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عنب بلدي - داريا

تصـدى مقاتلـو الجيـش الحـر ملحـاوالت اقتحـام نفذتهـا قـوات 

األسـد عـى الجبهتـن الشـالية الغربيـة والرشقيـة ملدينـة داريا، 

وسـط اشـتباكاٍت عنيفة سـقط إثرها قتـى وجرحى مـن الطرفن.

ويسـعى نظام األسـد إلحكام سـيطرته عـى آخر معاقـل املعارضة 

غـريب العاصمـة دمشـق، بعـد أن اسـتطاع فصلهـا عـن مدينـة 

معضمية الشـام األسـبوع املـايض، مصعـًدا وترية القصف بشـتى 

الوسـائل لتحـرز قواتـه تقدًمـا بريًا داخـل املدينة.

وشـهد القطاع الرشقي، الثالثاء 9 شـباط، قصًفا بخمسـة صواريخ 

أرض– أرض مـن نـوع "فيـل"، وعدد مـن األسـطوانات املتفجرة، 

متهيـًدا لعمليـة اقتحام لقوات األسـد وامليليشـيات التـي تدعمه من 

محـور املعامل، بـدأت إثرهـا اشـتباكاٌت عنيفة مع مقاتـي الجيش 

الحـر، أدت إىل مقتـل ثالثة من عنـارص القوة املقتحمـة، رافق ذلك 

سـقوط قرابة 22 برميـاًل متفجرًا عـى الجبهة الغربيـة والجنوبية 

الغربية.

وتجـددت االشـتباكات عـى الجبهـة الشـالية الغربيـة، املحاذيـة 

ملدينـة معضميـة الشـام، يف محاولـة أخـرى مـن قـوات النظـام 

القتحـام املدينـة، منـذ صبـاح الجمعـة 12 شـباط عـى محـوري 

الجبهـة األثريـة ومسـجد بـالل، وسـط قصـف عنيـٍف بالرباميـل 

املتفجـرة التـي بلـغ عددهـا 56 برمياًل وخمسـة صواريـخ أرض– 

أرض، باإلضافـة إىل عـرشات قذائـف الهـاون ومدفعيـات جبـال 

الفرقـة الرابعـة، ما أسـفر عن مقتـل عنرصين من مقاتـي الجيش 

الحـر وإصابـة مدنيـن بجروح.

واسـتمرت االشـتباكات وعمليـات القنـص املتبادل يوم السـبت 13 

شـباط، بينـا اسـتهدفت طائـرات النظـام منطقـة الجمعيات يف 

القطـاع الشـايل بــ 24 برميـاًل وثالثـة صواريخ، يف حـن أورد 

مراسـل عنـب بلـدي أنباء عـن إحراز قـوات النظـام تقدًمـا طفيًفا 

عـى الجبهـة األثرية.

وكان قسـم التوثيـق التابـع للمجلـس املحـي للمدينـة، نـرش عرب 

صفحتـه يف فيسـبوك إحصائيـات لحصيلـة القصـف خالل شـهر 

كانـون الثـاين، إذ بلـغ عـدد الرباميـل 765 برميـاًل، 124 صاروخ 

فيـل، و1400 قذيفة تنوعت بـن جهنم وهـاون ودبابات، يف حن 

بلـغ عـدد الضحايا مـن أبنـاء املدينـة 24 إضافـة إىل 63 جريًحا.

عـى الصعيد اإلنسـاين، مايـزال قرابـة 12 ألف مـدين محارصين 

داخـل املدينة يعانـون من نقص كبـري يف املواد اإلغاثيـة واألدوية، 

ويتخـوف ناشـطوها مـن ارتـكاب النظـام مجـازر واسـعة بحـق 

األهـايل املحارصيـن، يف حـال اسـتطاعت قواتـه مباغتـة مقاتي 

فيها. املعارضـة 

النظام يجدد 
محاوالت اقتحام 
داريا والجيش الحر 

يتصدى لم تعد المساجد الـ 40 في مدينة داريا آمنة ليقيم بها أهل المدينة شعائرهم، ولم تبقى 
مآذنها واقفة لتنادي باألذان الذي اعتادته المدينة خالل السنوات السابقة، إذ دمرت آلة 

النظام العسكرية  وصواريخه المتفجرة معظم تلك المساجد بشكل كامٍل أو جزئي.

مسجد نور الدين 
الشهيد في 
المنطقة الغربية 
لداريا
)عنب بلدي(

مقاتل من الجيش الحر في داريا
 2 شباط 2016 - )المجلس المحلي لمدينة داريا( 

 عنب بلدي - الغوطة الغربية  

واصلـت قـوات األسـد حملتهـا العسـكرية املكثفة عى 

بلـدة خان الشـيح يف ريف دمشـق الغـريب، تزامًنا مع 

خالفـات داخلية أسـفرت عـن قتيلن داخـل مخيمها.

