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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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االقتتال الداخلي ينذر بانهيار الـثورة

) 11-10 (
ملف خاص

الوطنـي  املركـز  إن  الخـر  يقـول 
لحكومـة  التابـع  الطاقـة  لبحـوث 
لتنفيـذ  حالًيـا  يسـتعد  النظـام، 
البديلـة  للطاقـة  تجريبـي  مـروع 
املـدارس  إحـدى  سـطح  عـى 
الحكومية يف دمشـق، وهي مدرسـة 
الهاشـمي باسـتطاعة ثالثة  جـودت 
كيلو واط سـاعي، ويتضمن املروع 
"كهروضوئيـة"  منظومـة  تركيـب 
ضمـن  وحقنهـا  الكهربـاء  إلنتـاج 
للمدرسـة، وذلـك  الداخليـة  الشـبكة 
التجربـة عـى  بهـدف تعميـم هـذه 
أن  املتوقـع  ومـن  املـدارس،  بقيـة 
يتـم االنتهـاء مـن املـروع املذكـور 
ووضعـه يف الخدمـة خالل أسـبوع.

املذكـورة،  املدرسـة  مـن  بالقـرب 
وعـى بعـد أمتـار منها، يوجد سـوق 
السـنجقدار  منطقـة  يف  الكهربـاء 
الزائـر  يجـد  هنـاك  دمشـق،  وسـط 

جديـدة....... وأدوات  معـدات 

السـوري  والنظـام  املعارضـة  وفـدي  محـاوالت  تكـن  مل 
للتوافـق عىل حل سـيايس يف جنيـف، كفيلـة بكبح جامح 
قوات األسـد عىل جبهـات القتال يف سـوريا، بـل تجاوزت 
األخـرة املفاوضـات، املسـتندة "افرتاًضـا" عـىل البند 13 
مـن قرار مجلس األمـن 2254، والذي يلـزم جميع األطراف 
بوقـف الهجـامت ضـد املدنيـن عـىل الفـور، وتقدمت يف 
ريف حلـب الشـاميل، يف محاولـة لـ"تحجيـم" املعارضة 

وفصـل املنطقة عـن حلـب املدينة.
قبـل الهجوم الذي شـنته قوات األسـد، تزامًنا مـع التصعيد 
الـرويس عـىل محافظـة حلـب، شـهدت األخـرة معـارك 
طفيفـة عـىل جبهـات عـدة يف أريافهـا، بـن املعارضـة 
والنظـام يف الشـامل والجنـوب، وبـن األخـر وتنظيـم 

"الدولـة" رشقهـا.
 وال ننـى قـوات "سـوريا الدميوقراطيـة" شـامل غـرب 
حلـب، عىل الحـدود مع تركيـا داخـل مدينة عفريـن، وعن 
العـرب أقـى الشـامل الرشقـي، إضافـة إىل حـي الشـيخ 

مقصـود، شـامل املدينة، وعـىل مقربة من طريق الكاسـتيلو 
الـذي يصـل مدينة حلـب بريفيهـا الشـاميل والغريب.

بينـام انترشت املعارضـة ضمن األحيـاء الرشقيـة الجنوبية 
مـن املدينـة منـذ عـام 2012، إضافـة إىل الريـف الغريب، 
وجـزء كبر مـن الريف الشـاميل، يف الوقت الذي يسـيطر 
النظـام عـىل بقية أحيـاء املدينة، وعـىل أجـزاء صغرة من 

الريـف الجنـويب الذي يصـل حلب مبحافظـة حامة.

النظام يفصل مدينة حلب عن ريفها الشمالي 
بالكامل 

قـوات األسـد أعلنـت يف كانون الثـاين املـايض، أن محافظة 
حلـب سـتكون هدفًا لها مـن عدة محـاور، وهذا ما بـدا جليًا 
من خـال تصعيدها يف ريفها الشـاميل، مدعومـة بالغارات 
الروسـية، وسـيطرتها عىل قرى تـل جبن ودويـر الزيتون، 
واملعـارك التـي أتـت بعـد سـيطرة القـوات عىل بلـديت نبل 
والزهـراء، األربعاء 3 شـباط ، إثـر معارك جرت عىل أشـدها 

يف قريـة معرسـتة الخـان، املحاذيـة لهام، سـيطرت خالها  
القـوات وامليليشـيات األجنبيـة الرديفـة عـىل القريـة، وهي 
املـرة األوىل التـي تدخـل فيهـا القـوات البلدتـن منـذ ثاث 
سـنوات، تدعـي فيها أنهـام محارصتان بشـكل كامـل، بينام 
يؤكـد ناشـطون عقـد هدنـة "غـر معلنـة" بـن البلدتـن 
والقـوات الكرديـة التـي تحاذيهـام مـن الجهـة الغربية، يف 
العامـن األخريـن، مـا ضمـن وصـول كافـة احتياجاتهـام 

منـذ ذلـك الوقت.
وعززت قوات األسـد تقدمها يف الريف الشـاميل وسـيطرت 
عـىل بلديت رتيـان ومايـر، الجمعة 5 شـباط،  بعـد معارك 
كـر وفـر مـع املعارضـة، وبذلـك تكـون قطعـت طريـق 
حلـب الشـاميل  بالكامـل، ودعمـت وجودهـا يف بلـديت 
نبـل والزهـراء، تزامًنـا مع مناوشـات بدأتهـا املعارضة عىل 

جبهـة باشـكوي، التـي تسـيطر عليهـا القوات.
تقـدم النظام شـامل حلـب دعـاه إىل االحتفـال، إذ أظهرت 

صـور نرشتهـا صفحات ووسـائل ....
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"بازار األربعاء" 
وجهة األهالي 

"المحفوفة 
بالمخاطر"
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تجارة األلواح 
الشمسية تنتعش 

في مناطق النظام 
والمعارضة 

 النظام يمتنع عن تنفيذ بنود هدنة 
الوعر بإطالق المعتقلين "الحماصنة"
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المعارضة السورية تطّوق النظام    
وروسيا في جنيف 3 

حلب
تصارع الموت
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 زين كنعان - داريا  

ابـن مدينـة داريـا وصاحـب الـ 13 
أليـام  شـوقه  قصـة  يـرد  ربيًعـا، 
املدرسـة، وحلمـه يف إكـامل تعليمـه 
ليصبـح طبيبًـا يف املسـتقبل، ويقول 
"أنـا متفـوق يف كل الـدروس التـي 
حاليًـا،  أسـتاذي  منـزل  يف  أتلقاهـا 
وقـد وعـدين أن أحصل يف املسـتقبل 
عـىل الشـهادة التـي أحلـم بهـا، إذا 

اسـتمررت بطلـب العلـم". 
مـا يعيـق محّمد عـن إكامل دراسـته 
يف  التعليـم  قطـاع  تعـرض  هـو 
داريـا لتدهـور كبـر نتيجـة الحرب 

أبـو  محمـد  والقصـف،  وبحسـب 
يف  التوثيـق  مكتـب  عضـو  عمـرو، 
كانـت  فاملدينـة  املحـي،  املجلـس 
روضـة  بـن  مدرسـة   31 تحـوي 
وثانويـة،  وإعداديـة  وابتدائيـة 
معظمهـا تعـرض للتدمـر وأغلقـت.
سـلب هـذا الواقع األطفـال حقهم يف 
التعليـم، وتـرك لديهـم آثـاًرا سـلبية 
النفـي  االسـتقرار  عـدم  بسـبب 
واملـكاين، إذ تضطر معظـم العائات 
لتغير أماكن سـكنها بشـكٍل متكرر، 

بالغارات. اسـتهدافها  بعـد 
لكـّن فعاليـات مدنيّـة أخـرى تحاول 
تجـاوز الصعوبـات، كمدرسـة "اقرأ 

وارق" و"بشـائر الفجـر" اإلعداديـة، 
ويقـول أبـو خليـل، وهو مديـر "اقرأ 
وارق"، "مل نقـف عاجزيـن، درسـنا 
الواقـع الـذي يواجهنـا وقررنا وضع 
خطـة الحتـواء الطـاب مـن خـال 
إعداد كادر من املدرسـن واملدرسـات، 
مهمتـه تجميـع الطـاب عـىل شـكل 
حلقات موزعـة يف البيـوت واملاجئ 

تحـت األرض".
إيصـال  يف  معانـاة  الـكادر  وجـد 
املعلومـات للطـاب، إذ أثـرت أصوات 
الطائـرات التـي ال تهـدأ عـىل تركيـز 
عـىل  سـلبًا  وانعكـس  األطفـال 
تحصيلهـم الـدرايس، بحسـب "أبـو 

الحـرص  إىل  يشـر  الـذي  خليـل"، 
عـىل "أال يكـون تفـي الجهـل مـن 

املسـتقبل". يف  الثـورة  نتائـج 
وخـال زيـارة للمدرسـة يقـول والد 
الطالـب يامـن لعنـب بلـدي، "شـدة 
نـرق  جعلتنـا  بالرباميـل  القصـف 
لتعليـم  الطيـار  اسـرتاحة  أوقـات 
أطفالنا… أشـكر األسـاتذة واآلنسـات 
الذيـن يبذلون الجهد يف سـبيل ذلك".
وارق"  "اقـرأ  مدرسـة  تفعلـه  مـا 
الفجـر"  "بشـائر  مـع  يسـتمر  مل 
اإلعداديـة، التي يـدرس فيهـا محمد، 
ويقـول "كانـت فرحتـي كبـرة يف 
جـو  عشـت  ألين  املـايض  العـام 
املدرسـة، ولكنهـا أغلقت هـذا العام".
وهـو  الـروض،  أبـو  معـن  ويعـزو، 
مدرس يف "بشـائر الفجـر"، توقفها 
األمنـي  الوضـع  لسـوء  العمـل  عـن 
يف املدينـة، ويقـول "شـدة املعـارك 
وكثافـة القصـف منـذ بدايـة العـام 
الـدرايس منعنـا مـن افتتاح املدرسـة 
األذى باألطفـال،  إلحـاق  خوفًـا مـن 
األسـاتذة يف عملهـم  انشـغل  بينـام 

الجبهـات". الثـوري وعـىل 
املدرسـة  إدارة  سـمحت  مؤخـرًا، 
لبعـض العائـات باللجـوء إىل مقـّر 
املدرسـة والسـكن فيـه مؤقتًـا، بعـد 

للدمـار. منازلهـم  تعـرض 
وبحسـب معـن فـإن "درايا شـهدت 
علميـة،  نهضـة  املاضيـن  العامـن 
وافتتـح فيهـا عـدد من املـدارس أقبل 
عليهـا جميـع أطفـال املدينـة وحتى 
الشـباب األميـون، مـا دفـع املثقفن 
مشـاريع  وضـع  إىل  املدينـة  يف 
تعليميـة والتأسـيس الفتتـاح معاهـد 
وإجـراء دورات تأهيل كـوادر، لكن مل 
يكتب لها النجاح واالسـتمرار بسـبب 

حملـة النظـام الرشسـة".
يسـتمر فريـق "بشـائر الفجـر" يف 
تعليميـة  وطـرق  مناهـج  تحضـر 
عـن  املنطقعـن  لألطفـال  تفاعليـة 
التعليـم، بهـدف البـدء فيهـا عندمـا 
بحسـب  األمنيـة،  الظـروف  تسـمح 
تسـاعدهم  أن  متنـى  الـذي  معـن، 
التـي  السـلبية  اآلثـار  عـىل تجـاوز 

املرحلـة. سـترتكها 

عنب بلدي - داريا

فصلـت قـوات األسـد مدينة داريـا عـن معضمية 
الشـام، خال األسـبوع الفائـت، ما حـّول موقفها 
إىل الهجـوم والضغط عـىل مقاتي املدينـة، األمر 
الـذي قلّـل قـادٌة ميدانيـون يف الجيـش الحر من 

تأثره.
وبلغـت حصيلـة القصـف املرتكـز عـىل املنطقـة 
بـن املدينتـن، مـن السـبت حتـى الجمعـة )30 
برميـًا   346 شـباط(،   5 حـت  الثـاين  كانـون 
متفجـرًا بحسـب محمـد أبـو عمرو، عضـو مكتب 

التوثيـق يف املكتـب اإلعامـي للمجلـس.
 13 أرض  أرض-  صواريـخ  عـدد  بلـغ  بينـام 
صاروًخـا، ما أسـفر عـن 14 إصابًة بـن املدنين 
ومقاتـي الجيـش الحـر، إصابـة واحـدة منهـم 

بحالـة حرجـة.
ويـوم االثنـن سـقط خمسـة مقاتلن مـن كتيبة 
عبـد القـادر الصالـح، يف لـواء شـهداء اإلسـام، 
الغربيـة،  الشـاملية  الجبهـة  القتـال عـىل  أثنـاء 

بينهـم قائـد ميـداين.
الجيـش الحـر بـدوره مـازال يبـدي مقاومـًة يف 
املدينتـن، أسـفرت عـن تدمـر دبابـة، وقنـص 
عـرشة جنوٍد من قـوات األسـد، الثاثاء 2 شـباط، 
بحسـب مـا نقله مراسـل عنـب بلـدي يف املدينة.

واحتفلـت قـوات األسـد، مسـاء الجمعـة، بفصـل 
املدينتـن متاًمـا عـن بعضهـام، وأطلـق املقاتلون 
رصاًصـا خطاطًـا بشـكل مكثـف اسـتمر حوايل 

املراسـل. وفق  السـاعة، 
مقاتلـون يف الجيش الحـر وقادة ميدانيـون قلّلوا 
مـن أهميـة "انتصـار األسـد"، متوعديـن بجوالت 
جديـدة مـن املعـارك، واعتمـدوا يف ترصيحـاٍت 
نقلهـا املراسـل عـىل عـدٍد مـن املواقـف انتقلـوا 
خالهـا مـن موقـع الدفـاع إىل الهجـوم خـال 
ثـاث سـنوات، محدثن خرقًـا يف نقـاط النظام، 
وآخرهـا معركـة "لهيب داريـا" التي حـرروا فيها 
آب  املدينـة، يف  األبنيـة شـامل  مـن  كتلـة  أكـرب 

.2015
وقـال قائـد لـواء شـهداء اإلسـام، النقيب سـعيد 
نقـرش، عرب صفحته يف فيسـبوك، "ربـح النظام 
إال  التاريـخ  الجغرافيـا، ومل يكسـب مـن  بعـض 
مزابلـه فهنيئًـا له ما كسـب.. طال الزمـن أم قرص 
لنـا جولـة جديدة نعيد فيهـا الجغرافيـا ألصحابها 

ونضيـف للتاريـخ مجـًدا جديًدا".
ماتـزال املنطقـة الشـاملية الغربيـة مـن املدينـة 
تشـهد معارك كـّر وفـّر، لكـّن واقًعا جديًدا رُسـم 
الطرفـان  املنطقـة املحاذيـة لدمشـق ينتظـر  يف 

لتفصـح عنه. املقبلـة  األيـام 

"نسرق أوقات استراحة الطيار لتعليم أطفالنا"
في المالجئ.. 

التعليم في داريا يتحدى البراميل المتفجرة 

بعد فصلها عن معضمية الشام

داريا تخسر خمسة 
مقاتلين..

و 350 برمياًل 
تستهدف أحياءها 

في أسبوع

عنب بلدي - داريا 

اسـمك  ذكـر  مجـرد  "داريـا.. 
يرتعـش القلـب فخـًرا وعـًزا…" آخـر 
لـواء  يف  امليـداين  القائـد  عبـارات 
شـهداء اإلسـالم، محمـد مطـر )أبـو 
يف  حسـابه  عـر  العريـن(،  أنـس 
الحيـاة  يفـارق  أن  قبـل  "فيسـبوك"، 
إىل جانـب أربعـة عنارص مـن الجيش 

داريـا. يف  الحـر 
مراسـل عنـب بلـدي يف املدينـة، أفاد 
أن خمسـة عنـارص مـن الجيـش الحر 
بينهـم "أبـو أنـس العرين"، سـقطوا 
جـراء اسـتهدافهم بقذيفـة دبابة من 
جبـال "الفرقـة الرابعـة" املطلـة عى 

داريـا، فجـر االثنني 1 شـباط.
وأوضـح املراسـل أن القيـادي محمـد 
الوجـوه  أبـرز  مـن  يعتـر  مطـر 
املراحـل  خـالل  داريـا،  يف  الثوريـة 

والعسـكرية. السـلمية 

حقوقيـي  مـن  عـدد  مطـر  ونعـى 
املدينـة وناشـطيها، من بينهم أسـامة 
أبو زيـد، املستشـار القانـوين للجيش 
الحـر، وقال "ترجـل عريـن الثورة يف 
أنـس  أبـو  محمـد  استشـهاد  داريـا.. 
القيـادي يف لواء شـهداء اإلسـالم مع 
ثلـة مـن األبطـال األشـاوس تقبلهـم 

اللـه جميًعـا".
وكتـب الناشـط اإلعالمـي يف داريـا، 
يف  حسـابه  عـر  الزيـن،  أبـو  مهنـد 
كتـار  لعنـد  العريـن  "راح  فيسـبوك 
كتـر مـن رفقاتـو.. بالجنة يـا عرين 

يـارب". بالجنـة 
األشـهر  خـالل  املدينـة  وشـهدت 
قادتهـا،  مـن  عـدٍد  رحيـل  األخـرة 
كـ"أبو سـلمو" قائـد الكتيبة املوحدة، 
وبشـار أبـو أسـامة مـن كتيبـة عبـد 
القـادر الصالـح، وعمر أبـو الفاروق.

داريا تودع "عرينها".. 
رحيل القيادي
محمد
مطر

"طلبت من والدي جمع الحطب من مدرستي القديمة التي دمرتها البراميل، بحثت هناك 
عن مقعدي فلم أجده، فجمعنا بعًضا من أثاث وعدنا بسرعة قبل بداية الغارات"، بهذا 

يجيب الطفل محمد الخلد عن سؤالنا حول آخر مرة زار فيها مدرسته.

التعليم في احد 
مالجئ داريا
4 شباط 2016
(عنب بلدي)

http://www.enabbaladi.org/archives/63793
http://www.enabbaladi.org/archives/63789
www.enabbaladi.org/archives/62974
www.enabbaladi.org/archives/62974
http://www.enabbaladi.org/archives/63793
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عنب بلدي - خاص

مل تكـن محاوالت وفـدي املعارضة والنظام 
السـوري للتوافـق عـىل حـل سـيايس يف 
جنيـف، كفيلـة بكبـح جـامح قوات األسـد 
بـل  سـوريا،  يف  القتـال  جبهـات  عـىل 
املسـتندة  املفاوضـات،  األخـرة  تجـاوزت 
"افرتاًضـا" عىل البند 13 مـن قرار مجلس 
األمـن 2254، والـذي يلزم جميـع األطراف 
بوقـف الهجامت ضـد املدنين عـىل الفور، 
يف  الشـاميل،  حلـب  ريـف  يف  وتقدمـت 
وفصـل  املعارضـة  لـ"تحجيـم"  محاولـة 

املنطقـة عـن حلـب املدينة.
قبـل الهجـوم الـذي شـنته قـوات األسـد، 
عـىل  الـرويس  التصعيـد  مـع  تزامًنـا 
محافظـة حلـب، شـهدت األخـرة معـارك 
طفيفـة عىل جبهـات عـدة يف أريافها، بن 
املعارضـة والنظـام يف الشـامل والجنوب، 
وبـن األخـر وتنظيـم "الدولـة" رشقهـا.

 وال ننـى قـوات "سـوريا الدميوقراطية" 
شـامل غرب حلب، عـىل الحدود مـع تركيا 
داخـل مدينـة عفرين، وعـن العرب أقى 
الشـامل الرشقـي، إضافـة إىل حي الشـيخ 
مقصود، شـامل املدينـة، وعـىل مقربة من 
طريـق الكاسـتيلو الذي يصـل مدينة حلب 

والغريب. الشـاميل  بريفيها 
بينـام انتـرشت املعارضـة ضمـن األحيـاء 
الرشقيـة الجنوبيـة مـن املدينـة منـذ عـام 
2012، إضافـة إىل الريـف الغـريب، وجزء 
الوقـت  الشـاميل، يف  الريـف  مـن  كبـر 
الـذي يسـيطر النظـام عـىل بقيـة أحيـاء 
املدينـة، وعـىل أجـزاء صغـرة مـن الريف 
مبحافظـة  حلـب  يصـل  الـذي  الجنـويب 

. ة حام

النظام يفصل مدينة حلب عن ريفها 
الشمالي بالكامل 

الثـاين  كانـون  يف  أعلنـت  األسـد  قـوات 
املـايض، أن محافظـة حلـب سـتكون هدفًا 
لهـا مـن عـدة محـاور، وهـذا مـا بـدا جليًا 
مـن خـال تصعيدهـا يف ريفها الشـاميل، 
وسـيطرتها  الروسـية،  بالغـارات  مدعومـة 
الزيتـون،  ودويـر  تـل جبـن  قـرى  عـىل 
واملعـارك التـي أتـت بعـد سـيطرة القـوات 
 3 األربعـاء  والزهـراء،  نبـل  بلـديت  عـىل 
شـباط ، إثـر معـارك جـرت عـىل أشـدها 
يف قريـة معرسـتة الخـان، املحاذيـة لهام، 
وامليليشـيات  القـوات  خالهـا   سـيطرت 
األجنبيـة الرديفـة عـىل القريـة، وهـي املرة 
األوىل التـي تدخـل فيهـا القـوات البلدتـن 
أنهـام  فيهـا  تدعـي  سـنوات،  ثـاث  منـذ 
يؤكـد  بينـام  كامـل،  بشـكل  محارصتـان 
ناشـطون عقـد هدنـة "غـر معلنـة" بـن 
البلدتـن والقـوات الكرديـة التـي تحاذيهام 
مـن الجهة الغربيـة، يف العامـن األخرين، 
مـا ضمـن وصـول كافـة احتياجاتهـام منذ 

ذلـك الوقـت.
وعـززت قـوات األسـد تقدمهـا يف الريـف 
رتيـان  بلـديت  الشـاميل وسـيطرت عـىل 
ومايـر، الجمعة 5 شـباط،  بعـد معارك كر 
وفـر مـع املعارضـة، وبذلك تكـون قطعت 
طريـق حلـب الشـاميل  بالكامـل، ودعمت 
وجودهـا يف بلـديت نبـل والزهـراء، تزامًنا 
مـع مناوشـات بدأتها املعارضـة عىل جبهة 

باشـكوي، التـي تسـيطر عليهـا القوات.
إىل  دعـاه  حلـب  شـامل  النظـام  تقـدم 
نرشتهـا  صـور  أظهـرت  إذ  االحتفـال، 
صفحات ووسـائل إعاميـة موالية، عرشات 
العنـارص األجنبيـة الداعمـة لقوات األسـد، 

لـدى دخولهـم بلديت نبـل والزهـراء، ظهر 
فيهـا مقاتلـون عىل مـن حافات، وسـط 
شـوارع البلدتـن، لكـن مامـح معظمهـم 
آسيوية، وسـط تكهنات ناشـطن سورين 
أنهـم يتبعـون مليليشـيات أفغانيـة تقاتـل 
تحـت لـواء "الحـرس الثـوري" اإليـراين.

بسـيطرته  السـوري  النظـام  يكتـف  ومل 
عىل املناطـق السـابقة، بل بدأ باسـتهداف 
حمـرة  وكفـر  وعنـدان  حيـان  بلـدات 
وبيانـون، التـي تسـيطر عليهـا املعارضة، 
الـدويل دعـاًم  إضافـة إىل طريـق حلـب 

الشـاميل. الريـف  يف  لتحركاتـه 
التقـدم  أن  اعتـربوا  سـوريون  ناشـطون 
للنظـام السـوري عـىل األرض، جـاء مـن 
عـىل  ركـزوا  الذيـن  اإليرانيـن،  خـال 
إلحـراز  والزهـراء،  نبـل  بلـديت  معركـة 
ولفصـل  جهـة،  مـن  معنـوي"  "نـرص 
مناطـق سـيطرة املعارضـة عـن بعضهـا، 
بحيـث تضعف ويسـهل الهجـوم عليها يف 

وقـت الحـق. 
آالف النازحين على الحدود التركية

التصعيـد مـن قبل قـوات األسـد والطران 
الـرويس يف ريـف حلـب الشـاميل، أجرب 
آالف العائـات عىل النـزوح باتجاه الحدود 
الرتكيـة، ووصف ناشـطون موجـة النزوح 
بأنهـا "األكـرب منذ بدايـة الثورة السـورية 

."2011 عام 
بينـام أغلقـت تركيا حدودها، وسـط حديث 
عـن فـرار أكـر مـن 40 ألف شـخص منذ 
مطلع شـباط الجـاري، ليتجمـع النازحون 
بينهـا  ومـن  حلـب،  وبلـدات  قـرى  مـن 
وبيانـون  وحيـان،  وحريتـان،  عنـدان، 
يف  السـامة  بـاب  معـرب  عنـد  وغرهـا، 
مدينـة كلـس الرتكيـة، وبلـدة اعـزاز، يف 
عفريـن  مدينـة  إىل  بعضهـم  نـزح  حـن 
"سـوريا  قـوات  عليهـا  تسـيطر  التـي 

الدميوقراطيـة".
البوابـات  عـىل  النازحـون  ويتجمـع 
الحدوديـة الرتكية، دون أي إجـراء ميكنهم 
مـن دخـول تركيـا، إال أن رئيـس الـوزراء 
أن  توقـع  أوغلـو،  داوود  أحمـد  الـرتيك، 
 70 نحـو  املقبلـة،  األيـام  خـال  يدخـل 
ألـف الجـئ سـوري إىل األرايض الرتكيـة، 
مرجًحـا ارتفـاع العـدد إىل أكـر مـن مئة 

ألـف مـع تواصـل القصـف عـىل املنطقة.

قوات األسد تتقدم نحو المحطة 
الحرارية شرق حلب 

بعـد نجاحهـا يف فـك الحصار عـن مطار 
كويرس العسـكري، ترشيـن الثاين 2015، 
سـعت قـوات األسـد إىل توسـيع نفوذهـا 
يف املنطقـة باتجـاه مدينة البـاب واملحطة 
عـىل  فسـيطرت  حلـب،  رشق  الحراريـة، 
أربـع قـرى يف املنطقـة، عقـب انسـحاب 
تنظيم "الدولـة" منها، الخميس 4 شـباط، 
لتعـزز بذلـك وجودهـا يف محيـط املحطة 

الحرارية.
بالصيغـة  األسـد رشق حلـب جـاء  تقـدم 
األجنبيـة  بامليليشـيات  مدعوًمـا  ذاتهـا، 
عـىل األرض، والغطـاء الجـوي  الـرويس، 
السـن،  قـرى  فأحكمـت سـيطرتها عـىل 
وعوينـة،  الكلـب،  وجـب  غبشـة،  وجـب 
وتقـع جميعهـا شـامل املحطـة الحراريـة 

التنظيـم. عليهـا  التـي يسـيطر  لحلـب، 
اسـتكاماًل  املحطـة  نحـو  التقـدم  وجـاء 
لهجـوم القـوات رشق حلب، بعد سـيطرتها 
عـىل قريتـي تـل حطابـات، وقطـر، األحد 
24 كانـون الثاين، إضافـة إىل  قريتي عن 

الذهـب )عن الجحـش( والشـيخ دان.

المعارضة تحاول استعادة نقاطها 
جنوب حلب

منـذ مطلـع ترشيـن األول املـايض، وحملة 
الجنـويب  حلـب  ريـف  يف  األسـد  قـوات 
مسـتمرة، وحققت خالها تقدًما عسـكريًا، 
بعـد سـيطرتها عـىل جبـل عـزان، وبلدات 
الوضيحـي، والحـارض، والعيـس، ومناطق 

أخـرى، مـن املعارضة.
الوقـت  يف  املعارضـة  فصائـل  وتعمـل 
الحـايل عىل تكثيـف عملياتهـا، يف الريف 
الجنـويب، لتخفيـف الضغـط عـن الريـف 
الشـاميل، وتأمـن الجهـة الجنوبيـة مـن 
مدينة حلـب، محاولة اسـتعادة نفوذها يف 
املنطقـة، مـن خـال معاركهـا عـىل جبهة 
حرش خـان طومـان، التي سـيطرت عليها 

قـوات األسـد، كانـون األول املـايض.
غرفـة عمليـات "جيش الفتـح"، التي تعمل 
حلـب،  جنـوب  املعارضـة،  فصائـل  مـع 
الخالديـة  قريـة  عـىل  سـيطرتها  أعلنـت 
املحاذيـة ملنطقـة خـان طومـان يف ريـف 
سـعيها  يف  شـباط،   3 األربعـاء  حلـب، 
السـرتداد املنطقـة بالكامـل، واالنتقال إىل 
باقـي القـرى والبلدات التي سـيطرت عليها 
قـوات األسـد وامليليشـيات الرديفـة خـال 

األشـهر القليلـة املاضيـة.

"سوريا الديموقراطية" تتقدم  في 
الغرب 

تنشـط قـوات "سـوريا الدميوقراطية" يف 
ريـف حلـب الغـريب، وتحـاول التمدد يف 
املنطقـة عىل حسـاب املعارضـة، إذ  تعترب 
مدينـة عفريـن، املعقـل الرئيـي للقوات، 
منطلًقـا لعملياتهـا ضـد فصائـل الجيـش 

الحـر والفصائـل اإلسـامية يف املنطقـة.
عنـارص مـن القوات اسـتغلت معـارك بلدة 
ماير، وسـيطرت عـىل مـزارع البابي، إىل 
الشـامل منهـا، الجمعـة 5 شـباط، بعد أن 
تقدمـت قبـل يومـن وأحكمـت قبضتهـا 
عـىل  قريتـي الخريبـة والزيـارة، شـامل 
بلدة نبـل، معـززة وجودها العسـكري يف 
محيـط منطقـة عفرين، يف سـعيها إلحراز 
تقـدم باتجـاه مدينتـي جرابلـس واعـزاز، 
اللتـن متتـد بينهام املنطقـة اآلمنـة املزمع 

إنشـاؤها مـن قبـل تركيا. 
القـوات،  تقدمـت  فقـد  حلـب،  رشق  أمـا 
وسـيطرت مؤخـرًا عـىل عـدد مـن القـرى 
املجاورة لسـد ترشين، بعد سـيطرتها عليه 
إثـر انسـحاب تنظيم "الدولـة" إىل مواقعه 
املـايض،  يف مدينـة منبـج، كانـون األول 
يف  الجغرافيـة  رقعتهـا  لتوسـيع  سـاعية 

. ملنطقة ا
التنظيـم  طـرد  مـن  القـوات  ومتكنـت 
سلسـلة  بعـد   ، السـد  عـىل  والسـيطرة 
الفـرات"  "بـركان  قـوات  بدأتهـا  معـارك 
التـي انضـوت مؤخـرًا ضمنها، وسـيطرت 
خالهـا عـىل جـر "قـره قـوزاق" وبلدة 
رصيـن املجـاورة والقريبـة من بلـدة عن 

)كوبـاين(. العـرب 
تتشـابك جبهـات محافظة حلـب يف الوقت 
الراهـن، يف ظـل املعـارك التـي تخوضهـا 
كل  وتسـعى  املنطقـة،  يف  قـوًى  أربـع 
والتمـدد  مصالحهـا  تحقيـق  إىل  منهـا 
املعارضـة  أن  إال  البقيـة،  حسـاب  عـىل 
تعتـرب الخـارس األكـرب يف هـذه املعـارك، 
بعـد تضييـق الخنـاق عليهـا شـامل حلب 
وجنوبهـا، األمـر الـذي يضع عـىل عاتقها 
توحيـد جهودهـا، ملنع النظام السـوري من 
أخـذ زمام املبادرة والسـيطرة عـىل مناطق 
أخـرى وبالتـايل حصـار حلـب بالكامـل.

قوات األسد تتقدم في الشمال بدعم روسي

جبهات حلب "تتشابك" وفصائل المعارضة
هي الخاسر األكبر 

إحدى الغرف التي 
ستجمع وفدي 

المعارضة السورية 
والنظام في جنيف
23 كانون الثاني 

2016
.)AP(

مقاتلون من غرفة عمليات جيش الفتح في ريف حلب الجنوبي
3 شباط 2016 (عنب بلدي)

ويف خضم املعارك يف ريف حلب الشاميل، أصبحت مدينة حلب عى شفا حفرة 
من الحصار الكامل، بعد قطع قوات األسد طريق اإلمداد الرئييس نحو تركيا، 
وبذلك  باتت حلب املدينة، وخاصة أحياءها الخاضعة لسيطرة املعارضة شبه 

محارصة، إذ مل يتبق لألخرة إال طريق إمداد واحد باتجاه ريف حلب الغريب.

المحطة
الحرارية بحلب

تأيت أهمية املحطة من كونها تقع 
عى الطريق الواصل بني املنطقة 

الصناعية يف الشيخ نجار، شامل 
حلب، ومطار كويرس العسكري، 
رشقه، ما يؤدي إىل فتح رشيان 
عسكري هام بني املنطقتني، يف 
حال سيطرت عليها قوات األسد.
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بعد استغالله المحادثات بالتمدد على األرض ..

المعارضة السورية تطّوق النظام   وروسيا في "جنيف3" 

من اجتماعات وفد النظام 
السوري المفاوض مع 
ديميستورا في جنيف
(AFP)

عنب بلدي - خاص

اعرتضـت  التـي  العقبـات  هـي  كثـرة 
اعتـربه  والـذي  املؤمتـر،  هـذا  انطـاق 
مـن  وحـذر  األخـر"  "الحـل  دميسـتورا 
عـىل  السـوريون،  اعتـربه  فيـام  فشـله، 
اختـاف انتامءاتهـم السياسـية، ضوًءا يف 

املظلـم.  النفـق  آخـر 
فبعـد خمسـة أيـام مـن وصـول الوفـود 
إىل جنيـف، علقـت أعـامل املؤمتـر، ومعها 
تأجلـت املفاوضات غـر املبـارشة بن وفد 
الهيئـة العليـا للمفاوضـات ووفـد النظـام 
السـوري، حيـث اسـتقرت الرؤيـة الدولية 
الوفديـن كممثلـن  النهائيـة عـىل هذيـن 
ومتـت  الـرصاع،  ألطـراف  أساسـين 
تنحيـة وفـد روسـيا جانبًـا، والـذي يضم 
معارضـن مـن موسـكو والداخـل، أرصت 
هـي عـىل أن يكونـوا وفـًدا ثالثًـا، وهو ما 

ووجـه بالرفـض مـن الجميـع. 

