زغيـب، املحامـي والحقوقـي مـن بابـا 

عمـرو، وافـق رؤية غليـون يف مـروع إعادة 

اإلعـار، وقـال عنـه إنه "إجـراء باطـل، يهدف 

إىل تغيـر املنطقـة دميوغرافيًا، حتـى وإن عاد 

إليهـا سـكانها"، ولفـت إىل وجود "إشـكاليات 

كبـرة بالنسـبة للعقـارات السـكنية يف الحي، 

فمعظمهـا مازالـت باسـم املالكـني القدامـى، 

وهنـاك تنـازع من قبـل الورثـة عليهـا.. يعني 

أن نسـبة العقـارات اململوكـة لألشـخاص قليلة 

." ا جًد

ونـوه زغيـب إىل أن السـجات العقارية مؤمتتة 

)مسـجلة إلكرونيًا(، فحتى لـو احرقت األوراق، 

هنـاك نسـخة عـى الحواسـيب، لكـن "ال أخفي 

أن حرقهـا سيسـهل عـى النظام امتـاك املنازل 

واألرايض بحجـة حرق السـجل".

وتابـع "بعـد إمتـام مـروع اإلعار سـيطلب 

مـن أهـايل بابا عمـرو العـودة إىل الحـي، لكن 

فعليًـا ونظـرًا لهجـرة معظمهـم خـارج البلـد، 

فلـن يعـود إال عـدد قليـل، وعندهـا سـتصدر 

قـرارات اسـتماك عـرب لوحـات إعانيـة تتيح 

لباقـي الطوائـف التملـك بسـهولة يف الحـي".

مجلـس محافظـة حمـص التابع لـوزارة اإلدارة 

املحليـة يف الحكومة السـورية املؤقتـة، بدأ قبل 

نحو شـهر مبـروع توثيـق السـجات املدنية 

يف املدينـة وريفهـا، معتمًدا عـى قواعد بيانات 

وإحصائيـات موجـودة سـابًقا، لكـن بطريقـة 

متفرقـة وغـر منتظمـة، كـا أوضـح نـارص 

سـعد الديـن، عضـو مجلـس املحافظة. 

وأشـار إىل أن الخطـوة بـدأت فعـًا يف مدينـة 

الرسـن )شـال حمـص(، حيث يعمـل املجلس 

املحـيل عـى تجميع ما نظم سـابًقا مـن بيانات 

عى شـكل مروع سـيطلق قريبًـا، وتابع "يف 

الحقيقـة عمليـة التوثيـق مازالـت يف مراحلها 

األوىل، وبعـد االنتهـاء منهـا سـنبارش باألمور 

املختصـة،  الجهـات  مـع  بالتعـاون  القانونيـة 

لنثبـت لكل شـخص ملكيتـه وحقوقـه. الهدف 

النهـايئ من مروعنـا لكامـل محافظة حمص 

هو تثبيـت القيـود العقارية مع قيـد النفوس".

سـعد الديـن حـذر أيًضـا مـن مـروع إعار 

بابـا عمـرو، واعترب أنـه "طاملا أن عنوان سـكن 

صاحـب العقـار غـر معـروف أو أنـه غـادر 

النظـام هـذا  البـاد، رمبـا سيسـتثمر  خـارج 

األمـر ويحجز عـى العقار بحجـة  مخالفات أو 

تراكـات سـابقة، ونظـرًا لعدم وجـود صاحبه 

وجهـل عنوانـه، قد يلجـؤون إىل الحجز عليه أو 

بيعـه يف مـزاد علني".

التغيـر  أن  املحافظـة  مجلـس  عضـو  ورأى 

ليـس  حمـص  محافظـة  يف  الدميوغـرايف 

منـذ  مبيّـت  بـل هـو مـروع  الثـورة،  وليـد 

سـنوات طويلـة، وقـال "بابـا عمـرو وجوبـر 

وكفرعايـا يعتربهـا النظـام الطائفـي امتـداًدا 

لحيـز جغـرايف تقطنـه الطائفـة العلوية كحي 

أخـرى  أحيـاء  إىل  يلجـؤون  ورمبـا  عكرمـة، 

لتفريغهـا كحي كـرم الشـامي عى اعتبـار أنه 

لعكرمـة". متاخـم 

اسـتناًدا ملا أشـار إليـه الرواة، فإن مسلسـل 

التهجـر بدأ فعليًـا يف األشـهر األوىل لعام 

2012، أي قبـل نحـو أربعة أعـوام، وخال 

هـذه املـدة فقـدت حمـص نصف سـكانها 

ذات  أحيـاء  وأفرغـت  تقريبـي،  بشـكل 

كثافـة سـكانية بأكملها، وأبرزهـا الخالدية، 

القصـور، بابـا عمـرو، باب السـباع.

أكـرب  ثالـث  حمـص  محافظـة  وتعتـرب 

املحافظـات السـورية بعـد حلب ودمشـق، 

وبلغ عـدد سـكان املحافظـة يف مطلع عام 

2011 نحـو مليونـني ومئتـي ألف نسـمة، 

عنـب  عليهـا  حصلـت  إحصائيـة  بحسـب 

بلـدي من مصـدر يف دائرة اإلحصـاء. عدد 

سـكان املدينـة وحدهـا بلـغ نحـو مليونًـا 

ومئتـي ألف نسـمة، قبل انـدالع الثورة ضد 

نظـام األسـد، أيًضا بحسـب إحصائيات غر 

. رسمية

وأعـدت عنـب بلـدي إحصائية لعدد سـكان 

املدينة بشـكل تقريبي، مطلـع العام 2016 

حصلـت  معلومـات  عـى  بنـاًء  الجـاري، 

عليها مـن مجالس أحيـاء املدينـة، وتوضح 

إىل  تقلـص  قـد  حمـص  سـكان  عـدد  أن 

النصـف تقريبًـا، كـا تظهـر اإلحصائيـة 

التـوزع الطائفـي للسـكان يف أحيائهـا.

فـا  الحاليـة،  الطوائـف  لنسـب  ووفًقـا 

يف  حقيقـي  دميوغـرايف  تغيـر  يوجـد 

حمـص جـراء التهجر، فاملسـلمون السـنة 

يف  السـاحقة  غالبيتهـم  عـى  حافظـوا 

املدينـة الوسـطى بــ %75 مـن املجمـوع 

العـام، مقابل أبنـاء الطائفة العلويـة الذين 

اقتـر وجودهم عـى %15 من السـكان، 

والنسـبة األقـل %10 هـي ألبنـاء الطائفـة 

الشـيعية )الوافدين من الريـف(، إىل جانب 

املسـيحيني مـن أبنـاء املدينـة.

يسـعى املجلـس املحـيل يف حـي الوعـر، 

عـدم  إىل  النظـام،  الخـارج عـن سـيطرة 

االنجـرار وراء هدنـة تفـي إىل خـروج 

أبنائـه وفـق تسـويات مشـابهة ملـا حدث 

يف حمـص القدمية، وشـددت لجنـة الحي 

أال  عـى  النظـام  ممثـيل  مـع  املفاوضـة 

تحمـل بنـود الهدنـة، املتفـق عليهـا قبـل 

إجـراءات مـن شـأنها  أي  نحـو شـهرين، 

منهـا  سـعيًا  وتفريغـه،  الحـي  إخـاء 

للحفـاظ عـى مـا تبّقـى من هويـة حمص 

التـي أدخلتهـا إيـران يف حسـاباتها، كـا 

ناشـطوها. يـرى 

إنه رجل األسد 
في حمص..

رجل ذو نفوذ 
وعالقات 
ونجاحات 

كبيرة على 
المستوى 

العسكري 
واألمني 

وملف اإلعمار

رغم تهجير نصف سكانها..

ديموغرافيا حمص تحافظ   على ثباتها
أقر مجلس مدينة حمص، آب 

2015، املخطط التنظيمي النهايئ 

ملرشوع إعادة إعار أحياء بابا 

عمرو وجوبر والسلطانية. وقال 

محافظ حمص، طال الربازي، إن 

املرشوع يضمن حقوق املالكن 

والشاغلن، سواء بالسكن البديل 

أو التعويض. 

ووفًقا للربازي فإن املخطط 

سيقام عىل مساحة 217 هكتاًرا 

ويضم 465 مقسًا سكنًيا، 

إضافًة ملباين الخدمات "املشايف 

واملدارس واملباين االستثارية 

عرات املظاهرات والوقفـات االحتجاجية يف والتجارية والرتفيهية.

أحيـاء حمص املواليـة، خرجت خال األشـهر 

املاضيـة، وطالـب املتظاهـرون مـن خالهـا 

بإسـقاط محافـظ املدينة، طال الـربازي، إثر 

التفجـرات املتكـررة التـي  طالـت أحياءهم، 

وأودت بحيـاة العـرات منهم، لكنهم فشـلوا 

حتـى اللحظـة بإزاحته.

بتاريـخ 17 متوز 2013، أصدر بشـار األسـد 

مرسـوًما جمهوريًـا، قـى بتعيـني طـال 

الـربازي محافظًـا لحمـص خلًفـا لــ أحمـد 

منـر املحمـد. وحصلـت عنـب بلـدي عـى 

معلومـات مـن أحـد أقـارب الـربازي، تقـول 

"إنـه رجـل األسـد يف حمص، رجـل ذو نفوذ 

وعاقـات ونجاحـات كبـرة عـى املسـتوى 

العسـكري واألمنـي وملـف اإلعـار".

شـهدت  املحافـظ،  منصـب  توليـه  وخـال 

حمـص جملـة متغـرات، أدت مبجملهـا إىل 

انحسـار نفـوذ املعارضـة الكبـر يف املدينة، 

الشـياح  الخالديـة وجـورة  كخسـارة أحيـاء 

النهـايئ  خروجهـا  ثـم  ومـن  والقصـور، 

مـن أحيائهـا القدميـة يف أيـار 2014، وفـق 

جانـب  إىل  الـربازي  عليهـا  أرشف  صفقـة 

إيرانيـني. مسـؤولني 

لتسـوية  األوىل  الجهـود  نجحـت  ومؤخـرًا، 

محتملـة بـني ممثيل حـي الوعر )آخـر أحياء 

املعارضـة يف حمـص(، وممثلني عـن النظام 

السـوري، وتقي بإنهـاء حالـة الراع يف 

الحـي وتوقيـع هدنـة طويلـة األمـد، تسـمح 

بإعـادة افتتـاح مؤسسـات الدولـة داخله.

إعـادة مدينـة حمـص إىل "حضـن النظام"، 

مل توقـف حام الـدم فيها، حيث شـهد العام 

2015 عـدة تفجـرات طالت األحيـاء املوالية، 

وأودت بحيـاة العـرات مـن أبنـاء الطائفـة 

العلويـة، كان آخرهـا قبـل أيـام، مـا تسـبب 

سـقف  كان  غاضبـة  احتجاجـات  مبوجـة 

الـربازي. إقالة  مطالبهـا 

األسـد  بإقنـاع  املتظاهريـن  فشـل  يعـود 

برورة التخـيل عن محافظه، وبحسـب أحد 

أقربائـه، إىل كونـه رجـل أعـال مـن الطراز 

الرفيـع، ومالك عـدة رشكات ومؤسسـات يف 

اإلمـارات العربيـة املتحـدة وسـوريا، إضافة 

إىل عاقتـه التجاريـة والعائليـة املميـزة مـع 

رامـي مخلـوف، ابـن خالة األسـد.

أسـس مؤسسـة  قـد  كان  محافـظ حمـص، 

"طال الربازي الدوليـة" عام 1997، وتضم: 

مؤسسـة  الفنـي،  لإلنتـاج  الدوليـة  دمشـق 

واملؤمتـرات،  للمعـارض  الـربازي  طـال 

مؤسسـة الـربازي للمقـاوالت، رشكـة الوكالة 

الوطنيـة للعاقـات العامـة والتواصل، رشكة 

سـا  رشكـة  واإلكسـاء،  للمقاولـة  البـوادي 

وغرهـا. واالصطيـاف..،  للسـياحة  دمشـق 

طـال محمـد سـطام الـربازي، مـن مواليـد 

مدينـة حـاة 1963، متـزوج ولديـه طفلـة 

واحـدة. يتحـدر من عائلـة الـربازي الحموية 

بحسـني  قرابـة  صـات  ولديـه  العريقـة، 

ومحسـن الربازي، رئيسـا الحكومة السـورية 

األسـبقني. نـال إجـازة يف االقتصـاد، دبلوم 

يف  نجاحـات  عـدة  وحقـق  أعـال،  إدارة 

القطـاع الخاص، وشـارك بتنظيـم العديد من 

املعـارض واملؤمتـرات يف عدد مـن العواصم 

العربيـة، يف مجـاالت تطويـر االسـتثار.

محافظ حمص..
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ازداد حجم استيراد 
الثقيلة  سوريا لألسلحة 

خالل الخمس سنوات 
 511% الماضية بنسبة 

بالفترة  مقارنة 
وتتلقى  السابقة، 

اليوم نحو %1 من 
توريدات األسلحة في 

العالم، ونحو 71% 
من األسلحة جاءت من 

روسيا. 
ستوكهولم  معهد 

الدولي لدراسات السالم 

عمر الحلبي - عنب بلدي

سـمر  االقتصـادي  الصحفـي  وصـف 

الطويـل، يف حديـث مـع عنب بلـدي، هذا 

التدخـل بأنـه "احتـال" ورسـم مامـح 

لدولـة "علويـة" متتـد مـن الاذقيـة إىل 

طرطـوس فحمـص ودمشـق، مشـرًا إىل 

أن مـا يقـال عـن تصديـر وفتـح أسـواق 

روسـية أمـام السـوريني "كام فـايض" 

هدفـه متييـع املوضـوع األسـايس. 