وشـن الطريان الحـريب الجمعة 12 شـباط، عدة غارات 

اسـتهدفت محيـط أوتوسـراد السـالم واملـزارع املطلة 

عليـه، كا اسـتهدفت املدفعيـة الثقيلة مـن الفوج 137 

التابـع للفرقـة السـابعة يف نفـس اليـوم وسـط مخيم 

خـان الشـيح والحـارة الغربيـة بأربع قذائف أسـفرت 

عـن إصابـات بـن املدنيـن، معظمهـا طفيفـة، ودمار 

باملنـازل والبنـى التحتية. 

وتـويف مجـد أبـو محمـود مـن مدينـة داريـا، االثنن 

8 شـباط، متأثـرًا بجراحـه بعـد إصابـة بليغـة، خالل 

خطـوط  عـى  الحـر  الجيـش  مقاتـي  مـع  متركـزه 

جبهـات خـان الشـيح.

وماتـزال قـوات النظـام تسـتهدف الطريـق الزراعـي 

الوحيـد الواصـل بـن كل مـن بلـديت خـان الشـيح 

خطـوة  يف  الثقيلـة،  والرشاشـات  باملدفعيـة  وزاكيـة 

إلحـكام الحصـار عـى البلـدة، مـا أسـفر عـن إصابة 

شـابن خـالل عبورهـا الطريـق، يـوم االثنـن.

مشـادة  أن  املنطقـة  يف  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 

كالميـة داخل مخيم خان الشـيح، الخميس 11 شـباط، 

بـن أهـايل املخيـم وعنرص يف جبهـة أنصار اإلسـالم، 

انتهـت بفتـح األخـري النار بشـكل عشـوايئ، مـا أدى 

إىل مقتـل شـابن عـى الفـور وإصابة خمسـة آخرين 

أسـعفوا إىل املشـفى امليداين، بينا الذ املقاتـل بالفرار.

والحقت الهيئة الرشعيـة يف املنطقة الجاين وألقت القبض 

عليـه، ونفـذت اإلعـدام بحقـه بعـد مثولـه أمـام محكمة 

ميدانيـة، وقالت إن ذلـك "درء لفتنة كادت أن تشـتعل".

إىل ذلـك، أفـاد املراسـل أن عنـارص مـن الجيـش الحر 

يف مدينـة الكسـوة خطفـوا عسـكريًا من أحـد حواجز 

النظـام، مـا دفع قـوات األسـد إىل إغالق جميـع الطرق 

واملعابـر إىل املدينـة، االثنن 8 شـباط.

ومنع النظـام أصحاب املحالت التجاريـة من فتحها يف 

شـارع املـدارس واملنطقـة املحيطة بالجمعيـة الخريية، 

إىل  والعـال  املوظفـن  توجـه  منـع  إىل  باإلضافـة 

أعالهـم، بينا توصل سـعي األهـايل ووجهـاء املدينة 

لإلفـراج عـن املخطـوف لتجنيـب املدينة مـا وصف بـ 

"صـب غضـب النظـام عليها".

مـن  حالـة  الغربيـة  الغوطـة  وبلـدات  مـدن  تعيـش 

تقطيـع أوصالهـا بحواجـز وثكنـات عسـكرية للنظام 

السـوري، ويقطنهـا آالف النازحـن مـن مـدن تشـهد 

معـارك مسـتمرة كداريـا ومعضميـة الشـام وغريهـا. 

قتيالن في مخيم خان الشيح والجيش الحر يخطف عسكرًيا في الكسوة

عنب بلدي - داريا

تدمير ممنهج، ومجازر بحق أهلها
"باتت مسـاجد املدينـة نقطة اسـتهداف للنظام 

قمـع  بهـدف  السـورية،  الثـورة  بدايـة  منـذ 

املظاهـرات، ثـم تحولـت إىل هـدٍف تسـتهدفه 

مـا  الجويـة،  والغـارات  املدفعيـة  الصواريـخ 

أدى إىل دمـار معظمهـا وحتـى األثريـة منها"، 

املحـي  املجلـس  رئيـس  عـاد،  أبـو  بحسـب 

النظـام جرائـم  ارتـكاب  إىل  للمدينـة، مشـريًا 

بحـق مصليهـا "كان النظـام يتعمد اسـتهداف 

املسـاجد أثنـاء أداء الصـالة مـا أدى إىل وقـوع 

عـدد كبريٍ مـن الضحايا يف صفـوف املصلن".