ديمستورا: تأجيل وليس فشل
ليعلـن  الصحفيـن  إىل  دميسـتورا  خـرج 
"تأجيـل"  مرتـن  ويكررهـا  التأجيـل، 
وليـس "فشـل"، بعدمـا تعذر عـىل الرجل 
املـي قدًما وسـط مترتس كل طـرف عند 
مطالبـه، والتي يرفـض الطرفان تسـميتها 
"رشوطًا مسـبقة"، ألن قـرار مجلس األمن 
2254 يطلـب مـن األطـراف الدخـول يف 

مفاوضـات دون رشوط مسـبقة.

أرص النظـام عىل التهرب من االسـتحقاقات 
الـواردة يف بيـان مجلـس األمـن، وماطـل 
القـرار  12 و13 يف  املادتـن  يف تطبيـق 
حـول رفـع الحصـار عـن املـدن وإيقـاف 
اإلنسـانية،  املسـاعدات  وإدخـال  القصـف 
وترافـق ذلك مـع تصعيـد ناري مـن الجو 
املفاوضـاوت  السـتغال  األرض،  وعـىل 
وتحقيق تقدم يحسـب للنظام، ويسـتخدم 

ورقـة ضغـط توضـع عـىل الطاولة. 
يف  عديـدة  قـرى  عـىل  النظـام  سـيطر 
ريـف حلـب ومتكـن من فتـح طريـق إىل 
نبـل والزهـراء بغطـاء جـوي رويس، لكن 
يسـتكن  مل  املعارضـة  وفـد  أن  املفاجـأة 

التوقعـات.  وخالـف 
ريـاض  الهيئـة  منسـق  مواقـف  وكانـت 
مطالـب  عنـد  ووقـف  "صلبـة"،  حجـاب 
املعارضـة مسـتفيًدا مـن الدعـم الشـعبي 
ومن أصدقاء الشـعب السـوري، واجتمعت 
واحـدة  مـرة  دميسـتورا  مـع  الهيئـة 
وانتظـرت منـه رًدا عـىل مطالبهـا املتعلقة 
القـرار األممـي،  13 مـن  12 و  باملادتـن 
وهـذا مـا مل يحصـل، وعليـه أعلـن وفـد 
الهيئـة أنـه سـيغادر جنيـف ولـن يعـود 

املطالـب.  تتحقـق  حتـى 

ديمستورا يستنجد بالدول الكبرى
ال ميكـن الجـزم بعد بـأن جنيـف 3 وصل 
األممـي  فاملبعـوث  مسـدود،  طريـق  إىل 
يحـاول مللمة أوراقه مسـتعيًنا بالصاحيات 

واشـنطن  إىل  والتوجـه  لـه،  املمنوحـة 
وموسـكو الراعين األساسـين للمباحثات، 
مسـتعًدا لاسـتفادة مـن مؤمتـر ميونيـخ 
11 شـباط الجـاري.  السـنوي لألمـن يف 
الخارجيـة  وزيـرا  يجتمـع  أن  ويتوقـع 
األمريـي جون كـري والرويس سـرغي 
الفـروف ودبلوماسـيون بـارزون آخـرون 
مـن املجموعة الدوليـة لدعم سـوريا خال 
أنبـاء  وكالـة  ذكـرت  مـا  وفـق  املؤمتـر، 

رويـرتز.
اجتـامع  سـيطلب  إنـه  دميسـتورا  وقـال 
املجموعـة الدوليـة لدعم سـوريا يف أرسع 
وقـت ممكن، "آمـل أن يتم هـذا يف ميونيخ 
وسـأطلب اجتـامع مجلـس األمـن والعودة 
لاجتامعـات يف 25 شـباط". وقـال وزير 
الخارجيـة األملـاين فرانك فالرت شـتاينامير 
أيضا إنـه "يـرى فرصة إلجـراء مفاوضات 

ميونيخ". مؤمتـر  يف 

تبادل اتهامات بالفشل وتعليق من 
طرف ثالث

شـكك  للمفاوضـات،  األول  اليـوم  منـذ 
وفـد النظـام السـوري بجديـة املعارضـة 
بالدخـول فيهـا، وأطلـق مصطلحـات مثل 
"معارضـات" وعـدم معرفة الوفـد املقابل، 
وكذلـك املطالبة بتسـليم الئحة بأسـامئهم، 
مـن  نـوع  إضفـاء  أجـل  مـن  هـذا  وكل 
الرئيـي،  املوضـوع  عـىل  "التشـويش" 
والهـروب مـن االلتزامات األساسـية للنظام 

ومـن خلفـه روسـيا. 
الريـاض"  "مجموعـة  الجعفـري  واتهـم 
بالسـعي إىل إفشـال املفاوضـات عرب طرح 
وفـد  إن  وقـال  لبدئهـا،  مسـبقة  رشوط 
املحادثـات  مـن  االنسـحاب  أراد  الريـاض 
لهـذا علقها دميسـتورا، وهـو ترصف "غر 

مسـؤول وغـر جدي وغـر ملتـزم".
واتهـم الجعفري "وفـد الريـاض" أنه أىت 
إىل جنيـف بقـرار سـعودي قطـري تريك 

املحادثات. إلفشـال 
الـرد عىل موقـف الجعفـري ووفـده، جاء 
يف مؤمتـر صحفـي ملنسـق الهيئـة العليـا 
للمفاوضـات، ريـاض حجاب، مـع الناطق 
حجـاب  وقـال  مسـلط،  سـامل  الرسـمي 
للصحفيـن إن الوفـد لن يعـود إىل جنيف 
املجـاالت  يف  تقـدم  إحـراز  يتـم  مل  مـا 

سـوريا. يف  اإلنسـانية 
وأضـاف أن إعـان املبعوث األممـي تأجيل 
املباحثـات يعترب فرصـة للمجتمـع الدويل 
مـن أجـل الضغـط عـىل النظـام وحلفائه 
لالتـزام أواًل بتنفيـذ املتطلبـات اإلنسـانية 
للشـعب السـوري من خـال فـك الحصار 
وإطـاق رساح املعتقلـن ووقـف القصف 

اإلنسـانية. املسـاعدات  وإدخال 
واتهم حجـاب الحكومـة السـورية بالعمل 
عـىل إفشـال هـذه املباحثـات، كـام اتهـم 
بتكثيـف  السـوري  والجيـش  روسـيا 
الجويـة. والغـارات  العسـكرية  العمليـات 

مـن جانب آخـر، نـرش املعارض السـوري 
ملجلـس  املشـارك  الرئيـس  منـاع،  هيثـم 
بيانًـا  )مسـد(،  الدميوقراطيـة  سـوريا 
فيـه  بـّن  العـام  للـرأي  فيسـبوك  عـىل 

روسيا تؤكد.. والسعودية تلّمح.. وتركيا تنفي 
ترقب لتدخل دولي "بري" جديد في سوريا

عنب بلدي - وكاالت  

"أسـبابًا  لديهـا  إن  الروسـية  الدفـاع  وزارة  قالـت 
جديـة" تحمل عـىل االعتقـاد بـأن تركيا تعـد "لتدخل 

سـوريا.  يف  عسـكري" 
إيغـو  الجـرال  الـوزارة  باسـم  املتحـدث  ورصح 
كوناشـينكوف يف بيـان، نقلته وكالة األنباء الفرنسـية، 
"لدينـا أسـباب جديـة لاعتقـاد بـأن تركيـا يف مرحلة 
إعـداد مكثفـة لعمليـة عسـكرية يف أرايض دولـة ذات 

سـوريا". هي  سـيادة 
يـأيت هـذا يف وقت أعلن فيه، املستشـار العسـكري يف 
مكتب وزيـر الدفاع السـعودي، العميد أحمد عسـري، 
للمشـاركة  السـعودية  اسـتعداد  الجـاري،  شـباط   4
بقـوات بريـة يف سـوريا مـع قـوات التحالـف الدويل 
"داعـش"،  تنظيـم  ضـد  املتحـدة  الواليـات  بقيـادة 

حسـبام نقلـت وكالة األنبـاء السـعودية الرسـمية.

ويف مقابلـة مـع CNN" " أكـد العسـري أن الجيـش 
السـعودي يخطـط حاليًـا لتدريبـات عسـكرية شـامل 
تنظيـم  ملكافحـة  اململكـة  إعـداد  الدولـة، كجـزء مـن 

الدولـة "داعـش". 
وقـال عسـري "هناك نحـو 20 دولة عربية وإسـامية 
سـتّوحد قواهـا من أجـل التدريـب والتحضـر ملحاربة 
داعـش"، وأضـاف "يسـتخدم التنظيم أسـاليب الحرب 
التقليديـة والحـرب غـر املتناظـرة، ويسـتخدم كا من 
الدبابـات واأللغـام والعبـوات الناسـفة، وعلينا تحضر 

جنودنـا ملواجهـة ذلك".
مـن جهتـه، أكـد الناطـق باسـم الكرملـن، دميـرتي 
موسـكو  أّن  شـباط،   5 لـه،  ترصيـح  يف  بيسـكوف، 
"تراقـب تطـور األوضـاع" عـىل األرض بعـد إعـان 
السـعودية عـن إمكانيـة إرسـال قوات إىل سـوريا، يف 

السـعودي. املوقـف  تعليـق رويس عـىل  أول 
ومـن نيفـادا يف الواليـات املتحـدة األمريكية، قـال وزير 

الدفـاع، آشـتون كارتـر، لوكالة أنبـاء رويـرتز، إن اإلدارة 
األمريكيـة اطلعت عىل العرض السـعودي بإرسـال قوات 
بريـة إىل سـوريا لقتال "داعـش"، وأنه سـيتم بحث هذا 
األمر مع املسـؤولن السـعودين خال اجتـامع للتحالف 

الـدويل يف بروكسـل يعقد األسـبوع املقبل.
وقـال كارتـر إن زيادة نشـاط الـدول األخرى سيسـهل 
عـىل الواليـات املتحـدة تعجيـل قتالهـا ضـد تنظيـم 
الدولـة اإلسـامية، مردفًا "هـذا النوع مـن األنباء محل 

جـًدا". ترحيب 
وتحـذر تركيـا عىل لسـان املسـؤولن مـن أن أنقرة لن 
تسـمح بوجـود "الجامعـات اإلرهابية" عـىل حدودها، 
وبأنهـا لن تسـمح للوحـدات الكرديـة واملقاتلـة بعبور 
نهـر الفـرات إىل الغرب، وهذا بالنسـبة لهـا خط أحمر. 
ويف أول رد رسـمي عـىل الترصيحـات الروسـية، قال 
مسـؤول تريك كبـر لرويرتز "تركيـا ال تعتـزم القيام 
بتوغـل بـري يف سـوريا وإن الحديث الـرويس عن أي 

تحـرك مـن هـذا النوع مـا هـو إال دعاية".
وأضـاف "ليـس لـدى تركيـا خطـط أو أفكار عـن بدء 
حملـة عسـكرية أو توغـل بـري يف سـوريا"، مضيًفـا 
"تركيـا هـي جـزء مـن تحالـف وتعمـل مـع حلفائهـا 
وسـتواصل ذلـك. وكـام قلنـا مـراًرا فـإن تركيـا لـن 

تتـرصف بشـكل منفـرد."
وكانـت صحيفـة "ينـي شـفق" الرتكيـة ذكـرت يف 29 
حزيـران 2015 أن "الرئيس الرتيك رجـب طيب أردوغان 
ضغط عـىل زر التدخل العسـكري يف سـوريا مع رئيس 
الـوزراء أحمـد داوود أوغلـو"، مضيفة أن رئاسـة األركان 

الرتكيـة تتحـر للعملية بـ 18 ألـف جندي.
ولفتـت الصحيفة، كـام ذكر موقع "العربية نـت" أن قرار 
التدخـل هذا يـأيت "يف وقت تهّجـر فيه القـوات الكردية 
السـوري،  الشـامل  يف  والعـرب  الرتكـامن  املعارضـن 
إضافـة إىل محاولة إنشـاء كيان كردي مسـتقل ويف ظل 

التعـاون بـن نظام األسـد و تنظيـم داعش".

ما إن انطلق جنيف 3 رسمًيا على لسان المبعوث الدولي ووسيط 
األمم المتحدة ستيفان ديمستورا، حتى أعلن عن تعليقه لغاية 25 
شباط الجاري، بعد "تعرض (المبعوث الدولي) لضغوطات إقليمية 

ودولية"، حسب ما رشح من مصادر كانت تواكب اجتماعات الوفود 
في بيت األمم المتحدة. 
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   وروسيا في "جنيف3" 

قـال قائـد الحـرس الثـوري اإليـراين، 
السـعودية  إن  جعفـري،  عـي  محمـد 
ال متلـك الجـرأة والقـدرة عـىل إرسـال 
قـوات بريـة إىل سـوريا ألنـه سـيكون 

انتحـاًرا.
وأضـاف جعفـري، وفًقا لوكالـة فارس، 
السـبت 6 شـباط، أن "الريـاض متتلـك 
جيًشـا تقليديًـا، والتاريـخ أثبـت أنـه ال 
قـدرة لهـا عىل مواجهـة قـوات املقاومة 
التدخـل  أن  إىل  مشـرًا  اإلسـامية"، 
السـعودي يف سـوريا سـيكون مبثابـة 
"إطـاق رصاصـة الرحمـة عـىل نظام 

الريـاض"، عـىل حـد قوله.
مـن جهتـه أكّد أمـن مجمع تشـخيص 
محسـن  إيـران،  يف  النظـام  مصلحـة 
بريـة  قـوات  إرسـال  أن  رضـايئ، 
إىل  سـيؤدي  سـوريا،  إىل  سـعودية 
حـدوث مواجهـة بـن روسـيا وتركيـا 

أمريـكا عـىل  دخـول  ثـم  والسـعودية 
الخـط ووقوع "حـرب إقليميـة كربى". 
وجـاءت الترصيحـات اإليرانيـة تزامًنـا 
مـع ترحيـب دوٍل عربيـة باملشـاركة يف 
القـوات التـي تحدثـت عنها السـعودية 

للتدخـل يف سـوريا، 

ونقلـت شـبكة "CNN" األمريكيـة عن 
قـوات  أن  مطلعـة،  سـعودية  مصـادر 
مرصيـة وسـودانية وأردنيـة موجـودة 
أجـل  مـن  السـعودية،  األرايض  داخـل 
التدريـب عـىل خطة التدخل يف سـوريا 
 150 وتشـمل  الرتكيـة،  األرايض  عـرب 

ألـف جنـدي معظمهـم سـعوديون.
كـام أعلنـت كل مـن املغـرب والبحريـن 
واإلمـارات اسـتعدادهام إرسـال قـوات 
بريـة إىل جانـب تركيا والكويـت وقطر 

للتدخـل الـربي يف سـوريا.

من واجبنا كمجلس 
ديموقراطي يتعامل 
مع المجتمع السوري 
بشفافية وأمانة، أن 
نشير إلى أن انطالقة 

المسار التفاوضي 
افتقدت للمنهجية 

والتناسق والوضوح

عـىل  وعلـق  املفاوضـات  تعليـق  سـبب 
سـبب إبعادهـم عنهـا، وجـاء يف البيـان 
دميوقراطـي  كمجلـس  واجبنـا  "مـن 
يتعامـل مـع املجتمع السـوري بشـفافية 
وأمانـة، أن نشـر إىل أن انطاقة املسـار 
التفـاويض افتقـدت للمنهجية والتناسـق 

والوضـوح".
وذكـر البيـان أن املفاوضـات "بـدأت يف 
ظـل خلـل كبـر يف أداء مجلـس األمـن 
املتحـدة  لألمـم  العـام  األمـن  والسـيد 
املـواد  املسـؤولن مبـارشة عـن تفعيـل 
10،11،12،13 مـن قـرار مجلـس األمن 
أواًل،  الثقـة  بنـاء  بإجـراءات  املتعلقـة 
املبـارشة  وغـر  املبـارشة  والتدخـات 
للطرفن الـرويس واألمريي يف تفاصيل 
الخطـوات اإلجرائيـة، واالضطـراب الذي 

املبعـوث  وترصفـات  مواقـف  شـاب 
الـدويل سـتيفان دميسـتورا، مـع غياب 
اسـرتاتيجية عمل واضحـة وحتى تصور 

تناولهـا". املطلـوب  لألولويـات  أويل 
الـدويل  املبعـوث  البيـان  واتهـم 
إن  القـول  "ميكـن  وقـال  بالتقصـر، 
نقـاط الرتكيـز التـي اسـتحوذت جهود 
الـرويس  والطرفـن  الـدويل  املبعـوث 
عـىل  الحصـول  تتعـد  مل  واألمريـي 
واالسـتامع  املشـاركة  الوفـود  أسـامء 
األويل لطرفـن من أطـراف املفاوضات، 
وفدنـا  عـىل  الضغـط  مامرسـة  مـع 
لقبـول مـا فرضه الطـرف الـرويس من 
أسـامء  خمسـة  وحـذف  أوليـة،  قامئـة 
منهـا،  سـلو  طـال  والعقيـد  كرديـة، 
بطلـب إقليمـي، قبـل أي دخـول لصالـة 

املفاوضـات املخصصـة للوفـد الثالـث".

"أسف روسي" ورد سعودي  
تأّسـفت موسـكو عـىل تعليـق مباحثات 
الريـاض"  "وفـد  وحّملـت  جنيـف، 
املفاوضـات، معتـربًة  إفشـال  مسـؤولية 
املعارضـة  موقـف  لتربيـر  الذرائـع  أن 

مجديـة". "غـر  السـورية 
وقـال نائـب وزيـر الخارجيـة الـرويس 
"تـاس"  لوكالـة  غاتيلـوف  غينـادي 
موقـف  تعتـرب  موسـكو  إن  الروسـية، 
لعرقلـة  محاولـة  الريـاض"  "معارضـة 
عمليـة املفاوضـات، "بـل وإفشـالها يف 
الواقـع"، مؤكـًدا أن تعليـق املفاوضـات 
السـورية السـورية يف جنيـف لـن يؤثر 
عـىل جهود روسـيا ملكافحـة اإلرهاب يف 

سـوريا.
فيـام حمـل وزيـر الخارجيـة السـعودي 
عـادل الجبر النظام السـوري مسـؤولية 
تعليـق  "إن  وقـال  املفاوضـات،  فشـل 
املعارضـة  بـن  جنيـف  مفاوضـات 
عـدم  إىل  يعـود  والنظـام  السـورية 
جديـة النظـام يف التجاوب مـع املبعوث 
طلـب  مـع  التجـاوب  وعـدم  األممـي 
إدخـال مسـاعدات إنسـانية إىل سـورية 
واعتـرب  املـدن".  عـىل  الحصـار  وفـك 
وزيـر الخارجيـة األملـاين فرانـك فالـرت 
شـتاينامير "أن هجـوم الجيش السـوري 
عىل ريف حلـب ألحـق رضًرا باملحادثات 
يف جنيـف، وبـات جليًا عىل نحـو متزايد 
يف األيـام املاضيـة إىل أي مـدى تأثـرت 
محادثـات جنيـف جـراء هجـوم الجيش 

السـوري بريـف حلـب".

بحشـد  دميسـتورا  يسـتمر  وبينـام 
للجولـة  اسـتعداًدا  الدوليـة  األطـراف 
الجديـدة مـن املفاوضـات التـي حددهـا 
يف 25 شـباط الجـاري، يسـتمر النظـام 
السـوري وامليليشـيات املواليـة وبغطـاء 
مناطـق  عـىل  بالهجـوم  رويس  جـوي 
ودرعـا  حلـب  يف  املعارضـة  سـيطرة 
وأريـاف حمـص وحـامة، يف وقـت أكد 
فيـه وزيـر الخارجيـة الرويس سـرغي 
لوقـف  مـربًرا  يجـد  ال  أنـه  الفـروف 

"اإلرهابيـن".  عـىل  القصـف 

طهران تسخر من 
احتمال تدخل سعودي

أشبع السوريون مبعوث األمم 
املتحدة اىل سوريا، السيد ستيفان 

دي ميستورا، تشخيًصا ونقًدا 
وتحلياًل سلبًيا وهجوًما لدرجة أن 

ُمتابًعا خارجًيا بات يعتقد أن سبب 
األزمة الحقيقي، مبا فيها رصاٌع 
مسلٌح امتد عر السنوات األربع 

املاضية، هو شخص املبعوث األممي 
نفسه. 

وأصبح دارًجا يف األسابيع املاضية، 
مالحظة تداول صور الرجل عى 
نطاق واسع وهو يقف باحرتام 

وخشوع أمام رضيح عيل بن أيب 
طالب يف النجف يف أعقاب انتهاء 
مهمته األممية يف العراق، وصور 

أخرى لزيارته بعض املواقع ذات 
القيمة الدينية لدى الشيعة. وأصبح 

من السهل عى ُمتداويل هذه الصور 
عر مواقع التوصل االجتامعي 

تفسر "انحياز" املبعوث األممي، 
طبًعا بحسب مروجي الصور، "مع 

نظام األسد" و "إلجهاض املعارضة" 
أو "لتكريس األسد يف حكم سوريا"، 

وغر ذلك. 
ومن الرضوري جًدا وضع بعض 

األمور يف سياقها الدقيق. ال أميل 
شخصًيا إىل تكتيكات املبعوث 

األممي يف إدارة الحوار مع األطراف 
املتنازعة، وال خطابه الذي أجده 

بائًسا وعاجًزا إىل درجة العبث، ومنه 
عى سبيل املثال الرسالة التي وجهها 

إىل الشعب السوري عشية انطالق 
محادثات جنيف، وفشل طاقمه 
يف إدراك أن إرسالها، عى األقل 

باملعنى التقني، باللغة اإلنجليزية، 
يعني توجًها إىل جمهور آخر غر 

الجمهور السوري، ومنها كذلك ما 
قاله يوم األربعاء املوافق للثالث من 
شباط الحايل بأن "فشل املحادثات 

هـذه املرة يعني أن ليس هناك أي أمل 
لسوريا". وبشكل عام، ال أميُل اطالًقا 
إىل النزعة املحكومة برضورة تحقيق 

"النجاح" يف ملفات ومواضيع 
تتعلق مبصائر ماليني البر، وهو 
ما أجد أن املبعوث األممي قد وضع 
نفسه أسرًا لها، من دون أن يعني 

ذلك أنه "انتهازي"، مثاًل. 
ومن األمور التي بحاجة إىل الدقة، 

أن دي ميستورا "ُمكلٌف" من قبل 
نظام دويل منقسم عى نفسه، 

ومتخبط إىل درجة كارثية، إلنجاز 
حل سيايس لألزمة يف سوريا. 

مل يطلب أحٌد من الرجل، أو نص 
يف إطار تكليفه، عى أن يسعى 
إىل إيجاد سبل لتحقيق العدالة 

واملحاسبة عى الجرائم الجسيمة 
املرتكبة ضد اإلنسانية، أو جلب 
الجناة إىل العدالة الدولية. ومن 

األمور التي تحتاج أيًضا للضبط، تلك 
املتعلقة بخطاب املعارضة السورية 

نفسها. هل كان واضًحا ومبا ال 
يحتمل التأويل ما الذي كانت تطالب 

املعارضة به، قبل وأثناء محادثات 
جنيف؟ هل لدى السوريني بشكل 

عام مطلب أسايس، يتجاوز مجرد 
فكرة اإلطاحة بنظام بشار األسد؟ 
ليس لدي أي دليل ملموس عى أن 

السوريني فعلوا ذلك. 
ويف األثناء، أعتقد أن عى السوريني 

التفكر جديًا باملحادثات باعتبارها 
وسيلًة لتحقيق أو مترير أو تغير 

يشء محدد، وأنها ليست الغاية ومل 
تكن أبًدا الغاية، ولن تكون الغاية، 

مع تزايد قلقي عى أن تلك "الغاية" 
مل تعد واضحة عى اإلطالق. 

دي ميستورا

فادي القاضي
خبير حقوق اإلنسان 
واإلعالم والمجتمع 
المدني في الشرق 

األوسط. 
fqadi@ على تويتر

الخارجيـة  وزيـر  حـذر  جانبـه  مـن 
السـوري، وليـد املعلـم، يف مؤمتر صحفي 
اليـوم من دمشـق، السـعودية مـن التدخل 
يف األرايض السـورية، معتربًا أن أي تدخل 
دون موافقـة حكومتـه سـيكون "عدوانًا".
وقـال املعلـم إن "املعتديـن عـىل األرايض 
يف  بادهـم  إىل  سـيعودون  السـورية 

خشـبية". صناديـق 
ويف تعليقـه عىل حوار جنيـف، طلب املعلم 

مـن مبعوث األمم املتحدة لسـوريا، سـتيفان 
العمـل عـىل توسـيع وفـد  دي ميسـتورا، 
املعارضة ليشـمل املعارضة الداخلية، مشـرًا 
إىل أنـه مل يلتـق بهم أحـد ومل يتـم متثيلهم 

بالرغـم مـن معاناتهـم، عىل حـد وصفه.
وأكّـد املعلـم عـىل بـدء محادثـات جنيـف 
أنـه  عـىل  مشـدًدا  مسـبقة،  رشوط  دون 
ال ميكـن وقـف إطـاق النـار قبـل ضبـط 

الحـدود مـع تركيـا ومـع األردن.

..ـ والمعلم: سنعيدهم في 
صناديق خشبية
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عنب بلدي داخل سجن عدرا المركزي..
أحد السجناء يكشف وضع المعتقلين "المرير" 

 النظام يمتنع عن تنفيذ بنود هدنة الوعر بإطالق 
المعتقلين "الحماصنة" 

جودي عرش - حمص

"بلبلة" في سجن حمص المركزي 
املركـزي  السـجن  إفـراغ  النظـام  حـاول 
األول  كانـون  مـن  العـارش  يف  بحمـص 
املـايض، عـرب تقديـم الئحـة أوىل تضمنت 
اإلفـراج عن 82 اسـاًم عن طريق التسـوية، 
عـىل أن يتـم نقلهـم مبـارشة إىل النيابـة 
ألداء الخدمـة العسـكرية، وأوضـح مديـر 
السـجن أّن هـذه التسـويات ليـس لهـا أي 
عاقـة بهدنة حـي الوعر، األمر الـذي قابله 
املعتقلـون بغضـب ورفـض ألي خـروج ال 
ينطـوي تحـت بنـود الهدنـة، حسـب "م. 
ط"، أحـد املعتقلـن يف السـجن املركـزي، 
والـذي رصح لعنـب بلـدي قائـًا "قدمـت 
إلينا قامئة أخـرى )جديدة( تحمـل خروًجا 

لـ 160 شـخًصا آخرين، لكننـا رفضنا ذلك 
أيًضـا ألن هذا الخروج سـيتم خـارج هدنة 
حـي الوعـر، ولـن نسـاعد النظـام بإنجاح 

مراوغاته".
الثالثـة  قامئتـه  النظـام  قـدم  ثـم 
كانـون  أواخـر  املعتقلـن  عـن  لإلفـراج 
القامئـة  قابلـوا  املعتقلـن  الثـاين، لكـن 
بـاإلرضاب أيًضا، بحسـب املعقتـل، الذي 
برفقـة  السـجن  مديـر  "دخـل  أردف 
املوقوفـن  بعـض  إلخـراج  عنـرًصا   30
اللجنـة  اىل  ونقلهـم  الجنايـات  بتهـم 
بنـود  ضمـن  عنهـم  لإلفـراج  األمنيـة 
ورشـقهم  باالعتصـام  فقمنـا  الهدنـة، 
بالحجـارة ملنـع ذلـك، رسعان مـا قدموا 
اسـم   400 تضـم  قامئـة جديـدة  أيًضـا 
العسـكرية،  الرشطـة  إىل  سـيحولونهم 

وهـو ما أثـار غضبنـا ألن النظـام مل يبد 
إخراجنـا". يف  جديـة  أي 

الموت تحت التعذيب "أرحم"
البقـاء داخـل السـجون التابعـة للنظـام 
لكـن  الكـربى"،  "الطامـة  هـو  ليـس 
هـو  "الفـرج"  بانتظـار  داخلهـا  املـوت 
مـا يدمـي قلـوب املعتقلـن وذويهـم، إذ 
أفاد الناشـط وائـل أبو ريـان، أن مثانية 
الرسـن قضـوا يف  مدينـة  شـهداء مـن 
سـجون النظـام أواخر كانـون الثاين، إذ 
قـام مديـر املنطقـة بإبـاغ ذويهم دون 
إعطائهـم أي ورقـة ثبوتية تثبـت حقيقة 
"وصلنـا  الناشـط  يوضـح  وفاتهـم. 
عـدد مـن الشـهداء الذيـن قضـوا تحـت 
التعذيـب وهـؤالء جميعهـم تـم اعتقالهم 

إمـا عـىل حواجز النظـام أو بعـد الحرب 
أي  البلـدة،  عـىل  ُشـنت  التـي  الثانيـة 
منـذ ثـاث أو أربـع سـنوات، ومل يعلـم 
إال عـن طريـق  أي يشء عنهـم  ذووهـم 
الذيـن خرجوا سـابًقا،  املعتقلـن  بعـض 
سـجني  يف  يقبعـون  كانـوا  وأغلبهـم 

تدمـر وعـدرا". 
مـع  التحـدث  بلـدي  عنـب  اسـتطاعت 
سـجن  يف  املعتقلـن  أحـد  "س.ع"، 
عـدرا املركـزي، والـذي وصـف معانـاة 
السـجناء داخـل املعتقـل، بالقـول "أغلب 
يعانـون  السـجون  داخـل  املعتقلـن 
أزمـات إنسـانية كبـرة، وخصوًصـا يف 
ظـل انتشـار األوبئـة واألمـراض املعدية 
عـن  أمـا  الوفـاة"،  إىل  تـؤدي  التـي 
اعتياديًـا، واملوت  التعذيـب فقد "أصبـح 
تحـت التعذيـب أرحـم بكثـر مـن املوت 

املـرض".  نتيجـة 

الهدنة لم تغّير واقع المعتقلين
هدنـة حـي الوعـر مل تغـر مـن الواقـع، 
الـذي وصفـه "س.ع" بــ "املرير جـًدا"، 
امليدانيـة،  اإلعدامـات  نسـبة  ازدادت  فقـد 
كـام ازدادت بوضـوح تهـم املعتقـل التـي 
بنودهـا،  تحـت  بالخـروج  لـه  تسـمح  ال 
مضيًفـا "اعتقلت بعـد خروجي مـن أحياء 
حمص القدمية وأنا يف سـجن عـدرا حاليًا، 
وبالرغـم مـن كل املحـاوالت التـي بذلـت 
إلخراجـي مل أخـرج، وهذا حـال الكثر من 
املعتقلـن خاصـة بعـد انعقـاد هدنـة حي 
الوعـر، والتي توفـر خروًجـا مضمونًا لنا، 
لكـن النظـام اليوم يضعنـا أمـام خيارين، 
أولهـام املـوت ميدانيًـا والثـاين هـو املزيد 
مـن التهم التـي تحولنا إىل متهمـن جنائيًا 
بقضايـا مخـدرات أو جرائـم خـارج إطار 
الثـورة مـا يجعـل خروجنـا ضمـن الهدنة 

مسـتحيًا".  أمرًا 

مئات الجثث في المشفى 
العسكري بدمشق  

للمعتقلـن  بالنسـبة  الوضـع  هـذا  خلّـف 
الذيـن ينتظـرون إطـاق رساحهم مأسـاة 
منهـم  العديـد  مبـوت  انتهـت  "كبـرة"، 
مـن  كبـرة  أعـداد  شـوهدت  إذ  أحيانًـا، 
املشـفى  يف  الهويـة  مجهولـة  الجثـث 
العسـكري يف دمشـق يف شـباط الجاري، 
حيث كانـت "أم محمد" يف زيـارة للتعرف 
عـىل جثـة زوجهـا، بعـد اتصـال هاتفـي 
قـد قـى  بأنـه  أحدهـم  تلقتـه يخربهـا 
نحبـه يف أزمـة قلبيـة داخـل فـرع 215، 
وقالـت إن زوجهـا موظف حكومـي اعتقل 
قبـل عامـن مـن مقـر عملـه يف مدينـة 
حمـص، لكـن محـاوالت إخراجـه العديدة 
"باءت بالفشـل"،ألن تهمته "كبـرة جًدا". 
ُحولـت أم محمـد إىل املشـفى العسـكري 
مل  لكنهـا  زوجهـا،  جثـة  عـىل  للتعـرف 
تتعـرف عليـه. تقـول لعنـب بلـدي "رأيت 
مئـات الجثـث ملقاة يف أرض املشـفى، ومل 
أسـتطع التعـرف عـىل زوجـي ألن معظم 
الجثـث هناك مشـوهة مـن آثـار التعذيب، 
وعندمـا رأيت هـذا املشـهد مل أمتالك نفي 
مـن البـكاء.. قالـوا يل بأنهم لرمبـا دفنوه، 
وعندمـا طلبـت منهـم أن يخـربوين عـن 
مكان الدفـن وإعطايئ أوراقًـا تثبت وفاته، 
باالعتقـال وبعدها طـردوين".  هـددوين 

وإىل اليـوم ماتـزال معانـاة املعتقلـن من 
حمـص مسـتمرة وآمالهـم معلقـة عىل أمل 
اإلفـراج عنهـم بعد دخـول الهدنـة يف حي 
الوعـر حيـز التنفيـذ، فالهدنـة بـدأت يف 

أوائـل كانـون األول مـن العـام املايض. 
األسـبوع املـايض، خـرج أهـايل الحي يف 
بنـد  تنفيـذ  بتريـع  طالبـت  مظاهـرات 
خـروج املعتقلـن مبوجـب االتفـاق الـذي 
يضمـن خـروج كل املعتقلـن لـدى اللجنة 

األمنيـة يف مدينـة حمـص.