مل  املاضيـة،  الخمـس  السـنوات  خـال 

يكـن التدخـل الـرويس ودعمـه إىل جانب 

النظـام علنيًـا، بـل كانت متتنع عـن منحه 

مـا يريـد، وظهر هـذا جليًا عندمـا رفضت 

بقيمـة  قرًضـا  النظـام  منـح  موسـكو 

مليـار دوالر يف 2014، وقالـت صحيفـة 

"كومرسـانت" وقتـذاك نقًا عـن مصدر 

حكومـي رويس "إن موسـكو يف الوقـت 

الحـايل غـر جاهـزة لتقديم قـرض بقيمة 

مليـار دوالر لسـوريا". 

وأبقـت روسـيا منـذ ذلـك الحـني البـاب 

مواربًـا لتدخـل نوعـي ولحظي حسـب ما 

تقتضيـه مصلحتهـا العليـا، يف ظـل عدم 

وجـود أي رؤيـة واضحـه لنهايـة الراع 

أو  املعارضـة  سـواء  مـا،  طـرف  لصالـح 

عندمـا  املـايض،  آب   30 حتـى  النظـام، 

أعلنـت التدخـل العسـكري املبـارش. 

الوجود السوفييتي المتجّذر
التبـادل  حجـم  كان   ،2011 العـام  قبـل 

التجـاري بني سـوريا وروسـيا دون املليار 

دوالر، لكـن وجود روسـيا الحاليـة وقبلها 

االتحاد السـوفييتي متجذر يف سـوريا منذ 

منتصـف القرن املـايض، ووجـود الروس 

ال يحتـاج إىل كثـر من األدلـة إلثباته، فهم 

مـن بنـى سـد الفـرات، وأنشـؤوا مصانع 

ومـّدوا  والكونـرسوة،  والصلـب  الحديـد 

يف  1500كـم  طولهـا  حديديـة  سـكًكا 

 . يا سور

لكـن هذا الوجـود كان ضمن أطـر قانونية 

فائـدة  فيهـا  حكوميـة  وبروتوكـوالت 

مشـركة للطرفني، وصلـت إىل أوجها عام 

وروسـيا  سـوريا  وقعـت  عندمـا   ،2005

الصناعـي  للتعـاون  "كـربى"  اتفاقيـة 

والتكنولوجـي، عـى خلفيـة زيـارة رئيس 

ملوسـكو  األسـد  بشـار  السـوري  النظـام 

وتـم وقتهـا االتفـاق عـى مشـاريع كبرة 

فاقـت الــ 100 مـروع، وتـم مبوجـب 

هـذه الزيـارة شـطب %73 أي )9.8 مليار 

السـورية  الديـون  صـايف  مـن  دوالر( 

دوالر.  مليـار   13.4 والبالغـة  ملوسـكو 

وخـال العام املـايض، جعلـت تريحات 

مـن  مقربـني  سـوريني  أعـال  رجـال 

مـن  االسـتفادة  رضورة  حـول  النظـام 

املنتجـات  لتريـف  الروسـية  األسـواق 

السـورية كالحمضيات والزيتون، السـؤال 

عن املقابـل الذي سـتحصل عليه موسـكو 

بدخـول  السـوري  للمنتـج  السـاح  مـن 

أسـواقها ومزاحمـة املنتـج املحـيل هنـاك، 

وذهـب محللـون إىل القـول "إن العقـود 

التـي  واملزايـا  الضخمـة  االسـتثارية 

يتحصـل عليهـا رجـال األعـال هـي مـا 

يرغـب به الـروس لقـاء ذلك، وصـواًل إىل 

البـاد".  الكاملـة عـى  السـيطرة 

النظام استجلب الروس 
التدخـل  السـوري  النظـام  اسـتدعى 

الـرويس ومعه اإليـراين، عـى الصعيدين 

فالجبهـات  واالقتصـادي،  العسـكري 

الطويلة املفتوحة مع السـوريني اسـتنزفت 

قـدرات النظـام املالية وأصبـح طلب العون 

مـن الحلفـاء رضورة للبقـاء، لكـن ما بات 

يقدمـه الـروس واإليرانيـون باليـد اليمنى 

يسـحبونه باليـرسى وذلك بالسـيطرة عى 

ممتلـكات عامـة واالسـتحواذ عـى أصول 

وعقـارات وغرهـا وباعـراف شـخصيات 

مقربـة مـن النظام نفسـه. 

وروسـيا التـي كانـت العاقـة االقتصادية 

معهـا يف حـدود متواضعـة مقارنة بعاقة 

سـوريا بركيـا والسـعودية قبـل 2011، 

أصبحـت مـن أهـم الراغبـني باالسـتثار 

يف هـذا البلـد الذي بـدأت اآللة العسـكرية 

السـلمي إىل  الـراع  تفتتـه مـع تحـول 

عسـكري، بل عمـد النظـام إىل اسـتجرار 

بعدمـا  روسـيا  مـن  واملنتجـات  السـلع 

دوليـة،  فارتفـع  قطيعـة  عليـه  فرضـت 

)نسـبة  لاسـتراد"  املتوسـط  "امليـل 

املحـيل اإلجـايل(  الناتـج  االسـتراد إىل 

يف   ،70.4% إىل   2010 يف  روسـيا  مـن 

حني كان وصـل إىل %76 يف عام 2011، 

حسـب املديـر العـام لهيئة تنميـة وترويج 

لصحيفـة  اسـمندر   إيهـاب  الصـادرات 

الوطـن املحليـة. 

وتتهـم روسـيا، بأنهـا ومـع طـول مـدة 

الـراع، ومـي 100 يـوم عـى تدخلها 

الجـوي والـربي دون أن تحقـق أي نتائـج 

تذكـر عـى األرض، بأنهـا تحـاول خلـق 

عنـد  "دويلـة"  شـكل  عـى  "جيـب" 

الريـط السـاحيل السـوري يضمـن لهـا 

مصالحهـا الحيوية يف قاعدتها العسـكرية 

هنـاك، وتكـون هـذه الدويلة موطـئ قدم 

تابـع لها ويخـدم مصالحها االسـراتيجية 

دوليًـا. هـذه الدويلـة، التي تنفي موسـكو 

مـا  هـي  دعمهـا،  أو  لتأسيسـها  السـعي 

أطلق عليـه اصطاًحا بـ "سـوريا املفيدة" 

واالسـتثارات  القطاعـات  أهـم  وتضـم 

وترتتبـط مع دمشـق العاصمة السياسـية 

التعـاون  بـدأ  ولهـذا  السـوري،  للنظـام 

االقتصـادي بـني الطرفـني يرتفـع ويظهر 

جليًـا يف مجـاالت عديـدة. 

التبادل التجاري 
بـني  التجـاري  التبـادل  حجـم  صعـد 

 2014 النظـام السـوري وروسـيا يف آب 

الضعـف  مبعـدل  دوالر  مليـاري  إىل 

وقـد   ،2010 بالعـام  مقارنـة  تقريبًـا 

روسـيا  إىل  الزراعيـة  للصـادرات  كان 

واملسـتوردات ألغـراض الصناعـة واألدوية 

والحبـوب واألسـلحة دور كبـر يف رفـع 

الرقـم، فالقطـاع الخـاص السـوري يعترب 

لتريـف  منفـًذا  الروسـية  األسـواق 

الحمضيـات وزيت الزيتـون والخراوات، 

وزاد اهتامهـم بهـذه السـوق بعـد توتـر 

املصـّدر  وتركيـا  روسـيا  بـني  العاقـات 

األسـايس للمنتجات الزراعية إىل موسـكو. 

وتشـر أرقـام نرتهـا صحيفـة الوطـن 

الصـادرات  طـن  قيمـة  أن  إىل  املحليـة، 

أعـى  إىل  وصلـت  روسـيا  إىل  السـورية 

قيمـة يف 2013 بــمقدار 115.38 ألـف 

لـرة سـورية، وباملقابـل فإن قيمـة الطن 

ألـف   48.24 كان  مـن روسـيا  املسـتورد 

الهيئـة  مديـر  ووفـق   .2013 عـام  لـرة 

فـإن هنـاك ربًحـا مـن التجـارة الخارجية 

التبـادل  مـع روسـيا. وهنـا "زاد معـدل 

التجـاري مـع روسـيا بعدمـا زادت حركة 

البلديـن". بـني  والـواردات  الصـادرات 

التـي  "املؤقتـة"  اإليجابيـة  هـذه  لكـن 

حققها اقتصاد النظام السـوري انعكسـت 

سـلبًا عى املدى الطويل، فدرجة انكشـاف 

االقتصـاد السـوري يف 2011 ارتفعت إىل 

%30، لتشـهد يف 2012، 2013 تراجًعـا 

يف معدل االنكشـاف االقتصادي السـوري 

عـى روسـيا إىل )%14.1، %10.5( عى 

التـوايل، وفق هيئـة تنمية الصـادرات.

السياحة.. النفط.. الغاز.. أبرز القطاعات التي تستثمر فيها 

روسيا تفتح أسواقها أمام صادرات النظام      وتقبض على عصب االقتصاد السوري
تزامن التدخل العسكري الروسي المباشر إلى جانب النظام السوري تحت غطاء 
محاربة "اإلرهاب" على األراضي السورية، مع تدخل "مادي محسوس" من نوع 

آخر، هدفه السيطرة على أهم مفاصل سوريا االقتصادية، وخاصة في مجال 
الصناعات االستراتيجية والسياحة، والنفط والغاز في مياه البحر المتوسط الدافئة 

على الساحل، حيث تتربع "حميميم" أهم قاعدة روسية في الشرق األوسط. 

حكومة النظام تقر استيراد 
150 ألف طن قمح

عنب بلدي - اقتصاد  

وحايـة  الداخليـة  التجـارة  وزارة  طالبـت 

ألـف   150 باسـتراد  السـاح لها  املسـتهلك 

عـرب  الخبـزي،  الطـري  القمـح  مـن  طـن 

وعـى  بالـرايض  للتعاقـد  أسـعار  عـروض 

دفعـات متتاليـة، بحسـب صحيفـة الوطـن، 

النظـام. مـن  املقربـة 

النظـام  الـوزراء يف حكومـة  وأقـر مجلـس 

املتضمنـة  االقتصاديـة،  اللجنـة  توصيـة 

املوافقـة عى اقـراح الوزارة، خـال اجتاعه 

الثـاين،  كانـون   26 الثاثـاء  األسـبوعي، 

باعتبـار العقـد املـربم بـني املؤسسـة العامـة 

لتجـارة وتصنيـع الحبوب ورشكة "كاسـيلو" 

منتهيًـا. اإليطاليـة 

مبادلـة  املؤسسـتني  بـني  العقـد  ويتضمـن 

25 ألـف طـن قمـح "طـري وقـاس" لـكا 

األسـاس. هـذا  عـى  وانتهـى  الطرفـني، 

وتصنيـع  لتجـارة  العامـة  املؤسسـة  وكانـت 

الحبـوب اشـرت سـابًقا 200 ألـف طـن من 

بآخـر   2015 األول  تريـن   27 يف  القمـح، 

مناقصـة معلنـة لهـا.

وتراجعـت عائدات القطاع الزراعي يف سـوريا 

نتيجـة لظـروف الحـرب، واحـراق هكتارات 

واسـعة مـن األرايض نتيجة القصـف، والغاء 

بأسـعار الخامات األساسـية الازمـة للزراعة.

وكانـت منظات تابعـة لألمم املتحـدة، قدرت 

إنتـاج القمـح يف سـوريا عـام 2015 بنحـو 

2.445 مليـون طـن، وتنبـأت بعجـز مرتقـب 

قـدره 800 ألـف طن.

منظمـة  أصدرتـه  مشـرك  تقريـر  وذكـر 

املتحـدة  لألمـم  التابعـة  والزراعـة  األغذيـة 

)فـاو( وبرنامـج األغذيـة العاملـي، 23 متوز 

املـايض، أنـه رغـم األمطـار الغزيـرة، التـي 

مـع  مقارنـة  العـام  هـذا  اإلنتـاج  عـززت 

فـإن   ،2014 لعـام  الضعيـف  املحصـول 

الحجـم مـازال أقـل مـن مسـتويات مـا قبل 

.40% بنسـبة  الحـرب 
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بالرغم من األزمة 
السياحية في سوريا، 

إال أنه هناك دائًما 
أناس مستعدون 

للجمع بين الهدف 
المعرفي ورؤية 

الكوارث الطبيعية أو 
زيارة األماكن على 
خطوط الجبهة في 

مناطق الحرب

معامل روسّية في سوريا 
وبالتـوازي مـع حركة االسـتراد والتصدير 

بـني الجانبـني، زار خال آب املـايض، وفد 

مـن رجـال أعـال روس دمشـق، وأجـروا 

مباحثات مشـركة مع نظرائهم السـوريني 

إلطاق مشـاريع اسـتثارية مشركة متهد 

ملرحلـة تعـاون جديـدة أكر "اسـراتيجية 

وعمًقـا" تتجاوز التبـادل التجاري املقتر 

األوليـة  الزراعيـة واملـواد  املنتجـات  عـى 

بـني البلديـن، وتكـون برأسـال مشـرك، 

واتفـق الجانبـان عـى رصـد 250 مليون 

دوالر لتأسـيس معامـل مـن أجـل "إنتـاج 

إلنتـاج  ومعمـل  واإلطـارات،  البطاريـات 

البـرة ومـروع إلقامـة معمـل للـربادات 

إلقامـة  وآخـر  واألفـران  والغسـاالت 

محـوالت" وفـق صحيفـة الوطـن املحلية. 

وتطـورت عاقـات الجانبـني حتـى بـدأت 

رشكات روسـية تكشـف عـن اسـتثارات 

أن  بعـد  "النظـام"  سـوريا  يف  ضخمـة 

ضمنـت هـذه االسـتثارات بجنودهـا عى 

الجـو.  ويف  األرض 

النفط والغاز للروس
الــراع  زروة  ويف   ،2013 العــام 

العســكري إذ قتــل 73 ألــف ســوري، 

منــح النظــام روســيا أول اتفــاق للتنقيــب 

ــوريا  ــاه س ــاز يف مي ــط والغ ــن النف ع

اإلقليميــة.