و"انتقاًمـا مـن أهـل املدينة لوقوفهـم ضد نظام 

األسـد، ارتكبـت ميليشـياته مجـزرة جاعية يف 

مسـجد أبو سـليان الداراين بحق أهـايل املدينة 

الذيـن لجأوا إليه خشـية القصف، أثنـاء املجزرة 

الكربى يف آب 2012، مدنسـن قدسـية املكان.

ويقـول محمـد، وهو مـن أبنـاء املدينة الشـهود 

اسـم  يحمـل  كان  "الجامـع  إن  املجـزرة،  عـى 

العائلـة الحاكمـة )معهد األسـد لتحفيـظ القرآن 

الكريـم(، لكـن ذلـك ال يعنـي شـيئًا للشـبيحة 

الذيـن اقتحمـوه، إن مل تردعهم حرمـة بيت الله".

نتيجـة قصـف أحيـاء املدينـة بأكـر مـن سـتة 

األخـرى  القذائـف  وآالف  متفجـر  برميـل  آالف 

واملعـارك املسـتمرة، تعرضـت املسـاجد لدمـاٍر 

هائل بحسـب ناشـطي املدينة والصـور وأرشطة 

التواصـل  مواقـع  عـى  املنشـورة  الفيديـو 

لوجـود  أثـٌر  يبـق  مل  حـن  يف  االجتاعـي، 

بعضها كمسـجد النبـي "حزقيل" الـذي فخخته 

قـوات األسـد العـام املـايض، ومسـجد الصادق 

األمـن الـذي جـرف ليحل مكانـه امتـداد ملطار 

املـزة العسـكري.

وبقـي مسـجد املصطفـى الواقـع تحت سـيطرة 

الجيـش الحـر، الوحيـد الـذي تقـام فيـه بعض 

الصلـوات فقـط، إال أن أهـل املدينـة توقفـوا عـن 

التجمـع فيـه بعد اسـتهدافه بغـارة قبل أسـابيع 

معـدودة، كا أفاد مراسـل عنب بلـدي يف املدينة.

الدمار ال يعني االبتعاد 
شـباب املدينة وطالب العلم فيها أنشـؤوا بشـكٍل 

رسٍي حركـة "فجـر األمـة" منـذ عـام 2011، 

ليبـدأ الحـراك الثقـايف اإلسـالمي باسـتقطاب 

شـباب املدينة ورفع سـويتهم الدينيـة والعلمية، 

وجمـع الكتـب مـن املسـاجد املدمـرة، ثـم أعلن 

املسـاجد  محـل  لتحـل  املـايض،  العـام  عنهـا 

بإقامـة الصلـوات والخطـب واألعيـاد.

وعـى الرغـم من وجـود مقـٍر لهـا يرتـاده أبناء 

املدينـة، يقـول معـن أبـو الـروض أحـد قياديـي 

أو لحضـور خطبـة  الحركـة "أحـن إىل صـالٍة 

الجمعة يف املسـجد"، مشـريًا إىل روحيـة األماكن 

التـي دمرهـا نظـام األسـد، وأكـد أن هـذا املقر ال 

يوفـر األمـان الالزم "فنشـاطات الحركـة متوقفة 

هـذه األيام بسـبب القصف العنيف عـى املدينة".

صواريخ األسد ال تراعي حرمتها 

داريا..
مدينة الـ 40 مسجًدا تفتقد مآذنها

شـهدت مدينـة داريا نشـاطًا كبريًا يف 

 ،2003 حركـة بناء املسـاجد منذ عـام 

ومعاهـد  مسـاجد  عـدة  وافتتحـت 

لــ  ليصـل عددهـا  القـران،  لتحفيـظ 

10 منهـا قدميًـا وأثريًـا،  40، يعتـرب 

عضـو  عمـرو،  أبـو  محمـد  بحسـب 

اإلعالمـي  املكتـب  يف  التوثيـق  قسـم 

التابـع للمجلس املحـي، باإلضافة إىل 

كنيسـتن تقعـان يف القطاع األوسـط 

املدينة. مـن 

وتشـتهر مسـاجد داريـا بأسـاء عـدٍد 

مـن الصحابـة كبـالل بـن ربـاح، عمر 

بـن الخطـاب، أنس بـن مالـك، العباس 

وعثان بـن عفان، باإلضافـة إىل جامع 

الكبري. داريـا 

وتخـرج منهـا عـدد كبـرٌي مـن حفظة 

وضمـت  العلـم،  وطلبـة  القـرآن 

وأخـرى  وإمامـة،  خطابـة  معاهـد 

تعليميـة لطـالب الشـهادتن الثانويـة 

الروحـي  املـكان  وكانـت  واإلعداديـة. 