عرب وتركمان

آالف النازحين دخلوا تركيا من ريف الالذقية "دون تمييز"

توزيع مياه 
الشرب في 

معضمية الشام 
25 كانون األول 

 2015
)عنب بلدي(

مظاهرة تطالب 
بإخراج معتقلي حي 
الوعر من سجون 
النظام السوري 

3 شباط 2015
(عنب بلدي)

أحمد حاج بكري - ريف الالذقية  

بعـد تقـدم قـوات األسـد يف مناطـق ريـف الاذقية، ال 
سـيام يف جبـل الرتكـامن، باتـت مخيـامت النازحـن 
التـي لجـأت إليهـا العائـات خـال األشـهر السـابقة، 
نحـو  منهـم  آالف  نـزوح  إىل  أدى  مـا  للنظـام،  هدفًـا 

الرتكيـة. األرايض 
سـوى  النازحـة  السـورية  العائـات  أمـام  يكـن  ومل 
التوجـه إىل الحـدود، يف ظـل القصـف اليومـي الـذي 
تتعـرض لـه املخيـامت، ما دعا السـلطات الرتكيـة لفتح 
معـرب قريـة اليمضية الحـدودي مع جبـل الرتكامن ملدة 
سـتة أيـام، دخـل خالها أكـر مـن عـرشة آالف نازح.

النازحون دخلوا "دون تمييز"
حـاول بعـض الناشـطن الرتويـج لقضيـة "اسـتقبال 

تركيـا للعائـات الرتكامنيـة دون العربيـة"، وخاصـة 
يف ظـل إغـاق املعـرب املجاور، وهـو معرب قريـة خربة 
الجـوز، الـذي فتـح أمـام النازحن ليـوم واحـد فقط، 
مخيـامت  سـكان  مـن  النازحـن  آالف  فيـه  ويتجمـع 

أوبـن، ومتنـع تركيـا حتـى اآلن دخولهـم.
التـي  اللجنـة  ضمـن  املرشفـن  أحـد  محمـد،  أبـو 
شـكلت مـن قبـل األهـايل لتنظيـم دخـول العائـات 
إىل تركيـا عـرب معـرب اليمضية، أكـد لعنـب بلدي أن 
السـلطات الرتكية، سـمحت للنازحـن بالدخول دون 
متييـز، بينـام فّضـل بعضهـم العـودة إىل قراهم يف 

إدلب. ريـف 
ونفـى املرشف منـع دخول العائـات العربيـة وتفضيل 
الرتكـامن عليهـم، رًدا عـىل اتهامـات وجهـت للقامئن 
النازحـن  آالف  أن  موضًحـا  العائـات،  دخـول  عـىل 
دخلـوا خـال سـتة أيـام، وهـم مـن مناطـق متفرقـة 

أغلبهـم مـن النسـاء واألطفـال، وجـرى األمـر بإرشاف 
قائـم مقـام بلـدة ييـاداغ الرتكية.

سـكان مخيامت قريـة أوبـن توجهوا إىل معـرب خربة 
الجـوز، الـذي فتحتـه السـلطات الرتكيـة ليـوم واحد، 
ودخـل عـربه 850 نازًحا، وفـق املرشف، ولكـن التدفق 
الكبـر مـن قبـل سـكان مدينـة إدلـب وريفهـا، دعـا 

السـلطات إلغاقـه، عـىل حـّد قوله.
وأشـار أبـو محمـد إىل أن السـطات الرتكيـة أنشـأت 
مخيـامت عـىل أراضيهـا، بالقـرب مـن قريـة كوتـي 
الحـدود  الذيـن عـربوا  النازحـن  ونقلـت  الحدوديـة، 

. ليها إ

ال نستطيع الدخول وال العودة
بـدوره  أوضـح محمـد شـغري، أحـد النازحـن مـن 
مخيـم أوبـن، أنـه ينتظـر منذ عـدة أيـام، مـع عائلته 

وأطفالـه، فتـح معـرب خربـة الجوز مـن قبـل األتراك، 
مضيًفـا "ال نسـتطيع الدخول إىل تركيـا، وال العودة إىل 
املخيـم الذي يسـتهدفه القصف بشـكل يومـي، ما خلف 

عديـًدا مـن الضحايـا والجرحى".
وتنتظـر مئات العائات عـىل املعرب ذاتـه، معظمهم من 
األطفال والنسـاء، وسـط ظروف إنسـانية "سـيئة" يف 
ظل انخفـاض درجات الحـرارة، خصوًصا خـال الليل، 
بحسـب شـغري، الذي أكـد أنـه ال ملجأ لهـذه العائات 
يف حـال رفـض السـلطات الرتكيـة دخولهـم، إال تأمن 

خيام واالسـتقرار عـىل الحدود.
وكانـت آالف العائـات تركـت مناطـق عـدة يف ريـف 
الاذقيـة، بعد تقـدم قوات النظـام والقصـف الرويس، 
إال أنهـا املرة األوىل التي تشـهد فيها املناطـق الحدودية 
حركـة نـزوٍح، بعـد أن كانـت تعترب مـن أكـر املناطق 

املحـررة اآلمنـة، يف ظل سـيطرة قـوات املعارضة.

تضمنت هدنة حي الوعر المبرمة بين النظام والمعارضة في كانون األول الماضي بندين يشمالن إخراج المعتقلين على خلفية األحداث، والبالغ 
عددهم ما يقارب 7200 معتقل داخل السجون، على أن يتم ذلك في المرحلتين الثانية والثالثة ضمن بنود االتفاق مقابل تسليم دفعات من السالح 
المتوسط والثقيل. لكن النظام ماطل في تفيذ بنود االتفاق، وخاصة في ملف إخراج المعتقلين، عبر عدة خطوات وصفها ناشطون بأنها "متوقعة 

من قبل نظام ال يعرف سوى الغدر". 
أما المعتقلون فقد استقبلوا هدنة حي الوعر بأمل كبير في الخروج من األقبية بعد سنوات من االعتقال.

www.enabbaladi.org/archives/63774
www.enabbaladi.org/archives/63763
www.enabbaladi.org/archives/63774
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عمر عبد الرحيم - حماة

تزايـدت يف اآلونـة األخرة عمليـات الرقة 
والخطـف واالعتـداء عـىل املواطنـن مـن 
قبـل عصابات مسـلحة تنترش داخـل مدينة 
األخبـار  وشـاعت  شـوارعها،  ويف  حـامة 
الجرائـم بشـكل  النـاس حـول تلـك  بـن 
رغـم  تحصـل  فالحـوادث  مسـبوق،  غـر 
تحصينـات النظـام الضخمـة للمدينـة من 
جهـة العـدة والعتـاد، ورغـم وجـود أكر 
من مثانـن حاجـزًا موثًقا باالسـم واملكان، 
حسـب آخر إحصائية للناشـطن يف الشهر 
العـارش من العـام املايض، موزعـن داخل 

املدينـة ويف محيطهـا.

"افتحوا الباب .. بدنا نفتش"
أن  فاعلـم  العبـارة  هـذه  سـامعك  عنـد 
محصولـك وحياتك يف خطـر، فبعدها تبدأ 
عمليـة السـطو بحّجـة التفتيـش أو البحث 
عـن مطلوبـن، أو قـد تـدق بابـك امـرأة 
مسـاعدة  عـن  بحثًـا  "مسـكن"،  بوجـه 
بحّجـة أنهـا "نازحـة"، لتظهـر فـور فتح 
البـاب عصابـة تقتحـم منزلك وتبـدأ عملية 
النهـب لـكل ما هـو مثـن، وفق شـهادات 

مواطنـن التقتهـم عنـب بلـدي. 
لهـا  تعرضـت  كبـرة  ماديـة  خسـائر 
روايـات  حسـب  املسـتهدفة،  العائـات 
خـف  ومـا  والـدوالر،  الذهـب  األهـايل. 
وزنـه وارتفع مثنـه هو الهدف األسـايس 
لرقـة رسيعـة تتـم يف وضـح النهـار، 
بحجـة التفتيـش، وعندمـا يبلّـغ الضحايا 
املختصـة  الجهـات  أو  الجنـايئ  األمـن 
)كـام تسـمي نفسـها( عن تلـك الرقات، 
يتـم التملـص مـن التحقيـق بالحـوادث، 
ويقولـون "إنهـا عصابـات تتلبـس لباس 

األمـن وليسـت منـا".
الربنـاوي،  الصابونيـة،  الرشيعـة، 
تعرضـت  أحيـاء  وغرهـا،  الكرامـة، 
لحـاالت رسقة مامثلة، بحسـب مـا ذكرت 
عـىل  املعارضـة  اآلن"  "حـامه  صفحـة 
فيسـبوك. جان لوراف )اسـم مسـتعار(، 
املدينـة،  يف  موجـود  إعامـي  ناشـط 
الظاهـرة،  عـن  بلـدي  لعنـب  تحـدث 
املنـازل  إن معظـم حـاالت رسقـة  قائـًا 
تتـم مـن قبـل عصابـات ملثمـة مجهولة 
االنتـامء، تدعـي تبعيتها لجهـات أمنية أو 
عسـكرية، "إحدى الحـاالت التـي وردتنا 
كانـت يف حـي الصابونيـة، حيـث دخلت 

عـن  البحـث  بحجـة  املنـزل  العصابـة 
مطلـوب لاحتيـاط، لتـرق املنـزل أمـام 
قدرتهـم  دون  املسـّنن  أصحابـه  أعـن 
عـىل فعـل يشء حيـال ذلـك"، يف حـن 
ذكـر  )نتحفـظ عـىل  املواطنـن  أحـد  أن 
تابعـة  املجموعـات  تلـك  أن  أكـد  اسـمه( 
منزلـه  وأن  النظـام،  مليليشـيات  بالفعـل 
كان ضحيـة رسقـة مامثلة رغـم قربه من 

قـرص املحافـظ، عـىل حـد قولـه.

ال تخرج من منزلك لياًل 
رغـم أن حـوادث الخطـف ليسـت جديـدة 
عـىل محافظـة حـامة، إاّل أنهـا غالبًـا مـا 
تركـزت عـىل الطرقـات الريعـة وخارج 
حـدود املدينـة، يف حـن أنها اليـوم بدأت 
توثيـق  بعـد  شـوارعها،  داخـل  تنتـرش 
عـّدة حـاالت حصلـت فيهـا مؤخـرًا، مـا 
زاد الخـوف بـن النـاس، وقـال لـوراف 
ليـًا  تتـم  الخطـف  حـاالت  "معظـم 
وتسـتهدف أشـخاًصا أغنياء أو محسوبن 
أحيانًـا،  املتوسـطة  الطبقـات  عـىل 
فديـة  طلـب  بهـدف  تحصـل  وجميعهـا 
معظـم  قيمتهـا يف  تكـون  والتـي  ماليـة 
ذوي  عـىل  يصعـب  )خياليـة(  األحيـان 

املخطـوف تأمينهـا دون مسـاعدة أحـد".
مل  الخاطفن، فـإن  عـن  "أمـا  ويضيـف 
يتبعـوا لجهات رسـمية فمن املؤكـد قربهم 
منهـا وتغطيتهـا عليهـم، األمر الـذي مينع 
بعض الجهـات األمنيـة األخرى مـن القيام 

بواجبهـا تجاههـم".
الطالـب يف الثانويـة، زيـد غيـاث بشـور، 
التـي  الخطـف  كان أحـد ضحايـا جرائـم 
حصلـت مؤخـرًا، وقـد قتـل يف 27 كانون 
الرصـاص  إطـاق  بعـد  املـايض  الثـاين 
اختطافـه  محاولـة  مقاومتـه  أثنـاء  عليـه 
عىل أيـدي إحـدى العصابـات قـرب املركز 
الطبـي يف حـي الرشيعـة بحامة، حسـبام 
ذكـر والده عـرب صفحتـه الشـخصية عىل 

فيسـبوك، ووفـق مـا نقلـه األهـايل.

 سرقة السيارات من على األبواب
فقـدان السـيارات ورسقتها من أمـام منازل 
أصحابهـا، ظاهـرة أخرى انتـرشت مؤخرًا، 
األحيـاء  يف  املسـّجلة  الحـاالت  وتركـزت 
النائيـة، حيث تـم توثيق ثاث حـاالت عىل 
األقـل، جميعهـا متت ليًا، حسـب الناشـط 

لوراف. اإلعامـي 
األحـداث،  تلـك  مـع  صصصصوبالتزامـن 

إىل  الناسـفة  العبـوات  تفجـرات  عـادت 
الواجهـة، بعـد غيـاب دام ألشـهر، وذلـك 
بافتعـال تفجريـن عىل األقـل، أحدهام يف 
شـارع العلمن قـرب مركز املدينـة، واآلخر 
بـاب  الرجـاوي يف حـي  قـرب مسـجد 

قبـي، دون إصابـات.
ويتهم لـوراف امليليشـيات الرديفـة للنظام 
باملسـؤولية عـن تلـك التفجـرات، معتـربًا 
أنهـا "ليسـت املـرة األوىل"، ويعلـل ذلـك 
بأنهـا إلحـداث بلبلـة يف الشـارع وإيهـام 
قيـادات النظـام بـأن الوضـع األمنـي يف 
املدينـة غر مسـتقر، وكل ذلـك بهدف عدم 
زجهـم عـىل الجبهـات املشـتعلة اليوم يف 

أريـاف حـامة، كـام يقول.

يتهـم ناشـطو حـامة امليليشـيات التابعـة 
لجيـش النظـام، خاصـة اللجـان الشـعبية 
وميليشـيا الدفـاع الوطني، بالوقـوف وراء 
جميـع تلـك العمليات دون اسـتثناء، بعد أن 
"اسـتباحت" املدينـة بشـكل كامل، وسـط 
يـأس األهـايل مـن حـل للموضـوع وعجز 
أي  اتخـاذ  األمنيـة األخـرى عـن  الجهـات 
إجـراءات بحق تلـك امليليشـيات، كونها من 

"عظـام الرقبـة"، كـام يقـول األهايل.

حماة تعيش الرعب.. وقانون "الغابة" يسود المدينة 

الخطف والقتل وسرقة السيارات لياًل واتهامات للنظام وميليشياته

طارق أبو زياد - إدلب

السـبب الرئيي إلنشـاء السـوق هـو منع 
قبـل  مـن  باألسـعار  والتحكـم  االحتـكار 
التجـار، عـن طريـق بيـع السـلع بأسـعار 
املعيـي  الوضـع  لتناسـب  مخفضـة 
للسـكان، وبـذات الوقـت ضـامن ربحيـة 
معقولـة للتجـار ببيعهم كميـات كبرة يف 

يـوم واحـد، عـىل حـد تعبـر حسـن.
ماذا يتوفر في "البازار"؟

الكريـم برغـل، مالـك بسـطة لبيـع  عبـد 

األلبسـة املسـتعملة )البالـة(، أوضح لعنب 
بلـدي أن السـوق يضـم كافة املسـتلزمات 
األلبسـة  مـن  املواطـن،  يحتاجهـا  التـي 
الكهربائيـة وغرهـا،  واألدوات  واألطعمـة 
ولكـن أبـرز محتويـات السـوق حاليًا هي 
 %  90 محاتهـا  فنسـبة  البالـة،  ألبسـة 
مـن السـوق، ومـا تبقـى يتنـوع حسـب 

السـكان. احتياجـات 
األسـواق  أن  إىل  الكريـم،  عبـد  وأشـار 
األسـبوعية تنترش بشـكل واضـح يف املدن 
والبلـدات السـورية، وبأيـام مختلفة خال 

بالتجـول معتمـًدا  يقـوم  وأنـه  األسـبوع، 
عليهـا لبيـع األلبسـة، وهـي توفـر دخـًا 
جيـًدا لـه رغـم الصعوبـات املعيشـية التي 

ميـر بهـا الوضـع السـوري بالعمـوم.
مـن جهتـه، تحـدث محمـود سـفر، النازح 
مـن مدينـة حمـص، عـن أوجـه اختـاف 
السـوق عـن غره مـن األسـواق االعتيادية، 
"للبـازار مزايـا عـدة تختلـف عـن باقـي 
األسـواق، فهـو يؤّمـن لـك كل احتياجاتـك 
ومبـكان واحـد، دون الحاجـة للبحث عنها 
يف أماكـن عـدة، وهذا مـا يهم عـدًدا كبرًا 

والنازحـن حـرًصا، بسـبب  األهـايل  مـن 
أماكـن  ومعرفـة  باملدينـة  خربتهـم  عـدم 
عليهـم  يسـهل  فهـو  املتنوعـة،  املحـات 

ويوفـر الكثـر مـن الوقـت".
محمـود،  يضيـف  كـام  الثانيـة،  امليـزة 
هـي األسـعار، فالبـازار "يبيعـك بأسـعار 
الجملـة، وهـو ما يوفـر الكثر مـن املال"، 
مبعـدل  السـلع  سـعر  "تنخفـض  وأردف 
وسـطي إىل 5 % عن سـعرها يف السـوق، 
ولـو نظرنا إىل األمر بشـكل موسـع وكنت 
مـن  احتياجاتـك  كافـة  بإحضـار  تقـوم 

السـوق ملـدة أسـبوع فهـذا يعنـي توفـر 
املـال". من  الكثـر 

أحـد ميـزات "السـوق" هـي وجـود سـلع 
مختلفة عـن أسـواق إدلب األخـرى، فهناك 
باعـة جوالـون يأتون مـن مناطـق مختلفة 
من الشـامل السـوري، ويعرضـون بضائع 
وفًقـا  املدينـة،  يف  يوجـد  عـام  تختلـف 
ملحمـود، وتابـع "ببسـاطة سـوق األربعاء 
يجـب أن يكـون الهدف الرئيـي لقاصدي 
التسـوق، فهـو يضمن لـك السـعر، التنوع 

االختيار". إمكانيـة  الكامـل، 
صغـر  متجـر  مالـك  الصـريف،  عبـاس 
لبيع القهـوة، اعترب أن التجار يسـتخدمون 
"البـازار" لبيـع بضائعهـم الكاسـدة، فهو 
يؤّمـن لهـم مكانًـا ممتلئًـا بالزبائـن الذين 
ميكـن إقناعهم بالسـلع املعروضـة، ويوجد 
عـدد "ال بـأس بـه" مـن هـؤالء الباعة يف 
السـوق، وقـال "أنصـح قاصـدي السـوق 
توخـي الحـذر، والتأكد من جـودة البضائع 
ونوعيتهـا قبـل الـرشاء، فـا يغرك السـعر 

الرخيـص فالجـودة هـي األهم".

وجودك في السوق يعرضك للخطر
رئيسـيًا  هدفًـا  األسـواق  كانـت  لطاملـا 
الطـران  أو  األسـد  قـوات  لصواريـخ 
املجـازر يف  الـرويس، وسـجلت عـرشات 

اسـتهدافها.  إثـر  سـوريا 
واعتـرب أحـد مواطني إدلـب، سـامل الحاج 
كبـرة  بأعـداد  النـاس  تجمـع  أن  عـي، 
جـًدا يجعلـه هدفًا سـهًا لطائرات األسـد، 
التـي تسـتهدف تجمعـات املدنين بشـكل 
بالتجمهـر  أنصـح  "ال  مضيًفـا  أسـايس، 
بعـد  وخصوًصـا  السـوق،  يف  الكبـر 
تعـرض املدينة لعـدد من العبوات الناسـفة 
والسـيارات املفخخـة يف اآلونـة األخرة".
واقرتح الحـاج عي أن يوقف السـوق كليًا، 
ومختلفـة  متعـددة  أماكـن  يف  يفتتـح  أو 
أي  حصـل  إن  اللـه  سـمح  "ال  أسـبوعيًا، 
هجـوم مهـام كان شـكله فسـيوقع عـدًدا 

كبـرًا مـن الشـهداء".
دون االكـرتاث إىل التحذيـرات التـي يطلقها 
بعض األهـايل، تخوفًـا من قصـف محتمل، 
يعترب "بـازار األربعاء" وجهة مفضلة ملعظم 
سـكان إدلب املدينـة، مع غياب الوفـر املادي، 

يف ظـل أوضاع معيشـية تزداد سـوًءا.

إدلب..
"بازار األربعاء" وجهة األهالي "المحفوفة بالمخاطر"

"السوق الرئيسي بالنسبة لي هو بازار األربعاء، ففيه أستطيع تأمين كافة االحتياجات وبأسعار منافسة"، 
بهذه الكلمات أوضح حسن دباغ، من أهالي إدلب، أهمية هذا السوق بالنسبة لسكان المدينة، حيث تم 

افتتاحه مؤخًرا، لينتشر ضمنه الباعة ويقومون بعرض بضائعهم للزبائن بأسعار منافسة أسبوعًيا.

بازار يوم األربعاء 
في مدينة 

إدلب

3 شباط 2015
)عنب بلدي(
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وعـىل  املذكـورة،  املدرسـة  مـن  بالقـرب 
بعـد أمتـار منهـا، يوجـد سـوق الكهرباء 
دمشـق،  وسـط  السـنجقدار  منطقـة  يف 
هنـاك يجـد الزائـر معـدات وأدوات جديدة 
معروضـة للبيـع مل تكـن مـن قبـل، وهي 
تغـزوا  التـي  الشمسـية  الطاقـة  ألـواح 
يف  السـورين  مـاذ  وباتـت  األسـواق، 
مناطـق النظـام واملعارضـة يف ظـل غياب 
الكهربـاء مـن مصادرهـا التقليديـة، ويعد 
هـذا مؤرًشا عـىل منو هـذه التجـارة خال 

الحـرب.
ويسـارع النظـام ومؤسسـاته الحكوميـة، 

البتـكار  األزمـة،  سـنوات  طـول  ومـع 
األسـاليب واألدوات التـي تغطـي النقـص 
مـن أجـل اسـتمراره يف الحيـاة، فمعانـاة 
النظـام وحكومتـه يف تأمـن املحروقـات 
والكهربـاء ملناطق سـيطرته رغـم حرمانها 
ملناطـق املعارضة منهـا "كبـرة"، تبدأ من 
خـروج مصـادر الطاقـة عن سـيطرته يف 
معظم املناطق السـورية وتنتهي باسـتراد 
إيـران  مـن  واملحروقـات  والغـاز  الفيـول 

 . وروسيا

تراجع إنتاج الكهرباء إلى النصف  
والبنيـة  الكهربـاء  منظومـة  خـروج  مـع 
التحتيـة عـن الخدمـة يف مختلـف أرجـاء 

سـوريا بسـبب املعـارك والقصـف، باتـت 
يف  الكبـرة  للمـدن  الكهربائيـة  التغذيـة 
حدودهـا الدنيـا، وتشـر األرقام الرسـمية 
إىل أن وزارة الكهربـاء يف حكومـة النظام 
فيـول  ألـف طـن   35 إىل  يوميًـا  تحتـاج 
لتغطيـة الطلـب اليومـي عـىل الكهربـاء، 
ويرتافـق هذا مـع تراجـع يف أداء منظومة 
عـام   65% مبقـدار  الكهربائيـة  الطاقـة 
كانـت عليـه قبـل العـام 2011، إذ كانـت 
كميـة اإلنتـاج الكهربـايئ 50 مليـار كيلو 
واط سـاعي يف 2011 انخفضـت إىل 22 

 .2014 مليـار كيلـو واط يف 
تدعـم  إنهـا  النظـام  حكومـة  وتقـول 
الكهربـاء بنحـو 418 مليـار لرة سـورية، 

مـا يعـادل نحـو مليـاري دوالر، بحسـب 
أمـام  الحلقـي،  وائـل  الـوزراء،  رئيـس 
وإن   ،2015 شـباط  يف  الشـعب  مجلـس 
املواطـن يدفـع 1.32 لرة مثـن الكيلوواط 
الـذي يكلـف الحكومة 30.5 لرة سـورية.

لماذا الطاقة البديلة؟ 
تراجـع إنتـاج الكهرباء ألكر مـن النصف، 
وطـال تأثر املعـارك البنية التحتية بشـكل 
مـن  أنهـا  والتـي تصنـف عـىل  مبـارش، 
"أكفـأ" املنظومـات يف الـرشق األوسـط، 
حسـب وزيـر الكهرباء يف حكومـة النظام 
عـامد خميس، ووجـد النظام يف مشـاريع 
الطاقـة البديلـة حـًا لتوفـر الكهرباء يف 

مؤسسـاته العامـة لتسـير أمورها يف ظل 
انقطـاع الكهربـاء الطويـل، والـذي يعني 
غيابهـا شـلًا تاًمـا، وخاصـة يف املصارف 
ومقـرات الوزارات التي تشـهد إقبـااًل كثيًفا 

املراجعن.  مـن 
عـن  البديلـة  الطاقـة  مصـادر  باتـت  إًذا، 
الوقـود األحفـوري والتقليـدي هـي الحل، 
والشـمس،  الريـاح  بطاقـة  واملتمثلـة 
ريثـام يتـم تأمـن املصـادر التـي خرجت 
عـن السـيطرة، لكـن هـل تعـد مثـل هـذه 

الحـرب؟  خضـم  يف  ناجحـة  املشـاريع 
املنـازل  وداخـل  الفـردي  الصعيـد  عـىل 
االسـتخدام  حيـث  العامـة  واملؤسسـات 
أن  مـرشوع  هكـذا  ملثـل  ميكـن  املحـدود 

بعد شح الفيول والنفط.. 

انتعاش تجارة األلواح الشمسية لتوليد الكهرباء     في مناطق النظام والمعارضة 

يقول الخبر إن المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لحكومة النظام، يستعد حالًيا لتنفيذ مشروع تجريبي للطاقة البديلة على سطح إحدى 
المدارس الحكومية في دمشق، وهي مدرسة جودت الهاشمي باستطاعة ثالثة كيلو واط ساعي، ويتضمن المشروع تركيب منظومة 

"كهروضوئية" إلنتاج الكهرباء وحقنها ضمن الشبكة الداخلية للمدرسة، وذلك بهدف تعميم هذه التجربة على بقية المدارس، ومن المتوقع 
أن يتم االنتهاء من المشروع المذكور ووضعه في الخدمة خالل أسبوع.

كيف تعمل 
الخاليا 

الشمسية؟ 
يؤكد املهندس جامل الحسني 

من بلدة باال، لعنب بلدي، 
أن األلواح الشمسية تتألف 

من خاليا ضوئية تسمى 
)photovoltaic( توجد 

داخل اللوح الواحد عى 
شكل مصفوفة ذات بعدين، 

وتوضع األلواح بشكل 
منتظم ومتقارب، "واحدة 
من أهم املزايا أننا قادرون 

عى الجمع بني أعداد 
مختلفة من الخاليا لتوفر 

قدر أكر من الكهرباء، 
وهذه الطريقة تجعل من 

الكهرباء املولّدة من الشمس 
خياًرا قاباًل للبقاء فرتات 

أطول لتزويد الطاقة للبيوت 
والركات".

عنب بلدي - اقتصاد

يف الوقـت الـذي أعلـن فيـه مبعـوث األمـم املتحـدة إىل 
سـوريا سـتيفان دي ميسـتورا تعليـق محادثـات جنيف 
3 بـن النظـام واملعارضـة السـورية حتـى 25 شـباط 
الجـاري، اسـتضافت بريطانيا الخميس 4 شـباط، مؤمتر 
املانحـن لسـوريا، إىل جانـب أملانيا والرويـج  والكويت 
واألمـم املتحـدة، وبحضـور أكـر مـن 60 دولـة، بهدف 

بحـث سـبل تقديـم اإلغاثـة لاجئن السـورين.
وتعهـدت الـدول املانحة يف ختـام املؤمتر، الذي اسـتمر 
ليـوم واحـد، بتقديـم عـرشة مليـارات دوالر، سـتة منها 
 ،2020 العـام  حتـى  مليـارات  وخمسـة  العـام،  لهـذا 
ليتخطـى بذلـك التوقعـات التـي بلغـت سـبعة مليـارات 
دوالر، بحسـب ما أعلن رئيـس الوزراء الربيطـاين ديفيد 

كامرون.
وقـال وزيـر الخارجية الربيطـاين ديفيد كامـرون عقب 

املؤمتـر "إن الجـزء األكـرب مـن هـذا املبلـغ سـيوجه إىل 
حكومـات األردن ولبنـان وتركيـا، التـي تسـتضيف عدًدا 
كبـرًا مـن الاجئـن بهـدف خلق فـرص عمـل وظروف 
مامئـة لتدريـس األطفال، لضـامن أال يكون هنـاك جيل 
ضائـع"، مضيًفـا أن بريطانيـا سـتقف دامئًـا إىل جانب 
الشـعب السـوري وسـتقدم الدعم الازم لتوفـر التعليم 

للسـورين.  والوظائف 

ثالث دول أوروبية تتقدم المانحين 
وتعهـدت أملانيـا وحدهـا عـىل لسـان املستشـارة أنجيا 
لسـوريا  كمعونـات  دوالر  مليـار   2.6 بتقديـم  مـركل 
بحلـول 2018، منهـا 1.1 مليـار هذا العام، أمـا بريطانيا 
والرويـج فتعهدتـا بتقديـم 2.9 مليـار دوالر إضافيـة، 

ملسـاعدة السـورين بحلـول عـام 2020.
وأعلـن وزيـر الخارجيـة األمريـي جـون كـري تقديم 
نحـو 600 مليـون دوالر كمعونات إنسـانية إىل سـوريا، 

إضافـة إىل تقديـم 290 مليـون دوالر كمعونـات لـدول 
الجوار.

أمـا األمـن العـام لألمـم املتحدة بـان يك مـون، فأكد أن 
التعهـدات متثـل أعـىل إجاميل تـم جمعه يف يـوم واحد 

بشـأن أزمـة واحدة.

2.5 مليون الجئ في تركيا
مـن جهته، قـال رئيس الـوزراء الرتيك أحمـد داود أوغلو 
"إن تركيـا تسـتضيف 2.5 مليون الجئ وهـي بحاجة إىل 
20 مليـار دوالر لتأمـن الاجئـن السـورين املوجودين 
عـىل أراضيهـا بـكل مـا يحتاجونـه"، مؤكـًدا أن بـاده 
أنفقـت عـىل الاجئـن املوجوديـن يف املخيـامت والبالغ 

عددهـم أكر مـن 200 ألف، عـرشة مليـارات دوالر.

األردن يواصل الدعم
إىل ذلـك، أكـد ملـك األردن عبـد اللـه الثـاين، أن األردن 

سـيواصل دعمـه لاجئـن السـورين، ولكـن ليـس عىل 
حسـاب شـعبه ورفاهيتـه، مشـرًا إىل أن أزمـة الاجئن 
تسـتنزف أكر من ربـع موازنة اململكـة وأن األردن وصل 

إىل حـدود طاقتـه القصـوى عـىل التحمل.
وكانـت وكاالت تابعـة لألمـم املتحـدة وجهت نـداء لجمع 
تسـعة مليـارات دوالر من أجل مواجهة الكارثة اإلنسـانية 
السـورية هـذا العام، إضافـة إىل 1.2 مليـار دوالر أخرى 

ملسـاعدة الدول التـي تحوي عـدًدا كبرًا مـن الاجينئ. 
عـىل  املانحـة  الـدول  تركـز  أن  السـوريون  ويخـى 
أزمـة الاجئـن يف الخـارج عـىل حسـاب املحارصيـن 
داخـل سـوريا، الذين يعيشـون ظروفًـا صعبـة نتيحة 
الحصـار املفـروض مـن قبل نظام األسـد وميليشـياته، 
متأملـن بـأن تفـي هـذه الـدول بتعهداتهـا يف رابـع 
اجتـامع مـن نوعـه، وخاصـة بعـد أن تم جمـع 43 % 
فقط مـن 2.9 مليـار دوالر تعهـدت بها الـدول املانحة 

لألمـم املتحـدة يف مؤمتـر 2015.