ووقــع الجانبــان مــا يعــرف بـــ "عقــد 

عــن  للتنقيــب  البحــري  عمريــت" 

النفــط وتنميتــه وإنتاجــه يف امليــاه 

 ،2 اإلقليميــة الســورية يف البلــوك رقــم 

ــاطئ  ــوب طرطــوس عــى الش بــني جن

ــرًا،  70 كيلوم ــق  ــاس وبعم ــى باني حت

ــة  ــرًا، طيل 30 كيلوم ــرض  ــط ع ومتوس

ووقــع  رويس.  بتمويــل  عاًمــا   25

حكومــة  يف  النفــط  وزيــر  العقــد 

ورشكــة  العبــاس  ســليان  النظــام 

ســويوز نفتاغــاز الروســية. وأشــار 

العبــاس إىل أن املســاحة التــي يغطيهــا 

ــا  ــرًا مربًع 2190 كيلوم ــغ  ــد تبل العق

مليــون دوالر".  100 بقيمــة 

سياحة الحرب الروسية في سوريا 
بإعـان  الحـايل  العـام  الـروس  افتتـح 

رخصـة  عـى  حصولهـا  روسـية  رشكـة 

تشـييد سـياحية، بعد تقدميهـا ملخططات 

اسـتثار موقـع جول جال السـياحي يف 

الاذقيـة، بكلفـة إجالية وصلـت إىل 22 

مليـون يـورو، ويهدف املـروع، إىل بناء 

مجمع سـياحي مـن الدرجـة "املمتـازة"، 

عـدد  بإجـايل  نجـوم،  أربعـة  مسـتوى 

غـرف 502.

وأكـد مدير عام رشكـة "سـينارا" دميري 

إبريـن، أنـه تـم بحـث مختلـف الجوانـب 

باملروع.  الخاصـة،  والقانونيـة  الفنيـة 

الـركات  إحـدى  أعلنـت  املقابـل،  ويف 

إىل  رحـات  تنظيـم  السـياحية  الروسـية 

خطـوط الجبهـات يف سـوريا، وفـق مـا 

نقل موقـع روسـيا اليوم، وتقـول الركة 

إىل  السـياح  إرسـال  لبـدء  تخطـط  إنهـا 

سـوريا، وتتضمـن زيارات لخـط املواجهة 

"يف املعركـة ضـد اإلرهـاب"، بـدًءا مـن 

2016، وحجزت عامتهـا التجارية  العـام 

بعنوان "سـياحة األسـد". وتقـول الركة 

جـوالت  لتنسـيق  صممـت  الرحلـة  إن 

مـن  الصغـرة  املجموعـات  أو  لألفـراد 

السـياح، لفـرة تـراوح بـني 4 و 5 أيام، 

مشـرًة إىل أنهـا تواصلـت مـع السـفارة 

املعنيـة  السـورية يف روسـيا والـوزارات 

بهـذه املسـألة.

ولفتـت الركـة إىل أنه "بالرغـم من األزمة 

السـياحية يف سـوريا، إال أنـه هنـاك دامئًا 

الهـدف  بـني  للجمـع  مسـتعدون  أنـاس 

أو  الطبيعيـة  الكـوارث  ورؤيـة  املعـريف 

زيـارة األماكـن عـى خطـوط الجبهـة يف 

مناطـق الحـرب". 

إن  للسـياحة،  الروسـية  الوكالـة  وقالـت 

إرسـال السـياح إىل مناطق النزاع يتعارض 

مـع القانـون الـرويس، ألن الركة ال ميكن 

أن تضمـن سـامتهم يف ظـل الحـرب التي 

تجري يف سـوريا منـذ 2011.

السيارات الروسية في سوريا 
التجـاري  والتعـاون  التكامـل  ولتعزيـز 

والصناعـي بـني الطرفـني، أعلنـت الركة 

الروسـية املصنعـة لسـيارات "الدا"، أنهـا 

"بأسـعار  السـورية  األسـواق  سـتدخل 

مـكان  حجـز  عـى  وسـتعمل  منافسـة، 

متميـز لهـا يف األسـواق املحليـة" خـال 

إيـران  أسسـت  بعدمـا   ،2016 العـام 

مصنع "سـيامكو" إلنتاج سـيارات شـام، 

والـذي توقـف مـع بدايـات الثـورة لكنـه 

عـاد للعمـل مـع إعـان اإليرانيـني توريد 

معـدات جديـدة.

توسيع مرفأي الالذقية وطرطوس
عـى  كانـت  الروسـية  الـركات  عـني 

كاملطـارات  أخـرى،  حيويـة  قطاعـات 

"سـبوتنيك"  قالـت  حيـث  واملوانـئ، 

الروسـية، إن وزارة النقـل التابعـة للنظـام 

روسـيتني  رشكتـني  مـع  االتفـاق  تعتـزم 

طرطـوس  مرفـأي  وتوسـيع  لتطويـر 

والاذقيـة، مشـرة إىل أن الركتـني قامتا 

الواقـع  عـى  لاطـاع  املرافـئ،  بزيـارة 

الراهـن ووضع الدراسـات األوليـة والنقاط 

الفنيـة.

ويعترب مرفـأ الاذقية املينـاء البحري األول 

يف سـوريا، وأحـد أهم الفـروع الرئيسـية 

للحيـاة االقتصاديـة يف الاذقيـة، و تم عن 

طريقـه اسـتراد وتصدير معظـم حاجات 

البـاد، غـر النفطية. 

ويقـع املرفـأ عـى مسـاحة واسـعة مـن 

الواجهـة البحريـة للمدينـة، وهـو رشكـة 

عامـة، وتبلـغ سـعة  التخزيـن يف املرفـأ 

عـى  موزعـة  حاويـة،  ألـف   620 نحـو 

التـي  السـفن  عـدد  وبلـغ  رصيًفـا،   23

اسـتقبلها املينـاء عـام 2007 نحو 1800 

سـفينة.

أمـا مرفـأ طرطـوس، فرسـو فيه السـفن 

األلغـام،  وكاسـحات  والحربيـة  البحريـة 

الصواريـخ  زوارق  بعـض  فيـه  وترسـو 

للبحريـة. التابعـة  النقـل  وسـفن 

أمـا مرفـأ طرطـوس، فرسـو فيه السـفن 

األلغـام،  وكاسـحات  والحربيـة  البحريـة 

الصواريـخ  زوارق  بعـض  فيـه  وترسـو 

للبحريـة. التابعـة  النقـل  وسـفن 

هدف االستثمارات الروسية 
عـن  الصـادرة  الدراسـات  إحـدى  تشـر 

حجـم  أن  إىل  دمشـق،  تجـارة  غرفـة 

يف  املراكمـة  الروسـية  االسـتثارات 

 19 بنحـو  تقـدر   2011 حتـى  سـوريا 

مليـار دوالر. ولفتت الدراسـة التـي أعدها 

الدراسـات  بقسـم  االقتصـادي  الباحـث 

الغرفـة محمـد عثـان، إىل أن تركـز  يف 

هذه االسـتثارات هو بشـكل أسـايس يف 

وقطاعـي  بالطاقـة  املرتبطـة  الصناعـات 

بعـض  أن  إىل  مشـرًا  والغـاز،  النفـط 

االسـتثارات اتجهـت مؤخـرًا إىل القطـاع 

ومـع  لكـن  ســـوريا.  يف  السـياحي 

اسـتمرار التدخـل الـرويس مـن املتوقـع 

أن يرتفـع الرقـم، لكـن السـؤال يبقى إىل 

أي مـدى سـتكون هـذه االسـتثارات يف 

صالـح السـوريني؟ وكيـف ستسـاهم يف 

اسـتمرار  مـع  تنمويـة  أهـداف  تحقيـق 

األرض؟ عـى  العسـكرية  األعـال 

السياحة.. النفط.. الغاز.. أبرز القطاعات التي تستثمر فيها 

روسيا تفتح أسواقها أمام صادرات النظام      وتقبض على عصب االقتصاد السوري
)Getty( -  تصدير الحمضيات السورية إلى روسيا

60 مليار دوالر..
تقديرات خسائر قطاع النفط

عنب بلدي - اقتصاد  

الوطـن  العبـاس يف تريـح لصحيفـة  قـال 

 26 الثاثـاء  النظـام،  مـن  املقربـة  السـورية، 

كانـون الثـاين 2016، إن قطـاع النفـط شـهد 

يف العـام املـايض أرضاًرا كبـرة نتيجـة ازدياد 

مـا وصفها بــ "أعـال تخريب طالت املنشـآت 

النفطيـة"، إضافة السـتهداف طـران التحالف 

الـدويل بشـكل مبـارش للبنـى التحتيـة وآبـار 

النفـط والغـاز، بحسـب تعبره.

وأشـار العبـاس إىل أن اسـتمرار وصـول ثـاث 

نواقـل نفـط شـهريًا إىل سـوريا، عـرب الخـط 

االئتـاين اإليـراين، أدى إىل تحسـن يف قطـاع 

.2015 يف  التكريـر 

ويف تقريـر التتبـع للعـام 2015 الصـادر عن 

وزارة النفـط، بلـغ إجـايل النفـط املنتـج يف 

سـوريا واملسـلم للمصايف خال العـام املايض 

3.465 مليون برميـل، مبعـدل إنتـاج وسـطي 

9492 برميـًا يوميًـا.

وأشـار التقريـر إىل أن إجـايل الغـاز الخـام 

املنتج خـال العام 2015 ضمـن القطر 5.245 

مليار مـر مكعب، مبعـدل يومـي 14.4 مليون 

مـر مكعـب، بينـا بلـغ إجـايل الغـاز الخام 

املنتـج خـال العـام 2014 يف القطـر 5.646 

 15.5 يومـي  مبعـدل  مكعـب،  مـر  مليـارات 

مليـون مـر مكعب.

لركـة  اإلجاليـة  املبيعـات  قيمـة  ووصلـت 

"محروقـات"، مـن املشـتقات النفطيـة والغاز 

املنـزيل، إىل 637 مليـار لـرة سـورية، خـال 

العـام 2015 بزيـادة %68 عن العـام املايض، 

ويعـود ذلـك إىل زيادة أسـعار مبيع املشـتقات 

النفطيـة أكـر مـن مـرة خـال العـام املايض.

ويسـيطر تنظيـم "الدولـة" عـى سـتة حقول 

نفـط مـن أصـل عـرة يف سـوريا، خصوًصا 

يف محافظـة ديـر الـزور، وأهمها حقـل العمر 

للنفـط والغـاز والتيـم القريـب من مطـار دير 

الـزور العسـكري، إضافـة إىل حقـل كونكـو 

للغـاز ثـاين أكـرب حقـٍل يف الرق األوسـط.

بلغت خسائر قطاع النفط في سوريا منذ 2011 وحتى نهاية العام 
الماضي أكثر من 60 مليار دوالر، بحسب ما أعلن وزير النفط والثروة 

المعدنية في حكومة النظام، سليمان العباس.

حكومة النظام وتقدر خسائر قطاع النفط بـ 60 مليار دوالر

http://www.enabbaladi.org/archives/62784
http://www.enabbaladi.org/archives/62784
http://www.enabbaladi.org/archives/62172
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جثث على ضفاف إزمير التركية.. لحاًقا باألحّبة أم فقداًنا لألمل؟ 

أزمات نفسية تدفع السوريين إللقاء أنفسهم في عرض البحر

فراس العقاد - عنب بلدي

بقـي  الاجئـة  اسـم  أن  مـن  بالرغـم 

حمـل  املبلـل  الدفـر  أن  إال  مجهـواًل، 

والقابلـة  املتبيقـة  صفحاتـه  ضمـن 

للقـراءة، والتي اسـتطاع مراسـل وكالة 

دوغـان الركية DHA "تايـان يلدرم"، 

ااّلًمـا  بداخلـه  ووجـد  عليـه  الحصـول 

عليـه  سـطُرت  وانكسـارات  ومشـاعر 

انطاقهـا  منـذ  الفتـاة  رحلـة  خـال 

حبيبهـا. عـن  النفصالهـا  وصـواًل 

وحملـت الذكريـات املكتوبة بـني عامي 

2013 و 2015 كثـرًا مـن الذكريـات، 

وتناولـت فيـه الفتـاة بداية قصـة حبها 

انطـاق  مـع  تزامًنـا  عاشـتها  التـي 

األحـداث يف سـوريا )حسـبا كتب يف 

املذكـرات(، وبسـبب تقـّدم االشـتباكات 

بالقـرب مـن دمشـق اضطـرت للنزوح 

مـع "حبيبهـا" باسـل اىل تركيـا.

ذكريـات  الفتـاة  دفـر  وحمـل 

"أكـر أملًـا"، ويبـدو أنهـا زادت مـع 

خروجهـا مـن سـوريا، وتعمقـت يف 

نفسـها بعدمـا هجرهـا باسـل، والذي 

متجًهـا   2015 مطلـع  عنهـا  ابتعـد 

صـوب أوروبـا، "دون شـعوره بأدىن 

مغادرتـه،  بعـد  تجاههـا  مسـؤولية" 

صفحـات  إحـدى  يف  وصفـت  كـا 

ليـش  "بتعـرف  املذكـرات،  دفـر 

يومـني  حنلـك..  عـم  يومـني  رصيل 

وأنـا نفـي شـوفك أو اسـمع صوتك 

أكيـد مـا رح إقدر شـوفك ألنـو رحت 

ورصت بعيـد، بعيـد كثـر يـا باسـل 

رحـت ملـكان تعيـش فيـه بعيـد عنـي 

لحالـك، أو مـع حـدا ثـاين مـا بعرف 

الـك حيـاة  إنـو رحـت وصـار  املهـم 

جديـدة".

العوامل النفسية تزيد معاناة 
الالجئين

ولقـراءة الجانب النفي مـن املوضوع، 

تواصلـت عنب بلـدي مـع االختصاصية 

النفسـية خلـود الذهـب، خريجة قسـم 

علـم النفـس، كليـة الربيـة يف جامعة 

دمشـق ومديـرة فـرع مؤسسـة "ألنـك 

إنسـان" للدعـم النفـي واالجتاعـي، 

واعتـربت أن "مـا عانتـه الفتـاة من أمل 

وخسـارة وغضـب واجهتـه قبـل غرقها 

السـند  تعتـربه  كان  لشـخص  بفقدهـا 

واألمـان حتـى تخـى عنهـا ووقعت يف 

الصدمـة".

وأردفـت أنه وبحسـب منـوذج "كيوبلر 

روس" فـإن النـاس عادة ميـرون بأربع 

مراحـل حـني يتعاملـون مـع الخسـارة 

أو فـراق(  أو طـاق  والفقـدان )مـوت 

املسـاومة،  الغضـب،  النكـران،  وهـي 

. لتقبل ا

ميـر  ال  "قـد  االختصاصيـة  وبحسـب 

الجميـع بهـذه املراحـل ورمبـا ال يتـم 

االنتقـال بنفـس الرتيـب ورمبـا يتـم 

وأضافـت  املراحـل،  بعـض  تجـاوز 

"الفتـاة هنا كانـت يف مرحلـة الغضب 

والفقـدان  األمـل  بخيبـة  املمـزوج 

لعـودة  مجـال  وال  قويـة  فاملواجهـة 

والتمـرد عـى  بالغضـب  إال  مافقدتـه، 

يشء"،  كل  مـن  والهـروب  يشء  كل 

ليسـت  الشـابة  هـذه  خسـارة  وإن 

أنـه  مـع  بـه  تعلقـت  شـخًصا  فقـط 

كان السـبب املبـارش للصدمـة، ولكنهـا 

"رمبـا كمعظم السـوريني فقـدت وطًنا 

ومسـتقبًا". وبيتًـا  وأهـًا  ومجتمًعـا 

 طارق أبو زياد - إدلب 

"ال يوجـد تكاليـف ثابتة للمـرور يف هـذا الطريق، ألن 

ذلـك يعتمـد عـى نوبـة الحرس عـى الحاجـز، ولكنك 

تسـتطيع املـرور بعـد أن تدفـع أكـر"، يلخـص مؤيد 

النجـار، صاحـب مكتب للسـفريات يف مدينـة رساقب 

بريـف إدلـب، املعانـاة التي يعيشـها مـن يريـد التنقل 

من مناطق سـيطرة قوات النظام إىل الشـال السـوري 

املحرر.

إذ ترتـب عـى املواطنـني يف املناطـق املحـررة أعبـاء 

ماليـة إضافيـة خـال التنقـل بـني مناطقهـم ومناطق 

سـيطرة النظام السـوري، ويضطرون لدفع "رشـاوى" 

للحواجـز التابعـة لقـوات النظـام مـن أجـل السـاح 

باملـرور ذهابًـا وإيابًا.

ويشـر مؤيد إىل أن سـبب هذه املشـكلة هـو عنارص 

مـن  يتخـذون  ألنهـم  األوىل،  الدرجـة  الحواجـز يف 

عملهـم فرصـة لجمـع املـال، وال ميكن ألحـد أن يقول 

لهـم ال أريـد أن أدفع، ألن مجـرد القدوم مـن املناطق 

"جرميـة"  يعتـرب  النظـام  مناطـق  إىل  املحـررة 

لهم. بالنسـبة 

لكل حاجز تسعيرة خاصة
وأوضـح مؤيـد لعنب بلـدي أن الشـق اآلخر للمشـكلة 

ال يشـمل كافـة الـركاب وإمنا يتحـدد بحسـب الحاجز 

وهويـة الراكـب، فقـد نـر تعميـم أمنـي عـى كافـة 

الحواجـز عـى طريـق حـاة- حلـب مبنـع دخـول 

وخـروج أهـايل حـاة منهـا وإليهـا، وذلـك للضغـط 

عـى أهـايل املدينة، ألن أغلب املسـافرين هـم من أهايل 

املقاتلـني املوجوديـن يف الشـال السـوري، وينطبـق 

األمر نفسـه عى أهايل حمـص، يف الحواجـز املنترة 

عنـد مدخـل املدينة.

أحد سـائقي امليكرو بـاص عى طريق حـاة– رساقب 

)رفـض نر اسـمه ألسـباب أمنيـة(، ذكر لعنـب بلدي 

أن لـكل حاجز "تسـعرة خاصـة بـه"، وكل نوبة عى 

الحاجز لهـا تسـعرتها، "ومبا أن عميل عـى الطريق، 

فمـن الـروري أن أحفـظ سـعر كل نوبة لـكل حاجز 

ومعرفـة أوقـات النوبـات لـيك أضبط أوقـات تحريك 

التسـعرة  ذات  النوبـة  وجـود  مـع  الطريـق  عـى 

األرخص".

ادفع أكثر.. تمّر بسرعة أكبر
يؤكـد السـائق، أنـه مـع الدفـع ال يشء مسـتحيل عند 

قـوات النظـام، "ببسـاطة ميكنـك رشاء أي يشء منهم 

باملـال… أنـا أضمن السـامة لكل راكب معـي ووصوله 

إىل منطقتـه بأمـان رشيطـة أن يدفـع بـأي حـال من 

األحـوال ومهـا كان املبلغ".

وتـراوح املبالـغ التي تطلـب عى السـيارة التي تتسـع 

الــ 10 إىل 300 ألـف لـرة، حسـب  30 راكبًـا بـني 

عـروض  الحواجـز  بعـض  عنـد  ويوجـد  الحاجـز، 

يصفونها بالقيّمـة، فيطلبون من السـائق مبلًغا مضاعًفا 

عـن "التسـعرة" املعروفة مقابـل عدم تفتيشـه، "وهذا 

مـا يطلبـه الـركاب غالبًـا". ويتـوزع  عـى الطريق من 

حـاة إىل رساقـب 43 حاجـزًا، وتبلـغ تكلفـة الطريـق 

مـا بـني 150 إىل 400 ألـف لرة سـورية، ذهابًـا وإيابًا 

وذلك بشـكل مسـتمر.

يوضـح النجـار أن التكاليـف املطلوبة مـن الراكب تحدد 

حسـب وجهتـه أواًل، وهويتـه ثانيًـا. فأجـرة الطريق من 

رساقـب إىل حـاة 5 آالف لـرة ذهابًـا وذاتهـا إيابًا ألي 

شـخص غر حمـوي، بينا تكلفـة ابن حـاة املدينة 25 

ألـف لـرة ذهابًـا مـن رساقـب، و35 ألف لرة بالنسـبة 

للنسـاء والرجال فـوق عمر الــ 50 عاًما.

يقـول النجـار إن التكلفـة تختلـف بالنسـبة لتنقـات 

الشـباب، وفيا لـو كان بحوزتهـم إثبـات تأجيل خدمة 

أن  أم ال، "ألنـه وببسـاطة ميكـن ألي عسـكري  علـم 

ميـزق ورقـة التأجيـل، ولضـان سـامتك يجـب عليك 

دفـع 60 ألف لـرة للخروج من حـاة، وكذلـك للعودة 

إليهـا ولكـن أغلب حـاالت الشـباب تكون بالخـروج من 

املدينـة، وتكمـن الخطـورة بتخطيهم الحاجـز الرئيي 

للمدينـة، حاجز السـباهي".

طرق أخرى لتفادي المشكلة
أنـور سـلقيني، مهّجـر مـن مدينة حـاة، يقيـم حاليًأ 

يف إدلـب، اعتـرب أن طريـق امليكرو باص يبقـى خطرًا   

رغـم دفع الرشـاوى عـى طـول الطريق، لذلـك يقوم 

التعامـل مـع سـائق  بتوصيـل معارفـه عـن طريـق 

شـاحنة نقـل بضائـع تقـوم بإدخـال املـواد الغذائية 

منهـا،  الخـروج  وكذلـك  حـاة  مدينـة  إىل  وغرهـا 

"فيمكنـك أن تركـب إىل جانـب السـائق، ولن يسـألك 

أحـد عـن أي يشء، ألن تسـعرة الشـاحنات متضمنـة 

التفتيش". عـدم 

ورغـم التطمينـات املطروحـة يبقـى دخـول املدنيني 

واحتـال  باملخاطـر  محفوفًـا  النظـام  مناطـق  إىل 

األكـرب  الهاجـس  يبقـى  لاعتقـال  املدنيـني  تعـرض 

الـذي يـؤّرق املسـافرين.

حواجز النظام تعيش على "الرشاوى" 

مواطنون يدفعون آالف الليرات لجنود النظام خالل 
تنقلهم من وإلى مناطقه

وثق دفتر مذكرات لالجئة سورّية، عثر عليه مع جثتها في عرض بحر إيجة قرب شواطئ مدينة إزمير التركية، "قصة حب" لم تكتمل فصولها، 
فالبحر كان أسرع من سعيها للحاق بخطيبها الذي وصل إلى ألمانيا وكانت تهم باللحاق به، قبل أن يبتلعها مع عشرات الالجئين السوريين مطلع 

كانون الثاني الجاري.

يف السـياق ذاتـه، وتزامًنا مع ازديـاد حاالت 

املهاجريـن  مراكـب  شـهدتها  عديـدة  غـرق 

عـى الشـواطئ، قالـت الذهب "إن مـا يدعوا 

البحـر  عـرض  يف  أنفسـهم  إللقـاء  النـاس 

بعـد  التقبـل  مرحلـة  إىل  يصلـوا  مل  أنهـم 

)حسـب منوذج كيوبلـر روس(، بـل يعانون 

ويقبعـون يف أزماتهـم وغضبهـم وحزنهـم، 

"حقيقة نفوسـهم تلهـث وراء النجـاة املزيّن 

بأحـام ورديـة، ولكنهـا نفوس مثقلـة بآثار 

الفقـدان، ومـا مـروا بـه، ومل تعمـل جهـًدا 

السـتيعاب مـا مـرت بـه، ومل توجـد جهـات 

تسـاعدها إلعـادة تهيئتهـا ملـا تريـده حًقا".

تتحمـل  أن  ميكـن  التـي  الجهـة  وعـن 

املسـؤولية تجـاه مـا يحصل، قسـمت الذهب 

القضيـة إىل دوائـر، الكربى منها هـي دائرة 

املجتمـع، أمـا الدائرة التـي تليها فهـي دائرة 

الفـرد )مـا يؤثـر بـه ومـا يتأثر(.

وبحسـب االختصاصيـة، اعتـرب عـامل النفـس 

اريسـكون أن مسـؤولية الفـرد تقـع ضمـن ما 

ميكنـه التأثـر فيه "ال ميكننـا أن نحّمـل الفرد 

مسـؤولية القصف الـذي يحصل يف مـكان ما 

يف العـامل أو املـوت من الجـوع يف مكان آخر".

وهنـا يـأيت دور االختصاصيـني يف الصحة 

املسـاحة،  هـذه  عـى  يركـزوا  أن  النفسـية، 

ويسـاعدوا يف "تبصـر الفـرد ومتكينـه من 

التحكـم يف هـذه الدائـرة من خـال تفهم ما 

يحصـل يف الحـروب، وإىل أن يحصـل ذلـك 

يبقـى السـلوك غـر الطبيعـي يف الظروف 

الطبيعيـة طبيعي". غـر 

وبحسـب اسـتطاع نره موقع "تايـم تورك" 

)20 كانـون الثـاين الجـاري( نقـًا عـن خفر 

السـواحل الـريك فإنـه بـني 15 و 17 كانون 

الثـاين الجـاري وحـده )أي خـال ثاثـة أيام 

فقط( اسـتطاعت وحداته اعتقال 544 مهاجرًا 

ينـوون التوجه نحـو السـواحل األوروبية.

الضياع وسط مجتمع جديد
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"حتى ال نكون حطًبا للمرحلة"    

من الغوطة المحاصرة إلى ألمانيا.. كيف تغيرت 
حياة ناشطي الثورة السورية؟

حنين النقري - عنب بلدي 

نـور املـوىس )اسـم وهمـي(، وهـي طالبـة 

جامعيـة يف كلية الهندسـة من مدينـة داريا، 

شـّكلت املظاهـرات واألعـال الثوريـة محور 

األولـني، كـا تقـول،  العامـني  حياتهـا يف 

هـي  بالثـورة  املتعلقـة  النشـاطات  "كانـت 

ويحتمـل  ثانـوي،  آخـر  يشء  وكل  أولويـة 

االنتظـار والتأجيـل، مـن التزامـات الجامعة 

العائلـة". التزامـات  إىل 

عندما كانت الثورة محور الحياة
تغيّبـت نـور عـن الجامعـة بشـكل متكـرر 

لدرجـة  بـل  الثوريـة،  باألعـال  اللتزامهـا 

التوقـف عن الـدوام كليًا، وتضيـف "امتنعت 

عـن تقديم بعـض االمتحانـات احتجاًجا عى 

اعتقـال بعض مـن أصدقائنا، وعـى احتجاز 

البعض اآلخـر يف أماكن محارصة ومشـتعلة 

حيـث حرمـوا مـن االلتحـاق بجامعاتهم".

الطـاب  إن مـن شـاركها مـن  نـور  تقـول 

مبوقفهـا "اإلرضايب" هـذا كانوا قلـة، لكنها 

تعـزّي نفسـها "املهـم أننـي قمت مبـا وافق 

مبـاديئ وقيمـي".

تضيـف  بداريـا"  منزلنـا  يف  حينهـا  "كنـا 

بحـرسة، هناك كانـت حريصة عى املشـاركة 

بـأي مظاهـرة تعلـم بتنظيمهـا مـع دائـرة 

مـن أصدقـاء الثـورة املقربـني، وتنقـل جزًءا 

مـن نشـاطها يف تلـك الحقبـة "كنـا نجتمع 

تدفـع  جديـدة  ثوريـة  بنشـاطات  لنفكـر 

املشـاركني،  نسـب  وتزيـد  للتفاعـل  النـاس 

وأعـال  املنشـورات،  وتوزيـع  كاإلرضابـات 

الغرافيتـي عى الجـدران، وغرهـا من طرق 

السـلمية". االحتجـاج 

بنشـاطاتها خفيـة عـن  تقـوم  نـور  كانـت 

للنظـام  معارضتهـم  ورغـم  فهـم،  أهلهـا، 

وتأييدهـم للثـورة مـن حيث املبـدأ، يرفضون 

االنخـراط يف الحراك حينها، حسـب نور "مل 

يكـن أهـيل يعلمـون بـيء، وكنـت أمي 

وقتـي كلـه مـع رشكايئ يف العمـل الثوري، 

األمـر الـذي جعلنـي بعيـدة عـن كل حيـاة 

اجتاعيـة وكأين يف عـامل آخـر".