مؤتمر المانحين يعد بجمع عشرة مليارات للسوريين قبل حلول 2020

سطح مبنى مدرسة 
جودت الهاشمي 
في دمشق 
 15كانون الثاني 
 2016
)فيسبوك(

أسطح المباني الحكومية تتحّول إلى منصات أللواح الطاقة الشمسية 

http://www.enabbaladi.org/archives/63754
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يكـون حًا، لكنـه عىل مسـتوى املدن ال 
يبدو كذلـك، فحاليًا ال توجد اسـتثامرات 
بسـبب  جديـدة،  أجنبيـة  أو  محليـة 
اليومـي،  والقصـف  األمنيـة  الظـروف 
وإمنـا فقط مخططات ملشـاريع رسـمت 

 .2011 قبـل 
لكـن املركـز الوطنـي لبحـوث الطاقـة 
التابـع للنظـام يفكـر بطريقـة أشـمل 
عـدة  تنفيـذ  يتـم  إذ  الحـرب،  خـال 
أنظمـة  "تركيـب  منهـا  مشـاريع، 
إىل  تصـل  باسـتطاعة  كهروضوئيـة 
عـرشة ميغـا واط عـىل أسـطح املبـاين 
سـنوات  الخمـس  خـال  الحكوميـة 
املقبلـة، وكذلـك تنفيـذ مزرعـة ريحيـة 
تجريبيـة باسـتطاعة حتى عـرشة ميغا 
السـنديانة يف محافظـة  واط مبنطقـة 
حمـص"، وفـق مـا كشـف عنـه مديـر 
املركـز الدكتـور يونـس عـي لصحيفـة 

الحكوميـة.  الثـورة 

تطبيق التجربة في المشافي 
العامة 

مـع بداية العـام 2015، كثفـت الجهات 
جهودهـا  للنظـام  التابعـة  الرسـمية 
يف  البديلـة  الطاقـة  عـىل  لاعتـامد 
األماكـن العامـة ومؤسسـات الدولة يف 
لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق  مختلـف 
املركـز  عـام  مديـر  ويؤكـد  النظـام، 
يونـس  د.  الطاقـة،  لبحـوث  الوطنـي 
عـي، لصحيفـة الثـورة الحكوميـة، أنه 
تـم تأسـيس مـرشوع "أنظمـة لضـخ 
األحمـر  وادي  يف  اآلبـار  مـن  امليـاه 
الفـوارس  أبـو  التليلـة وبـر  ومحميـة 
 50 وتركيـب  السـورية،  الباديـة  يف 
نظاًمـا إلنـارة طريـق غابـة القليلـة يف 
أنظمـة  وتركيـب  الاذقيـة،  محافظـة 
كيلـو   140 باسـتطاعة  كهروضوئيـة 
واط عـىل أسـطح أبنيـة جهـات القطاع 
العـام، وذلـك ضمن مجال أنظمـة توليد 
املربوطة  الشمسـية  بالطاقـة  الكهربـاء 

مـع الشـبكة العامـة".
الحراريـة  األنظمـة  مجـال  يف  أمـا 
الشمسـية، فقـد تـم تنفيـذ مرشوعـن 
ابـن  ملشـفى  السـاخنة  امليـاه  لتأمـن 
 6000 بحجـم  حمـص  يف  الوليـد 
لـرت يوميًا، ومشـفى املواسـاة بدمشـق 

يوميًـا.  لـرت   32000 بحجـم 
وتـم توقيـع عقد إلنشـاء خمـس أنظمة 
كهروضوئيـة عـىل أسـطح أبنيـة تابعة 
للقطـاع العـام يف دمشـق باسـتطاعة 
قيـد  وهـي  واط،  كيلـو   75 إجامليـة 

اإلنجـاز حاليًـا.
وكشـف عـي عـن "التحضـر لتنفيـذ 
ثاثـة  باسـتطاعة  ريـادي  مـرشوع 
كيلـو واط عـىل سـطح مدرسـة جودت 
الهاشـمي، باإلضافـة إىل التعـاون مـع 
الدراسـات  عـدة جهـات عامـة إلعـداد 
كـوزارات  املشـاريع  لبعـض  الفنيـة 
الزراعـة واإلدارة املحليـة والبيئة والنفط 
وغرهـا متهيـًدا لتنفيذهـا ضمـن خطة 
املركـز لعامـي -2015 2016 اسـتناًدا 
ألحـكام قانـون الحفـاظ عـىل الطاقـة 

."2009 3 لعـام  رقـم 
ووفـق رأيه فإن "الهـدف األول ملثل هذه 
املشـاريع يتمثـل بنـرش هـذه الثقافـة، 
الطاقـات  اسـتخدام  رضورة  وإثبـات 
املتجـددة وجدواهـا االقتصادية، ونتيجة 
لهـذا األمر قامـت بعض جهـات القطاع 
التجـارب  بتعميـم بعـض هـذه  العـام 
أنظمـة  اسـتخدام  مشـاريع  السـيام 

تسـخن امليـاه يف املشـايف".

الطاقة البديلة في الغوطة 
الشرقية 

البديلـة  الطاقـة  اسـتخدام  يكـن  مل 
توليـد  يف  عليهـا  لاعتـامد  والتوجـه 
النظـام  عـىل  حكـرًا  الكهربـاء 
إىل  ذلـك  امتـد  بـل  ومؤسسـاته، 
املواطنـن أيًضـا يف مناطـق سـيطرته 
ومناطـق سـيطرة املعارضـة. وأكد عدد 
لعنـب  الرشقيـة  الغوطـة  أهـايل  مـن 
بلـدي أنـه وبعـد خمـس سـنوات مـن 
الحصـار الخانـق، ابتدعـوا طرقًا جديدة 
لتوليـد الكهرباء بواسـطة ألـواح الطاقة 
الشمسـية، وذلـك بعد انقطـاع الكهرباء 
"كعقوبـة  تـام  بشـكل  الغوطـة  عـن 
لكرهـم عصا الطاعة والـوالء للنظام"، 
حيـث تم تدمر شـبكة الكهرباء بشـكل 

شـبه كامـل.
 يقـول أبو يحيى، مـن حـران العواميد، 
مولـدات  عـىل  اعتمدنـا  البدايـة  "يف 
الديـزل،  عـىل  تعمـل  التـي  كهربائيـة 
لكننـا أجربنـا عـىل البحـث عـن بدائل 
أقـل تكلفـة، بعـد انقطـاع املحروقـات 
تدريجيًـا، نتيجة الرتفاع أسـعار الوقود 
وفقدانـه من األسـواق إثر احتـكاره من 
قبـل تجـار الحـروب، فقد وصل سـعر 
اللـرت 2000 لرة سـورية، فكانت ألواح 
الطاقة الشمسـية هي البديل املناسـب". 
ويـرشح أبـو يحيـى الطريقـة الجديدة، 
بالقـول "ركبـت خمسـة ألـواح طاقـة 
شمسـية، اسـتطاعة كل واحد منها 200 

واط سـاعي، وتـم وصلهـا عرب أسـاك 
شـعرية مخصصة للطاقة الشمسـية إىل 
بطاريتـي سـائل اسـتطاعة كل واحـدة 
100 أمبـر، ومـن ثـم ربطهـام برافـع 
للجهـد يقـوم عـىل تحويـل الكهربـاء 
مـن 12 فولـت إىل 220 فولـت، وهـي 
الكهربـاء النظاميـة التـي تعمـل عليها 

املنزلية". األجهـزة 
ومـن خـال تلـك العمليـة، متكـن أبـو 
يحيـى مـن تأمـن إنـارة كاملـة ملنزلـه 
ومنزل شـقيقه، ملا يقارب سـت سـاعات 
يوميًـا، إال أن تكلفتها "مرتفعة جًدا" يف 
ظـل ظـروف معيشـية صعبة يعيشـها 
تعـرض  وإمكانيـة  السـوري،  املواطـن 
املناطـق  يف  وخاصـة  للكـر  األلـواح 

التـي تتعـرض لقصـف متواصل.

تجارة رائجة في ظل الحرب 
دفعـت الظـروف الراهنـة العديـد مـن 
العوائـل يف الغوطـة الرشقيـة لاعتامد 
عـىل تلـك الطريقـة يف الحصـول عىل 
مـا  وسـطيًا  تكلـف  والتـي  الطاقـة، 
 2400( سـورية  لـرة  مليـون  يقـارب 
دوالر أمريـي(، مـا أدى إىل انتعـاش 
تجـارة ألـواح الطاقـة الشمسـية داخل 
عـن  والخارجـة   املحـارصة  املناطـق 
سـيطرة النظـام، ولكونهـا بديـًا فعااًل 
عـن املولدات التـي تعمل عىل مشـتقات 
تلـك  أن  إال  الثمـن،  مرتفعـة  الوقـود 
الطريقـة تعتـرب جيـدة قياًسـا بعمرها 
االفـرتايض والـذي ميتـد ألكـر من 15 
عاًمـا "إن اسـتخدمت بشـكل صحيح"، 
الكهربائيـات،  باعـة  أحـد  يقـول  كـام 
رفـض ذكـر اسـمه، يف سـوق الكهرباء 

بدمشـق لعنـب بلـدي.

أسعار مرتفعة تحد من اإلقبال
تجربة أبـو يحيى يف الغوطـة الرشقية 
املوظفـة  أحمـد،  أم  تجربـة  تشـبه 
إحـدى  يف  وتعيـش  خـاص  بنـك  يف 

دمشـق. ضواحـي 
وتقـول لعنب بلـدي إنها سـارعت منذ 
عـام تقريبًـا إىل تركيب جهـاز "طاقة 
ورغـم  الكهربـاء،  لتوليـد  شمسـية" 
 50% تلبيـة حاجـات عائلتهـا بنسـبة 
فقـط إال أنهـا تعتقد أنـه أفضل من أي 
وسـيلة توليـد كهرباء أخـرى، وخاصة 
ملرصوفهـا  نظـًرا  التقليديـة  املولـدات 

الكبـر مـن املـازوت أو البنزين.

مثـل  تركيـب  أن  إىل  السـيدة  وتشـر 
متاًحـا  أمـرًا  ليـس  األجهـزة  هـذه 
للجميـع، فسـعره يقـارب املليـون لرة 
حاليًـا، "السـعر املرتفـع مينـع النـاس 
مـن الـرشاء.. وكذلـك تقلّـب األوضـاع 
األمنيـة ألن كثريـن يفكـرون بالسـفر 
وتـرك منازلهـم فيام لو اسـتمر الرصاع 

لفـرتة أطـول". 

يبقـى خيـار الطاقـة البديلـة أمـًرا ال 
الحـرب  انتهـت  ولـو  منـه حتـى  بـد 
املدافـع، فكثـر مـن  وخفـت صـوت 
إىل  تشـر  والدراسـات  التوصيـات 
أن إعـامر سـوريا لـن يكفيـه النفـط 
حقولهـا..  مـن  املسـتخرج  والوقـود 
رشكات اإلعـامر بحاجـة إىل مصـادر 
التـي  طاقـة جديـدة إلعـامر سـوريا 
إىل  أمميـة  تقديـرات  وفـق  تحتـاج 
تكـون  رمبـا  دوالر،  مليـار   250

أفضلهـا.  والشـمس  الريـاح 

بعد شح الفيول والنفط.. 

انتعاش تجارة األلواح الشمسية لتوليد الكهرباء     في مناطق النظام والمعارضة 
أزدشير أحمد 

تعتـرب الزراعة مـن املـوارد االقتصادية الرئيســة يف 
كردسـتان سـوريا، وتقـدر مسـاهمة هـذا القطاع يف 
الناتـج املحـي اإلجاميل ما يزيـد عـن %26، ويعترب 
النشـاط الزراعـي من أهـم األنشـطة اإلنتاجيـة، لكن 
نظـام البعـث عمل طـوال سـنن حكمه عـىل تهميش 
فدفعهـم  اقتصاديًـا،  ملحاربتهـم  الكرديـة  املناطـق 
للهجـرة لتغـر دميوغرافيـة املنطقة، وقـام مبصادرة 
أراضيهـم الزراعيـة الخصبـة وإحال العـرب مكانهم 
عـرب مـرشوع الحـزام العـريب واإلحصاء االسـتثنايئ 
واملرسـوم 49 الـذي قيّـد حركـة البنـاء وسـد منافـذ 
البيـع والـرشاء يف املناطق الكردية، واسـتنزاف الروة 
الجزيـرة عـرب  املائيـة يف بعـض مناطـق مقاطعـة 
مشـاريع الري العشـوائية التي أدت إىل جفـاف املياه 
الجوفيـة ولتملـح الرتبـة والتصحـر وخـروج مئـات 

الهكتـارات مـن اإلنتـاج الزراعي.
واملراسـيم  السياسـات  خـال  مـن  عمـل  كذلـك 
االسـتثنائية عـىل منـع إقامـة املرشوعـات الصناعيـة 
املكملـة لإلنتـاج الزراعي املوجـود، وبالتـايل كان كل 
اإلنتـاج الزراعـي يف املناطـق الكرديـة يُبـاع بشـكله 
الخـام، سـواء بالتصديـر إىل خـارج سـوريا أو إىل 
الداخـل السـوري ليُصّنـع ويُبـاع كسـلع ومنتجـات 
ُمصنعـة، هذا األمـر جعل مـن املناطق الكردية سـوقًا 
اسـتهاكية فقـط،  وبالتـايل تبعيـة املناطـق الكردية 

اقتصاديًـا ومعيشـيًا للداخـل العـريب السـوري.
املرويـة  األرايض  ازدادت مسـاحة   1980 عـام  بعـد 
بفضـل املشـاريع الزراعية الكبـرة واسـتخدام اآلالت 
الزراعيـة الحديثـة، وتـم تطويـر البنية التحتيـة وبدأ 
االهتـامم باملـوارد املائيـة وبـات يعمـل يف القطـاع 
الزراعـي حـوايل %35 من مجمـوع القـوى العاملة. 
الزراعـي لقطـاع  فـام هـي عوامـل تحـول القطـاع 
تنمـوي متكامل يف املناطـق الكردية؟ وهل تسـتطيع 

تحقيـق تلـك التنميـة بفعـل الظـروف الحالية؟
إضافـة للمنـاخ املتوسـطي وخصوصيـة األرض فـإن 
لدى املناطق الكردية مسـاحات شاسـعة من السـهول 
الزراعيـة، كذلـك فـإن تنـوع الزراعـة فيهـا يكسـبها 

مركـزًا مهاًم عـىل قامئـة الـدول الزراعية.
 كام متتاز مبوارد مائية ضخمة، تنقسم إىل:

األنهار: الفرات - الخابور - عفرين -جغجغ –دجلة.
الينابيع واألحواض املائية: حوض دجلة والخابور.

السـدود، سـد )باسـل األسـد،  أهـم  السـدود: ومـن 
والحاكميـة،  واملنصـورة،  والسـفان،  والحسـكة، 
والجواديـة، وبـاب الحديـد، ومعشـوق، والجراحـي، 
والـزركان(. والجغجـغ،  والجرجـب،  الجـر،  وقنـاة 
ولكـن بالرغم مـن تلك العوامـل إال أنهـا دون املرجو 
األمثـل  االسـتغال  ذلـك  ويتطلـب  تنمويًـا،  منهـا 
للمـوارد املتاحـة وإدارتها وطـرق اسـتثامرها، وذلك 

عىل: بالعمـل 

أواًل: توفـر مسـتلزمات الزراعـة، وهـذه املسـتلزمات 
تتلخـص يف املـوارد الطبيعية من ميـاه وتربة، إضافة 
إىل التكنولوجيـا املسـتخدمة ويقصـد بهـا املعلومات 
واألدوات املسـتخدمة يف اإلنتاج، حيـث ميكن توظيف 
مـا سـبق ألجـل التنميـة الزراعية مـن خـال الرتكيز 
عـىل البحـوث اإلنتاجيـة واإلرشـاد الزراعـي ووضع 
أن  ميكـن  التـي  الفجـوات  لسـّد  الزراعيـة  الخطـط 

املسـتقبل. يف  تحدث 

الزراعـي، عـرب مرحلتـن،  اإلنتـاج  ثانيًـا: ترصيـف 
البيـع  املنافـذ وأسـواق  إيجـاد  تجاريـة مـن خـال 
والتصديـر، وصناعيـة مـن خـال تصنيـع املنتجـات 

الزراعيـة.

الحقيقيـة،  أهميتـه  الزراعـي  التصنيـع  إيـاء  ثالثًـا: 
كـون املناطـق الكردية تفتقـد إىل املشـاريع الصناعية 
مـن هذا النـوع، وذلـك بالرغم مـن الغنـى وتوافر كل 

قيامها. مقومـات 

رابًعـا: توفـر رؤوس األمـوال الازمـة، إذ إن التوجـه 
نحـو التصنيـع يتطلب تأمـن رؤوس أمـوال كبرة قد 
ال تتوافـر لـدى غالبيـة الكـرد، لـذا فإنه يجـب العمل 
عـىل تشـجيع األثريـاء واملاكـن الكـرد الكبـار عىل 
اسـتثامر فائـض مردودهـم الناتـج مـن الزراعـة يف 
هكذا مجـاالت، ويتطلـب ذلك توفر االسـتقرار األمني 
والترشيعيـة  القانونيـة  البيئـة  وإيجـاد  والسـيايس 
الزراعيـة  الفعاليـات  وتطويـر  إلنشـاء  املامئـة 

والصناعيـة والتجاريـة.

الزراعة في المناطق 
الكردية...

أي تنمية؟
سوق الكهرباء في دمشق - 3  شباط 2016 - )عنب بلدي(

عنب بلدي - اقتصاد
ارتفعـت أسـعار الذهب يف سـوريا بشـكل "قيايس" 
 2016 مـن  الثـاين(  )كانـون  األول  الشـهر  خـال 
بحـوايل 1300 لـرة، ليصل الغرام الواحـد، عيار 21، 
إىل 13100 للمـرة األوىل يف تاريـخ سـوريا، بعد أن 
كان سـعره يف نهايـة العـام املـايض 11800 لرة. 

كام ارتفع سـعر غـرام الذهب، عيـار 18، إىل 11230، 
بعد أن كان يف نهايـة 2015 حوايل 10115.

ويعتـرب هـذا االرتفـاع هـو الثـاين عـرش للذهـب، إذ 
ارتفـع يف بدايـة العام مـن 11850 إىل 11900 لرة، 
ثـم وصـل إىل 12 ألف لـرة، بعدها قفـز إىل 12100 
ومـن ثـم 12150 قبـل أن يسـتقر ألكر من أسـبوع 
عنـد 12200 لرة، ليعود مجـدًدا إىل مواصلة ارتفاعه 

ليصل يف 27 كانون الثـاين املايض إىل 12500 لرة، 
وليقفـز بعدهـا كل يوم بحـدود 100 لـرة إىل أن بلغ 

يف 4 شـباط الجـاري 13100 لرة سـورية.
ويـأيت صعـود أسـعار الذهب يف السـوق السـورية 
بالتزامـن مع ارتفاع سـعر رصف الـدوالر، الذي وصل 

سـعره يف السـوق السـوداء إىل حدود 400 لرة.
وقـال محلـل اقتصـادي مـن دمشـق، رفض الكشـف 
عـن اسـمه، إن سـبب ارتفاع أسـعار الذهب هـو ارتفاع 
سـعر رصف الـدوالر يف السـوق، بالتوازي مـع ارتفاع 
سـعر األونصة عامليًـا. أما األسـباب غر املبـارشة فهي 
تراجـع الطلب عـىل املعدن األصفر يف السـوق، متوقًعا 

اسـتمرار ارتفاع األسـعار خال الفـرتة املقبلة.
ومـن جهتـه أوضـح رئيس الجمعيـة الحرفيـة للصاغة 

واملجوهـرات يف دمشـق، غسـان جزمـايت، أن ارتفـاع 
أسـعار الذهـب يف سـوريا "يـأيت نتيجة ارتفاع سـعر 
رصف الـدوالر املحـي يف السـوق السـوداء، إضافة إىل 

ارتفـاع سـعر األونصـة عامليًا ". 
عامليًـا، تراجـع سـعر الذهـب يف الخامـس من شـباط 
عقـب تقرير متبايـن بشـأن الوظائف األمريكيـة، لكنه 
مايـزال يتجه نحو تحقيق أكرب مكسـب أسـبوعي خال 
الشـهر، جـراء الشـكوك يف قـدرة مجلـس االحتياطـي 
االتحـادي )البنك املركـزي األمريي( عـىل مواصلة رفع 
أسـعار الفائـدة، وفـق "رويـرتز". وارتفـع الذهـب يف 
املعامـات الفوريـة إىل 1161.31 دوالرًا لألونصة ألعىل 
مسـتوى له منذ 29 أكتوبـر ترشيـن األول املايض لكنه 

تراجـع %0.5 إىل 1149.86 دوالرًا لألونصـة.

غرام الذهب يرتفع 1300 ليرة في كانون الثاني.. 
واألونصة بـحدود 1150 دوالًرا

http://www.enabbaladi.org/archives/63754
http://www.enabbaladi.org/archives/63754
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www.enabbaladi.org/archives/63750


عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 207 - األحد 7 شباط/فبراير 2016 ملف خاص10

قّدمـت درعـا منوذًجـا مختلًفـا عـن باقي 
املحافظـات السـورية، مـن خـال حلـٍف 
عسـكرٍي ضم عـدًدا مـن فصائـل الجيش 
الحـر، تحـت مسـمى الجبهـة الجنوبيـة، 
فصائلهـا  واسـتطاعت   ،2015 أيـار  يف 
فـرض  أخـرى،  فصائـل  مـع  بالتعـاون 
وبلـدات يف  سـيطرتها عـىل عـدة مـدن 
أبرزهـا  املـايض،  العـام  خـال  حـوران 

الشـام ونصيـب وغرهـا. بـرصى 

أحداث وادي اليرموك
خـاف عميق بـن لواء "شـهداء الرموك" 
مـن جهـة، وجبهة النـرصة وأحرار الشـام 
مـن جهـة أخـرى، أدى إىل اقتتـال بينهام 
 ،2014 األول  كانـون  يف  مامحـه  بـدأت 
ومـازال مسـتمرًا حتى اللحظة، واسـتنزف 
عـرشات املقاتلـن مـن كا الجانبن، وأدى 
إضافـة لجملـة عوامـل أخـرى إىل جمـود 

عىل جبهـات املحافظـة ككل.
وبـدأت القصـة باعتقـاالت متبادلـة بـن 
الطرفـن، عـىل خلفيـة اتهـام "النـرصة" 
لــ "شـهداء الرمـوك" مببايعـة تنظيـم 
"الدولـة"، األمر الـذي نفاه األخـر مراًرا، 
لكنـه مل يخِف توجهـه اإلسـامي وأهدافه 
عـىل  راشـدة  "خافـة  بإقامـة  املتمثلـة 
منهاج النبـوة" وإقامة "الحـدود"، الهدف 
الـذي يتفق فيـه إىل حد كبر مـع التنظيم 

وجبهـة النـرصة، عـىل حد سـواء.
ومنـذ ذلـك التاريـخ، واملعـارك مسـتمرة 
بـن "شـهداء الرموك" من جهـة، وجيش 
الفتـح يف حـوران )جبهة النـرصة وأحرار 
الشـام وفصائـل أخـرى( من جهـة أخرى، 
أدت إىل سـقوط عـرشات القتىل والجرحى 
حسـم  أي  تحقيـق  دون  الطرفـن،  بـن 
لكليهـام، رغـم نجـاح جبهـة النـرصة يف 
عـي  أبـو  اللـواء،  ومؤسـس  قائـد  قتـل 

.2015 األول  الربيـدي، يف كانـون 
وادي الرمـوك، جنـوب غـرب درعـا، والذي 
يضم بلدات وقـرى الشـجرة، ونافعة، وعن 
الذكـر، ومعربـة، وجملة، هو املعقـل الوحيد 
لهـذا الفصيل، ويسـيطر عليـه كليًـا، وكان 
قـد شـارك منـذ تأسيسـه يف معـارك ضـد 
نظـام األسـد، وعرف عنـه متيزه بالتسـليح 
الثقيـل والنوعي، قياًسـا إىل فصائل حوران، 
وباتـت جهـوده اليوم منصبة كليًـا يف قتال 
الفصيلـن  الشـام"،  و"أحـرار  "النـرصة" 
يف  العسـكري  نشـاطهام  ُجّمـد  اللذيـن 

مواجهـة قـوات األسـد، منذ ذلـك الحن.

وقائع اقتتال "المثنى- الجبهة 
الجنوبية"

مل يقتـرص االقتتـال الداخي عـىل منطقة 
املحافظـة  دخلـت  فقـد  الرمـوك،  وادي 

الجنوبيـة مرحلة جديدة، متثلـت بخافات 
وصدامـات بـن محكمـة "دار العـدل يف 
حـوران" إىل جانـب فصائـل الجيش الحر 
املمثلـة فيهـا مـن جهـة، وحركـة املثنـى 
اإلسـامية مـن جهـة أخـرى، بـدأت مـع 

الحايل. العـام  مطلـع 
يف  املنضـوي  الرمـوك،  جيـش  اتهـم 
الجبهـة الجنوبيـة للجيـش الحـر، حركـة 
وراء  وقوفهـا  يف  اإلسـامية،  املثنـى 
اختطـاف يعقـوب العـامر، محافـظ درعا 
املـايض،  األول  كانـون   28 يف  "الحـرة" 
إنـه  قالـت  مقـر  مـن  رساحـه  وأطلقـت 
تابـع لـ "املثنـى" يف بلدة صيـدا، يف 14 
كانـون الثاين الـذي يليـه، يف عملية أمنية 
أكدهـا العـامر، مؤكًدا وقـوف الحركة وراء 

اختطافـه.
ورغـم نفي حركـة املثنـى االتهامـات التي 
وجهـت لهـا، يف بيانـات تـارة وتغريدات 
عـرب "تويـرت" تـارة أخـرى، إال أن محكمة 
"دار العـدل" وفصائـل الجبهـة الجنوبية 
أكدوا تـورط الحركـة يف اختطافات طالت 

العـامر وآخريـن غره.
العـدل يدهـا عـىل مقريـن  وضعـت دار 
لحركـة املثنى يف بلـديت الكحيـل وصيدا، 
وأتبعـت هـذه الخطـوة ببيـان تصعيدي، 
أملحـت مـن خالـه إىل تـورط أفـراد مـن 
الحركـة ذاتهـا باغتيـال القـايض السـابق 
للمحكمة، الشـيخ أسـامة اليتيـم، منتصف 
كانـون االول املـايض، إىل جانـب سلسـلة 

أخرى. اغتيـاالت 
يف الرابـع والعرشيـن من الشـهر املايض، 
تابًعـا  الحركـة، مقـرًا  أفـراد مـن  هاجـم 
نصيـب  منطقـة  يف  الرمـوك  لجيـش 
الحدوديـة مـع األردن، وقتلـوا أربعـة من 
عنـارصه، ليعلـن 12 فصيـًا مـن الجيش 
الحـر حربهـم عـىل "املثنـى"، معتربيـن 

أنهـا "عـدو صائـل".
وبالفعـل اقتحمت فصائـل "الحر" مقرات 
للمثنـى يف محافظـة درعـا، وأجربت عىل 
إخـاء مقراتهـا يف مدينـة درعـا أيًضـا، 
وانشـق عنهـا عـدد مـن املقاتلـن، لتغدو 
حالـة  يف  املاضيـن  األسـبوعن  خـال 

"مـوت رسيـري".
"املثنـى  حركـة  تشـكيل  عـن  أعلـن 
اإلسـامية" يف محافظـة درعـا، يف أيـار 
2013، وذكـرت يف بيـان التشـكيل أنهـا 
عـىل  إسـامي  فصيـل  "أول  سـتكون 
مسـتوى حـريك يف مدينة درعـا، وتهدف 
إىل توحيـد صـف اإلسـامين يف املنطقة 
الجنوبيـة". ورفضـت الحركـة اإلدالء بأي 
ترصيح عـن تنظيـم "الدولـة" أو قتالهم، 
وعرف عنهـا نهجها "السـلفي الجهادي"، 

كحـال الفصائـل الجهاديـة األخـرى. 

انحسار على المحور الشمالي
اسـتغال منطقـي ألحـداث حـوران، أبداه 
األسـد وحلفـاؤه، وافتتحوا معركـة جديدة 
املحـور  عـىل  مسـبوق"  "غـر  بزخـم 
مدينـة  وتحديـًدا  للمحافظـة،  الشـاميل 
الشـيخ مسـكن، املدينـة التـي خرجت عن 
سـيطرة النظـام نهاية عـام 2014. عندما 
كان الجيـش الحـر متسـلاًم لزمـام األمور 

يف درعـا.
أواخـر العام الجـاري، بدأت معركة الشـيخ 
مسـكن، ودعـم النظـام السـوري قواتـه 
مبيليشـيات أجنبيـة، وغطاء جـوي رويس، 
يـكاد ال يفـارق عملياتـه، وأحكـم خـال 
معـارك اسـتمرت شـهرًا كامـًا سـيطرته 
عىل املدينـة، وأعلنها رسـميًا تحت وصايته 

يف 26 كانـون الثـاين املـايض.
إىل  اإلسـامية"  "املثنـى  حركـة  رابطـت 
جانـب فصائل الجيـش الحر عـىل أطراف 
مدينـة الشـيخ مسـكن، واسـتطاعوا صد 
األسـابيع  يف  الواسـعة  الربيـة  الهجمـة 
مـع  بالتزامـن  سـقطت  لكنهـا  األوىل، 
وعـزا  الطرفـن،  بـن  الدائـر  االقتتـال 
لانشـغال  سـقوطها  املحافظـة  ناشـطو 
بالنـزاع الدائـر، والذي انعكس سـلبيًا عىل 

جبهاتهـا.
ثاثـة  قبـل  املحـررة  البلـدة  عتـامن، 
الشـيخ  بعـد  الثانيـة  كانـت  أعـوام، 
قـوات  بـن  سـقوطها  لكـن  مسـكن، 
ومفاجئًـا  رسيًعـا  كان  وحلفائـه  األسـد 
الحملـة  إذ مل تسـتمر  حتـى لنشـطائها، 
أيـام،  ثاثـة  سـوى  عليهـا  الربيـة 
الخامـس  يف  األسـد  قـوات  ودخلتهـا 
مـن شـباط الحـايل، لتعـزز نفوذها يف 

لدرعـا. الشـاميل  الريـف 
التـي  املحافظـة  تعيشـها  حقيقيـة  أزمـة 
انطلقـت منهـا رشارة الثـورة األوىل ضـد 
النظـام السـوري، كان االقتتـال أحـد أهم 
عـىل  بـدوره  انعكـس  والـذي  أسـبابها، 
الحالة األمنيـة فيها، اغتيـاالت واختطافات 
وتـراٍخ عـىل الجبهـات، وتجفيـف ملنابـع 
الدعـم العسـكري، بالتزامـن مـع خطـط 
وتدابـر يحيكهـا النظـام وحلفـاؤه لهـا.

التنازع بين الفصائل.. عندما "نفشل وتذهب ريحنا"

االقتتال الداخلي ينذر بانهيــــــــار الـثورة
انحراف واضح للبوصلة "الثورية" لدى عدد 
من الفصائل السورية، عززته إيديولوجيات 
عقائدية، وتبعيات إقليمية ودولية، حالت 
جميعها دون أي مشروع عسكري موحد 

األطر واألهداف، ليقف سًدا منيًعا في وجه 
النظام السوري وحلفائه.

عـن  مبعـزل  السـوري  الشـامل  يكـن  مل 
نزاعـات الجنـوب، بـل كانـت أشـد وطـاة 
وأكـر عمًقـا وتأثـرًا، وبـدأت تداعياتهـا 
تظهـر جليًا بعيـد طـرد تنظيـم "الدولة" 
عـن محافظتـي إدلـب وحـامة، والشـامل 
السـوري بشـكل عـام، لتتنامـى خافـات 
جوهريـة بـن عـدد مـن فصائـل املنطقة، 
كانـت جبهـة النـرصة طرفًـا رئيسـيًا يف 
معظمهـام، فأقصت ثاثة فصائل سـورية، 

تنتمـي جميعهـا للجيـش الحـر.

إغالق ملف جبهة "ثوار سوريا" 
نفوذهـا  سـوريا  ثـوار  لجبهـة  يعـد  مل 
الواسـع يف ريـف إدلـب، ومل يعـد السـم 
قائدهـا ومؤسسـها، جـامل معـروف، ذاك 
التـي كّونهـا  الجـربوت والهالـة الكبـرة 
خـال أعـوام الثـورة الثاثة، وال سـيام أنه 
اسـتطاع طـرد "فلـول" قـوات األسـد من 
جبـل الزاويـة، ومن ثـم اسـتطاعت قواته 
الدولـة بشـكل كامـل عـن  طـرد تنظيـم 
إدلـب وريـف حـامة الشـاميل مـع مطلع 

.2014 عـام 
ومنذ متـوز 2014، بـدأت تداعيات الخاف 
تظهـر بن طـريف النزاع يف جبـل الزاوية، 
مـن  سـوريا"،  و"ثـوار  النـرصة  جبهـة 
اعتقـاالت واختطافات متبادلـة، تطورت إىل 
نـزاع مسـلح اسـتمر حتـى ترشيـن الثاين 
مـن العـام نفسـه، رغـم محاولـة احتوائه 
مـن قبـل أطـراف مقبولـة لـدى الطرفن، 
وانتهـت فصوله بسـيطرة "النـرصة" عىل 
جميـع مقـرات "ثـوار سـوريا" يف إدلـب، 
وهـروب جـامل معـروف مع عنـارصه إىل 

الشـامل، ورمبـا إىل تركيا.
حـاول معـروف العـودة إىل إدلـب، وقتال 
"النـرصة" وحليفهـا يف املعـارك تنظيـم 
أواخـر  بيانًـا  األقـى"، وأصـدر  "جنـد 
ترشيـن الثـاين 2014، أوضـح فيـه نيته 
مللمـة صفـوف قواتـه والعـودة إىل إدلـب 

لقتـال الفصيلـن، إال أن هـذا البيـان بقي 
أي  لفصيلـه  يعـد  ومل  ورق،  عـىل  حـربًا 
ال  بينـام  السـوري،  الشـامل  يف  وجـود 
تـزال جبهـة "ثـوار سـوريا" يف الجنوب 
تقاتـل قـوات األسـد ضمن حلـف "الجبهة 

الجنوبيـة" يف الجيـش الحـر.
تعيـب جبهة النـرصة عىل "ثوار سـوريا" 
أجنداتهـا "الغربية"، ووجود "املفسـدين" 
يف صفوفهـا. وبحسـب بعـض ناشـطي 
إدلـب، فـإن إقصـاء جـامل معـروف يف 
"الذرائـع"  هـذه  بسـبب  يكـن  مل  إدلـب 
يف  إمـارة  لتكويـن  سـعيًا   بـل  إطاقًـا، 
بعـض  وجـود  إنهـاء  تتطلـب  إدلـب، 

الكبـرة. الفصائـل 
لكـن ارتياًحـا أبدتـه رشيحـة ال بـأس بها 
مـن أهـايل ريـف إدلـب وجبـل الزاويـة 
جبهـة  عـىل  القضـاء  عقـب  تحديـًدا، 
"ثـوار سـوريا"، فجامل معـروف مل يكن 
تراكـامت  فلـه  بنظرهـم،  سـويًا  شـخًصا 
أخطـاء وانتهـاكات كبـرة بحـق املدنيـن 
والعسـكرين مـن خصومـه، تبـن ذلـك 
عـن  "النـرصة"  كشـفت  عندمـا  الحًقـا 
مقابـر جامعيـة ملدنيـن وعسـكرين، يف 
معقلـه ومسـقط رأسـه، قرية دير سـنبل، 
أبرزهـم مؤسـس تنظيم "جنـد األقى"، 

أبـو عبـد العزيـز القطـري.
أعلـن عـن تشـكيل جبهـة "ثوار سـوريا" 
يف كانون األول 2013، وضمت 15 فصيًا 
إدلـب،  محافظـة  يف  معظمهـم  مقاتـًا، 
وأبرزهـم تجمـع "ألويـة وكتائـب شـهداء 
سـوريا" بزعامـة جـامل معـروف، والذي 
تسـلم بدوره قيـادة التشـكيل الجديد، قبل 
أن يندثـر يف الشـامل السـوري بعـد نحو 

. م عا

اختفاء جبهة "حق" المقاتلة 
جبهة حـق املقاتلـة، كانت الفصيـل الثاين 
وحليفهـا  النـرصة،  جبهـة  ألغتـه  الـذي 

أحداث الشمال وانعكاساتها

الجنوب.. اقتتال وانحسار

عبادة كوجان- عنب بلدي

حالـة الشـتات والتفرقة يف السـاحة السـورية أفـرزت خافـات عميقة بـن الفصائل "غر 
املتشـابهة"، وصلـت حـد االقتتال والتنـازع يف عدة مناطـق ومحافظات، هي نفسـها كانت 
شـاهدة عـىل انحسـارهم جميًعا مقابـل متدد "أسـدي" مل يكن يحلـم به قبل ثاثـة أعوام.