سوريا.. الثقب األسود
لكـن األمـور مل تسـتمّر عى هـذه الشـاكلة، 

مبسـتقبلها  تدريجيًـا  تفّكـر  نـور  وبـدأت 

الشـخي بالتزامـن مـع نزوحهـا وعائلتها 

اإلحباطـات  "بـدأت  تضيـف  دمشـق،  إىل 

تتاىل وتتكرر، وتسـلل إيل الشـعور بالعجز، 

بفقـد الـدور الـذي كنُت أشـارك مـن خاله 

بــ )العمل السـلمي(، وصـارت أدوات الثورة 

التـي  األدوات  عـن  مختلفـة  األرض  عـى 

أمتلكها… السـاح سـيّد املوقـف، وأنا أرفض 

حملـه كليًا ومقتنعـة بأن دخولـه للثورة كان 

لها". تدهـور  أكـرب 

تعيـش نور يف دمشـق حتـى اآلن، وتقول إن 

مسـألة االنتقـال ملنطقة محررة تعـاود العمل 

الثـوري فيهـا موجـودة دامئًـا، "لكـن ذلـك 

يعنـي خافًا شـديًدا مـع أهيل قـد يصل إىل 

قطيعتهـم متاًمـا، ورغـم أن حيـايت الثورية 

عمـيل  خـال  مـن  أننـي  إال  معدومـة،  اآلن 

التطوعـي أحـاول أن أغـر ظـروف النـاس 

إليـه بعـد  لألفضـل وهـو مـا كنـا نسـعى 

مرحلـة إسـقاط النظـام".

ونتيجـة لذلـك كلـه اسـتأنفت نـور حياتهـا 

الجامعيـة، وتوضـح "أحـاول أن أبني نفي 

علميًـا، ورغـم تخلّفـي عـن جامعتي أسـعى 

العليـا  الدراسـات  ومتابعـة  اآلن  للتخـرج 

يف إحـدى الـدول األوروبيـة، نحـن هنـا يف 

سـوريا نعيـش يف ثقب أسـود، ميـر الوقت 

علينـا دون أن نطـور ذواتنـا"، وهـي بذلـك 

تسـعى أن يكـون بني يديهـا ما تقدمـه للبلد 

عندمـا يتـاح لهـا ذلك مجـدًدا.

أول  بـني  أولوياتهـا  يف  االختـاف  وعـن 

عامـني مـن الثـورة واآلن، تـرى نـور "يف 

أول عامـني كان هـديف إسـقاط النظـام، كنا 

نعتقـد أن األمـور سـهلة لدرجـة اسـتنزفنا 

معهـا أوراق حراكنا السـلمي يف أول عامني، 

اليـوم أولويـايت أن أبني ذايت وفق اسـتقرار 

نسـبي ألقدم جهـًدا مسـتداًما للثـورة". 

محمد: مازلنا مستمرين
محمـد، طالـب هندسـة زراعـة مـن مدينـة 

دومـا يف الغوطـة الرقيـة، شـارك بالثورة 

مـن يومهـا األول، لكـّن نزوحه املتكـرر عنها 

جعـل حياتـه الثورية متّر مبرحلة "سـبات"، 

أتابـع  أن  حينهـا  "حاولـت  يسـميها،  كـا 

املجتمـع،  يف  مجـدًدا  وأنخـرط  دراسـتي 

لكننـي مل أسـتطع، كنت أشـعر بخطـر كلا 

مررت عـى الحواجـز، عندها قـررت العودة 

إىل دومـا ومل تكـن قـد حـورصت بعـد".

عـاد محمـد إىل مدينتـه "املحـررة" يف آذار 

2013 بشـكل نهـايّئ، تـاركًا خلفـه جامعته 

وأحامـه بالتخـّرج، وبـدأ التفكـر بطريقـة 

"خضعـت  لبلـده،  بالعمـل  فيهـا  يشـارك 

حمـل  مـن  متكننـي  عسـكريّة  لتدريبـات 

السـاح والدفـاع عـن نفـي عنـد الحاجة، 

لكـن إصابتـي يف قدمـي جعلـت انخراطـي 

بالعمـل املسـلح أمـرًا مسـتحيًا".

الطبّـي،  العمـل  تحـول قـرار محّمـد نحـو 

وتلّقـى تدريبًـا ليصبـح مـن املسـعفني يف 

النقـاط الطبيـة، ويقـول "أنـا أسـكن اليوم 

يف النقـاط الطبية، أحيانًا يكون ذلك بسـبب 

ضغـط أعـداد الجرحى بعـد إحـدى املجازر، 

وأحيانًـا لعدم رغبتـي بالعودة ملنـزيل فارًغا 

بعـد خـروج أهـيل من سـوريا".

"ال خيـار لنا إال االسـتمرار"، يضيـف محّمد، 

فحياتـه يف منطقـة محـارصة تعنـي وجود 

واجبـات أكـر بكثـر مـن اإلمكانيـات، مـا 

يحتّـم عليه البقـاء لتقديم ما ميكنه املسـاعدة 

بـه، ويضيف "البقـاء هنا مل يعـد من منطلق 

ثوري فحسـب، بل إنسـاين بشـكل أسايس".

كانـت أولويـات محمد فيا مـى أن يتخّرج 

مـن الجامعـة، لكنها اليـوم بعيـدة كل البعد 

أن  املرحلـة  هـذه  يف  "أولويـايت  هـذا  عـن 

أسـاهم بتخفيـف األمل وجعل ظـروف الحياة 

أفضـل هنـا، سأسـتمر بهـذا حتـى ينكـرس 

دراسـتي  وأتابـع  أهـيل  ويعـود  الحصـار 

وحيـايت".

ميس: أحالم بحجم الوطن
كحـال نـور، كانـت ميـس مـع الثـورة يف 

مخيـم الرمـوك، تفـّرغ تـام للعمل السـلمي 

ونشـاطاته جعلهـا تلغـي كل زوايـا حياتهـا 

كنـت  أننـي  أتوقـع  "ال  وتقـول  األخـرى، 

سـأتخرج مـن الجامعـة لـو مل أتخـرج منها 

قبـل الثـورة، كنت أشـارك بكل ما أسـتطيعه 

مـن وقـت وجهـد". دخلـت الثـورة إىل كل 

جوانـب حيـاة ميس يف تلـك الفـرة، وتتابع 

الشـخصية  أذكـر أي يشء مـن حيـايت  "ال 

عـى  تعرفـت  أننـي  حتـى  عنهـا،  ينفصـل 

زوجـي الحـايل خال عمـل ثوري مشـرك، 

أحامنـا كانـت بحجـم وطـن".

متثّلـت أولويات ميس يف تلـك املرحلة بزيادة 

الوعـي لدى النـاس بحقوقهم وتوسـيع رقعة 

املشـاركني، بحسـب توصيفهـا، األمـر الـذي 

دفعهـا ومحيطهـا الثـوري لتنظيم جلسـات 

ثقافية "كنا نحر جلسـات توعية سياسـية 

وتاريخيـة ونقـرأ كتبًـا تتعلـق بهـا، ككتـب 

الثـورات  مـن  ودروس  السـلمية  األنشـطة 

السـابقة كفصـل الثـورة الفرنسـية يف كتاب 

الحضـارة". قصة 

أملانيـا منـذ شـهرين يف  تعيـش ميـس يف 

الدراسـة،  ومتابعـة  زوجهـا  لعـاج  رحلـة 

فهـي  اختلفـت،  اليـوم  "أولويـايت  وتقـول 

تنحر بتخصي بشـكل أكـرب يف مجايل، 

ألمتكـن مـن تقديـم يشء بإمكانـه أن يصنع 

فرقًـا، باإلضافـة ملسـاعدة الاجئني إنسـانيًا 

. " هنا

من التظاهر إلى الصحافة
وطالـب  مـدّون  وهـو  طريـف،  يخربنـا 

ينتظـرون  كانـوا  أنـه وأصدقـاءه  جامعـي، 

الثـورة يف سـوريا  إشـارة الشـتعال رشارة 

مدينتهـم  يف  املظاهـرات  تنظيـم  ليبـدؤوا 

حمـص، "كنا نشـجع من حولنا عـى النزول 

والتظاهـر، وإن مل يكـن لدينـا رؤيـة ملا بعد 

السـنة  خـال  ذلـك  كان  للشـارع،  النـزول 

تقريبًـا". الثـورة  مـن  األوىل 

بعـد  املظاهـرات يف حمـص  وتـرة  خّفـت 

اقتحـام بابا عمـرو األول، لكنهـا بقيت تتنقل 

مـن حّي آلخـر، وهنا بـدأ طريـف وأصدقاؤه 

بتنظيـم أنواع مختلفة من النشـاطات، إىل أن 

تفككـت املجموعـة بعدها، ويقـارب ما حصل 

مـع املجموعة بحـال الثـورة، "املجموعة التي 

كنـت أنتمـي إليهـا بـات حالها كحـال الثورة 

اليـوم، فمؤسسـها اغتيـل، آخـرون اعتقلـوا، 

الحيـاة نجـا  ومـن بقـي منهـم عـى قيـد 

مسـافرًا". بنفسه 

هنـا انتقل طريـف للمجـال اإلعامـي بحكم 

خربتـه بالتدويـن والكتابـة، لنقل مـا يجري 

ونقـل  الكتابـة  عـى  "ركّـزت  حمـص،  يف 

الواقـع، أتابـع وأراقـب مـا يجـري وأكتـب 

مقـاالت للصحـف الثوريـة، تزامـن هـذا مع 

التضييـق  بسـبب  باملنـزل  التـام  التزامـي 

العسـكري عى حمـص، نتيجة لذلـك أهملت 

دراسـتي كليًـا لعامني متتاليـني مل ألتزم فيها 

حتـى باالمتحانـات الجامعيـة".

أطباء يطالبون 
بهدنة إنسانية 

في مدينة 
دوما

25 تشرين 
األول 2015 

)تنسيقية 
دوما(

ندوة على هامش عرض فيلم "غاندي الصغير" في مدينة اسطنبول
 31  كانون األول 2015 - )عنب بلدي(

لم يتوقع كثير من السوريين عندما حملوا راية الثورة أن يطول بهم األمد ألكثر من بضعة أشهر، استمدوا أملهم وتوقعاتهم من تجارب الربيع 
العربّي السابقة، ومن نواميس كونية تقول إن الحق ينتصر، وكان ذلك كفياًل بتكريس وقتهم جله لما يؤمنون به.

فتجاهلوا زوايا حياتهم كلها إال العمل الثورّي، التعلم والعمل والزيارات والترفيه عن النفس، كله توقف "مؤقًتا"، بشعارات من قبيل "ال دراسة 
وال تدريس حتى يسقط الرئيس"، ريثما يحققون الهدف وتنتصر ثورتهم، وهكذا تخلف كثٌر عن دراستهم الجامعية أو أعمالهم لعام، أو عامين، 

لكن هل استمر ذلك حتى اللحظة؟ وما هي أولويات ناشطي الثورة األوائل اليوم؟

تحـّول معظـم الناشـطني املقربـني مـن 

سـنوات  بعـد  املسـلح  للعمـل  طريـف 

ثـاث مـن التصعيـد عـى حمـص، فيا 

سـافر آخرون، وكان الخياران مستبعدان 

بالنسـبة له حسـب قوله، "العمل املسـلح 

ال يتقاطـع معـي البتة، كذلك السـفر يف 

ذلك الوقت، لـذا تابعت بعمـيل الصحفي 

للجامعة". لعـوديت  باإلضافـة 

اضطـر طريف للسـفر إىل تركيا منذ عام 

لتخلفـه عـن الخدمـة العسـكرية، لكّنـه 

اسـتمر مبـا كان يقـوم بـه يف حمـص، 

ويضيـف "اليـوم أحـاول تحسـني أدايئ 

الصحفـي وفهمـي للسياسـة واملجتمـع، 

أعمـل حاليًـا مـع أحـد مشـاريع التوثيق 

لجميـع مـواد الثـورة الرقمية، ومـا زلت 

أكتـب مـواد الـرأي بـني حـني وآخر".

يـرى طريـف أن املرحلة الراهنـة يجب أن 

تكـون للعمل عـى تطوير الـذات لتقديم 

األفضـل الحًقا، ويـردف "العمـل لثورتنا 

بـات اسـراتيجيًا، ومل يعـد متوقًفـا عى 

املسـار  أن  أسـبوع وال شـهر، وإدراكنـا 

الحـرب  لحالـة  فعـًا  وصـل  السـوري 

دورنـا  معرفـة  علينـا  يحتّـم  الدوليـة 

وإمكانياتنـا، لئـا نكـون مجـرد حطـب 

املرحلة". لهـذه 

نـور، ميـس، محمـد، وطريـف، أربعـة 

يف  واحـٌد  عمـٌل  جمعهـم  ناشـطني 

السـنوات األوىل مـن الثـورة، األولويـات 

تشـتّتهم  ورغـم  عينـه،  والحلـم  ذاتهـا 

وغربهـا،  األرض  رشق  يف  الظاهـرّي 

مايـزال كّل منهـم يؤمـن أنـه يعد نفسـه 

تأخـر. الغـد، مهـا  لـدور منتظـر يف 

"حتى ال نكون حطًبا 
للمرحلة"

http://www.enabbaladi.org/archives/62758
http://www.enabbaladi.org/archives/62758
http://www.enabbaladi.org/archives/62758
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د. كريم مأمون 

ما هي الثآليل الجلدية؟
هـي أورام جلديـة غـر رسطانيـة تصيـب 

طبقـات الجلـد العليـا، وهـي عبـارة عـن 

إصابة فروسـية معدية، يسـببها الفروس 

الحليمـي البـري HPV، وهي ذات صفات 

مختلفة من حيث الشـكل والحجـم والقوام 

نوعها. اإلصابة حسـب  ومـكان 

أنهـا  إال  األعـار،  الثآليـل كافـة  وتصيـب 

أكـر شـيوًعا عند طـاب املـدارس، وميكن 

أن تظهـر عى أي جـزء من أجزاء الجسـم، 

األصابـع  عـى  تشـاهد  مـا  أكـر  لكنهـا 

واليديـن والقدمـني.

ما هي أنواع الثآليل الجلدية؟
الثآليل الشـائعة: تكون مرتفعة عى شـكل 

قبة صغرة، ولها سـطح خشـن يشبه رأس 

نبـات الزهـرة، بلـون رمـادي، وحيـدة أو 

متعـددة، واألماكـن األكر تعرًضـا لإلصابة 

بهـا هي األطـراف، خاصـة األصابع، وظهر 

والركبتني. واملرفقـني،  الكفني، 

الثآليـل األخمصيـة: تظهـر يف باطن الكف 

ثآليـل مقلوبـة  القـدم، وهـي  أخمـص  أو 

ناجمـة عـن الضغط املسـتمر أثنـاء املي، 

وغـر مرتفعة عن سـطح الجلـد، قد تكون 

مفـردة أو متعـددة، وقـد تكـون مؤملـة إذا 

كانـت عـى مواقـع الضغط.

الثآليـل املسـطحة: صغـرة بحجـم رأس 

تتميـز  وطريـة،  مسـطحة  الدبـوس، 

أصفـر  أو  ولـون زهـري  ناعـم،  بسـطح 

قريـب مـن لـون الجسـم، وهـى تصيـب 

الوجـه والرقبـة وأحيانًـا السـاعد، وقد ال 

متيـز بسـهولة عـن النمـش أو النتـوءات 

الزهميـة، ويظهـر الكثر منهـا يف الوقت 

نفسـه، وتظهـر أحيانًـا عـى شـكل خط 

انتشـارها  ويكـون  كوبـرن(،  )ظاهـرة 

ورسيًعـا. مفاجئًـا 

الثآليـل الخيطيـة: إصبعيـة الشـكل، متيل 

للشـفافية، تظهـر عـادة عى العنـق وعى 

الوجـه حـول الفـم والعينني.

التـي  املفـردة  منهـا  املخاطيـة:  الثآليـل 

تصيب اللسـان وباطـن الخدين والشـفاه، 

الحليمـي  بالـورم  )تسـمى  واملنتـرة 

الفمـوي( وتظهـر عـى شـكل حطاطـات 

صغرة ثؤلوليـة، لونها مييـل إىل البياض، 

وتنتـر داخـل الفـم.

الرجـال  عنـد  تظهـر  التناسـلية:  الثآليـل 

والنسـاء، و تظهر عى األعضاء التناسـلية 

طريـة  نتـوءات  بشـكل  الـرج،  وحـول 

رطبـة، زهريـة اللـون، مفـردة أو متعددة.

كيف تحدث العدوى؟
عـن  آلخـر  شـخص  مـن  الثآليـل  تنتقـل 

طريـق العـدوى الفروسـية، ومتتـد فرة 

الحضانـة لعدة أسـابيع، لكـن اإلصابة غر 

شـديدة العـدوى، فـا يشـرط أن تنتقـل 

ملجـرد ملـس الثؤلـول، وإمنـا غالبًـا تحتاج 

للتـاس الصميمـي مـع شـخص مصـاب. 

كا تحـدث عـدوى ذاتية عند حـك الثؤلول 

فتظهـر عـدة ثآليـل جديدة.

وجـود  عنـد  العـدوى  خطـر  وبـزداد 

بنقـص  اإلصابـة  أو  الجلـد  يف  تشـققات 

املناعـة، كـا أن األطفـال املعتاديـن عـى 

قضـم األظافـر أو تقطيـع نتـوءات الجلـد 

حـول األظافـر يكونـون أيًضا أكـر عرضة 

لإلصابـة بــثآليل رؤوس األصابـع وحول 

األحذيـة  ارتـداء  فـإن  وكذلـك  األظافـر، 

الضيقـة، وارتـداء األحذيـة بـدون جوارب، 

واملـي باألقـدام العاريـة حـول املسـابح 

العـدوى  تزيـد  العامـة  الحامـات  ويف 

األخمصيـة. بالثآليـل 

أمـا بالنسـبة للثآليل التناسـلية فإنها تنتقل 

وهـي  الجنسـية،  املارسـة  طريـق  عـن 

شـديدة العـدوى، وال تظهر عى الشـخص 

إال بعـد مـرور ثاثـة أشـهر أو أكـر بعـد 

التقـاط العدوى، مـا يجعله ينقـل العدوى 

لغـره يف هـذه الفرة.

ماذا عن العالج؟
يشـفى حوايل ربـع الحـاالت عفويًـا دون 

عـاج خال سـتة أشـهر، ويشـفى نصفها 

تقريبًـا خـال عامـني، إال أن العـاج قـد 

يـرسع الشـفاء، وهنـاك طرق عـدة للعاج 

الحالة: حسـب 

فالثآليل الشـائعة تعالج بالدهـن املوضعي 

مبسـتحرات تحـوي حمـض الصفصاف 

أن  وميكـن  أيـام،  لعـدة   Salicylic Acid

تعالـج بالتجميـد بالربودة الشـديدة مبادة 

اآلزوت السـائل، أو التجفيـف الكهربـايئ.

العـاج  صعبـة  األظافـر  حـول  والثآليـل 

عـادة، ويتـم بالتجفيـف الكهربـايئ، لكن 

النكـس شـائع.

كذلـك تعالـج الثآليـل األخمصيـة بالدهـن 

مبسـتحرات حمـض الصفصـاف، وعند 

فشـل العـاج يلجـأ السـتئصالها جراحيًا.

مبسـتحرات  الوجهيـة  الثآليـل  وتعالـج 

حمـض الصفصـاف أو بالتجميـد باآلزوت 

. ئل لسا ا

فيمكـن  الرطبـة  التناسـلية  الثآليـل  أمـا 

بــالتطبيق  فعـال  بشـكل  معالجتهـا 

يف  البودوفللـني  ملحلـول  املوضعـي 

15ـ25%. الكولوديـون 

ويسـتخدم الليـزر ملعالجـة معظـم الثآليل 

املتكـررة والكثـرة )الشـائعة ومـا حـول 

الظفـر والرطبـة واألخمصيـة(.

باإليحـاء، عـن  العـاج  أحيانًـا  يتـم  كـا 

طريـق قـراءة القـرآن أو القيـام بطقـوس 

غـر  أشـخاص  بذلـك  ويقـوم  معينـة، 

األطبـاء.

ما هي الحاالت التي تستوجب 
مراجعة الطبيب؟

إصابـة األطفال الصغـار، إصابـة أكر من 

مكان مـن الجسـم، تكاثـر الثآليـل برسعة 

حـول  تـورم  وجـود  املظهـر،  مشـوهة 

الثؤلـول، وجـود أمل أو احمـرار أو نزف أو 

نـز قيحـي مـن الثؤلـول، يف حـال الثآليل 

الوجهيـة أو التناسـلية.

الثآليل الجلدية.. أشَيع األورام الحميدة

تقنية الوقت المستقطع مع األطفال..

هل تنفع مع األطفال؟
أسماء رشدي

أم أحمـد تسـأل: أسـتخدم تقنيـة الوقـت 

املسـتقطع مع ابنـي الذي يبلـغ من العمر 

التـرصف،  يـيسء  كلـا  سـنوات  ثـاث 

ولكـن أرى أنهـا ال تعمـل وال فائـدة منها، 

هـل هنـاك خطـأ يف تطبيقـي لها؟

الوقـت املسـتقطع )وقـت العقـاب(، هي 

تقنيـة مـن تقنيـات التأديـب واالنضباط 

التـي غالًبـا مـا تسـتخدم بطريقـة غـر 

فعالـة، فالفكـرة منها هي إعطـاء الطفل 

يف  والتفكـر  للجلـوس  الوقـت  بعـض 

الترصفـات غـر املرغوبة عقـب ارتكابها.  

كيف يمكنك تطبيق التقنية؟
بتـرصف  قيامـه  عنـد  الطفـل  أخـربي 

خاطـىء بأنـه قـد ارتكـب خطـأ بهـدوء 

أخـرى.  عبـارة  أي  إضافـة  ودون  تـام، 

إىل  برفـق،  لكـن  بحـزم،  خذيـه  بعدهـا، 

كـريس )يفضـل أن يكـون عالًيـا بحيـث 

أو ركل  األرض  الطفـل ملـس  ال يسـتطيع 

الحائـط بقدميـه(، واتركيـه يجلس هناك.

ال ترسـليه إىل غرفتـه، فأنـت بحاجة إىل 

مراقبتـه، كـا ال يجـب أن يكـون هنـاك 

تشـتت  قـد  التـي  األشـياء  مـن  العديـد 

والرتكيـز. االنتبـاه 

إذا قـام الطفـل مـن مكانـه، أعيديـه إليه 

فوًرا، ثـم ارشحي له أن الوقت املسـتقطع 

سـيبدأ فقـط عندما يجلـس مكانه. ضعي 

يـدك عىل سـاقيه لتشـجيعه عـىل البقاء 

جالًسـا. ال ترتكيـه ينـزل عن الكـريس إذا 

قـال إنـه آسـف، عليـه أن يجلـس صامًتا 

أواًل. ال تتحـديث إليـه أثنـاء فـرتة العقاب 

وال تسـمحي ألحـد آخر بـأن يتحـدث إليه 

املحـدد،  الوقـت  انقضـاء  وعنـد  أيًضـا. 

سـامحيه  ثـم  يعتـذر  أن  منـه  اطلبـي 

وانـيس املوضـوع.

إىل  الرسـالة  تصـل  سـوف  الوقـت  مـع 

هـذه  تطبيـق  يف  القاعـدة  إن  طفلـك. 

التقنيـة هـو عـزل الطفـل دقيقـة واحدة 

لكل سـنة مـن العمر يف الوقت املناسـب، 

ومـن ثـم بعـد انتهـاء هـذه املـدة يعـود 

الوالـدان إىل الطفـل ملراجعة السـبب وراء 

هـذا التـرصف مـع طفلهـم.

هل تصلح هذه الطريقة؟
يبقـى السـؤال هل هـذه الطريقـة تصلح 

للتعامـل مـع الطفـل بعمر ثاث سـنوات 

بشـكل فعـال؟ بعـض الخـرباء يعتقدون 

إذا  فعالـة  تكـون  الطريقـة قـد  أن هـذه 

اسـتخدمت بطريقـة صحيحـة، وميكـن 

اسـتخدامها لتهدئة األطفال ذوي النشاط 

املفـرط عـن طريق عزلهـم وإخراجهم من 

املوقـف الذي هم فيـه، رشيطـة أن يكون 

هناك متابعة يف اسـتخدام هـذه التقنية.

عنـد  زمنـي  مؤقـت  اسـتخدام  يفضـل 

الطفـل  مـع  التقنيـة  هـذه  اسـتخدام 

بهـذا العمـر، ألن األطفـال غـر قادريـن 

سـبيل  عـىل  بعـد.  الوقـت  فهـم  عـىل 

إننـي سـوف  لـه:  القـول  املثـال ميكنـك 

أعـود للتكلـم معـك عندمـا يـرن املؤقـت. 

فمفهـوم الزمن عنـد الكبـار يختلف كثرًا 

األطفـال. عنـد  الزمـن  مفهـوم  عـن 

إن إعطـاء الطفـل هـذا الوقـت قـد يكون 

مفيـًدا يف التعلـم أكـرث مـن االسـتجابة 

الوالـدان.  ميارسـها  قـد  التـي  املبـارشة 

التقينـة فعالـة  أحيانًـا قـد تكـون هـذه 

للوالديـن أنفسـهم، ألنهـا قـد تسـاعدهم 

يف تهدئـة أعصابهم قبل اللجـوء للتحدث 

مـع الطفـل عا بـدر منه من سـلوك غر 

مقبـول. حـاويل أن ترشحي له مـا ارتكبه 

من خطـأ بعبـارات بسـيطة يكون قـارًدا 

فهمها. عـىل 

إن تعليـم الطفل مـا الذي عليـه القيام به 

أكـرث فعاليـة مـن تعليمـه ما الـذي يجب 

عدم القيام به. عىل سـبيل املثـال، إذا كان 

يرمـي الكـرة يف املنـزل، ميكنـك القـول: 

نحـن نلعب بالكرة خـارج املنـزل، بداًل من 

القـول: ال تـرم الكرة داخـل املنزل.

االنضبـاط  طـرق  مـن  طريقـة  أي  إن 

والرتبيـة ميكـن أن تكـون أكـرث فعاليـة 

قـدرة  أكـرث  الوالـدان  يكـون  عندمـا 

الخاصـة،  مبشـاعرهم  التحكـم  عـىل 

بهـدوء. والتـرصف 

تعتبر اإلصابة بالثآليل من اإلصابات الجلدية الشائعة، ومع أن معظم الحاالت هي حاالت سليمة، إال أنها قد تسبب إزعاًجا للمصاب، كما أن حالة 
النزوح التي يعيشها السوريون وقلة توافر الخدمات الطبية قلل من فرص مراجعة مراكز عالج األمراض الجلدية، لذلك ال بد من التعريف بهذه الحالة 

المرضية وطرق عالجها.