وألن السـاحة السـورية باتـت موطًنـا للعديـد مـن الفصائـل ذات التوجهـات والطموحات 
املختلفـة، فإننـا نكتفـي بالرتكيز عـىل محافظات شـهدت تنازًعا بـن فصائـٍل حملت راية 

"القتـال ضـد األسـد" كأولوية لهـا، ومن حـوران نبدأ.

الفتة من مظاهرة 
كفرنبل 

19 كانون األول 
2015
(عنب بلدي)
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تنظيـم "جنـد األقـى"، خـال ترشيـن الثـاين 
عـام 2014، لـدواٍع مشـابهة متاًما ملـا حصل يف 

قضيـة جبهة "ثـوار سـوريا".
واعتـربت جبهة حق مـن أبرز الفصائـل املنضوية 
الشـاميل،  حـامة  ريـف  يف  الحـر  الجيـش  يف 
نوعيًـا  تسـليًحا  وامتلكـت   ،2014 عـام  خـال 
جيـًدا باملقارنـة مـع الفصائـل املحليـة يف ريفـي 
حـامة وإدلـب، وال سـيام صواريـخ أرض- أرض، 
متوسـطة املدى مـن نوع "غـراد"، وشـاركت يف 
عـدد من املعـارك يف املنطقة، وسـببت صواريخها 
لعـدة  العسـكري  شـلًا يف عمـل مطـار حـامة 
شـهور متتابعـة، قبـل أن تدخـل يف "معمعـة" 

القتتال. ا
العاقـات العائلية بن يوسـف الحسـن، مؤسـس 
جبهـة حـق املقاتلـة، ومثقـال العبـد اللـه، قائـد 
"ثـوار  جبهـة  فصائـل  أبـرز  األنصـار،  ألويـة 
مبـارشة يف  الحسـن  إىل دخـول  أدت  سـوريا"، 
النـزاع الحاصـل مـع جبهـة النـرصة، وتعـرض 
وتركيـا،  سـوريا  يف  اغتيـال  محـاوالت  لعـدة 
واقتحمـت "النـرصة" وحليفتهـا مناطـق نفـوذه 
يف ريفـي حامة وإدلب عـدة مـرات، إىل أن اعتزل 
القتـال وسـلّم سـاحه إىل طـرف ثالـث )حركـة 
أحـرار الشـام(، وانتهـى دور هـذا الفصيـل كليًـا 

وتـاىش اسـمه بالتقـادم.
تأسسـت جبهـة حـق املقاتلـة يف شـباط 2014، 
وضمـت مئـات املقاتلـن من مـدن وبلـدات ريفي 

حامة وإدلـب، أبرزهـا كفرنبودة وكرنـاز والهبيط 
وخـان شـيخون، وتعـد من أوائـل الفصائـل التي 
تلقـت دعـاًم غربيًـا مـن غرفـة التنسـيق التابعـة 
ملجموعـة "أصدقـاء سـوريا" )املـوك(، وشـاركت 
يف معـارك أبرزهـا "غزوة بـدر الشـام الكربى"، 
إىل  السـورية  املعارضـة  فيهـا  وصلـت  والتـي 
أطـراف مدينة حـامة، قبل أن تنحسـب يف ترشين 

.2014 األول 

حركة حزم تحل نفسها 
أعلنـت حركة حـزم، املنضويـة يف الجيـش الحر، 
عن حل نفسـها كليًـا مطلـع آذار 2015، وانضامم 
"الجبهـة  إىل فصيـل  مـن جنودهـا  تبقـى  مـن 
الشـامية"، بعد خمسـة أشـهر عىل الخافات التي 
وصلـت إىل حـد االقتتـال مـع جبهـة النرصة يف 
ريفـي إدلب وحلـب، وراح ضحيته عـرشات القتىل 

الجانبن. صفـوف  يف 
مـع  بالتزامـن  الطرفـن  بـن  النـزاع  وتبلـور 
االقتتـال بن "النـرصة" وجبهـة "ثوار سـوريا" 
يف ترشيـن األول 2014، وسـط اتهامـات متبادلة 
قيـادات  طالـت  واغتيـال  اختطـاف  بحـوادث 
وعنـارص مـن كا الجانبـن، أبرزهـم القيادي يف 
"النـرصة"، الشـيخ يعقـوب العمـر، والـذي تبن 
مـن خال تسـجيل مصـور بـث الحًقـا أن تنظيم 

"الدولـة" هـو املسـؤول عـن تصفيتـه.
ورغـم محاولـة تدخل شـخصيات دينيـة وأطراف 

عسـكرية أخـرى لتهدئـة التوتر بـن الطرفن، إال 
أن االقتتـال كان سـيد املوقـف، فهاجمـت جبهـة 
النـرصة املقر الرئيـي لحركة حـزم يف بلدة خان 
السـبل يف ريـف إدلب، واسـتولت عليـه مع جميع 
الثقيلـة داخلـه، يف ترشيـن  اآلليـات والعربـات 
الثـاين 2014، ليسـتمر االقتتـال عـىل أشـده بن 
الطرفـن، إىل أن سـيطرت "النـرصة" أيًضـا عىل 
األتـارب، غـرب حلـب،  46 قـرب مدينـة  الفـوج 
والـذي يعتـرب املقـر الرئيـس للحركـة يف حلـب، 

أواخـر شـباط 2015.
معظـم  اقتحـام  بعـد  نفسـها،  الحركـة  حلـت 
مقارهـا، واالسـتياء عـىل أسـلحتها الثقيلـة التي 
متيـزت بها، وقتـل نحـو 120 عنرًصا مـن قواتها 
خـال معركـة الفـوج 46 وحدهـا، ومعظمهم من 
أبنـاء مدينـة األتارب املجـاورة، وانتهـت بذلك آخر 
فصـول االقتتال بـن الطرفن، قبـل أن تندثر كليًا 

منـذ ذلـك التاريخ.
تأسسـت حركـة حـزم يف كانـون الثـاين 2014، 
أبرزهـا  وكتائـب،  فصائـل  عـدة  اندمـاج  مـن 
وقبـول  بـرىض  وحظيـت  الشـامل"،  "فـاروق 
إقليمـي، تلقـت عـىل إثـره دعـاًم جعلها مـن أبرز 
فصائـل الجيش الحر تسـليًحا وتنظياًم، وشـاركت 
يف عـدة معارك ضد قوات األسـد، ال سـيام معركة 
"تحريـر" مدينـة خـان شـيخون يف ريـف إدلب 
الجنـويب، أيـار 2014، و"تحريـر" مدينة مورك، 

شـامل حـامة، يف متـوز مـن العام نفسـه.

انعكاسات مباشرة وبعيدة المدى 
الشـامل  يف  املسـلحة  املعارضـة  اقتتـال  خلّـف 
السوري إشـكاليات نفسـية وأمنية، زعزعت وحدة 
الصـف يف وجـه قـوات األسـد وحلفائـه، وأدت 
إىل لجـوء مئـات املقاتلـن ممـن وجدوا أنفسـهم 
والتصفيـة  االعتقـال  مخاطـر  أمـام  وحيديـن 
"الدولـة"  تنظيـم  إىل  فصائلهـم،  انحلـت  حـن 
ومبايعتهـا، وبالتـايل أضحـى سـاحهم موجًهـا 
نحـو فصائـل املعارضة "املرتدة"، وشـارك قسـم 
منهـم، بحسـب ناشـطن، يف معارك ريـف حلب 
الشـاميل، حـن حـاول التنظيـم فرض سـيطرته 

عـىل مدينـة مـارع ومحيطهـا.
عـرشات املقاتلن ممـن حملوا "مظلوميـة" إقصاء 
فصائلهـم، انضمـوا إىل فصائـل جديدة شـاركت 
يف تحالفـات تخالـف املنحى "الثـوري" لفصائل 
املعارضـة. وحديثنـا هنـا عـن "جيـش الثـوار" 
الـذي أعلن عـن تشـكيله يف أيـار 2015، ويقول 
مؤسسـوه إنـه ينضـوي يف الجيـش الحـر، لكنه 
مـا لبـث أن انضـم إىل تحالـف قـوات "سـوريا 
الدميوقراطيـة" إىل جانب وحدات حامية الشـعب 
)الكرديـة( وفصائـل أخرى ال تحمـل يف أجنداتها 

النظام. محاربـة 
جيـش الثـوار، ووفـق معلومـات حصلـت عليهـا 
عنـب بلـدي، تأسـس من عنـارص وقيـادات كانت 
فيـام سـبق ضمـن حركـة حـزم وجبهـة "ثـوار 
علنيـة عـىل جبهـة  نقمـة  ويحملـون  سـوريا"، 
النـرصة وحركـة "أحـرار الشـام" وغرهـا مـن 
صمتـت  أو  سـاهمت  التـي  اإلسـامية  الفصائـل 
عنـد القضاء عىل فصائلهم السـابقة، وشـارك يف 
معـارك ضد الجيـش الحـر والفصائل اإلسـامية، 
حصلـت مؤخرًا شـامل حلـب، وسـيطر إىل جانب 
وحـدات حامية الشـعب عىل عـدة قـرى ومناطق 
ضحيتـه  راح  اقتتـال  يف  عفريـن،  محيـط  يف 

عـرشات العنـارص مـن كا الجانبـن.

التنازع بين الفصائل.. عندما "نفشل وتذهب ريحنا"

االقتتال الداخلي ينذر بانهيــــــــار الـثورة

واالقتتال مستمر.. 
تناولنـا، أعـاه، أمثلـة واضحـة عن االقتتال الذي شـاب السـاحة السـورية 
خـال عامـن مضيـا، يف وقـت يسـتمر فيـه االقتتـال يف مدينـة الضمـر 
بريـف دمشـق بـن جيـش اإلسـام وحلفائـه مـن جهـة، وجيـش تحريـر 
الشـام )املتهـم مببايعـة تنظيـم الدولـة مـن جهـة أخرى(، وسـط سـقوط 

ضحايـا بـن الطرفـن، يف حـرب مسـتمرة منـذ نحو سـتة أشـهر.
الشـاميل بـن جبهـة  االقتتـال يف ريـف حمـص  تبعـات  كذلـك ماتـزال 
النـرصة وأحـرار الشـام مـن جهـة، وكتيبـة شـهداء البياضـة بقيـادة عبد 
الباسـط السـاروت، املتهـم أيًضـا مببايعـة التنظيـم، تلقـي بظالهـا عـىل 
املنطقـة هنـاك، بالتزامـن مع محـاوالت "جـادة" للنظام السـوري وحلفائه 

باقتحامهـا، عـىل غـرار مـا يجـري يف املحافظـات السـورية األخـرى.
حركـة أحـرار الشـام مل تكن مبنأى عـن الصـدام املبارش مع جبهـة النرصة 

الثـاين  كانـون  إدلـب،  الحدوديتـن شـامل  مدينتـي سـلقن وحـارم  يف 
املـايض، وصـل حـد االشـتباك املسـلح، وراح ضحيتـه قتـىل وجرحـى يف 
صفوفهـام، بالتزامـن مـع سـيطرة النظـام السـوري عـىل بلـديت سـلمى 

الاذقية. شـامل  وربيعـة، 

خال شـهرين مضيـا، سـيطرت قوات األسـد املدعومـة مبيليشـيات أجنبية 
وغطـاء جـوي رويس عىل مسـاحات واسـعة مـن محافظات حـامة ودرعا 
والاذقيـة وحلـب، وباتـت الثـورة السـورية يف أخطـر مراحلهـا، بحسـب 
والسياسـية،  العسـكرية  قواهـا  تفـكك وتـرشذم يف  ناشـطيها.  توصيـف 
يقابلـه حلـف "إيـراين- رويس" داعـم لنظـام األسـد، يف سـعي جـّدي 

لتعوميـه، وإقصـاء الثـورة ومكوناتهـا بشـكل كامـل. 

"أيها الشرفاء لملموا أشتاتكم واجمعوا كلمتكم 
ورصوا صفوفكم، وليكن شعاركم الموت 

وال المذلة، فكم من أمة كان انتصارها بفنائها 
فأصحاب األخدود قدوة لكم".

أبو عيســى الشيخ

قائــد القــوة المركزية في أحرار 
الشام 

"كان جيـش اإلسـالم فـي طليعـة مـن عمل لوحـدة الصف 
وسنسـتمر  كثيـرة،  عقبـات  الطريـق  اعتـرض  والكلمـة، 
فـي السـعي لتذليلهـا حتـى نحقـق )واعتصمـوا بحبـل اهلل 

جميعـا(".

عصام بويضاني

قائد جيش اإلسالم 

"فتح جبهات قتال مع الغالة والمفسدين كان 
له أثر على جبهات القتال.. ولوال أننا نعلم أن 
مفسدة ترك جبهات الفساد والغلو ليس لها 
أثر كبير على مقارعة جبهات النظام المجرم 

لتركناها وتجاهلنا إفسادهم وترفعنا عن أذاهم، 
لكن الغالة وأتباعهم من المفسدين هم كانوا 
سبب خسارة %50 من أرض سوريا الحبيبة بعد 

تحريرها، فهم الحديقة الخلفية للنظام".

عصمت العبسي

رئيس دار العدل في حوران

"المجاهدون في داريا مع أي مبادرة لتوحيد الفصائل في 
سـوريا الحبيبـة، ولـن نضـع أي شـرط أو عراقيـل أمـام توحيـد 

الصفـوف والجهـود، اعتصمـوا قبل فـوات األوان"

أبو وائل

نائب قائد لواء شهداء اإلسالم

"يا جماعة الجهاد ويا جماعات اإلسالم السياسي، 
أليس لكم عبرة في ساحة العراق وما حل بها؟ 

توحدوا قبل أن يفوت األوان" .

أبو مارية القحطاني

قيادي في جبهة النصرة

"الخالفات واالقتتال الداخلي أضر بالثورة أكثر 
مما أضر بها أعداؤها، وسبب تراجعها، لكن هناك 
صحوة واستفاقة وضغط شعبي باتجاه الوحدة 

الحقيقة وأهميتها".

حسام سالمة )أبو بكر(

القيادي في حركة أحرار الشام 
اإلسالمية

http://www.enabbaladi.org/archives/63744
http://www.enabbaladi.org/archives/63744
http://www.enabbaladi.org/archives/63744
http://www.enabbaladi.org/archives/63744
http://www.enabbaladi.org/archives/63744
http://www.enabbaladi.org/archives/63744
http://www.enabbaladi.org/archives/63744
http://www.enabbaladi.org/archives/63744
http://www.enabbaladi.org/archives/63744


عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 207 - األحد 7 شباط/فبراير 2016 رأي وتحليل12

حذام زهور عدي 
والحقيقـة أن اضطرابـات املدينـة بدأت 
االنقـاب  بعـد  أي   1964 عـام  منـذ 
كان  مـا  عـىل  عـام1963  العسـكري 
الجمهوريـة  عـن  االنفصـال  يُسـمى 
العربيـة املتحـدة، وأخـذت طابًعـا دينيا 
إسـاميًا لسـببن: أولهام رائحة الخلفية 
الطائفيـة مـن اللجنـة العسـكرية التي 
كان بيدهـا سـلطة البـاد، فقـد كانـت 
باملشـاعر  تختلـط  الدينيـة  املشـاعر 
السياسـية الحريصة عـىل دولة الوحدة. 
اإلقليميـة  الـدول  اسـتغال  وثانيهـام 
لتلـك املشـاعر مع مـا تبقى مـن تنظيم 
البعـث القومـي، ليحركوا متـرًدا ما، ضد 
سـلطة تحالف األقليـات يف ذلك الوقت، 
وكانـت مدينـة حـامة كـام بـدا الحامل 

االجتامعـي األنضـج لـه.
بـن  املدينـة  يف  االضطـراب  اسـتمر 
املعالجـة  واسـتمرت  وهبـوط  صعـود 
وتغييـب  باالعتقـاالت  لـه،  األمنيـة 
أحيانًـا،  املـوت  حتـى  املعتقلـن 
وبالحمـات العسـكرية التي بـدأت عام 
1964، وفيهـا خرقـت أوىل املقدسـات 
السـلطان(،  جامـع  مئذنـة  )قصـف 
وإدخـال مـا ُسـمي بالحـرس القومـي 
)وهو ميليشـيا مسلحة شـكلتها السلطة 
اليعـث  أعضـاء حـزب  مـن  لحاميتهـا، 
العـريب االشـرتايك( يف قتـال شـوارع 
مـع املتمردين الذيـن نالـوا تعاطف أهل 

البلـد.
الحـزب  داخـل  االختافـات  وعكسـت 
فنشـأت  الخارجـي  االضطـراب  أجـواء 
هزميـة  جـاءت  ثـم  شـباط   23 حركـة 
1967، فتضاعـف القمـع واعتقل كل من 
نـادى بوحدة وطنيـة ملواجهـة الهزمية، 
وكان املسـتفيد األكـرب مـن ذلـك حافـظ 
األسـد الـذي جـرب قيـاس الـرأي العام 
1970 مـن خـال  أوائـل عـام  بحـامة 
انتخابـات حـرة لنقابـة املعلمـن فيهـا، 
وأظهرت انعدام شـعبية حـزب البعث، إذ 
مل يفـز أي عضـٍو مـن الحـزب بهـا، كام 
سـمح بدير الزور بانتخابـات مامثلة لها 

وكانـت النتائـج متقاربـة أيًضا.
وهكـذا قـّدم حافـظ األسـد نفسـه إىل 

أهـايل حامة، بأنه املخلّـص الدميقراطي 
لوضـع سـوريا املتـأزم، دافًعـا بوجوٍه 
سـنية معروفة لتكون واجهتـه بالحكم، 
اسـتقبال  وقتهـا  حـامة  واسـتقبلته 
الفاتحـن ومل تفكر جمـوع الناس التي 
ذبحـت له الخـراف والجـامل مبذهبه أو 
مسـؤوليته عـن الهزميـة، بـل صَدقـت 
التأييـد  كان  و  الدميوقراطيـة  وعـوده 

حقيقيًـا تلـك املرة.
لكنـه بدأ بعد اسـتام السـلطة بسـحب 
فشـيئًا،  شـيئًا  الدميوقراطيـة  الوعـود 
بقيـادة  التقدميـة  الجبهـة  فشـكل 
حـزب البعـث وفـق نصيحـة األصدقاء 
السـوفييت الذيـن كانوا ميارسـون هذا 
يف  للدميقراطيـة  الشـكاين  الغطـاء 

الـدول الرشقيـة التابعـة لهـم.
رشذمـة  عـىل  عمـل  نفسـه  وبالوقـت 
أي حـزب أو مجموعـة معارضـة، وبـدأ 
بنـاء نظـاٍم طائفـٍي ديكتاتوري باسـم 
قيـادة حـزب البعـث للدولـة واملجتمع، 
بحسـب الدسـتور الجديـد الـذي أعطاه 
الصاحيـات املطلقـة كنظـام رئـايس، 
يف ظـل حالة الطـواريء املفروضة منذ 
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فبعضهـا  السياسـية  املعارضـة  أمـا 
تحالـف مع األسـد كأتبـاع، وحجتهم أن 
البـاد كانـت يف حالـة حرب اسـتنزاف 
السـرتجاع الجـوالن املفقـود، وآخـرون 
البيانـات  بنضـال  واكتفـوا  ابتعـدوا 
التـي كانـت تنتقـد املامرسـات األمنيـة 
والتوجه االسـتبدادي للسـلطة، واستمر 
واسـرتداد   1973 حـرب  حتـى  األمـر 
جيـب القنيطـرة وتوقيـع اتفاقية وقف 

الناراملعروفـة. إطـاق 
يف  السـيايس  الحـراك  كان  حـامة  يف 
للنظـر، مـن جهـة كان  ملفتًـا  املدينـة 
األتبـاع  اسـتجاب  يف  ينشـط  البعـث 
بالضغـط املعيـي عليهـم، فأعلـن أنـه 
العمـل ألحـٍد إن مل يكن منتسـبًا للحزب، 
لضـامن الوالء للسـلطة وتحويلهم بعدها 
إىل عمـاء لألجهزة األمنيـة، )تحت حالة 
الطـوارئ، كان أي عمـٍل خـاص أو عـام 

يحتـاج إىل موافقـة أمنيـة(.
ومـن جهـة أخـرى كانـت تُحـارب أي 

معارضـة  متثـل  تقدميـة،  اتجاهـات 
دميقراطيـة حقيقيـة، واألغـرب أن غض 
البـرص األمنـي كان فقـط عـن االتجـاه 
السـلفي اإلسـامي، الـذي كان يزحـف 
الفـراغ  مـن  مسـتفيًدا  املدينـة  عـىل 

السـيايس.
وكانت الوجـوه الدميوقراطيـة املعروفة 
بحـامة تتلمـس سياسـة غـر مفهومـة 
أبعادهـا،  تـدرك  أن  دون  للسـلطة 
فمثـًا، يف مجـال التعليـم، أُبعـدت 18 
مديـرة مدرسـة ابتدائيـة دفعـة واحـدة 
الدميوقراطيـة  كـن يُعرفـن بخلفيتهـن 
التقدميـة، واسـتعيض عنهـن بأخريات 
إمـا مـن البعـث أو مـن التيار السـلفي، 
أمنـي  وتسـاهل  تنقـات  جـرت  كـام 
إىل  التقدميـن  املدرسـن  بإعـارات 
املوالـن  تعيـن  وأيًضـا  الخليـج  دول 
أوالسـلفين بديـًا عنهم، وكانـت نتيجة 
هـذه السياسـة تنامـي سـيطرة التيـار 
ومبعظـم  باملدينـة،  املتطـرف  الدينـي 

السـنية، األغلبيـة  ذات  املناطـق 
ملاذا حـدث هـذا؟ وما املنطق السـيايس 
ريـاح  كانـت  الـذي  بالوقـت  فيـه؟ 
االضطـراب والعنـف تعصـف باألجـواء 

كلهـا. اإلقليميـة 
األهليـة  الحـرب  كانـت  لبنـان،  ففـي   
عـىل قـدم وسـاق بحيث صـار مـربًرا 
بـروت  إىل  السـوري  الجيـش  دخـول 
عـام 1976 باتفاق أمريـي، ارسائيي، 
تـل  ونفـذ مجـازر مخيـامت  سـوري، 
الزعـرت وبـرج الرباجنة. بعدهـا وصلت 
سـوريا،  إىل  العنـف  ريـاح  طائـع 
ووجـدت ماًذا لهـا يف حـامة، واكتملت 
الصـورة مبعاهـدة كامـب ديفيـد التـي 
أبرمهـا السـادات مبعـزل عـن سـوريا، 
الجيـش  دخـول  أعقبهـا   1978 عـام 
اإلرسائيـي إىل جنـوب لبنـان بغـرض 
طـرد املقاومـة الفلسـطينية منـه، بينام 
كان عـراق صدام داخـًا يف لعبة توتر 

املنطقـة متفًقـا مـع األردن يف ذلـك.
الحظت وجـوه املدينة األوضـاع الغريبة 
إنقاذهـا،  عـىل  للعمـل  ونـادت  فيهـا، 
وتبنت مـا ُعرف وقتها بحركـة النقابات، 
عنـوان  تحـت  بيانـات  أصـدرت  التـي 

"الدين للـه والوطن للجميع" وناشـدت 
األوان،  فـوات  قبـل  اإلصـاح  السـلطة 
منطلقـة مـن خشـية اسـتغال األيـدي 
الخارجيـة لها بعـد أن بدأت املناوشـات 
مسلسـل  وبـدأ  األمنيـة  األجهـزة  مـع 
االغتيـاالت الـذي كان يُتهـم فيـه البعث 
العراقـي تـارة واألخوان املسـلمون تارة 

. أخرى
إىل  االنـزالق  مـن  الحركـة  وحـذرت 
وضـع خطر، ثـم شـملت سـوريا كلها 
اليسـاري  الشـباب  معهـا  وتجـاوب 
والوسـطي، لكـن رياح الهاويـة مل تهب 
وفـق ما سـعت إليه سـفن اإلنقـاذ، ورد 
رئيـس البـاد بعنـف أقى وأمـَر وقام 
ورسب  واسـعة،  عشـوائية  باعتقـاالت 
التهديـدات  العقائـدي  جيشـه  ضبـاط 
املتاحقـة بتسـوية حامة بـاألرض وقال 
شـقيقه رفعـت األسـد إنهـا "سـتُمحى 

مـن الجغرافيـا".
ويف شـباط مـن عـام 1982 وضعـت 
الخطة لتفجـر املدينة، فُسـحب الجيش 
واألجهـزة األمنيـة منها، وألقت السـلطة 
البنادق أمـام الجوامع، وأمـرت املؤذنن 
مئتـا  وخـرج  الجهـاد،  إىل  بالدعـوة 
أو ثامثئـة شـاب غـررت بهـم أيـادي 
الخـارج والداخـل، إىل القتـال، وُدمرت 
املدينـة بـرًشا وحجـرًا، وقُتـل واعتقـل 
كثر من شـباب سـوريا باسـمها، ونال 
حافظ األسـد بعـد تدمرها النفـوذ الذي 
سـعى إليـه يف قضايا املنطقة، لتحسـب 
لـه القـوى العامليـة الحسـاب املناسـب 

. ته لقو
ملـاذا اختـار حافظ األسـد مدينـة حامة 
للوصـول إىل ما وصـل إليه؟ ملـاذا كان 
املجموعـات  تلـك  عملـة  اآلخـر  الوجـه 
املتطرفـة املحليـة؟ وملـاذا كانـت القوى 
اإلقليميـة تدفـع أيًضا باتجـاه التفجر؟ 
هـل هو غبـاء سـيايس أم مخطـط كان 
أكـرب مـن اإلدراك؟ الشـك أن األحـداث 
التـي تتابعـت بعدهـا، وأهمهـا توريـث 
تلـك  مـن  بعًضـا  كشـفت  السـلطة، 
التـزال  كلهـا  الشـبكة  لكـن  الخيـوط 
مخبـأة يف ثنايـا التاريـخ بانتظـار أن 

تكشـف عنهـا األجيـال القادمـة.

مع كل ذكرى سنوية لحدث بارز من األحداث 
التي شهدتها مرص يف السنوات الخمس 
األخرة، سواء كانت ذكرى ثورة الخامس 

والعرين من يناير، أو تنحي مبارك، أو 
احتجاجات ثالثني يونيو، أو االنقالب عى 

الرئيس املنتخب محمد مريس، يستعيد كرث 
من أنصار اإلسالم السيايس يف سوريا رسدية 
أحادية الجانب ملا شهدته مرص وللمسار الذي 
اتخذته وخاصة بعد اإلطاحة مبريس، رسدية 

يغلب عليها طابع املظلومية والذاكرة االنتقائية 
مع انتفاء أي مراجعة ألداء حركة اإلخوان 

املسلمني خالل أو قبيل حكمهم القصر ملرص 
وإسهامهم املبارش وغر املبارش يف الوضع 

املرصي الراهن.
أنصار حركة اإلخوان من السوريني، ومن غر 

السوريني عى األغلب، مييلون إىل استعادة 
مجزرة رابعة واالنقالب العسكري عى 

املؤسسات الدستورية الرملانية والرئاسية 
والبطش بأنصار اإلخوان بعد الثالث من متوز 

لعام 2013، دون أي ميل مواز الستعادة سلسلة 
من املامرسات التي مهدت الطريق النقسامات 

يف أنصار ثورة 25 يناير أواًل والحتجاجات 
الثالثني من يونيو 2013 ثانًيا، مع اإلشارة إىل 
أنه لوال الطابع الشعبي الواسع لألخرة ملا كان 

بإمكان استيالء الجيش عى حكم مرص أن 
يحدث بهذه السالسة.

بعد أسابيع فقط عى تنحي رئيس مرص 
األسبق حسني مبارك، بدأ تحالف وغض نظر 

متبادل بني املجلس العسكري من جهة وحركة 
اإلخوان املسلمني من جهة ثانية، ما أتاح 

للمجلس االستفراد بالعديد من ناشطي ثورة 25 
يناير وائتالف شباب الثورة، مواصاًل محاكامت 

عسكرية ملدنيني وأداًء قمعًيا مل يختلف كثرًا 

عن أيام مبارك، وسط صمت وتواطؤ من 
اإلخوان واإلعالم املحسوب عليهم، بل ووسط 

تحريض هذا اإلعالم يف بعض األحيان.
وبعيد انتصار اإلخوان يف االنتخابات الرملانية 

والرئاسية، بدأت الحركة مبامرسات سلطوية 
واستبدادية ال يخفف منها أبًدا مقارنتها 

مبامرسات أشد استبداًدا بعد سيطرة العسكر 
عى الحكم، منها: إقرار دستور غر توافقي، 

وهجوم ميليشيا تابعة لإلخوان عى متظاهرين 
أمام قرص االتحادية يف كانون األول 2012، 

وتضييق عى الحريات اإلعالمية والشخصية، 
وإعالن رئايس حمل سامت صالحية مطلقة 

للرئيس، وتغليب الوالء الحريك عى الكفاءة يف 
العديد من مؤسسات الدولة، عدا عن فشل ذريع 
يف مواجهة املشكالت االقتصادية واالجتامعية 

التي تعاين منها مرص، وأداء فاضح يف إدارة 
ملف سد النهضة األثيويب الحساس بالنسبة 

ألمن مرص القومي، وغرها.
ال تعنـي فظاعة األحوال يف مرص اليوم أن 

األحـوال مل تكن فظيعة يف فرتة حكم اإلخوان 
ملرص، سياسـًيا واقتصاديًا واجتامعًيا، وإن 

كان الوضع اليوم أسـوأ مبا ال يقاس فهذا ال 
يعني أن الوضع يف تلك األيام مل يكن سـيًئا 

املراجعة. وليس واجب 

مالذ الزعبي 

عن مصر وأنصار اإلسالم 
السياسي السوريين

حماة من زاوية أخرى..
بمناسبة الذكرى 34 لمجازرها

أحمد الشامي

يف الثاين من شباط 1982 بدأت جحافل جيش 
االحتالل األسدي بغزو حامة التي ثارت بعض 

أحيائها عى حكم األسد.
وقتها مل يكن هناك تسليح وال "قاعدة" وال 

"داعش". مجموعة من الشباب الثائرين 
انتفضوا عى عصابة األسد وهم "الطليعة 

املقاتلة". حافظ األسد اعترهم "إرهابيني" 
يجب معاقبتهم.

شباب "الطليعة" اعتروا أن النظام ال تتم 
مواجهته بغر السالح، وسيثبت التاريخ 

أنهم كانوا عى صواب. لكن، لنفرتض جداًل 
أنهم كانوا "مجرمني وإرهابيني"، فهل هناك 

ما يرر قتل ثالثني ألًفا من األبرياء وتدمر 
املدينة بكاملها، مبا يجعل من حامة نسخة عن 

"درسدن" أو "هروشيام"؟
لنأخذ مثااًل من األحداث املعارصة، ففي ضاحية 

بلجيكية اسمها "مولينبيك" تم التخطيط 
واإلعداد للمجازر التي شهدتها "فرنسا" منذ 

أشهر وقبلها جرائم حصلت يف كل من "لندن" 
و"مدريد".

وفق "قواعد حامة"، التي وضعها األب املؤسس 
للعصابة، كان عى الجيش البلجييك أن يقوم 

مبحارصة الضاحية و"متشيطها" باملدافع وقتل 
ثلث سكانها واغتصاب بناتها، عى نسق ذات 

العقلية املريضة اقرتح "مفكر" فرنيس يهودي 
كاره للعرب ولإلسالم، "اريك زميور"، أن يقوم 

الجيش والطران الفرنسيان مبحو "مولينبيك".
عام 1992 حصلت اضطرابات يف "لوس 

انجلس" وقامت عصابات من الزنوج بتدمر 
املحالت وبعمليات سطو واسعة. مل يدر بخلد 

"بوش" األب أن يقصف املدينة بالقنابل للتخلص 
من "اإلرهابيني" ومثري الشغب.

األمثلة كثرة عن اضطرابات دموية مل تؤد 
ملجازر أو تدمر شامل، حتى يف جنوب أفريقيا 
العنرصية. ملاذا إًذا قام األسد األب بهذه املجزرة 
غر املررة ملعاقبة ثلة من الشبان وملاذا سكت 

العامل "املتمدن" عن جرمية حامة؟
ال نستطيع أن نفهم سلوك الجزار األسدي قياًسا 

عى األنظمة السياسية وال عى الدكتاتوريات 
الوطنية مثل "بينوشيه" أو "فرانكو" وحتى 
"ستالني". باملقابل يتطابق رد فعل األسد يف 

وجه تحدي "الطليعة املقاتلة"، عر التدمر 
الشامل "للحاضنة السنية"، مع سلوك طغاة 
ومحتلني مثل "النازي" و"هوالكو"، ويشبه 

سلوك االستعامر الفرنيس يف الجزائر والعدو 
الصهيوين يف "غزة" والضفة املحتلتني.

مامرسات نظام األسد تتطابق مع مامرسات 
أي مستعمر استيطاين، وجيش العصابة هو 

جيش احتالل ميارس سياسة األرض املحروقة 
عى أرض يريدها دون شعب ودون أدىن احرتام 

لحقوق ساكنيها وأموالهم وحياتهم.
النظر إىل أفعال وسلوك العصابة األسدية 

دون اإلصغاء لخطابها التخديري حول العروبة 
والقومية، يسمح برؤية الحقيقة العارية 

وبرؤية نظام العصابة عى حقيقته: مافيا 
أسدية تقود تحالف أقليات رشير هو رأس حربة 

الحتالل مركب ذي وجهني، داخيل وخارجي. 
االحتالل الداخيل تقوده العصابة ويستند 

لجيش وأجهزة أمنية علوية يف صلبها ويف 
بنيتها العميقة وهو الواجهة "املحلية" الحتالل 

خارجي.
يف الحالة السورية، تم "تلزيم" سوريا للعصابة 
األسدية ولطائفة باعت نفسها للشيطان. العقد 
الذي تم مبوجبه "منح" سوريا لهذه املجموعة 

القاتلة تم يف اتفاقية "فض االشتباك" عام 1974.
من هي الجهات الخارجية التي تحتل سوريا؟ هي 

ذات الجهات الضامنة لفض االشتباك، روسيا 
وريثة االتحاد السوفييتي، أمريكا وإرسائيل 

بغطاء نظام العهر األممي. هذا يفرس أن الجيوش 
الوحيدة التي تصول وتجول علًنا ورسمًيا يف 

سوريا هي جيوش هذه الدول التي تتحمل 
مسؤولية كل ما قام ويقوم به نظام االحتالل 

األسدي. بكلمة أخرى، إن فشل الروس يف إنقاذ 
عميلهم يف "دمشق" فسيأيت األمرييك أو 

اإلرسائييل ليحل محلهم أو الثالثة مًعا. 
ماهو درس "حامة" إًذا؟

االحتالل ال يرحل "بالذوق" بل بالسيف.
ال مانع من الذهاب لجنيف واملصالحة وحتى 

االنبطاح، رشط أن نشحذ السيف كل يوم 
وأن نتيقن أن الحل مع املحتل كان وسيبقى 

السالح… ككل حرب تحرير.

درس حماة

عندما يأتي اسم مدينة حماة بالصحافة، ال يعني، هذه األيام، البعد التاريخي والحضاري أو الجمالي 
للمدينة، وإنما يعني مجزرة عام 1982.
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مركز "تنمية" 
في دوما 

بالغوطة 
الشرقية

الخميس 4 
شباط 2016 

)عنب بلدي(

عنب بلدي - الغوطة الشرقية

نـدرة اإلعامين املتخصصـن يف الغوطة، 
كانـت سـببًا لتنظيـم النـدوة داخـل مقـر 
مديـره  وقـال  دومـا،  مدينـة  يف  املركـز 
لخلـق  تهـدف  إنهـا  الشـامي،  اللـه  عبـد 
التواصـل بن الخـربات اإلعامية السـورية 
بعـد خمـس سـنوات  اإلعـام  ومـامريس 
مـن الثورة، لرفـع مسـتوى األداء اإلعامي، 
ووصفـه بـأن "متقـدم أساًسـا عـىل باقي 

املناطـق".
تكـون  لـن  النـدوة  أن  الشـامي  واعتـرب 
املبـارشة،  التدريبيـة  الـدورة  بكفـاءة 
أفضـل  لتحصيـل  "سـعينا  موضًحـا 
نتيجـة ممكنـة مـن خـال التنسـيق مـع 
املـدرب وعـرض رشائـح بوربوينـت عـىل 

لحضـور". ا
مثّـن  شـبيب،  نبيـل  اإلعامـي  املحـارض 
جهود اإلعاميـن يف سـوريا، "باعتبارهم 
يعملـون تحـت ظـروف صعبـة للغاية يف 
ظـل غيـاب ضوابـط ملزمـة"، عـىل حـد 
السـهل  مـن  ليـس  أنـه  معتـربًا  وصفـه، 

إصـدار إعـام متكامـل يف ظـل الثـورة.
ووفـق شـبيب فـإن اإلعـام اإللكـرتوين، 
مـن  أكـر  الثـورة  ظـروف  يف  يفيـد 
الورقـي، ووصـف اإلعـام يف الغوطة بأنه 
"يف بدايتـه، ولكـن ال يعنـي أنـه سـيئ، 
فقـد اسـتغربت مـراًرا مـن أشـياء قرأتهـا 
وتسـاءلت مـن أيـن لهـم هـذا الوعـي؟".

غياب الوحدة الموضوعية وغلبة 
الرأي 

شـبيب وجـد صعوبـة يف تقييـم الجانـب 
العمـي لإلعاميـن، وتحـدث لعنـب بلدي 
حـول طبيعـة األسـئلة التـي تلقاهـا مـن 
الحارضيـن، "الحظـت أن األسـئلة منصبة 
عـىل املشـاكل بـن اإلعاميـن والخـاف 
التخلـص  الفصائـل، وهـذا ال ميكـن  مـع 
منـه إال بتعزيـز القـوة مـن خـال وجهاء 

البلـد، أو أن يكـون الشـخص ال انتـامء لـه 
اإلعـام". يف 

ومـام الحظـه املحارض عـىل اإلعامين من 
خال أسـئلتهم، أنهـم يكتبون كاًمـا عاًما، 
ويتنقلـون بـن األفـكار يف املقـال الواحد، 
كـام تغيـب الوحـدة املوضوعيـة، ويغلـب 
الـرأي عـىل املعلومـة فيـه، عىل حـد قوله.

ولتـايف مـا سـبق دعـا شـبيب اإلعامين 
إىل خـوض تجـارب مبـارشة، وااللتحـاق 

نسـتطيع  "ال  عمـي،  تدريـب  بـدورات 
املنـاورة ورشح أمـور ال ميكـن التعريـف 
بهـا نظريًـا، ولكـن هنـاك معايـر عامـة 
يجـب طرحهـا، وتتعلـق بكيفيـة تطبيقها 

نفسـه".  باإلعامـي 
واعتـرب أن مهمة اإلعامين هـي أن يكونوا 
املختلفـة،  الثوريـة  الجهـات  بـن  جـًرا 
ال أن ميثلـوا فصيـًا عـىل حسـاب آخـر، 
داعيًـا إىل أن يكـون عملهـم هادفًـا، "وهذا 

مـا ال نسـتطيع إيصاله بشـكل جيـد حاليًا 
باعتبارهـا نـدوة وليسـت دورة". 

شـبيب، درس العلـوم السياسـية والقانون 
اإلعامـي  العمـل  مـارس  كـام  الـدويل، 
 ،1968 عـام  منـذ  واإلذاعـي  والصحفـي 
ونشـط يف العمـل اإلسـامي منـذ عقـود.
عبـد الرحمـن بشـر، واحـد ممـن حروا 
النـدوة ومراسـل إعامـي يف الغوطة، عرّب 
لعنـب بلدي عـن أهمية مثل هذه األنشـطة، 
"نحـاول كإعاميـن بدأنـا كهـواة حضور 
مثـل هذه النـدوات، لتطويـر العمل وخدمة 

الثورة".
بشـر أثنـى عىل ما تلقـاه يف اليـوم األول 
مـن النـدوة، إذ بـدأ بفهـم املشـاكل املهنية 
التغلـب  وكيفيـة  تواجهـه،  كانـت  التـي 
عليهـا، "كنـا نظـن أننـا نسـتطيع نرش أي 
يشء وهـذا أمـر خاطئ"، ودعـا اإلعامين 
لحضـور ندوات مشـابهة، "حتى نسـتطيع 
صقـل مـا نعمل عليـه وتطويـره، للوصول 

إىل املهنيـة ".
وتحـاول املؤسسـات املختصة رفـد الكوادر 
بالخـربات  السـوري  الداخـل  الثوريـة يف 
الـذي  "تنميـة"،  مركـز  ومنهـا  الازمـة، 
مجـال  يف  اختصاصيـة  كـوادر  يضـم 
اإلدارة والتنميـة البرشيـة، وبـدأ نشـاطاته 
كمؤسسـة بعـد تحرير دومـا نهاية 2012، 
منهـا  عـدة  مجـاالت  يف  كادره  ويعمـل 
السياسـية  املنتديـات  ورعايـة  التدريـب، 

التـي تناقـش الواقـع بشـكل مبـارش.

جمال إبراهيم - درعا

ديـاب رسيـة، مسـؤول ملـف العدالـة االنتقاليـة يف 
املنظمـة، قـال لعنـب بلـدي إن الحملـة بـدأت يف إدلب 
وحلـب والغوطـة الرشقية، ثـم انتقلـت إىل درعا مطلع 
شـباط الجاري، وتهـدف إىل ردم الفجوة بـن املواطن 

والجهـة القضائيـة وتفعيـل سـيادة القانون.
بـدأ فريـق املنظمـة بتعريف النـاس بأهدافهـا وتوزيع 
بوسـرتاٍت ومنشـوراٍت عنهـا، ثـم اعتمـدت دار العـدل 
وزع  بينـام  للشـكوى،  موحـًدا  منوذًجـا  حـوران  يف 
فريـق الحملـة صناديـق لجمـع الشـكاوى دون إحراج 
أصحابهـا، إضافـة إىل زيـارات ميدانية لفريـق املنظمة 

إىل املؤسسـات العاملـة يف املنطقـة.
وأشـار رسيـة إىل تعـاون مـن دار القضـاء والفصائل 
العسـكرية واملجالـس املحليـة مـع الحملـة، للحـّد من 
تجـاوزات بعـض العسـكرين أو املدنين فيـام بينهم.

تحّرك عسكري داعم للحملة
يف بلـدة صيـدا الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة بريف 
درعـا، بـدأت اللجنـة األمنيـة بوضـع حواجـز تفتيش 
ثابتـة عـىل مداخـل البلـدة دعـاًم للحملـة، وملحاولـة 
ضبـط األمن وفـق اإلمكانيـات املتوفرة، بحسـب رئيس 

بال. أبـو  اللجنـة، 
وقـال رئيـس اللجنة إن أسـباب تشـكيل اللجنـة، بدعم 
املدنيـة  والجهـات  األعـىل  العسـكري  املجلـس  مـن 
الفاعلـة يف البلـدة، هـي "الظـروف األمنيـة املرتديـة 
التـي تشـهدها املنطقـة الجنوبيـة، وانتشـار ظاهـرة 

الطـرق". االغتيـاالت والرقـة والخطـف وقطـع 
االسـتهداف  مـن  البلـدة  لحاميـة  الحواجـز  وتسـعى 
بالسـيارات املفخخـة، كـام عملـت عـىل كشـف خايا 
تنشـط يف رسقـة الدراجـات النارية، وصـل عددها إىل 
مـا يزيـد عـن 53 دراجـة نارية، بحسـب "أبـو بال"، 
الـذي أضاف أنهـا لعبت دوًرا رئيسـيًا يف فـض العديد 

مـن النزاعـات وحـل املشـاكل االجتامعية.
وحـول تبعيـة اللجنـة قـال أبو بـال ‘‘تشـكل محكمة 

دار العـدل يف حـوران السـلطة القضائيـة األعـىل يف 
محافظـة درعـا، وهـي املرجعيـة األعـىل لنـا واملظلـة 

لعملنا". الرشعيـة 
تختـص اللجنـة مبعالجـة القضايـا الداخلية البسـيطة 
يف مركزهـا، فيام تحـال القضايا الشـائكة والكبرة إىل 
دار العـدل ليـرشف عـىل حلهـا "قضـاة مختصـون"، 

بحسـب تعبر رئيسـها.

ناشطون يساهمون
الناشـط اإلعامي عي املرصي اعتـرب أن الحملة "مل تُثمر 
بعـد يف مدينـة صيدا، بسـبب ضعـف األداء اإلعامي من 
قبـل عنـارص اللجنة األمنيـة، مـا دفع بعض الناشـطن 
للمسـاهمة فيهـا، مطلقن شـعاراٍت تحت وسـم "ال تدر 

ظهرك، اشـتك حتـى ما يضيـع حقك". 

لكنـه تابـع أن فريـق الحملة نجـح بـ "توسـيع قاعدة 
اإللكـرتوين  النطاقـن  يف  الرتويجـة  النشـاطات 
واملحـي"، مؤكـًدا أن فكـرة تعليق صناديق الشـكاوى 

كانـت "موفقـة".
وأطلق الناشـطون هاشـتاغ #اشـتي_حتى_ما_يضيع_
وأرفقـوه  االجتامعـي،  التواصـل  مواقـع  عـرب  حقـك، 
باملنشـورات والصـور املرسـومة عـىل الجـدران، والتـي 
تؤكـد عـىل رضورة إنصاف الناس وحثهـم عىل االحتكام 

إىل القضـاء واالبتعـاد عـن ردود الفعـل الفرديـة.
عانـت درعـا خال الفـرتة األخرة من حـاالت اختطاف 
واغتيـال عرف املسـؤولون عـن بعضها، وبقـي منفذو 
املحافظـة  يف  العـدل  دار  لكـن  مجهولـن،  األخـرى 
قّدمـت منوذًجـا موحـًدا دعمتـه أغلـب الفصائـل، مـا 

التجربة. سـاعد بتمكينهـا وتطويـر 

في مقر مركز "تنمية" بدوما 
"الوعي اإلعالمي".. ندوة حوارية إلعالميي الغوطة الشرقية

زملكا تنتخب في درعا.. "اشتِك حتى ما يضيع حقك"
مجلًسا محلًيا جديًدا

عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

انتخبـت الهيئـة العامـة يف مدينـة زملكا مجلًسـا 
محليًـا جديـًدا، الثاثـاء 2 شـباط، تحـت إرشاف 
مجلـس محافظة ريف دمشـق، وبحضور رئيسـه 

املهنـدس أكـرم طعمة.
املحامـي محمـد سـليامن دحـا، رئيـس اللجنـة 
إن  قـال  املحافظـة،  مجلـس  وعضـو  االنتخابيـة 
لجنـة انتخابيـة خامسـية تشـكلت بتوافـق أهايل 
الائحـة  مبوجـب  االنتخابـات  لتجـري  املدينـة، 
التنفيذيـة لـإلدارة املحليـة، الصادرة عـن الوزارة 

املؤقتـة. الحكومـة  يف 
وجـرت االنتخابات عـىل مرحلتن: األوىل شـكلت 
خالهـا هيئـة عامة ناخبـة من 150 عضـًوا، وفق 
املدينـة  أن  بلـدي،  لعنـب  أوضـح  الـذي  دحـا، 
قسـمت إىل خمـس دوائـر انتخابيـة، ثـم اختـر 
أعضـاء املقاعـد لـكل دائـرة يف الهيئـة العامـة، 

بحسـب النسـبة السـكانية.
وتاهـا املرحلـة الثانيـة، التـي فتـح خالهـا باب 
الرتشـح لعضويـة املجلـس املحـي ملدة أسـبوع، 
تقـدم خالها 41 مرشـًحا، انسـحب بعدهـا ثاثة 
مرشـحن، ثـم أغلـق بـاب الرتشـح وحـدد موعد 

االنتخابـات بعـد ثاثـة أيـام، وفـق دحا.
وتنافس 38 مرشـًحا عـىل مقاعد املجلـس، ويبلغ 
عددهـا 20 مقعـًدا، انتخبهم 112 عضـًوا آخرين.

ووصـف دحا عمـل املجلس السـابق بأنه "أشـبه 
مبؤسسـات مجتمـع مـدين إغاثيـة"، أمـا املجلس 
الجديـد فهـو بائحة إدارية منسـجمة مـع قانون 
اإلدارة املحليـة، ومبنـي عـىل الهيكليـة التنظيمية، 
مـا "يعنـي عمليـة حوكمـة لـه، ليحمـل مفهـوم 
الحكـم املحـي وغاياتـه، وبالتـايل فـإن مرجعية 
الرقابـة واملتابعـة تتابـع عملـه ولهـا وصاحيات 

الثقة". بحجـب 
غضـون  يف  اجتامعهـم  املنتخبـون  سـيعقد 
واملكتـب  املجلـس  رئيـس  النتخـاب  يومـن 
التنفيـذي، واعتـرب دحـا أن مـرشوع املجلـس 
األسـايس يكمـن يف "إعادة الـروح إىل املجتمع 

املدينـة". يف  املحـي 

حكومة النظام وتقدر خسائر قطاع النفط بـ 60 مليار دوالر

دعا مركز "تنمية" لإلدارة والتطوير، إعالميي الغوطة الشرقية، إلى ندوة تدريبية حوارية على مدى ثالثة أيام، من الخميس إلى السبت، 6-3 
شباط، بإشراف المفكر واإلعالمي السوري نبيل شبيب، وركزت على ثالثة محاور، اإلعالم الحرفي والحديث والثوري.

أطلقت منظمة "اليوم التالي" حملة "اشتِك حتى ما يضيع حقك" في محافظة درعا، بالتعاون مع اللجان 
األمنية ودار العدل، وتهدف إلى دعم القضاء وتحفيز المواطنين على توجيه شكاويهم والتعاون مع 

المسؤولين لتعزيز السلطة القضائية.

الفتة على أحد جدران بلدة صيدا في محافظة درعا - شباط 2016 - )إنترنت)
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ظلمهم السوريون وساعدهم المضيفون.. 
حكاية نجاٍح سورية بعد مشوار طويل في الشتات التركي

ليان الحلبي - عنب بلدي

كان الزوجـان ينعـامن بحياة مسـتقرة يف 
حلـب، وكان غيـث ميلـك مكتبـه الخـاص، 
بينـام تعمـل آيـة عـىل افتتـاح صيدليتها، 
حـن انطلقـت الثـورة، فلم يعـد عمل غيث 
ممكًنـا يف ظـل الظروف السـائدة وتاىش 
أصبحـت  التـي  الصيدليـة،  افتتـاح  حلـم 
ضمـن منطقـة متـاٍس بـن قـوات النظام 

واملعارضـة.

حلب.. أربيل ثم اسطنبول
اضطـرا للبقـاء عـدة أشـهر بـا عمـل يف 
حلـب، إىل أن ُعـرض عـىل غيث عمـٌل مغٍر 
يف أربيـل، مع وعود من املحامي باسـتقدام 
الزوجـة واالبنـة خال مـدة قصـرة، تقول 
آيـة "هنا كانـت نقطة التحـول املفصلية يف 

حيـايت… وغادرنـا حلب".

لكـن أمور غيث تعرت يف أربيل، وتاشـت 
الوعود بلّم شـمل العائلـة تدريجيًا، وتقول 
آيـة "أصبحنـا أمـام خياريـن، إمـا البقـاء 
يف تركيـا بجيـوب فارغـة مع عـدم وجود 
نعـود  أو  شـهاداتنا،  لتعديـل  فرصـة  أي 
إىل حلـب لنبـدأ مـن الصفـر مع مسـتقبل 

. " مجهول

"ظلم ذوي القربى"
اسـطنبول،  يف  البقـاء  قـررت  العائلـة 
النصيحـة  طلـب  "حاولنـا  آيـة  وتوضـح 
من بعـض السـورين املقيمـن يف تركيا، 
ولكـن ال نصيحة وال مسـاعدة مـن أحد، بل 
عىل العكـس تعرضنـا للنصب يف أسـعار 
السـورين يف  البيـوت مـن قبـل بعـض 

األوىل". الفـرتة 
نجتمـع  أن  لنـا  اللـه  "قـدر  وتضيـف 
الرائعـن،  األتـراك  ببعـض  الحًقـا 

إىل  ووجهونـا  اإلنكليزيـة،  يتكلمـون 
إىل  تحتـاج  التـي  املـدارس  بعـض 
مدّرسـن عـرب، وكذلـك إىل بيـوت ذات 

لإليجـار". مناسـبة  أسـعار 

محاوالت للتأقلم مع البلد المضيف
وبـدأ كل منهـام عملـه بالتدريـس، بينـام 
حـاول غيـث يف الوقـت ذاته، تعلـم برامج 
هندسـية جديدة مطلوبة يف تركيـا، وجّهز 
سـرة ذاتيـة باللغـة الرتكية، وأرسـلها إىل 
مواقـع العمـل، ويقـول "تعبنـا والرواتـب 
كانـت بسـيطة جـًدا، ولكننـا والحمـد للـه 
البلـد،  ومفاتيـح  اللغـة  خالهـا  تعلمنـا 

وأنشـأنا عاقـات اجتامعيـة جديـدة".
خـال هـذه املـدة )نهايـة 2012(، بـدأت 
أعـداد كبرة مـن السـورين بالوصول إىل 
تركيـا، وتقـول آيـة إنهـا تذهـب إىل مراكز 

الباصـات باسـتمرار لتقديم املسـاعدة قدر 
يحـرتق  قلبـي  "كان  للوافديـن  اإلمـكان 
واألب  هنـاك،  املتجّمعـة  العوائـل  ملشـهد 
يضـع يديـه عـىل خديـه وحولـه الحقائب 
ومـاذا  يذهـب  أيـن  يعلـم  ال  واألطفـال، 

يفعـل".
النصائـح  تقديـم  آيـة  هـدف  كان 
املناطـق  بشـأن  لاجئـن،  واملعلومـات 
األقـل تكلفـة للسـكن، وكيفيـة تحويـل أو 
اسـتام املبالـغ املالية، ورشاء خـط هاتف 
جديـد أو حتى إعطائهـم هاتفهـا، لطأمنة 
األهل واألقـارب، خصوًصا وأن السـورين 
حينهـا مل يكونـوا منترشين بهـذه الكثافة 
التي تشـهدها تركيـا اليوم، وتقـول "كنت 
أحـاول مسـاعدتهم قـدر اإلمـكان ألننـي 
أشـعر بهـم، وبحرقـة القلـب التـي تـأيت 
ليـس مـن الغربـة فحسـب، بل مـن تخي 

بلـدك عنـك فيها". أبنـاء 

رحلة أخرى نحو الشرق
2013، ُعـرض عـىل غيـث العمل  مطلـع 
يف معمـل أخشـاب صغـر ميلكـه رجـل 
تـريك، يف مدينة أرزنجان )شـامل رشق 
تركيـا(. وتعتـرب آيـة أن الرجـل عاملهـم 
كـ "األب"، إال أن الراتب كان بسـيطًا وال 
مـا اضطرهـا  لسـد مصاريفهـم،  يكفـي 
لتسـاند  آخـر  عمـٍل  عـن  البحـث  إىل 

. جها و ز
الفنيـة،  ميولهـا  تنميـة  إىل  اتجهـت 
وبـدأت حضـور دورات عـرب اإلنرنـت عـن 
"الديكوبـاج"، أي الطباعـة عـىل الخشـب 
والزجـاج، ووضعـت جـدواًل زمنيًـا مدتـه 

تعلمهـا. لتنهـي  أشـهر  سـتة 

العديـد  ونّفـذت  العمـي،  التطبيـق  بـدأ 
بعضهـا  نجـح  اليدويـة،  القطـع  مـن 
عـام،  حـوايل  وبعـد  آخـر،  وفشـل 
قـررت دخـول مجـال التسـويق، وتقول 
أرض  عـىل  الـرتيك  السـوق  "درسـت 
االنسـتغرام  صفحـات  وعـرب  الواقـع 
واسـع  عنـدي تصـور  وغرهـا، وصـار 
عـن طبيعـة القطـع املرغوبة واألسـعار، 
وبـدأت أصنـع قطًعـا وأبيعهـا تدريجيًا، 

للـه". الحمـد 
ازداد الطلـب عـىل أعـامل آية وصـار عبء 
وعلّمتهـا،  فتـاة  فوظّفـت  كبـرًا،  العمـل 
يف  لتسـاعدها  شـهريًا  راتبًـا  وأعطتهـا 

العمـل.

المشروع يشرق في اسطنبول
جيـًدا،  الـرتيك  السـوق  غيـث  درس 
وعـادت العائلة يف 2015 إىل اسـطنبول، 
لتصنيـع  الخاصـة  ورشـتها  وافتتحـت 
لهـا،  تابـع  معـرض  مـع  املفروشـات 
مبشـاركة صديـق وأحـد الشـباب األتراك 

الطريـق. بدايـة  سـاعداهام  اللذيـن 
بعـد  "راحـة"  بالــ  اليـوم  آيـة  تشـعر 
"اسـتطعنا  وتقـول  طويـل،  مشـوار 
مـا  تحقيـق  سـنوات  أربـع  خـال 
متنينـاه، وانطلقـت أعاملنا بشـكل رائع، 
مـن  كبـر  عـدد  معنـا  يعمـل  وصـار 
السـورين… كنـت أدعـو اللـه دوًمـا أن 
يوفقنـا يف عملنـا لنوفـر لغرنـا فـرص 

أيًضـا". عمـل 
وتوجهـت يف ختـام حديثهـا بالنصيحـة 
الظـروف  اضطرتـه  سـوري  "لـكل 
للجـوء إىل أي بلـٍد، أال يسـتمع إىل كام 
بقدارتـه  وليثـق  حولـه،  مـن  املُحِبطـن 
وبتوفيـق اللـه عز وجـل، وليطـرق جميع 
األبـواب املتاحـة دون يأس أو كلـل، فابد 

بالنهايـة مـن الفـرج".

عائلة آية في 
اسطنبول
1 شباط 2016
(عنب بلدي)

"وصلت إليها.. كانت زيارتي األولى إلى المدينة الكبيرة والمخيفة"، بهذا االنطباع وطئت أقدام آية وهبة مدينة 
اسطنبول، برفقة ابنتها الصغيرة، قادمًة من حلب. لم تكن الصيدالنية، ذات الـ 30 عاًما، تنوي اإلقامة الدائمة 
في اسطنبول، حين جاءتها عام 2012، بل كانت زيارة مؤقتة، ريثما ُينهي زوجها غيث جديد، وهو مهندس 

معماري، استكمال أوراق تأشيرة الزيارة لها والبنتها في أربيل. لكن العائلة افتتحت اليوم مشروًعا للمفروشات 
في المدينة، بعد رحلة طويلة من الشتات والبحث عن االستقرار والعمل.

 حوار ريم الحمصي  

الفرق رصاصة! 
ميوتون قصًفا.... منوت قلًقا 
ميوتون جوًعا.... منوت قهرًا 
ميوتون قنًصا.... منوت رعبًا 
ميوتون غرقًا.... منوت عجزًا 

ميوتون سجًنا.... منوت حرة 
وتبقـى  واحـدة  مـرة  أجسـادهم  متـوت 

لألبـد  أرواحهـم 
متـوت أرواحنا ألـف مرة وال يبقـى منها غر 

الجسد  هذا 
ذلك الفرق بن سورّي عىل أرض الوطن 

وسورّي منفي هناك خارج أسوار البلد 

كهذه الرسـالة املعـربة جمعت دانـة كتابها 
األول، كلامتـه ُمزجـت بن األنـن والحنن 
واألمـل، رسـائلها أهدتهـا إىل دمشـق التي 
علمتهـا كيف تعشـق العشـق، وكيف تكتب 
عـىل جدران الشـوق شـوقًا، علمتها الحنن 

يف عتمـة الحـزن الدفن. 

 من هي عاشقة الياسمين "دانة 
الحبال"؟ 

دمشـقية املولد واملنشـأ والعشـق، تبلغ من 
العمـر واحـًدا وثاثـن عاًمـا، خريجة كلية 
االقتصـاد مـن جامعـة دمشـق، أم لثاثـة 
أطفـال، بـدأت بالكتابة يف السادسـة عرش 
مـن عمرهـا، نـرشت لهـا حينهـا قصيـدة 
مـن  كمكافـأة  الجريـدة  يف  متواضعـة 
والدهـا، ثم انقطعـت فرتة وعادت بشـغف 
تحتضـن قلمهـا وتسـافر معـه يف أوجـاع 
أمـًا  وتبتسـم  أملًـا  معـه  تبـي  وطنهـا 

بالسـام والعـودة يوًمـا ما. 

• أصدرِت كتابك األول "صداع 
وقطعة سكر" عنوان جميل ويحمل 

الغرابة، لماذا أسميته بهذا االسم؟ 
وعن ماذا يتحدث؟

سـأبدأ باإلجابـة عـىل الشـطر الثـاين من 
األول،  الشـطر  إىل  بهـا  ألصـل  السـؤال 
الكتـاب مبجملـه هـو جملـة مـن األوجـاع 
التـي طالت السـورين يف سـنوات الحرب 

الصعـاب، وكـوين مغرتبة فـكان النصيب 
األكـرب لنا نحـن الغائبـن واملغيبن، حنن 
قلوبنـا إىل وطننـا، الذي احتضـن ذكرياتنا 
مـن  البقعـة  تلـك  إىل  وذواكرنـا، عشـقنا 
األرض التـي مل يغننـا كل أوكسـجن العامل 
عـن عبـق مـن نسـيمها، إضافـة إىل عـدة 
رسـائل إنسـانية منهـا مـا يخـص قضيـة 
اللجـوء سـواء عـن أهلنـا الذيـن يلتحفون 
العـراء يف مخيـامت العـار، أو أولئك الذين 
فاختـاروا  بحياتهـم  املخاطـرة  فضلـوا 
الهجـرة "الـا رشعيـة"، ورسـائل أخـرى 
تـرتواح بـن الوجـع واألمـل، لذا أسـميته 
النصـوص  ألن  سـكر،  وقطعـة  صـداع 
جميعهـا تقفز بينهـام، تارة تجعـل الحنن 
يفتـك بالجبـن وأخـرى تذيـب األمـل يف 
نهايـة  يف  سـكر،  مـن  كقطعـة  الـروح 
الكتـاب هنـاك فصل صغـر أسـميته عىل 
هامـش الصـداع، هـو مـن وحـي معانـاة 
املجتمعـات  بعـض  يف  الرشقيـة  املـرأة 
املنغلقـة التـي مازالـت تنظـر للمـرأة عىل 

أنهـا حـرف سـاقط لألسـف. 

• ما الذي قصدته من تأليف هذا 
الكتاب؟ 

أردتـه  لطاملـا  الـذي  هـو  قصدتـه  مـا 
أو  كـربت  مهـام  سـأرشح،  ومازلـت، 
وأحامـه  اإلنسـان  أوجـاع  صغـرت 
وحتـى لـو رافـق ذلـك لديـه قـدرة عـىل 
كتابتهـا، فهـو بحاجـة لقراءتهـا مكتوبة 
بقلـم غـره، ترتـاح بذلـك نفسـه وتهـدأ 
وتـرة أحزانـه فيصفـو ذهنـه ويسـتعيد 
أوجـاع  أالمـس  أن  أردت  لـذا  كينونتـه، 
أهـل وطنـي فأخفـف بذلـك مـن وطـأة 
همومهـم مـا اسـتطعت وبنفـس الوقـت 
أوصـل رسـائي إليهم وإىل العـامل أجمع. 

• ربما قد تكون دانة قد ورثت 
القدير  الفنان  الحس األدبي من 

عدنان حبال رحمه اهلل، فهل 
تقتدين؟  وبمن  والداك؟  تشبهين 

والدهـا  عـن  نسـخة  حبـال  دانـة  نعـم 
وبشـكله  بطباعـه  بأخاقـه،  مببادئـه 
بعلمـه  يوًمـا  أكـون  أن  وأمتنـى  حتـى، 

اللـه. رحمـه  وموهبتـه  وثقافتـه 
ومحفـز  أخاقـي  هـو  مـا  بـكل  أقتـدي 
بغـض النظـر عـن الشـخص الـذي أتعلم 

 . منه

• هل سنشهد دانة بأعمال أدبية 
أخرى وما هو جديدك؟ 

بضعـة نصـوص مبعـرة مل تنضـو بعـد 
روايـة  إىل  إضافـة  عنـوان  أي  تحـت 
جديـدة وهـي روايتـي األوىل مازالت قيد 

الكتابـة وقـد شـارفت عـىل االنتهـاء. 

السوريات؟  للنساء  تهديها  عبارة   •
لطاملـا كانـت السـورية مـرب املثل يف 
قبـل  والـروح  األخـاق  جـامل  الجـامل، 
جـامل الشـكل، أرجـوك ابـق كـام أنت ال 
تسـمحي للظـروف أن تغـرِك، وتذكـري 
أنـِك أينـام ذهبـِت ومهـام كـرب محيطـك 
االجتامعـي أو صغـر فأنت جـزء مهم من 
صـورة املـرأة السـورية فا تشـوهيها وال 

ناقصـة. تجعليهـا 

صداع وقطعة سكر... مع الكاتبة دانة عدنان الحبال

http://www.enabbaladi.org/archives/63721
http://www.enabbaladi.org/archives/63721
www.enabbaladi.org/archives/63718
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غياب أدوية السل ومواد غسيل الكلى واللقاحات  
الهيئات الطبية تدق ناقوس الخطر في الغوطة الشرقية

 هيثم بكار - الغوطة الشرقية 

وأكـدت مديريـة صحـة دمشـق وريفهـا 
خـال  مـن  املؤقتـة،  للحكومـة  التابعـة 
أن  شـباط،   3 األربعـاء  مصـور،  بيـان 
مرىض السـل واألطفـال، مل يحصلوا عىل 
لقاحاتهـم منـذ أكـر من سـبعة أشـهر .