الثآليل الشائعة 
تكون مرتفعة على 

شكل قبة صغيرة، 
ولها سطح خشن 

يشبه رأس نبات 
الزهرة، بلون رمادي، 

وحيدة أو متعددة، 
واألماكن األكثر 

تعرًضا لإلصابة بها 
هي األطراف، خاصة 

األصابع، وظهر 
الكفين، والمرفقين، 

والركبتين.

http://www.enabbaladi.org/archives/62768
http://www.enabbaladi.org/archives/62768
http://www.enabbaladi.org/archives/62768
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أعلنـت رشكـة جوجـل نيتها التـربع بقيمة 

5.3 مليـون دوالر، عـى شـكل 25 ألـف 

يف  الاجئـني  عـى  توزعهـا  "البتـوب" 

أملانيا ملسـاعدتهم بـ "إعـادة االتصال" مع 

األهـل كـا أوردت يف مدونتهـا الرسـمية، 

االثنـني 25 كانـون الثـاين.

جهـاز  ألـف   25 جوجـل  سـتوزع 

الخريـة  الجمعيـات  عـى   Chromebook

العاملة يف أملانيـا، والتي تتصل مع الاجئني.

فولـر،  كاجلـني  بحسـب  املبـادرة  هـدف 

املختصـة   ،Google.org منظمـة  مديـر 

مبشـاريع غوغـل حـول العامل، هـو التأكد 

مـن أن الاجئـني ميتلكـون األدوات التـي 

يحتاجونهـا ملواصلـة حياتهـم الطبيعيـة.

"بعـد أن مـروا برحلـة خطـرة، أول يشء 

سـيحتاجونه هو إيجـاد ملجأ يـأوون إليه، 

كتـب  الازمـة" كـا  والعنايـة  والطعـام 

مـا  رسعـان  "لكـن  التدوينـة،  يف  فولـر 

سـيحتاجون تعلـم اللغة املحليـة، وتطوير 

مهاراتهـم للعمـل يف بلـد جديـد، وإيجاد 

هـذا  كل  دراسـتهم،  إلمتـام  مـا  طريقـة 

يف محاولـة السـتعادة وإعـادة االتصـال 

بالحيـاة التـي كانـت لديهـم مـن قبـل".

كمبيوتـرات  هـي   Chromebook أجهـزة 

تحـوي  التكلفـة  منخفضـة  محمولـة 

تطبيقـات مختلقـة تعتمـد عـى اإلنرنت.

25 ألـف جهـاز Chromebook هـو رقـم 

صغـر مقارنـة مـع مـا يقـارب املليـون 

مـن طالبـي اللجـوء املسـجلني يف أملانيـا 

عـام 2015، مـن بينهـم سـوريون، ولهذا 

السـبب يعمـل مـروع "إعـادة االتصال" 

عـى العمـل مع املؤسسـات غـر الربحية، 

مقاهـي  إنشـاء  الحًقـا  املمكـن  ومـن 

لإلنرنـت أو تنظيـم الفعاليـات التعليميـة 

لألطفـال. 

وكجـزء مـن هـذا التعـاون أعطـت رشكـة 

االتصـاالت Deutsche Telekom املحليـة 

اإلنرنـت،  باقـات  أسـعار  عـى  خصـًا 

اإلخبـاري،   wired.com موقـع  بحسـب 

ويتقاطـع املروعان بشـكل كبر، خاصة 

إىل  تحتـاج   Chromebook أجهـزة  وأن 

االتصـال باإلنرنـت بشـكل دائم لتشـغيل 

معظـم التطبيقـات فيهـا.

"إعـادة  مـروع  الراهـن،  الوقـت  يف 

االتصـال" يعمـل فقـط يف أملانيـا، ولكـن 

وفًقـا لفرانـك سـكوت مديـر الحملـة "إذا 

حالفنـا الحـظ، هنـاك احتال أن نتوسـع 

لبلـداٍن أخـرى".

وهذه ليسـت املـرة األوىل التـي تتربع فيها 

وجمعـت  أوروبـا،  يف  لاجئـني  جوجـل 

لدعمهـم قرابـة عـرة مايني يـورو، عرب 

حملـٍة أطلقتهـا يف أيلـول 2015.

تميم عبيد 

أصبح املشـهد الرقمـي ووسـائل التواصل 

اليوميـة،  حياتنـا  مـن  جـزًءا  االجتاعـي 

 statista.com ويبـني موقـع اإلحصـاءات

النشـطني  فيسـبوك  أن عـدد مسـتخدمي 

شـهريًا بلغ 1.55 مليار مسـتخدم، و303 

و400  تويـر،  ملوقـع  مسـتخدم  مليـون 

مليـون مسـتخدم ملوقـع انسـتغرام.

االجتماعي بدون "اجتماعية"
االجتاعـي  التواصـل  وسـائل  أن  مـع 

توفـر التواصـل والتشـارك بـني النـاس، 

فإنهـا ال تسـمح لهـم باالنخـراط وجًهـا 

بشـكل  البعـض  بعضهـم  مـع  لوجـه 

عـى  العاقـات  فـإن  وبالتـايل  يومـي، 

بحسـب  جـًدا،  سـطحية  تكـون  الشـبكة 

معجـم  يف  "االجتاعيـة"  تعريـف 

"مريـام وبسـر"، والـذي ينـص عـى 

أنهـا "االتصال أو االشـراك بالنشـاطات 

النـاس وقتهـم  املختلفـة، حيـث يقـي 

بالتكلـم مـع بعضهـم البعـض ويتعاونوا 

إنجازهـا". عـى 

أكثر إلهاًء عن التواصل الحقيقي
أننـا  باالعتقـاد  أنفسـنا  نخـدع  نحـن 

نسـتطيع القيام بعـدة مهـام يف آن واحد، 

إذ ترفنـا وسـائل التواصـل االجتاعـي 

عـا يحـدث حولنـا.

 marketingcharts وبحسـب تقرير ملوقع

ميـي األمريـيك ثـاث سـاعات يوميًـا 

كمعـدٍل  االجتاعيـة،  الشـبكات  عـى 

وسـطي، وهـو قـدر كبـر باملقارنـة مـع 

مـا يقضيـه مـن وقـت يف العمـل أو يف 

املدرسـة أو سـاعات النـوم. هـذا أمـر قـد 

يؤثـر عـى األطفـال سـلبيًا لرفـه اآلباء 

عن إنشـاء محادثـات هادفة مـع أطفالهم، 

أو إعطائهـم االهتـام الكامـل.

وكاالت  تعـد  مل  الرقمـي،  العـر  يف 

األنبـاء مصـدر األخبـار العاجلـة، فكثرًا 

يف  الكـربى  األحـداث  عـن  نسـمع  مـا 

عـرب  العـامل  يف  حتـى  أو  مجتمعنـا 

التواصـل. وسـائل 

وميكـن معرفـة أكـر مـن ذلـك، مثـل أن 

صديقـك منـذ الصغـر، الـذي مل تـره منذ 

عريـن عاًمـا، يـأكل خبـز النخالـة هـذا 

الصبـاح، وقـد يسـأل أحـد الصبيـان أمه: 

"ملـاذا يـا أمـي تأخذيـن صـوًرا لإلفطـار 

الفيسـبوك؟" يف  وتضعينهـا 

هل لديك حًقا 3000 صديق؟
تشـر إحـدى الدراسـات األمريكيـة، التي 

نرتها شـبكة CBC، أن وسـائل التواصل 

تؤثـر عـى مفاهيمنـا حـول  االجتاعـي 

بسـبب  الحميمـة،  والعاقـة  الصداقـة 

اإلحسـاس باالنتاء للمجتمـع الذي نعاين 

أنهـا  رغـم  االفـرايض،  العـامل  يف  منـه 

خالية مـن االتصـال الشـخي والتفاعل.

عندمـا يُظهـر ممثـل كوميـدي مشـهور 

يسـأله  فيسـبوك  موقـع  عـى  صفحتـه 

 3000 أحـد األطفـال: "هـل لديك حًقـا 

املنشـورة  للدراسـة  ودعـًا  صديـق؟"، 

مـن  البالـغ  الصبـي،  قـال   "CBC" يف 

أريـد  أكـرب  "عندمـا  عاًمـا،   11 العمـر 

يف  الجميـع  مـع  صداقـات  أكـون  أن 

فيسـبوك".

متوسـط عدد أصدقاء  مسـتخدم  فيسـبوك 

300 صديـق، ولكـن هـل كلهـم  حـوايل 

أصدقـاء فعًا؟ هـل نحن حًقـا بحاجة إىل 

تبـادل الكثـر مـن حياتنـا مـع الكثر من 

النـاس يف وقـت واحد؟

اإلعـام  صـورة  تشـويه  النحـاول 

أكـر  نكـون  أن  نريـد  إمنـا  االجتاعـي، 

الرقميـة  حياتنـا  تـوازن  ألهميـة  إدراكًا 

عـى اإلنرنـت، ونعيد التفكـر يف الوقت 

عليهـا. نرفـه  الـذي 

كتاب

تعترب روايـة "الغريـب" أللبر كامو 

إحـدى أشـهر الروايات عاملًيـا، كتبها 

باللغة الفرنسـية عـام 1942، ونُقلت 

عـام  اآلداب  دار  قبـل  مـن  للعربيـة 

1990، برتجمـة لعايـدة إدريس.

العبثـي  للمذهـب  الروايـة  تنتمـي 

يف األدب، وقـد كتبهـا كامـو ضمـن 

فلسـفته  تصـف  مؤلفـات  سلسـلة 

الخاصـة. 

تجـري أحداث "الغريـب" يف الجزائر 

هـو  وبطلهـا  كامـو،  ُولـد  حيـث 

مرسـو فرنـيس الجنسـية، وعـىل 

لسـانه سـنقرأ األحـداث واملشـاعر، 

سنعيشـها. ومعـه 

التـي  الروايـة،  تلخيـص  أردنـا  إن 

بجملـة  صفحـة،   150 مـن  تتألـف 

"اليـوم  نقـول  أن  فيمكننـا  واحـدة 

ماتت أمـي، أو رمبا ماتـت باألمس.. 

التـي  العبـارة  وهـي  أدري"،  لسـت 

اسـتهّل بهـا كامـو الروايـة، لتعـرب 

عـن الخصلـة النفسـية األهـم التـي 

سنعيشـها مـع مرسـو: الامباالة.

 40 إىل  املرتجمـة  الروايـة،  تبـدأ 

هـو  كـا  مرسـو  أم  بوفـاة  لغـة، 

واضـح يف االقتبـاس، وبـردة فعلـه 

البـاردة، أو املنعدمـة، عـىل وفاتهـا 

مـن  مهـًا  جانًبـا  توضـح  والتـي 

شـخصيته، فمرسو إنسـان ال يجيد 

التظاهـر، ويتـرصف وفق مشـاعره 

وأحاسيسـه، لـذا ال ميانـع أن يتناول 

القهـوة والسـجائر أمـام جثان أمه 

مـادام بحاجـة لذلـك.

ال يحّبـذ مرسـو شـيًئا، وال يرفـض 

باملقابـل شـيًئا آخـر، ال بـكاء عـىل 

ميـت وال فرح بلقـاء عزيـز، ال دفاع 

عـن النفـس وال رغبة بالنجـاة، حتى 

قولـه للحقيقـة يظهـر بسـلبية وال 

مبـاالة واضحـة مبـا قـد تـؤدي لـه 

الحقيقة. تلـك 

القتل بالنسـبة لهـذا الغريب أمر غر 

مهـم ككل يشء، فـا قيمـة لحيـاة 

وال معنـى ملـوت، وليـس مثـة فارق 

الثانـن  أو  العرشيـن  يف  مـّت  إن 

من عمـرك، محكوًمـا باإلعدام أو يف 

رسير غرفتـك، وعبثيته هـذه تخوله 

الرتـكاب جرميـة قتـل دون تخطيٍط 

أو دافـعٍ أو معرفـٍة مبـن يقتل.

ملاذا ارتكب مرسـو جرميتـه؟ ألجل 

ال يشء!

لـذا مل يكـن  يـدري،  هـو نفسـه ال 

باإلمـكان أن يدافـع عن نفسـه أمام 

جرميـة قتـل بـاردة دون دوافـع أو 

مـربرات، وهـو الجانب العبثـي الذي 

يعـرب عـن فلسـفة ألبـر كامـو يف 

الروايـة.

هـذا الجانـب الغريـب يف شـخصية 

يتخـوف  املجتمـع  يجعـل  مرسـو 

منـه، األمـر الـذي يفقـده تعاطـف 

النـاس حولـه عنـد حاجته لذلـك، بل 

عـىل العكـس، فقـد أدانـه محيطـه 

أدانـه  مـا  أكـرث  تلـك  لغرابتـه 

ارتكبهـا. التـي  لجرميتـه 

رواية الغريب 
لـ ألبير كامو

وسائل االنقطاع االجتماعي..
هل لديك حًقا 3000 صديق؟

منذ فجر البشرية، تهكم الناس حول فكرة "الخلود". لكننا من خالل التكنولوجيا ووسائل التواصل 
االجتماعي اقتربنا إلى الفكرة من زاوية أخرى، وهي قدرتنا على التقاط كل لحظة من وجودنا 

وتخليدها في العالم الرقمي.

جوجل تتبرع لالجئين 
في ألمانيا

بـ 25 ألف "البتوب"

http://www.enabbaladi.org/archives/62750
http://www.enabbaladi.org/archives/62750
http://www.enabbaladi.org/archives/62756
http://www.enabbaladi.org/archives/62756
http://www.enabbaladi.org/archives/62760
http://www.enabbaladi.org/archives/62760
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ال تقتـرص العقود يف كرة القـدم عىل الخدمات 

التـي سـيقدمها الاعـب للنـادي خـال اللعب 

يف املسـتطيل األخـرض، وبالنسـبة لاعبـن ال 

تتوقـف عنـد الراتب الشـهري الـذي يتقاضونه 

مقابـل اللعـب وتحقيـق اإلنجازات، بـل يفرض 

رمبـا  الخاصـة،  رشوطهـم  الاعبـن  بعـض 

تضمـن حقوقهـم بعـد رحيلهم عن النـادي، أو 

توفـر لهم رفاهيـة عالية املسـتوى، أو رشوطًا 

تجاريـة يسـتفيد منهـا النـادي والاعـب عىل 

سـواء. حد 

تزيـد الـروط أو تنقـص بحسـب شـهرة الاعب 

ومسـتواه الريايض ونسـبة جمهوره حـول العامل، 

كـا تلعـب هـذه العوامـل أيًضـا دوًرا مهـًا يف 

الـروط التـي سـيفرضها النـادي عـى الاعـب، 

الـدار" بعـد توقيـع  الـذي سـيصبح مـن "أهـل 

العقـد، ومـن أبـرز هـذه الـروط:

أصدقاء نيمار في ضيافته على نفقة 
برشلونة

يشـرط الربازيـيل نيـار يف العقـد الـذي انتقـل 

اإلسـباين،  برشـلونة  نـادي  فريـق  إىل  مبوجبـه 

موسـم 2013، أن تدفـع إدارة النـادي نفقات زيارة 

أصدقائـه لـه يف إسـبانيا مـرة كل شـهرين.

وقبل برشـلونة بالـرط الغريب ليحظـى بخدمات 

نيـار املتألـق، ويقطـع الطريـق أمـام مفاوضاته 

مـع ريـال مدريد.

مكافأة مالية مقابل كل تمريرة
الـرط الغريـب يف عقد الاعـب اإليطـايل أندريا 

برلـو عنـد انتقالـه لنادي نيويورك سـيتي موسـم 

مـايل  مبلـغ  دفـع  النـادي  يفـرض عـى   ،2015

زيادة عـى الراتب الشـهري الذي يتقاضـاه برلو، 

مقابـل كل متريـرة منـه تـؤدي إىل هدف.

يلعـب برلـو يف مركـز خـط الوسـط ويعتـرب من 

أفضـل العبـي خـط الوسـط يف إيطاليا.

التسعيرة تبدأ بعد الدقيقة 20 
20 دقيقـة فقـط ميكـن لاعـب أليكس أوكسـاد 

املبـاراة  خـال  بهـا  يشـارك  أن  تشـامربلني 

الواحـدة، مـع ناديـه آرسـنال اإلنكليـزي، حيـث 

يلـزم العقـد الذي وقعـه مع النـادي عام 2011، 

أن تدفـع لـه إدارة النـادي 14 ألف يـورو مقابل 

كل مبـاراة يلعـب بهـا أكـر مـن 20 دقيقـة.

ولهـذا السـبب كان املـدرب آرسـن فينيغـر يعمـد 

ليـرك الاعـب يف الدقيقـة 72 مـن عمـر املباراة.

تسالي

أفقي

مخرع الساعة الطبية. 1

يضِحك. 2

كيف )باللهجة املرية( - من الحلويات . 3

الشعبية

فيها . 4 توضع   - )معكوسة(  ودفع  حض 

النقود من امللبس

آن - أصفو. 5

حي دمشقي ثائر - َشعر  باإلنكليزية. 6

حياة مابعد املوت - أحرف متشابهة. 7

عصفور - مسافات بعيدة. 8

متشابهان - عكس نامئة )معكوسة( . 9

مثرة تحتاج إىل عام كامل لتنضج. 10

عمودي

السورية . 1 للمعارضة  العليا  الهيئة  رئيس 

يف مفاوضات جنيف

واضع أسس علم الجرب )معكوسة(. 2

مؤسس علم الكيمياء )معكوسة(. 3

لباس )معكوسة( - حقيقي باإلنكليزية. 4

يطر بها الطائر - ارتعش. 5

ضمر . 6  - )معكوسة(  بالفرنسية  سيد 

منفضل للمتكلم

7 . - )معكوسة(  الزمان  آخر  يأتون  قوم 

فتات الصخور الناعم

لحديث . 8 وحفظًا  روايًة  الصحابة  أكر 

رسول الله

بحر - يعّول عى النجاح. 9

من أساء الله الحسنى - إليقاف تدفق املاء . 10
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الاعب 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

عشرة شــــــــــــــروط غريبة
        في عقود كرة القدم
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بيكهام شريك ناديه
ميكـن وصـف العقـد الـذي يربـط النجـم 

لـوس  بنـادي  بيكهـام  ديفيـد  اإلنكليـزي 

أنجلـوس غاكـي األمريـيك املوقـع عام 

2007، بأنـه تجـاري أكـر منـه ريـايض، 

كـا هـو واضـح يف رشوط العقـد.

نسـبة  عـى  اإلنكليـزي  النجـم  ويحصـل 

معينـة من البطاقـات املباعة لدخـول امللعب 

األمـر  وكان  الفريـق،  مباريـات  وحضـور 

مربًحـا بالنسـبة لبيكهام كا للنـادي أيًضا، 

إذ زاد معـدل الحضور مـن 15 إىل 20 ألف 

مشـجع يف كل مبـاراة.

منحة وفاء لفان بيرسي 
طلـب النجـم الهولنـدي فـان بـريس، بعد 

لعـدة  اإلنكليـزي  أرسـنال  لفريـق  لعبـه 

سـنوات، الحصـول عـى منحـة وفـاء عند 

رحيلـه عن النـادي، مقابل أن يلتـزم بالبقاء 

مـع الفريـق ألطـول فـرة ممكنة.

وبعـد مثـاين سـنوات وافقـت إدارة النادي 

عى الطلـب ووضعتـه ضمن العقـد املوقع 

مـع الاعـب، وبالفعـل حصل فـان بريس 

عنـد مغادرة أرسـنال منتقًا إىل مانشسـر 

يونايتـد عـى منحـة وفـاء قدرهـا عـرة 

يورو. مايـني 

غزو العراق يفسخ عقد المدرب برنارد 
سنج

املدربـون أيًضا لهـم رشوطهـم يف العقود 

الرياضيـة، إذ يوصـف العقـد الـذي جـاء 

سـنج  برنـارد  األملـاين  املـدرب  مبوجبـه 

 ،2002 عـام  العراقـي،  املنتخـب  لتدريـب 

بالسياسـة. ريـايض مـروط  بعقـد 

وَضمـن أحد بنـود العقـد للمـدرب األملاين 

الرحيـل والعـودة إىل باده يف حـال اندالع 

الحـرب يف العـراق، ومل متض مـدة طويلة 

عـى اسـتام املـدرب مهمـة تدريب أسـود 

الرافديـن، حتـى دخلـت القـوات األمريكية 

األرايض العراقيـة واندلعـت املعـارك هناك، 

مـا دفعه للمغادرة وفسـخ العقـد تحت هذا 

البنـد دون أي تبعات قانونيـة أو تعويضات 

. لية ما

عـىل  تفرضهـا  رشوط  أيًضـا  لألنديـة 

ودفـع  العقـود  توقيـع  قبـل  الاعبـن 

غريبـة  رشوط  بينهـا  ومـن  األمـوال، 

أبرزهـا:  نذكـر 

برشلونة يمنع سواريز من العض
برشـلونة اإلسـباين مل يغفـل عـن قضيـة 

العـض، الـذي يشـتهر بهـا األورجوايـاين 

السـوابق لويـس سـواريز، فقـد  صاحـب 

اشـرط النـادي خـال توقيـع العقـد معه 

عـى غرامـة مالية قدرهـا 200 ألـف يورو 

أسـبوعيًا يف حـال كرر الحادثـة، خاصة أن 

التعاقـد مـع النجـم األورجواياين جـاء بعد 

مـدة قصـرة مـن قضيـة العض الشـهرة 

التـي قام بهـا يف مونديال الربازيـل، والتي 

أدت إىل حرمانـه مـن اللعـب ثاثـة أشـهر 

مباريات. ومثـاين 

وقـد كـرّر سـواريز العـض أربـع مـرات، 

قبـل تعاقـده مـع برشـلونة، مـا تسـببت 

مبـاراة.  35 بحرمانـه 

ليفربول يحرم بيرنبي من التزلج
خـال تقديـم نـادي ليفربـول اإلنكليـزي 

لوسـائل  برنبـي  سـتيج  الجديـد  العبـه 

عـن  الاعـب  سـِئل   ،1992 عـام  اإلعـام 

هوايتـه املفضلـة التي سيارسـها يف وقت 

الفـراغ يف إنكلـرا، فأجـاب أنـه يتطلع إىل 

مارسـة التزلـج عـى الجليـد والقفـز من 

النـادي  إدارة  نظـر  لفـت  مـا  املرتفعـات، 

لتـدارك األمـر.

سـارعت اإلدارة إىل تضمـني بنـد إضـايف 

يف العقـد مينـع عـى الاعـب السـويدي 

ملعـب  مـن  مـر   200 مسـافة  االقـراب 

للتزلـج، خوفًـا عليـه مـن اإلصابـات التـي 

سـتحرم الفريـق مـن جهـوده.

ليفربول يمنع المشاغب من القيادة 
المتهورة 

الاعـب  ليفربـول  نـادي  إدارة  حرمـت 

اإليطايل ماريـو بالوتييل، القيـادة املتهورة 

العامـة. الطرقـات  يف 

وضمنـت إدارة النـادي البنـد يف عقـد الاعب 

صيـف 2014 لشـهرته بالشـغب واملشاكسـة 

الـرط  ويـأيت  عليـه،  السـيطرة  وصعوبـة 

للحفـاظ عـى سـمعة الاعـب واسـم ناديـه 

لعريق. ا

انتقـل الاعـب املوسـم املـايض للعـب يف 

وفـرض  اإليطـايل،  ميـان  إيس  صفـوف 

عليـه النادي الروط نفسـها التي يشـرط 

أن تتوفـر بأفـراد سـاح الجـو اإليطـايل، 

منها حظـر قصات الشـعر الغريبـة واتباع 

أسـلوب حياة أكـر محافظة عـى الصحة.

بنفيكا فريق للشجعان فقط
املعلومـة التـي تعـد األغـرب، رمبـا، هي أن 

نـادي بنفيـكا الربتغـايل يشـرط عى كل 

أن يحمـل صقـرًا  العـب ينضـم لصفوفـه 

بالتقـاط  ويقـوم  ذراعيـه  عـى  جارًحـا 

الصـور معـه أمـام الصحفيـني.

ويضـع النـادي الربتغـايل هـذا الرط يف 

الـذي  الربتوكـول،  بسـبب  العبيـه  عقـود 

الصقـر  ويوجـد  الفريـق،  عليـه  اعتـاد 

النـادي. شـعار  أعـى  الشـهر 

املجتمعـون "لجنـة تسـير" مـن  وانتخـب 

سـبعة أنديـة، عـىل أن تطلـع عـىل وضـع 

األندية األخـرى ومنشـآتها وكوادرها، بهدف 

"تذليـل العقبـات"، ووضـع هيكليـة وآليات 

العام. الريـايض  الجهـد  توحيـد 

إدارة  مجلـس  رس  أمـن  حسـون،  فـاروق 

نـادي دومـا الريـايض، قـال لعنب بلـدي إن 

"مجلـس إدارة النـادي دعـي إىل االجتـاع، 

تشـكيل  عـىل  البقيـة  مـع  خالـه  واتفـق 

لجنة لتسـير األمـور الرياضيـة يف الغوطة 

مطلقـة". وبصاحيـات  الرشقيـة 

وينتهـي دور "لجنـة التسـير" مع تشـكيل 

اللجنـة التنفيذيـة، يف فـرتة مدتهـا أربعـة 

وفـق  تعقدهـا،  جلسـة  أول  مـن  أشـهر 

حسـون، وأوضـح أن اللجنـة مكلفـة بعـدد 

مـن الواجبـات، منهـا زيـارة جميـع األندية 

يف الغوطـة الرشقيـة ، للوقوف عـىل الواقع 

الريـايض يف كل نـاٍد، واصًفا أجـواء انتخاب 

"اإليجابية". بــ  اللجنـة 

االجتاع هـو الثاين من نوعه عىل مسـتوى 

مكتـب الغوطـة الرشقيـة، بحسـب املهندس 

أغيـد عثان، عضو مجلس محافظة دمشـق 

ورئيس نـادي دومـا الريايض، والـذي اعترب 

العمـل عـىل وضـع نظـام داخـيل للرياضة 

يف الغوطـة الرشقيـة رضوريًـا يف الفـرتة 

لية. لحا ا

ووصـف عثـان، يف حديثه لعنـب بلدي، ما 

متخـض عن االجتـاع، بأنه "بداية لتشـكيل 

اتحـاد ريـايض عـام عـىل مسـتوى املناطق 

املحـررة، وأنـه يـأيت للتخفيـف مـن الضغط 

النفيس وتنشـيط الرياضـة يف ظل الحصار 

والقصف".

رسـول،  نهـاد  مرسابـا،  نـادي  رئيـس  أمـا 

لتهيئـة  أوىل  "خطـوة  االجتـاع  فاعتـرب 

اللجنـة  أعضـاء  أن  إىل  الفًتـا  األنديـة"، 

لتنظيـم  املقبـل  األسـبوع  سـيجتمعون 

ومتابعتهـا. العمليـة 

وتعتـرب خطـوة توحـد األنديـة األوىل مـن 

نوعهـا، يف ظـل الحصـار الـذي تعـاين منه 

مـدن وبلـدات الغوطـة الرشقيـة منـذ قرابة 

ثـاث سـنوات، األمر الذي أثر بشـكل سـلبي 

عىل الواقع اإلنسـاين والريـايض خصوًصا.

عشرة شــــــــــــــروط غريبة
        في عقود كرة القدم

شارك 14 نادًيا في الغوطة الشرقية في اجتماٍع موسع، الخميس 28 
كانون الثاني، بهدف توحيد األنشطة الرياضية في جسم رياضي موحد، 

برعاية مجلس المحافظة.

اجتماع األندية 
الرياضية، داخل 

مقر محافظة 
ريف دمشق في 
الغوطة الشرقية 

28 كانون الثاني 
 2016

 )عنب بلدي(

أندية الغوطة الشرقية تجتمع لبناء "جسم رياضي موحد"
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