كام أعلـن املكتب الطبي املوحـد يف مدينة 
دومـا ومـا حولهـا، والـذي يضـم قسـم 
غسـيل الـكىل الوحيـد يف الغوطـة، عـن 
توقف القسـم، بسـبب نفاد مواد جلسـات 
 17 حيـاة  يهـدد  مـا  الدمـوي،  التحـال 

. يًضا مر

آخر قافلة لقاحات دخلت في 
تموز 2015

املكتـب  مـن  العطـار،  محمـد  الدكتـور 
الطبـي املوحـد، أكد أن آخر دخـول لقافلة 
متـوز  يف  كان  الغوطـة  إىل  لقاحـات 
2015، وتسـلمتها مديريـة صحـة ريـف 
دمشـق، موضًحا أن "موضـوع اللقاحات 

يحتـاج إلمكانـات دول".
وأرشفـت منظمـة الصحـة العامليـة عـىل 
دخـول اللقـاح، الذي يـوزع مجانًـا، وفق 
العطـار، وقـال لعنـب بلـدي إنـه وصـل 
إىل وزارة الصحـة يف سـوريا، ووزعتـه 
الهـال  بدورهـا عـىل مديرياتهـا، وكان 
الغوطـة  إىل  لدخولـه  وسـيطًا  األحمـر 

الرشقيـة.
"موضـوع  اللقـاح  أن  العطـار  واعتـرب 
وطنـي إنسـاين"، يجنـب وقـوع كارثـة 
بعـد  إال  نتائجهـا  تظهـر  ال  إنسـانية 
سـنوات، لذلـك وجـب التنبيـه إليـه، عىل 
"األمـراض  أن  موضًحـا  وصفـه،  حـد 
املعدية ال تعرتف بالحـدود، وال بالحواجز 
العسـكرية، فالجميـع مبن فيهـم األطفال 
معرضـون للخطـر، سـواء يف الغوطة أو 

دمشـق أو السـاحل أو حتـى لبنـان".

134 حالة سل في الغوطة 
والنظام يماطل

مـواد أخـرى كانت تدخـل مـع اللقاحات، 
والسـكري،  وااللتهابـات  السـل  كأدويـة 
وفـق العطـار، الـذي أشـار إىل أنـه يف 
العديـد مـن املناسـبات، وبعـد أن يعطي 
إىل  لدخولهـا  املوافقـة  األحمـر  الهـال 
الغوطـة، كانـت حواجـز النظـام متاطل 
ومتنعها، "مـا كلّف الهال األحمر شـعبة 
دوما يف آخر مرة شـهيدة، إثر اسـتهداف 
قـوات األسـد مقرهم أثناء إنـزال اللقاحات 

واألدوية".
داخـل  بالسـل  اإلصابـة  حـاالت  عـدد 
الطبـي،  املكتـب  أحصاهـا  الغوطـة 
العطـار  وأوضـح  حالـة،   134 بنحـو 
أن هنـاك حـاالت أخـرى غـر مسـجلة، 

الواقـع  بسـبب  التشـخيص  "لتعـذر 
. " لصحـي ا

ويتـم التعامـل مـع مـرىض السـل مـن 
خـال أشـواط عاجيـة )كورسـات( كل 
أربعة أو سـتة أشـهر، وفق العطـار، الذي 
نبـه إىل أن إيقاف العاج النعـدام الدواء، 
ومـن ثـم اسـتئنافه عنـد توافـر األدويـة 
"يزيـد مـن احتامليـة فشـله، وهـذا أمـر 

. " خطر
صحـة  مديريـة  مـن  محمـد،  الدكتـور 
دمشـق وريفها التابعة للحكومـة املؤقتة، 
اعتـرب أن الطفل السـوري يجـب أن يكون 
خـارج دائـرة الـرصاع، و لذلـك فإنـه من 
األساسـية  الحاجـات  تأمـن  الـروري 

كاللقـاح وغـره.
وأوضـح الطبيـب أن آخـر دفعـة للقـاح 
الرشقيـة كانـت كافيـة  الغوطـة  دخلـت 
دون  األطفـال  مـن  فقـط   20% لتلقيـح 
مـن   55% مـن  وأقـل  السـنتن،  عمـر 
األطفـال دون الخمـس سـنوات، بحسـب 

الـدويل.  األحمـر  الهـال  تقاريـر 

أعداد األطفال بحسب األعمار في 
الغوطة الشرقية 

الرشقيـة  الغوطـة  األطفـال يف  يشـكل   
نسـبة %40 من السـكان، الذين يشكلون 
91900 عائلـة، بحسـب مديريـة  قرابـة 
عـدد  وبلـغ  وريفهـا،  دمشـق  صحـة 
األطفـال من عمر يـوم إىل عرش سـنوات 
عـدد  ووصـل  ألًفـا،   41 عـن  يزيـد  مـا 

مـن هـم دون عمـر السـنة، إىل أكـر من 
خمسـة آالف طفـل.

وبحسـب آخر إحصائيـة للمديريـة نهاية 
العـام املـايض، بلـغ عـدد األطفـال بـن 
طفـًا،   7642 والسـنتن  السـنة  عمـر 
يف حـن وصـل عـدد مـن هم بـن عمر 
 12972 إىل  سـنوات  وخمـس  السـنتن 
املدرسـة  بعمـر  األطفـال  وعـدد  طفـًا، 

.16615 قرابـة 
الثـاين   ويف وقـت سـابق مـن كانـون 
املـايض، أطلـق الهـال األحمـر- شـعبة 
دومـا، نـداًء عاجـًا أوضـح فيـه أن آخر 
قافلـة دخلـت للغوطـة الرشقيـة، والتـي 
تضمنـت بعض املـواد الطبيـة إضافة إىل 
اللقاحـات الروتينيـة لألطفـال، ال تغطـي 
وازديـاد  الكميـة  لقلـة  الغوطـة  حاجـة 

أعـداد الـوالدات. 

قافلة أدوية 
ومسلتزمات طبية 

قدمها الهالل 
األحمر إلى الغوطة 

الشرقية 

10 أيلول 2014 
(عنب بلدي)

ناشدت المؤسسات الصحية في الغوطة الشرقية كاًل من األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، إلنقاذ األطفال 
والمرضى، من خالل الضغط على نظام األسد، للسماح بدخول اللقاحات وأدوية السل، ومواد ومستلزمات غسيل الكلى.

توقف قسـم غسـيل الكىل الوحيد يف الغوطـة الرشقية 
عـن العمـل، يـوم االثنن 1 شـباط، بسـبب نفـاد مواد 
جلسـات "التحـال الدمـوي"، مـا يعنـي أن حيـاة 17 
مريًضـا باتـت معرضة للخطر، بحسـب املكتـب الطبي 

املوحـد يف مدينـة دوما ومـا حولها.
وناشـد املكتـب كافـة الهيئـات واملنظـامت اإلنسـانية 
الدوليـة، لبـذل أقـى الجهـود وتأمـن دخـول عاجل 

وإسـعايف ملـواد وأدويـة غسـيل الكلية.
الدكتـور أنس مـن املكتب الطبـي يف مدينـة دوما، قال 
لعنـب بلـدي إن العمـل يف قسـم غسـيل الكليـة، وهو 
الوحيـد يف الغوطـة الرشقيـة، بـدأ بعد تحريـر مدينة 
دومـا وبـدء الحصـار، إذ دأب النظـام عـىل مضايقـة 

املـرىض أثنـاء دخولهـم وخروجهم.

يف ترشيـن الثـاين مـن عـام 2012، توقـف مشـفى 
دومـا الوطنـي عـن العمـل جـراء قصفها، ودمر قسـم 
غسـيل الكليـة فيها، وفـق الطبيـب، الذي أشـار إىل أن 
الكـوادر الطبية سـارعت لنقل األجهـزة إىل أحد األقبية 

املدينة. اآلمنـة يف 
كام سـحبت مـواد الغسـيل الكلـوي واملسـتهلكات من 
فاتـر، ودارات، وحمـوض، وبيكربونـات، مـن تحـت 
ضمـن  واسـتخدمت  األجهـزة،  مـع  املشـفى  أنقـاض 

املكتـب املوحـد.

ترشيد في االستهالك
يحتـاج املريـض يف الحالـة الطبيعيـة ثـاث جلسـات 
أسـبوعيًا، ولكـن مع بدايـة العمل يف القسـم بعد نقله، 

وفّـر جلسـتن لـكل مريـض أسـبوعيًا، وفـق الدكتور 
أنـس، الـذي أوضح أن عدد الجلسـات خّفض "لرتشـيد 
االسـتهاك" إىل جلسـة واحدة كل خمسـة أيـام، حتى 
بدايـة عـام 2015، وقبل توقفها بشـكل كامل يف األول 

مـن شـباط الجاري.
ولفـت الطبيـب إىل أن األمـم املتحـدة ضغطـت عـىل 
الكليـة إىل  النظـام السـوري إلدخـال مـواد غسـيل 
أنـه بـدأ  إال   ،2014 الغوطـة الرشقيـة، نهايـة عـام 
"يضيـع الوقـت بالتفاصيـل"، عىل حـد وصفه، رغم 
أن الهـال األحمـر املسـؤول عن إدخال املـواد، حصل 
عـىل مذكـرات تضمـن حاميتـه مـن جميـع الفصائل 

يف الغوطـة.
غسـيل  جلسـة  ألفـي  دخـول  املفـرتض  مـن  وكان 

إىل الغوطـة، بحسـب االتفـاق مـع األمـم املتحـدة، 
الجلسـات،  بإدخـال  مرتـن  سـمح  النظـام  أن  إال 
2015، مئتـا  ودخلـت يف املـرة األوىل خـال عـام 
جلسـة فقـط. كـام دخـل جهـازا غسـيل كلـوي مع 
 300 العمـل بعـد  إال أنهـام توقفـا عـن  الجلسـات، 
جلسـة غسـيل، وفـق الطبيب، ومل يسـتطع مسـؤول 
الصيانـة يف املكتـب الطبـي املوحـد، تحديـد ماهية 

العطـل.
ويناشـد املكتـب الطبي املوحـد، منذ أكر من شـهرين، 
الهـال األحمـر واملنظـامت الدولية إلدخال باقـي املواد 
والقوافـل ولكـن دون جـدوى، بحسـب الدكتـور أنس، 
وقـال إنهـم تلقوا وعـوًدا منـذ أسـبوعن، إال أنها أجلت 

خمـس مـرات ومازالت تؤجـل حتى تاريـخ اليوم.

مديريـة  يف  اللقـاح  دائـرة  عقـدت 
للحكومـة  التابعـة  وريفهـا،  دمشـق 
 3 األربعـاء  صحفيًـا،  مؤمتـرًا  املؤقتـة، 
شـباط، خاطبـت فيـه الهيئـات الدولية 
واملنظـامت اإلنسـانية ومنظمـة الصحة 

املتحـدة. األمـم  إىل  إضافـة  العامليـة، 
أطفـال  حالـة  املؤمتـر  خـال  وبينـت 
الغوطـة  أطفـال  وخاصـة  املنطقـة، 
الرشقيـة، داعيـًة إىل إدخـال اللقاحـات 
وقـت  بـأرسع  والوقائيـة،  الروتينيـة 
عـىل  كوادرهـا  مـع  بالتعـاون  ممكـن 

األرض.
الدكتـور معتـز حريتـاين، رئيـس لجنة 
اللقـاح يف الغوطة الرشقيـة، وأخصايئ 
باألمـراض الباطنة والوبائيـة واإلنتانية، 
اعتـرب أن الظـروف الحالية تؤهل لتفي 
يف  داعيًـا  اإلنتانيـة،  األمـراض  جميـع 
حديثـه لعنب بلـدي إىل تنفيـذ القرارات 
الدوليـة، ومـا يصـدر عن مجلـس األمن 
األمـم  قبـل  مـن  السـابقة  والقـرارات 

. ة ملتحد ا
امليـاه  مصـادر  أن  حريتـاين  وأوضـح 
السـيئة،  الصحيـة  والحالـة  املدمـرة، 
املـاء  املنتـرشة عـن طريـق  واألمـراض 
امللـوث، تؤدي إىل ضعـف املناعة، مؤكًدا 
املمـرض،  العامـل  وجـود  يكفـي  أنـه 

مخيـف". "بشـكل  املـرض  النتشـار 

عاقـة  عـن  اللجنـة  رئيـس  وتسـاءل 
األطفـال يك يصبحـوا هدفًـا عسـكريًا، 
واعتـربه خرقًـا لاتفاقيـات الدوليـة يف 
وقـت الحـرب، "التـي لهـا آداب معروفة 

دوليًـا"، عـىل حـد وصفـه.
واتفـق أعضـاء اللجنـة عـىل أن توقـف 
برنامـج التلقيـح يف املناطـق املحارصة، 
سـيعيد تفعيـل األمراض، "فهـي التقف 
عنـد الحواجـز، ومـن املمكـن أن تنتقـل 

املحـارصة". املناطـق غر  إىل 
عديـدة،  صعوبـات  إىل  أملحـوا  كـام 
ال  التـي  اللقـاح،  كميـات  قلـة  منهـا 
التلقيـح  برنامـج  السـتكامل  تكفـي 
املـواد  نقـص  إىل  إضافـة  الوطنـي، 
الحافظـة وخاصـة يف فصـل الصيف، 

الحقـن. أدوات  وقلـة 

17 مريًضا مهددون بالموت لتوقف "غسيل الكلى" في غوطة دمشق

دائرة اللقاح تناشد الهيئات الدولية واألمم المتحدة

الدكتور معتز حريتاني
رئيس لجنة اللقاح في الغوطة 
الشرقية

نسبة األطفال إلى السكان
في الغوطة الشرقية
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www.enabbaladi.org/archives/63717
www.enabbaladi.org/archives/63717
www.enabbaladi.org/archives/62996
www.enabbaladi.org/archives/63717
www.enabbaladi.org/archives/63717


عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 207 - األحد 7 شباط/فبراير 2016 تربية وأسرة16

موطنـه  عشـبي  نبـات  هـو   Ginseng الجينسـنغ 
وأمريـكا،  والهنـد  وكوريـا  الصـن  يف  األصـي 
ينمـو يف البيئـات الرطبـة وشـبه الرطبـة البـاردة 
واللطيفـة إىل املعتدلة، وينتـرش يف املناطق املرتفعة 
ويف الغابـات، ويـرتاوح لـون الجـذور مـن األصفر 
الشـاحب إىل اللـون البنـي، له طعم قريـب من طعم 
عرق السـوس مع يشء مـن املرارة، رائحتـه قليلة أو 
معدومـة، الجذع بسـيط ومنتصب عـىل ارتفاع قدم 

تقريبًـا، مع ثاثـة أوراق. 
عرفـت الفوائـد الصحيـة للجنسـنغ قبـل أكـر من 
الصينـي  الطـب  يف  اسـتخدم  وقـد  سـنة،   7000
عشـبة  مبثابـة  كان  حيـث  السـنن  آلالف  القديـم 
للطاقـة، وقـد كانـت هـذه العشـبة الصينيـة األكر 

شـهرة بـن األعشـاب املسـتخدمة طبيًـا.
إال  واألوراق،  والقشـور  الجـذور  منـه  ويسـتخدم 
أن الجـزء األكـر فائـدة هـو الجـذور، حيـث تجمع 
وتنـرش يف مـكان مهوى ومشـمس، وتجفـف، وألن 
أوراقـه ليسـت باهظـة الثمـن فقـد تكـون األوراق 

موضوعـة مجففـة أيًضـا مـع الجـذور.

االستخدامات
وجـدت بعـض الدراسـات أن نبـات الجينسـنغ قـد 
يعـزز جهـاز املناعـة، وقـد يقلـل مـن شـدة وعدد 

مـرات اإلصابـة باإلنفلونـزا.
عنـد  الـدم  يف  السـكر  مسـتويات  يخفـض  وقـد 
أمـا  السـكري،  الـداء  الثـاين مـن  النمـط  مـرىض 
بالنسـبة ملـرىض السـكر مـن النـوع األول واملعتمد 
عـىل األنسـولن فليسـت مثـة دراسـات عـن هـذا 

األمـر.
كذلك يحسـن الجينسـنغ مـن املـزاج واألداء العقي، 

وهـذا يعطـي فوائد يف تحسـن الرتكيـز والتعلم.
كـام يزيـد القـدرة عـىل التحمـل ولهـذا يسـتخدمه 

الرياضيـون بكـرة.
ومـن املعـروف أن له قـدرة كبرة عىل زيـادة القدرة 

الجنسـية وعىل زيادة االنتصاب عنـد الرجال.
أيضـا هناك ادعـاءات أن له فوائـد يف الوقاية وعاج 
الرطانـات، واإلرهـاق، وأمـراض القلـب، والتهاب 
تسـاقط  ومنـع  اليـأس،  وأعـراض سـن   ،C الكبـد 
الشـعر، وعاج مشـاكل الجلـد وحب الشـباب، لكن 

األدلـة ليسـت قاطعة.

معلومات دوائية
يحتـوي جـذر الجينسـنغ عـىل مكِونـات كيميائيـة 
فعالة تسـمى الجينسـينوزيدات ginsenosides )أو 
الباناكسـوزيدات panaxosides(، والتـي يُعتقد أنها 

مسـؤولة عـن الخصائـص الدوائية لهـذا النبات.
أو  أقـراص  لصنـع  ويسـتخدم  الجـذر  ويُجفـف 
الفمـوي،  لاسـتخدام  رشابـات  أو  كبسـوالت 
أوكرميـات لاسـتخدام الخارجي، وهـي متوفرة يف 

الصيدليـات.
ويعطـى بجرعة بـن 100-200 ملـغ يوميًا )حبوب 
أو رشاب(، أو يؤخـذ 5-10 غرامـات )بـودرة(، وقـد 

يلزم عـدة أيام يك تبـدأ النتائـج بالظهور.

تحذيرات
ينصح بعدم اسـتخدام الجينسـينغ يف حاالت الحمل 
حـاالت  ويف  الرضـع،  األطفـال  وعنـد  واإلرضـاع، 
النزيـف، وأمـراض املناعـة الذاتيـة مثـل التصلـب 
 )SLE( أوالذئبـة الحامميـة الجهازية )MS( املتعـدد
أوالتهـاب املفاصـل الرثـواين )RA( أو غرهـا، ويف 
الحـاالت الهرمونيـة الحساسـة مثل رسطـان الثدي 
ورسطـان الرحـم ورسطان املبيـض وبطانـة الرحم 
اإلصابـة  حـاالت  ويف  الرحميـة،  الليفيـة  واألورام 

الشـخصية. بانفصام 
تصـل  طويلـة  لفـرتات  اسـتخدامه  فـإن  كذلـك 
مستحسـن،  غـر  يكـون  قـد  أشـهر  ثاثـة  إىل 
ألنـه قـد يسـبب صعوبـة النـوم واألرق، وارتفـاع 
الثـدي،  يف  ومضـض  والصـداع،  الـدم،  ضغـط 

الحيـض. يف  واضطرابـات 

ما الذي تعرفه عن 

الجينسنغ؟

د. كريم مأمون 

ما أسباب اإلصابة بالبهاق؟
معـروف  غـر  البهـاق  سـبب    
عوامـل  هنـاك  ولكـن  بالتحديـد، 
وراثيـة وعصبيـة ومناعيـة يعتقد 
ظهـور  يف  أهميـة  ذات  بأنهـا 
املـرض، ففـي ثلث الحـاالت يصيب 
هـذا املـرض عـدة أفـراد يف العائلة 
املـرىض  أن بعـض  الواحـدة، كـام 
يربطـون حـدوث البهـاق بحـدوث 
عصبيـة  صدمـة  أو  للجلـد  حـرق 
مـوت  أو  نفسـية  شـدة  نتيجـة 
...الـخ،  طـالق  أو  عزيـز  شـخص 
البهـاق  مـرىض  معظـم  أن  ومـع 
بعضهـم  فـإّن  جيـدة  صحـة  يف 
قـد يصابـون بواحـد أو أكـرث مـن 
األمـراض التاليـة )زيـادة أو نقص 
يف إفـرازات الغـدة الدرقيـة، فقـر 
الدم بسـبب نقص فيتامـني ب 12، 
التهابـات  الثعلبـة،  أديسـون،  داء 

بالعـني(.
صحـة  تثبـت  مل  حـال،  أي  عـى 
بحـدوث  العوامـل  هـذه  عالقـة 
و  علميـة،  ناحيـة  مـن  املـرض 

لـدى  حاليـا  الشـائع  االعتقـاد 
العلـامء أنـه لـدى مـرىض البهـاق 
اسـتعداد  لديهـا  صباغيـة  خاليـا 
ورايث طبيعي للتـاليش واالختفاء، 
بآليـة  يحـدث  التـاليش  هـذا  وأن 
مناعيـة عصبية بحتـه، حيث يؤدي 
تفاعـل هـذه الخاليـا الصباغية مع 

موتهـا. إىل  املناعـة  أجهـزة 

كيف يظهر المرض؟
الجلـد  يف  بيضـاء  ببقـع  يظهـر 
ليـس لهـا شـكل محـدد، وتكـون 
البـرة  بلـون  محـددة  أطرافهـا 
محاطـة  تكـون  وقـد  الطبيعـي، 
بلـون بنـي داكن، وميكـن أن تظهر 
عـى أي جـزء من أجـزاء الجسـم، 
ولكنهـا أكرث شـيوًعا عـى املناطق 
والرقبـة  الوجـه  مثـل  املكشـوفة 
تظهـر  أن  ميكـن  كذلـك  والصـدر، 
عى اإلبطـني واألعضاء التناسـلية 
البهـاق  أن  كـام  الفخذيـن،  وبـني 
ميكـن أن يصيـب األماكـن املصابة 
بحـروق أو جـروح، والشـعر أيًضـا 
يكـون معرًضـا لإلصابـة بالبهـاق 
األبيـض  اللـون  لونـه إىل  ويتغـر 
و  أواللحيـة  الـرأس  عـى  سـواء 

الجسـم.
ويصنف البهاق إىل أنواع

الـذي  وهـو  املنتـر،  البهـاق 
يظهـر وينتـر تدريجًيـا ليصيـب 
مسـاحات كبـرة مـن الجسـم قـد 
ماعـدا  الجسـم  كامـل  إىل  تصـل 
بلونهـا  تحتفـظ  بسـيطة  أجـزاء 

األصـيل.
البهـاق الثابـت أو املسـتقر، و هـو 
الحالـة التي اسـتقرت عى وضعها 

ملـدة تزيد عـن عام.
البهـاق املرتاجـع؛ وهـو الـذي يبدأ 
تدريجًيـا،  يرتاجـع  ثـم  وينتـر 
مـرة  الظهـور  يف  الصبغـة  فتبـدأ 
أخـرى يف األماكـن التـي أصيبـت 

بالبهـاق.

ما هي طرق العالج؟
لـون  تغـر  املشـكلة هـي  أن  مبـا 
هـو  العـالج  مـن  فالهـدف  الجلـد 
اللـون،  نفـس  كلـه  الجلـد  جعـل 
ذلـك: لتحقيـق  طريقتـان  وهنـاك 
أواًل: العـالج باسـرتجاع لـون الجلد 
و  املراهـم  باسـتخدام  الطبيعـي، 
عـى  تحتـوي  التـي  الكرميـات 
ال  املراهـم  وهـذه  الكورتيـزون، 

تسـتخدم وال توصف إال باستشـارة 
الطبيـب.

فـوق  لألشـعة  بالتعـرض  أو 
البنفسـجية مـن النوع B )األشـعة 
ذات الحزمـة الضيقـة(، حيـث يتم 
تعريـض الجسـم لهـا عـى فرتات 
جلسـات  ثـالث  مبعـدل  معينـة 
يف األسـبوع ملـدة تصـل إىل عـدة 

أشـهر.
PUVA، حيـث  أو العـالج بالبوفـا 
دواء  البهـاق  مريـض  يعطـى 
الفـم  طريـق  عـن  السـورالني 
لألشـعة  يعـرض  سـاعتني  وبعـد 
النوع  UV مـن  البنفسـجية  فـوق 
مـرات   3-2 ذلـك  ويحتـاج   ،A
 3-2 مـرور  بعـد  األسـبوع،  يف 
أسـابيع مـن بـدء تعاطـي العالج 
تصبـح حالـة املريـض أسـوأ مام 
كانـت عليه بسـبب اسـمرار الجلد 
اللوين  التبايـن  وزيـادة  الطبيعـي 
املصابـة  املناطـق  وبـني  بينـه 
تبـدأ  الوقـت  لكـن مـع  بالبهـاق، 
للجلـد  تدريجًيـا  اللـون  عـودة 
مبـرور  التحسـن  ظهـور  ويبـدأ 
االسـتغناء  وميكـن  األيـام، 
البنفسـجية  فـوق  األشـعة  عـن 

البهاق
مرض جلدي يجهل

حقيقته كثير من الناس

م. خليل آغا )مدرب إداري واستشاري(

الربـع  األداء  تقييـم  جلسـة  إىل  حسـان  دخـل 
سـنوية مـع مديـره محمـود، كان حسـان يفكر 
"لقـد بذلـت أقـى جهـدي يف الفـرتة املاضيـة 

وسـأطلب زيـادة راتبـي".
بـدأ املديـر محمـود مبراجعة بنـود تقييـم األداء 
غـر  أداؤك  كان  "لقـد  بقولـه  وبـادر  بهـدوء 
مقبـول يف الفـرتة املاضيـة فهنـاك عـدة أمـور 
حسـان  فأجـاب  تنفذهـا"،  ومل  منـك  طلبتهـا 
خـالل  مميـز  بشـكل  عمـيل  طـورت  "ولكننـي 
حـاالت  عـدة  مـع  وتجاوبـت  املاضيـة،  الفـرتة 
طارئـة بجهـد إضـايف خـاص ينبـع مـن حـس 
عال باملسـؤولية بحيـث تجاوزت املؤسسـة عدة 

أزمـات".
وبـدأ التوتـر يرتفـع شـيًئا فشـيًئا فاملديـر يقّيم 

أداء حسـان بتجاوبـه مـع أوامره وعالقتـه معه، 
وحسـان يقّيـم أداء نفسـه مـن خـالل مـا قدمه 
للعمـل واملؤسسـة، ومن الواضـح أن هنـاك بونًا 
شاسـًعا بـني كال األمرين، فحسـان موظف بروح 
مسـتقلة، وهو يحـب عملـه ومؤسسـته، ولكنه 
ال يحـب مديـره كثـرًا، أمـا محمـود فهـو كمدير 
يعتـر نفسـه الوحيـد الحريـص عـى مصلحـة 
العمـل وهو الوحيـد املعول عليه بقيادة السـفينة 

األمان. بـر  إىل 
قـال حسـان "لقـد قدمـت الكثـر للمؤسسـة، 
بعـض  يف  دوامـي  سـاعات  عـدد  بلـغ  فقـد 
زيـادة  وأريـد  سـاعة،  عـرة  اثنتـي  األيـام 
إنجـازات  مـن  حققتـه  مـا  عـى  بنـاء  راتبـي 
وتطويـر"، وهنـا اندفـع املديـر محمود بسـيل 
كل  وتسـخيف  بالتقصـر  االتهامـات  مـن 
بـدا  حتـى  حسـان،  يذكرهـا  التـي  اإلنجـازات 

األخـر وكأنـه أسـوأ موظـف يف قسـمه، يف 
هـو  حسـان  بـأن  يعلـم  متبـرص  كل  أن  حـني 

زمالئـه. بـني  األفضـل 
تعتـر جلسـة تقييـم األداء بهـذا الشـكل جلسـة 
تعذيـب نفـيس، يف حـني أن هدف جلسـة تقييم 

األداء هـو تطويـر العمل.
كـن منصًفـا ملوظفـك، ال داعـي إلنـكار إنجازاته 
ملجـرد أنـه طالـب بزيـادة راتبـه، ميكنـك اإلقرار 
واعتبارهـا  عليهـا  وشـكره  املوظـف  بإنجـازات 
حافـزًا ألداء أفضـل، مـع االعتـذار بعـدم إمكانية 

زيـادة الراتـب إن كان هـذا غـر ممكـن.
أواًل،  كمديـر  منـك  العمـل  تطويـر  املطلـوب 
وعليـك اعتبـار إنجـازات املوظـف تجـاه العمـل 
التقييـم،  يف  األهـم  البنـد  هـو  واملؤسسـة 
األقـل  البنـد  معـك  املوظـف  عالقـة  واعتبـار 
املؤسسـة  اسـتمرار  إن  التقييـم.  يف  أهميـة 

تقييم األداء.. سالح ضد الموظف

يعتبر البهاق أحد األمراض الجلدية المنتشرة في العالم، فهو يصيب 1-2 % من الناس، ونصف هؤالء تقريبا يظهر 
عليهم المرض قبل سن العشرين، ورغم أن المصاب يكون عادة معافى وبصحة جيدة، إال أنه يعمل ما بوسعه إليجاد 
عالج إلصابته، ألن كثيًرا من المصابين بالبهاق يعانون من نظرة المجتمع لهذا المرض، تلك النظرة التي عادة ما تؤدي 
إلى عزل المرضى عن محيطهم االجتماعي، وقد يصابون بحاالت نفسية كالقلق واالكتئاب وفقدان الثقة، ويعود 

ذلك لجهل معظم الناس بطبيعة المرض وحقيقته، ولهذا فإننا سنعرف بهذا المرض وأسبابه وطرق عالجه.

www.enabbaladi.org/archives/63711
www.enabbaladi.org/archives/63711
www.enabbaladi.org/archives/63710
www.enabbaladi.org/archives/63708
www.enabbaladi.org/archives/63708
www.enabbaladi.org/archives/63710
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خدمـة IFTTT تسـمح لـك بربـط أجهزتـك وحسـاباتك مـع 
بعضهـا البعض، سـواء كانت وسـائل التواصـل االجتامعي أو 
بقية خدمـات اإلنرتنت املختلفـة، بحيث تجعلهـم يعملون مًعا 

لتنفيـذ املهـام التي تريدهـا بطريقـة تلقائية.
 ،"IF This Then That" شـعار الخدمـة هـو اختصـار لــ
وتعنـي "إذا حـدث هـذا فافعـل هـذا"، عـىل سـبيل املثال: 
عندمـا تغـر الصـورة الشـخصية لحسـاب فيسـبوك، يقوم 
تويـرت  الشـخصية يف حسـاب  الصـورة  بتحديـث  املوقـع 

لوحـده وبـدون تدخـل منك.
"الوصفـة"،  أي   ،Recipe العمليـة  بهـذا  القيـام  ويدعـى 
وهنـاك مئـات آالف الوصفات متوفـرة السـتخدامها مبارشة 

.www.ifttt.com مـن املوقـع الرسـمي للخدمـة
بعـد  املوقـع  مـن  الوصفـات  واسـتخدام  تصفـح  ميكنـك 

التسـجيل يف الخدمـة املجانيـة، أو التعديل عليها ملا يناسـب 
اسـتخدامك الشـخيص، وميكن أيًضا إنشـاء وصفـة جديدة 
تائـم احتياجاتك، وكلها خيـارات ميكن للمسـتخدم العادي 

بها. القيـام 

أمثلة عن الوصفات:
• حّمل الصور التي متت اإلشارة إيل فيها عىل فيسبوك

• عندمـا أصـل للعمـل، اجعـل جهـازي األندرويـد صامتًـا 
الهزاز. وشـّغل 

• عندمـا أرفع ملًفـا جديـًدا يف Dropbox، ارفعـه أيًضا يف 
.Google Drive حسـايب عىل 

• إذا أشـارت التوقعـات لهطـول مطـر غـًدا، اجعـل جهازي 
ينبهني. األندرويـد 

 Room Planner تطبيـق  يتيـح 
وإضافـة  ملنزلـك  مجسـٍم  تخطيـط 
لتصميمـه،  املناسـبة  الديكـورات 
جاهـزة  كصـورة  العمـل  حفـظ  ثـم 

. عـة للطبا
املجانيـة  بنسـختيه  متوفـر  التطبيـق 
واملدفوعـة عىل سـوق Play ملوبايات 
 Appstore متجـر وعـىل  أندرويـد 
ألجهـزة آيفـون وآيبـاد مـن الروابـط 

التاليـة:
https://goo.gl/9XMysy
https://goo.gl/wr1Aah

بعـد تنصيـب التطبيق سـيبدأ بتحميل 
مكتبـة التصاميـم واألشـكال الجاهزة، 

ليفتح بعدهـا مرشوًعا قابـًا للتعديل، 
وميكن إنشـاء مـرشوع جديـد تبدأ به 

الصفر. من  بنفسـك 
وباإلضافـة إىل رؤية الشـكل املصنوع 
خيـار  التطبيـق  يتيـح  مسـطًحا، 
مـا يسـهل  األبعـاد،  العـرض ثـايث 
تخيـل البيـت أو مـا تقـوم بتصميمـه 

أوضـح. بشـكل 

ميزات التطبيق:
التعامـل  يف  معقـد  وغـر  سـهل   •
معه، والتحتـاج الكثر لتعلـم خياراته 

وتنفيذهـا.
• إمكانيـة املـي االفـرتايض داخـل 

للمصمـم  يسـمح  مـا  التصميـم، 
الختبـار  املنـزل  داخـل  بالتحـرك 

. بـه عيو
• تسـتطيع تغيـر أحجـام وقياسـات 
التصميـم  يف  األثـاث  أو  الجـدران 

سـلس. بشـكل 
األشـكال  مـن  واسـعة  مكتبـة   •
ومفروشـات  أثاثًـا  تحـوي  الجاهـزة 
وأجهـزة إلكرتونيـة وغرهـا، ما ميكن 
اسـتخدامه يف إكسـاء وتصميـم بيـت 

مطبـخ. أو  مكتـب  أو 
النهـايئ  التصميـم  إخـراج  ميكـن   •
عـىل   Room Planner برنامـج  إىل 

الطباعـة. قبـل  إلمتامـه  الكمبيوتـر 

كتاب

"أعـرتف بأننـي أكـرث الرجـال حرية 
غـر  أين  حيـث  مـن  العـامل،  يف 
ملزًمـا  ولسـت  يشء  بـأي  مرتبـط 
إىل  بذلـك  مديـن  وأنـا  أحـد،  حيـال 
أنني قـد فعلت طوال حيـايت اليشء 
الوحيـد والحرصي الـذي أحبه، وهو 
روايـة القصـص… إننـي أعـاين من 
وأتسـاءل:  املباركـة،  القـص  نـزوة 
إىل  النـزوة  هـذه  نقـل  ميكـن  هـل 
تعليـم  املمكـن  اآلخريـن؟ هـل مـن 

اآلخريـن". إىل  الهواجـس 
كتـاب  يـدور  الهاجـس  هـذا  حـول 
"نـزوة القص"املباركـة"، وهـو مـن 
ماركيـز  غارسـيا  غابريـل  تأليـف 

العلـامين. صالـح  وترجمـه 
يقـع الكتـاب يف ثالثـة أجـزاء هي: 
كيـف تحيك حكايـة، ونـزوة القص 
تتـوزع  األحـالم،  وبائعـة  املباركـة، 
بنسـخة  صفحـة   600 قرابـة  عـى 
دار املـدى، وهـو يف الحقيقـة نقـل 
لكتابـة  ورشـة  ملجريـات  حـريف 
سـيناريو كان ماركيـز املعلـم فيهـا 
لعـدد من الكتـاب الشـباب، يطلقون 
ويشـاركونه  غابـو  اسـم  عليـه 

قصصهـم مـن أصغـر بـذرة لهـا.
عند قـراءة الكتـاب سـتكون متدربًا 
بنـاء  تتعلـم  الورشـة،  يف  إضافًيـا 
القصـة مـن الصفر، كيـف تنظر إىل 
الحكاية مـن زاويتني: زاويـة الكاتب 
لتبقـي  وتنـاور  القـارئ،  وزاويـة 
بعـض الخيوط متشـابكة وغامضة، 
الدهشـة لتكشـفها  وتحافـظ عـى 

يف الختـام.
الكتـاب إذن هـو عبـارة عـن حـوار 
فكـرة  فيـه  متـدرب  كل  يطـرح 
مكتملـة  وغـر  مبدئيـة  صغـرة، 
لقصـة، ويـرع أفـراد الورشـة يف 
تطويرهـا وإضافـة تعقيـدات عليها، 
يف محاولة لإلمسـاك بلحظـة والدة 
الفكرة املناسـبة، كام يقـول ماركيز، 
بعـد الكثـر والكثر مـن االقرتاحات 
والرتاكـامت التـي طرأت عـى البذرة 

. ألصل ا
يتنـاول الكتاب القصص مـن جانبها 
للمشـاهد  تخّيـل  مـع  السـيناميئ، 
واللقطات يف كل جـزء منها،"ورمبا 
لـن تتعلم "كيفيـة" كتابة سـيناريو 
فيـه، لكنـه سـيقدم دورة عملية يف 
للصيغـة  للتوصـل  األفـكار  تحليـل 
الخيـال  وإطـالق  لهـا،  األنسـب 
الختيـار نهايـات مختلفـة للقصص 

حولنا. التـي 
التـي  بالعناويـن  الكتـاب  يُقـّدم  ال 
اعتدنـا قراءتهـا، مـن قبيـل "تعلـم 
كتابـة السـيناريو يف خمسـة أيام" 
أو "كيـف تصبـح كاتًبـا فـًذا"، لكنه 
يفعـل مـا هـو أفضل مـن ذلـك، إنه 
ينقـل لك عـدوى نـزوة القـص، بكل 

. كيد تأ

اقتباس من الكتاب:
"إذا أراد أحدنـا أن يكـون كاتًبا فيجب 
 24 طـوال  كذلـك  يكـون  أن  عليـه 
سـاعة يف اليـوم، وعـى مـدار 365 

يوًمـا يف السـنة".

نزوة القص المباركة
لـ غابريل غارسيا ماركيز

بالتعـرض للشـمس يف األوقات األوىل 
الطبيـب  إرشاف  وتحـت  النهـار  مـن 

الجلـد. يف  حـروق  حـدوث  لتجنـب 
أو ميكـن عـالج البهـاق جراحًيـا بإزالـة 
البقعـة البيضـاء وزراعة طبقـة طبيعية 
اللون مكانها، وتسـتخدم هـذه الطريقة 
املسـتجيب  وغـر  الثابـت  البهـاق  يف 
بالطـرق األخـرى. كـام ميكـن  للعـالج 
زرع الخاليـا الصباغيـة عـن طريق نقل 
األماكـن  إىل  سـليمة  صباغيـة  خاليـا 

املصابـة بالبهـاق يف ظـروف معينـة.
الجسـم  لـون  بإزالـة  العـالج  ثانًيـا: 
هـذه  إىل  اللجـوء  ويتـم  املتبقـي، 
منتـًرا  البهـاق  كان  إذا  الطريقـة 
املناطـق  مـن   50% مـن  أكـرث  )يف 
الشـخص  عنـد  مانـع  وال  الواضحـة( 
اللـون  عـن  االسـتغناء  مـن  املصـاب 
إزالـة  فيمكـن  املتبقـي،  الطبيعـي 
اللـون باسـتخدام كريـم خـاص. وتتم 
اللـون عنـد نسـبة تـرتاوح مـا  إزالـة 
خـالل  املـرىض  مـن   95%  -  90 بـني 
عـى  ويجـب  يزيـد،  أو  عـام  فـرتة 
املريـض بعـد إزالـة اللون أن يسـتخدم 
الشـمس  كرميـات واقيـة مـن أشـعة 
التعـرض  ويتجنـب  الحيـاة  مـدى 

القويـة. الشـمس  ألشـعة 
صمم منزلك 

بسهولة مع
تطبيق

 Room
Planner

تقييم األداء.. سالح ضد الموظف

ما هو البهاق؟
الخاليا  يصيب  مرض  هو 

ملادة  املفرزة  الصباغية 
يف  واملوجودة  امليالنني، 

الجلد، ويف  قاع برة 
ويف  الشعر،  حويصالت 

وبعض  والعيون،  الشفاه، 
العصبية  األجزاء  من 
إىل  املركزية، ويؤدي 

تحطمهـا، مام ينتج عنه 
ظهـور بقع بيضاء اللون 

خاليـة من الصبغة، وال يؤثر 
البهـق إال عى لون الجلد 
وظائف  باقي  أما  فقط، 
الجلد فـال تتأثر مطلقا، 

وقـد تظهر البقع يف مكان 
وقد  الجسم،  من  محدد 

تكون شـاملة لكل الجسم.

ومرض البهاق غر معد، وال 
ينتقل من شخص آلخر ال عن 

طريق املصافحة وال غرها، 
وهو يصيب البيض والسود، 

ويصيب الذكور واإلناث بنسب 
متساوية.

"IFTTT"
اإلنترنت يعمل ألجلك

مرتبـط  وهـو  وتطورهـا  بنموهـا  مرتبـط 
ارتباطًـا مبـارًشا بإنجـازات العاملـني فيها.

أواًل،  املوظـف  األداء جلسـة لصالـح  تقييـم 
فهـي الفرصـة الذهبيـة لالسـتامع لوجهـة 
نظـر املوظـف يف سـر العمـل وملـا يشـكو 
منـه مـام يعيـق حسـن األداء، اسـتمع لـه 
بشـكل فعـال ثـم اشـكره عـى مـا يقدمـه 
اسـأله  ثـم  املعوقـات  يف  معـه  ابحـث  ثـم 
عـن اقرتاحاتـه لتحسـني األداء ضمـن بيئـة 
مريحـة بـدون مقاطعـات، ليكـن هدفـك أن 
تسـمع مـن موظفك مـا تريـد أنـت قوله أو 

مـا هـو أفضـل منه.
تقييـم  لجلسـة  إدارتـك  إن  املديـر:  عزيـزي 
األداء ملوظفـك هـو أحـد بنـود تقييـم أدائـك 
أنت، فاسـتخدم هـذه الجلسـة لتطوير العمل 

وليـس كسـالح ضـد املوظـف.

لدينا الكثير من الحسابات التي علينا إدارتها في حياتنا، ونبحث 
باستمرار عن أدوات وطرق تسهل علينا هذه المهمة.
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أفقي
بلدة جنوب حلب سيطرت عليها قوات األسد. 1
اسم . 2  - القدم  كرة  رياضة  مامرسة  أماكن 

علم مبعنى رخاء العيش ونعمته
تقلبات مرحلة الشباب - أُلهب النار. 3
محاوالت. 4
سقاية - عكس انخفض. 5
نظام مكتوب - َجَمع )معكوسة(. 6
يجعله له أًخا أو صديًقا - جزء الثوب الذي . 7

يحيط بالعنق
أحرف متشابهة - اسم فعل أمر مبعنى كفى. 8
رضب عىل كتفه رضبًا . 9 أحد الوالدين -  

خفيًفا ليهدأ
صاحب مقولة "البحر من ورائكم والعدوُّ . 10

أمامكم

عمودي
قّدر باستخدام الحدس - معيار نقاوة الذهب. 1
عليه . 2 الله  صىل  النبي  بنت  فاطمة  لقب 

وسلم - للسؤال
اآلن باإلنكليزية - يرقد. 3
أكل - صار رديئًا. 4
تركته باللهجة املرصية )معكوسة( - اسم . 5

باإلنكليزية
نصف مباع - سلس ومتكيف. 6
يف . 7 السوري  النظام  ملندوب  الثاين  االسم 

األمم املتحدة - تجدها يف الربازي
الحرير . 8 غزل  إلنتاج  يابانية  رشكة  أوىل 

الصناعي )معكوسة( - قومي
متشابهان - نظرة حادة. 9

العنف . 10 طابع  عليها  يغلب  شعبية  ثورة 
والقوة - حب
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.
تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الاعب إكامل 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
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احتـج العبـون يونانيـون بالجلـوس عـىل أرضية 
امللعـب قبـل بدايـة مباراتهم يف الـدوري اليوناين 
لكـرة القدم، األسـبوع املـايض، تضامًنـا مع موت 
أعـداد متزايـدة مـن الاجئـن القادمـن عرب بحر 

. يجة إ
التـي  املبـاراة  لدقيقتـن يف  االحتجـاج  واسـتمر 
جمعـت فريقـي الريسـا واكارنايكـوس، إذ شـهد 
األسـبوع املايض غـرق 39 مهاجـرًا عندمـا انقلب 

بهـم زوق كان يقلهـم نحـو اليونـان.
ومل تكـن هـذه املبـادرة األوىل من فريـق كرة قدم 
للتعاطـف مـع قضيـة الاجئـن، إذ أعلـن فريـق 
بايـرن ميونخ األملاين سـعيه لتجهيـز مركز تدريب 
لاجئـن السـورين القادمـن إىل أملانيـا، وتوفر 
دورات تعلـم اللغـة األملانية والطعام واملسـكن يف 

مركـز التدريـب وإعـداد نظام ترفيهـي لهم.
ويخص الربنامج، بحسـب ما أعلنـت إدارة النادي، 

الشـباب الذي تتوفر لديهم املوهبـة الكروية.
كـام يحر الفريـق األملـاين للقيام مببـاراة ودية 
ريعهـا  يكـون  املـرصي  األهـي  بنـادي  تجمعـه 
مخصًصـا لاجئن السـورين، وقد ذكـرت مواقع 
رياضيـة أنـه مـن املرجح أن تكـون املبـاراة خال 

عطلة الشـتاء أثنـاء توقـف الـدوري األملاين.
مـن جانبـه أعلـن نـادي ريـال مدريـد اإلسـباين 
دعمـه لاجئن السـورين املوجوديـن يف عدد من 
الـدول األوروبيـة، من خـال تربعه مببلـغ ميلون 

يـورو لتوفـر االحتياجـات الروريـة لهم.
ومايـزال مئـات الاجئـن يحاولـون العبـور مـن 
اليونـان ثـم االتحـاد األورويب، يف  تركيـا نحـو 
بسـبب  أفضـل  حيـاة  عـىل  للحصـول  محاولـة 
الحروب يف سـوريا والعراق وأفغانسـتان وغرها.
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أندية أوروبية 
تتضامن مع 

قضية الالجئين
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية

أبـرصت األلعاب الفرديـة يف نادي دومـا الريايض 
النـور، بعد اعتـامد بعـض املراكـز التدريبية ضمن 
األقبيـة يف املدينـة، بـإرشاف مدربـني ذوي خـرة  
مـن  وغرهـا  والجـودو،  الكاراتيـه  ألعـاب  يف 

األلعـاب القتاليـة الفرديـة األخـرى.
بحسـب  شـباط،   2 الثالثـاء  النشـاطات،  وبـدأت 
عضـو مجلـس إدارة النـادي وأمـني رسه، فـاروق 
حسـون، وأوضـح أن األلعـاب تجري ضمـن أقبية، 

"والتـي تعتـر آمنـة نوًعـا ما".
الصغـرة،  العمريـة  الفئـات  تسـتهدف  األلعـاب 
لبنـاء فـرق القواعـد مـن النـشء الصغـر، نظـًرا 
جيـل  إىل  الوصـول  يف  الريحـة  هـذه  ألهميـة 
ريـايض معـاىف، وفق حسـون، واعترهـا تفريًغا 

الضغـط  ولتخفيـف  منظـم،  بشـكل  لطاقاتهـم 
النفـيس الـذي يعانـون منـه، باعتبارهـم "أكـر 

الغوطـة". يف  القصـف  ضحايـا 
مـن  مهمـة  رياضيـة  خامـات  النـادي  ويضـم 
األطفال، وأكد حسـون لعنب بلـدي، أن إدارة النادي 
تسـعى إىل تطويرهـا مـن خـالل األلعـاب الفردية 
التـي بدأتهـا، مسـتعينة بخـرات فنيـة ومدربـني 
ودوليـة  محليـة  خـرات  ميلكـون  اختصاصيـني 

مهمـة.
ولتحويـل طاقات الشـباب اإليجابيـة إىل الرياضة، 
سـتبدأ إدارة النادي بإحياء الرياضة املدرسـية داخل 
املدينـة، خـالل األيـام املقبلـة، وأوضح حسـون أنه 
"مـن املمكـن أن تكـون األقبيـة بديلـة عـن باحات 

املـدارس يف ظل الوضـع األمني السـيئ".
محمـد حوا مـدرب كاراتيـه يف النـادي، تحدث عن 

اللعبـة وقـال إنه بـدأ باألشـبال الصغـار من خالل 
تعليمهـم فنـون القتال، التـي تعزز الثقـة بالنفس 

وتبني أجسـامهم بشـكل صحيح.
ويسـعى حـوا لتدريـب األطفـال إلخراجهـم مـن 
التدريبـات  أن  موضًحـا  والحصـار،  الحـرب  جـو 
تبـدأ داخـل األقبيـة، يف األوقـات التـي تهـدأ فيها 
غـارات الطـران الحـريب، متمنًيا تنظيـم بطوالت 
وتوسـعة التدريبـات لتشـمل فئـات عمريـة أخرى 

يف األيـام املقبلـة.
وكان أشـبال نـادي دومـا لكـرة القدم اسـتأنفوا 
الثـاين  كانـون  منتصـف  التدريبيـة،  حصصهـم 
املـايض، ضمن مالعـب النادي يف غوطة دمشـق 
الـكادر املـرف  انتخـاب  إعـادة  الرقيـة، بعـد 
عـى اللعبـة، رغـم الوضـع األمني املـرتدي الذي 

تعيشـه الغوطـة.

لديهم عالمهم وخيالهم الواسع
ثالثة أطفال تحققت أحالمهم والتقوا 

بنجومهم المفضلين 
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ليسـوا متابعن سـلبين للرياضة، أو مجرد 
جمهـور يرتقـب نتيجـة املبـاراة، فاألطفال 
جامهـر بريئـة ال تعـرتف بلغـة األرقـام، 
هـي فقط تشـجع وتسـتمتع وتنتقي نجمها 

. ملفضل ا
اقتنـاء  مـن  مينعهـم  ال  القمصـان  غـاء 
قميـص نجمهـم املفضـل، كـام ال مينعهـم 
غيـاب ظـروف اللعـب يف أحيائهم بسـبب 
وملعـب  بكـرة  متثيلهـا  مـن  الحـرب، 
وقمصـان ونجـوم يف خيالهـم الامحدود.

الطفل األفغاني مرتضى
يطلـق عىل نفسـه "ميـي" ويصنع ملعب 
"كامـب نـو" صغـر ليكمـل بـه خيالـه، 
ويجـرب أصدقاءه عـىل مناداته باسـم العبه 
املفضـل، هنـاك يف واليـة غـزين جنـوب 

أفغانسـتان.
مل يسـتطع والـد مرتى، صاحـب الخمس 
قميـص  بـرشاء  طلبـه  تلبيـة  سـنوات، 
 10 الرقـم  يحمـل  األرجنتينـي  للمنتخـب 
الـذي يرتديـه ميي، بسـبب ضيـق الحالة 
املاديـة للعائلـة، ما دفـع الكـروي الصغر 
الباسـتيكية  األكيـاس  مـن  عـدد  لجمـع 

يف  إخوتـه  وسـاعده  والزرقـاء  البيضـاء 
قميـص  هيئـة  عـىل  وحياكتهـا  قصهـا 
املنتخـب األرجنتينـي، وكتـب عـىل ظهـره 

.10 ورقـم  األرجنتينـي  النجـم  اسـم 
الخيـال  الصغـر صاحـب  تبـق قصـة  مل 
يف  االنفجـارات  أجـواء  حبيسـة  الواسـع 
أفغانسـتان، بـل وصلـت إىل مـا مل تتخيله 
املـايض،  الثـاين  كانـون  خـال  العائلـة 
التحالـف  عندمـا نـرش جنـدي يف قـوات 
قصتـه عـىل مواقـع التواصـل االجتامعـي 

النايلـون". "قميـص  بصـور  مرفقـة 
أن  الطفـل،  والـد  أحمـدي،  عـارف  وعلـق 
طلـب مرتى بـرشاء قميص صعـب املنال، 
صعبـة  ظروفًـا  ويعيشـون  فقـراء  ألنهـم 
يف حـي أفغـاين فقـر، كـام أنـه حـاول 
التواصـل مـع النادي قبـل نرش قصـة ابنه 

ولكـن دون جـدوى.
نتخيـل،  مـام  أصغـر  اليـوم  العـامل  وألن 
الـذي  ميـي  إىل  القصـة  وصلـت  فقـد 
للقـاء  برشـلونة  نـادي  إدارة  مـع  خطـط 
النـادي  موقـع  وكتـب  الصغـر،  الاعـب 
توقيـع  تحمـل  رسـمية  رسـالة  الرسـمي 
النجـم األرجنتينـي إىل اتحـاد كـرة القـدم 

األفغـاين، وأكـد املتحـدث باسـم االتحـاد، 
سـيد عـي كاظمـي، أن ميـي كتـب يف 
رسـالته أن قصـة مرتى أثرت بـه ويرغب 
فعـًا بلقائـه، وأنه تم تنسـيق موعـد اللقاء 

لتحقيـق حلـم النجـم الصغـر.
كـام أطلـق مواطـن بريطـاين حملـة دعم 
للطفـل، عرب وسـائل التواصـل االجتامعي، 
لجمـع التواقيـع املطالبـة بسـفر مرتـى 
ومشـاهدة  الحقيقـي  نـو"  "الكامـب  إىل 
الكاسـيكو اإلسـباين ونجمـه املفضـل يف 

امللعب. أرضيـة 
وقـال مرتـى للجزيـرة "أنا أحـب ميي 
وكـرة القـدم، أريـد اللقـاء بـه وأن أصبـح 

نجـاًم عامليًـا مثلـه، يوًمـا ما".

ميسي العراقي
يف قصـة مشـابهة أفـادت وسـائل إعـام 
عـن  يبحـث  ميـي،  ليونيـل  أن  إسـبانية 
طفل عراقـي انتـرشت صورته مؤخـرًا عرب 
وسـائل التواصـل االجتامعـي، ومل يظهـر 
بها وجـه الطفـل، مرتديًا قميًصـا للمنتخب 
األرجنتينـي مصنوًعـا من كيس باسـتيي 

.10 الرقـم  أيًضـا ويحمل 

وخصصـت صحيفـة ديبورتيفـو الكتالونية 
مقـااًل للطفـل، وأكدت أن ميـي كلف عدًدا 
مـن الصحفين للبحـث عنـه، بعدما نرشت 
صورتـه يف صحيفـة فاناتيـك عـن مدونة 
رياضيـة تركيـة أفـادت أن الطفـل عراقـي 

مـن محافظـة دهـوك يف إقليم كردسـتان.
ونـرش حسـاب باسـم ميـي عـىل تويرت، 
منتصـف الشـهر املـايض صـورة الطفـل 
بعنـوان "طفـل مـن العـراق، نبحـث عنـه 

ونريـد أن نقـدم لـه شـيئًا خاًصـا".

حيدر يلتقي كريستيانو رونالدو 
التقـى الطفـل اللبنـاين حيـدر مصطفـى، 
صاحـب األربـع سـنوات، النجـم الربتغايل 
كانـون   19 يف  رونالـدو،  كريسـتيانو 
الثـاين املـايض، بعـد نـرش صـورة الطفل 
وهـو يرتـدي قميـص ريـال مدريـد عندما 

اسـتهدف تفجـر عائلتـه يف لبنـان.
الطفـل حيـدر أصبـح يتيـاًم بعـد التفجر 
يف بـروت شـهر ترشيـن الثـاين املايض، 
ومتكنـت رابطـة ريـال مدريـد يف لبنـان 
بتنظيـم حملة كبـرة عىل وسـائل التواصل 
االجتامعـي تطالـب رونالـدو بلقـاء حيـدر 

والتواصـل مـع إدارة النـادي اإلسـباين.
وتحقـق حلم حيـدر بالذهاب إىل سـنتياغو 
برنابيـو ورؤيـة رونالـدو وأعضـاء النادي 
الصغـر  الريـايض  دعـي  كـام  امللـي، 
إىل حضـور مبـاراة ريـال مدريـد ورايـو 

اإلسـبانية. الليغـا  يف  فاليكانـو 
انتقـدت  لبنانيـة  إعـام  وسـائل  لكـن 
اسـتغال قضيـة الطفـل حيـدر مصطفـى 
النجـم  برؤيـة  حلمـه  وتحجيـم  إعاميًـا، 
الربتغـايل بعـد فقـده ألفـراد عائلتـه وهو 
يف سـن أربـع سـنوات، وذكـرت جريـدة 
السـفر اللبنانية حسـب مصادر مقربة من 
رونالـدو أنه مسـتاء مـن الحملـة اإلعامية 
الكبـرة التـي تناولتهـا وسـائل التواصـل 
الناجـي  الطفـل  للتعاطـف مـع  اإلعامـي 
مـن التفجـر لرؤيـة نجمه الريـايض، عىل 
اعتبارها "غـر واقعية لطفـل يف الرابعة".

ليسـت القصص الثـاث األوىل مـن نوعها، 
فهنـاك قصص أخـرى كثرة ألطفـال حلموا 
بلقـاء النجوم، وأحبـوا كرة القـدم، وتعدت 
أحامهـم الكابـن ماجد والكابـن رابح إىل 
النجـوم الحقيقيـن، فهـل تصل أسـامؤهم 

العاملية؟ إىل 

مراكز تدريبية ضمن األقبية

نادي دوما الرياضي يبدأ األلعاب 
الفردية للصغار
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بـدأ شـابان سـوريان يف أملانيـا بتطويـر 
ملسـاعدة  الذكيـة،  للهواتـف  تطبيـق 
مجتمعهـم  يف  االندمـاج  عـى  الالجئـني 
الجديـد مبجـرد وصولهـم إليهـا، حسـبام 
األملـاين،  فيلـه"  "دويتشـه  موقـع  نـر 

شـباط.  4 الخميـس 
البالـغ  السـوري  الفـرايت،  وسـام  وقـال 
مـع  مقابلـة  يف  عاًمـا،   25 العمـر  مـن 
املوقـع، إنـه "إذا تلقى الالجئون املسـاعدة 
أملانيـا،  إىل  وصولهـم  بدايـة  الصحيحـة 
فإنهـم سـيتمكنون مـن تدبـر شـؤونهم 

مبفردهـم خـالل فـرتة وجيـزة".
قبـل  أملانيـا  إىل  وصـل  الـذي  الفـرايت، 
حـوايل 14 شـهًرا، أضاف أنـه كان يتمنى 
املسـاعدة  مـن  مزيـد  عـى  الحصـول 
فيـام يتعلـق بأوراقـه الرسـمية واألمـور 
األخـرى، التـي تديرها السـلطات املختصة 

خـالل  واألطبـاء 
من  األوىل  األسـابيع 
موضًحـا  وصولـه، 
إىل  اضطـر  أنـه 
خمسـة  االنتظـار 
أشـهر حتـى يتمكـن 
بدورة  االلتحـاق  مـن 
األملانية. اللغـة  لتعلم 

اآلخـر  السـوري  أمـا 
الفرايت  يشـارك  الذي 

عبـد  أحمـد  وهـو  التطبيـق،  تطويـر  يف 
الحميـد، وصـف وصولـه إىل أملانيـا بأنـه 
"كان صعًبـا للغايـة يف البدايـة"، معتـرًا 
أن التطبيـق "سيسـاعد الكثريـن يف حل 

أمورهـم".
ومايـزال السـوريان يف بداية مروعهام، 
وفـق "دويتشـه فيلـه"، بينـام يدعمهـام 
يف تطويـر التطبيـق منظمـة "إيـه دابليو 

أوه" األملانيـة الخريـة يف فرانكفـورت.
ووصـل إىل أملانيا أكرث من مليون شـخص 
بينهـم آالف السـوريني خـالل عـام 2015، 
بحسـب الحكومـة األملانيـة، التـي عدلـت 
مؤخـًرا قواعد مل شـمل عائـالت الالجئني، 
وبعـض األمـور القانونيـة التـي تخصهم 
إعـادة  تشـمل  والتـي  أراضيهـا،  عـى 
الواصلـني مـن بالد آمنـة، واعتـامد بطاقة 
جديـدة لالجئـني، مبـن فيهم السـوريون.

سوريان في ألمانيا يطوران 
تطبيًقا لمساعدة الالجئين

نظـم ناشـطون سـوريون وقفـات 
تضامنيـة مع أكراد سـوريا، وأهايل 
مدينتـي عامـودا والقامشـيل بريف 

الحسـكة، السـبت 6 شباط.
وشـملت الوقفـات مدينتـي رساقب 
وكفرنبـل يف ريـف إدلـب، ومدينـة 
وأوضـح  دمشـق،  بريـف  دومـا 
منظمـو الفعاليـة، أن الخطوة تندرج 
وتفعيـل  السـتعادة  محاولـة  يف 
الحـراك املدين يف املناطق السـورية، 
باعتبارها جزًءا من الثورة السـورية.

وحـول دعـم الوقفـات يف رساقـب 
ودومـا للمجلـس الوطنـي الكـردي، 
املجلـس  أن  املنظمـون  أوضـح 
التيـار  هـو  الكـردي  الوطنـي 
السـيايس األوسـع متثيـاًل لألكـراد 
السـوري  الوطنـي  االئتـالف  يف 
ومؤمتـر جنيـف، مشـرين إىل أنـه 
ألـف   675 تواقيـع  جمـع  اسـتطاع 
كـردي يعترونه ممثـاًل رشعًيا لهم، 

ألـف.  900 أصـل  مـن 
مديـر  بركـو،  سـروان  الصحفـي 
مـا  أن  اعتـر  إم،  إف  آرتـا  إذاعـة 
املـدن هـو  قـام بـه ناشـطو هـذه 
"عمـل رائـع ومهـم"، وتابـع "هـم 
صوتهـم  إيصـال  بذلـك  اسـتطاعوا 
رغـم  املـدن،  تلـك  يف  األهـايل  إىل 
الحصـار ورغـم عـدم وجـود طـرق 

ببعـض". تربطهـم  األرض  عـى 
بلـدي  عنـب  إىل  حديـث  يف  ورأى 
نشـاطات  إىل  "بحاجـة  سـوريا  أن 
مشـرتكة بـني مناطقهـا ومكونات 
لفهـم  نحتـاج  السـوري.  الشـعب 
اآلخـر بشـكل أفضـل، نحتـاج أيًضا 
وجهـات  يف  االختـالف  أن  لفهـم 

النظـر أمـر ال بـد منـه".
لكـن بركـو أبـدى عـدم اتفاقـه مع 
موقـف الناشـطني يف مدينـة دوما 
الدميوقراطـي  االتحـاد  حـزب  ضـد 
)PYD(، وقـال "مـن املهـم تجنب أي 

خطـوة تسـتفز أي طرف مـن أطراف 
املعارضـة السـورية، رغـم االختالف 
السـيايس.. علينا البحـث عن النقاط 
املشـرتكة، عـن املواقـف التـي تجمع 

الجميـع، بعيـًدا عن االسـتفزاز".
سـالم  عامـودا..  إىل  دومـا  "مـن 
التـي  العبـارات  إحـدى  واحـرتام"، 
يف  دومـا  مدينـة  ناشـطو  حملهـا 
عليهـا  لـرد  الرقيـة،  الغوطـة 
ناشـطو عامـودا بالفتة كتـب عليها 
"مـن عامـودا إىل دومـا، حلمنا مًعا 

سـتجمعنا". والحريـة  بالحريـة، 

"من دوما إلى عامودا" وقفات تضامنية 
لتفعيل حراك سوريا المدني

"لم ندرك أهمية المشروع إال بعد انتهائه"، جملة عّبر فيها المالزم أول، رائد الحمد، 
رئيس الشرطة في حيي بستان القصر والكالسة بحلب، عن سعادته بعد إنجاز 

مشروع ستائر حماية المدنيين من القناصة، وتسليمه لمجموعة "أمان وعدالة" 
المجتمعية التي تدعمه.

فعاليـات املروع اختتمت، السـبت 6 شـباط، 
بحضـور ممثلني عن مجلـس الحيني والرطة 
الحـرة، إضافـة إىل أعضـاء مجموعـة عمـل 
األمـان املجتمعـي، وممثـيل بعـض الفعاليات 

املنطقة. يف  املدنيـة 
أبـو نديـم الخطـاط، عضـو مجموعـة العمل، 
قـال  لعنـب بلـدي، إن مهمـة املجموعـة، هي 
يف  وسـرها  املشـاريع  ومراقبـة  اإلرشاف 
الحيـني، إضافة إىل طـرح املشـاريع التي تهم 

املنطقـة وتخـدم النـاس.
واعتـر الخطـاط أن أهم وأوىل املشـاريع، هي 
الرتابيـة،  املدنيـني والسـواتر  سـتائر حاميـة 
شـوارع  النظـام عـن  قنـاص  رؤيـة  لحجـب 
الحيـني، موضًحـا "يف البداية اعـرتض الناس 
عـى تركيـب الدشـم وخافوا من جعـل الحيني 
منطقـة عسـكرية، ولكنهم أعجبـوا باملروع 

بعـد مد السـواتر".
مشـاريع كثـرة سـتطرح، بحسـب أهميتهـا 
خـالل الوضـع الراهن، وفـق الخطاط، وأشـار 
إىل أن املجموعـة نسـقت مـع الكتائـب التـي 
تسـتلم املنطقـة، وطلبت تفعيل الشـوارع التي 
غطتهـا السـتائر، داعًيا إىل جـر الباصات التي 
كانـت مركونـة للحامية من القنـاص إىل أقرب 

نقطـة خلف السـواتر.

المشروع استمر على مدى سبعة أسابيع
وائـل حلـواين متعهد املـروع، تحـدث لعنب 
بلـدي عـن الصعوبـات التي واجهـت املروع، 
اسـتهداف  هـو  األول  الخطـر  أن   واعتـر 
القناصـة لنقـاط العمـل، إضافـة إىل غـارات 
نقاطًـا  اسـتهدفت  التـي  الحـريب  الطـران 

أخـرى، وقلـة عـدد العـامل.

اسـتمر املروع قرابة سبعة أسـابيع من بدايته 
يف 31 كانـون األول 2015، وانتهـاء العمل فيه، 
6 شـباط، وعمـل عى تجهيز سـتائر وسـواتر 
ترابيـة لعـر نقاط، بينـام زاد املتعهـد من عدد 

أكيـاس الحامية يف املناطـق الخطرة.
مالحظـات  عـى  املـروع  منظمـو  واعتمـد 
األهـايل، وركـزوا عـى املواقـع التـي شـهدت 
ووصـف  حلـواين،  وفـق  سـابقة،  إصابـات 
"األطفـال  إنجـازه  بعـد  الحيـني  يف  الوضـع 
رشفـات  عـى  يجلسـون  واألهـايل  يلعبـون 

القـرص". بسـتان  يف  منازلهـم 
املـالزم أول رائـد الحمـد، رئيـس رشطـة حيي 
بسـتان القـرص والكالسـة، قـال لعنـب بلدي 
إن املـروع ركـز عى رفع السـواتر ملسـافات 
عاليـة تناسـب تـوزع الشـوارع يف الحيـني، 
مـادة  مـن  مصنوعـة  السـتائر  أن  موضًحـا 
ومدعمـة  لالحـرتاق،  قابلـة  غـر  "فليكـس" 
بكابـالت رافعـة، ال يسـتطيع القناصـة التأثر 

. فيها
واعتـر معـروف سبسـبي، أحـد مواطني حي 
الكالسـة، املـروع إنسـانًيا بالدرجـة األوىل، 
كـون املنطقـة متاخمـة لجيـش النظـام، كام 
أكـد أنـه "سـيحد مـن حـاالت املـوت، وهناك 
مغلقـة  كانـت  التـي  الطـرق  مـن  الكثـر 
جميـع  عـى  يعمـم  أن  متمنًيـا  سـتفتح"، 

مناطـق حلـب.
يعتر حّيا بسـتان القـرص والكالسـة من أبرز 
أحيـاء مدينة حلـب، التـي احتضنـت ومازالت 
تنظمهـا  ومدنيـة،  ثوريـة  فعاليـات  تحتـوي 
الهيئـات الرسـمية ومنظامت املجتمـع املدين، 
التـي تحاول البحـث عن حلول ناجعـة لحامية 

املدنيـني، رغم انتشـار املـوت والدمار.

وقفة تضامنية في مدينة دوما بريف دمشق 
مع مدينة عامودا في محافظة الحسكة
6 شباط 2016
)المجلس المحلي في دوما(

ستائر لحماية المدنيين
في حيي بستان القصر والكالسة بحلب
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