العمـر  كبـار  معظـم  يقصـده  الـذي 

املحافظـة،  لبيئتهـم  نظـرًا  والشـباب 

ثـم أصبحـت مهـد انطـالق املظاهرات 

والدميقراطيـة  بالكرامـة  املناديـة 

.2013 آذار  يف  السياسـية،  والحريـة 

لمحة تاريخية

http://www.enabbaladi.org/archives/64768
http://www.enabbaladi.org/archives/64810
http://www.enabbaladi.org/archives/64769
http://www.enabbaladi.org/archives/64810
http://www.enabbaladi.org/archives/64768
http://www.enabbaladi.org/archives/64810


03عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 208 - األحد 14 شباط/فبراير 2016 أخبار سوريا

عنب بلدي - وكاالت

عـن  مختلًفـا  ميونـخ  اجتـاع  يكـن  مل 

االجتاعـات السـابقة، التـي شـاركت فيهـا 

القـوى الدولية إليجـاد حلـول جزئية تفيض 

إىل حل سـيايس نهايئ يف سـوريا، إذ فشلت 

املجموعـة الدوليـة بالتوصـل إىل اتفاق حول 

وقـف فـوري إلطـالق النـار، وتوافقـت عى 

"وقـف األعـال العدائية" عى أنهـا خطة لـ 

الجمود". "كـر 

الخطـة تقـيض بوقـف تدريجـي للعمليـات 

اإلنسـانية  املسـاعدات  وتقديـم  القتاليـة، 

األوضـاع  تهيئـة  بهـدف  وقـت،  أرسع  يف 

قبـل إعـادة إحيـاء مفاوضـات جنيـف بـن 

وطرحـت  والنظـام،  السـورية  املعارضـة 

شـباط.  12 الجمعـة  فجـر  للعلـن، 

العملية الروسية خارج االتفاق
رشط أسـايس تضمنته الخطة، وهو اسـتثناء 

العملية العسـكرية الروسـية، التي ستسـتمر 

باسـتهداف تنظيم "الدولـة" وجبهة النرصة، 

الخارجيـة  وزيـر  بـه  رصح  مـا  بحسـب 

الروسـية، سـريغي الفـروف، خـالل مؤمتـر 

األمريـي،  نظـريه  مـع  مشـرك  صحفـي 

جون كـريي، واملبعـوث الدويل إىل سـوريا، 

سـتيفان دي ميسـتورا.

للقصـف  املؤمتـر  خـالل  كـريي  وتطـرّق 

الجـوي عـى مدينـة حلـب وريفهـا، وقـال 

عـى  قصفـه  كثـف  السـوري  "النظـام  إن 

حلـب، مـا أدى إىل فرار 60 ألف شـخص إىل 

الحـدود"، مسـتثنيًا الغـارات الروسـية التي 

اتهمـت بالده موسـكو بتنفيذهـا يف املنطقة.

وقف "األعمال العدائية" خالل أسبوع
أحـرز  ميونـخ  اجتـاع  أن  كـريي  واعتـرب 

تقدًما عـى الجانب اإلنسـاين ووقف األعال 

العدائيـة، موضًحـا أن املجتمعـن اتفقوا عى 

اإلنسـانية  املسـاعدات  وتوسـيع  "تريـع 

للمناطـق املحـارصة، إضافـة إىل بـدء تنفيذ 

وقـف األعـال العدائيـة خـالل أسـبوع".

بـدوره قـال الفـروف إن نتيجة لقـاء ميونخ 

تجلّـت بالتأكيـد عـى تنفيـذ غـري مـرشوط 

أن  مضيًفـا   ،2254 األمـن  مجلـس  لقـرار 

لدعـم سـوريا "اتفقـت  الدوليـة  املجموعـة 

عـى مبـادئ للحل وعـى تقديم املسـاعدات 

لكافـة  املناطـق املحـارصة بدون اسـتثناء".

أربع نقاط لوقف "األعمال العدائية"
 وحـدد البيـان أربع نقـاط لوقـف "األعال 

العدائيـة"، أوالهـا تحديـد األرايض الواقعـة 

وجبهـة  "الدولـة"،  تنظيـم  تحـت سـيطرة 

التـي  الجاعـات  مـن  وغريهـا  النـرصة، 

تصنـف بأنهـا منظـات إرهابيـة مـن قبـل 

مجلـس األمـن.

"تواصـل  ضـان  تشـمل  الثانيـة  النقطـة 

فّعال بـن جميع األطـراف، لتعزيـز االمتثال 

برعـة ملنع التصعيـد والتوتـر"، بينا دعت 

الثالثـة إىل "حـل االدعـاءات املتعلقـة بعدم 

االمتثال".

أن  الرابعـة عـى  نقطتـه  البيـان يف  وأكـد 

"اسـتمرار السـلوك غـري املتوافق مـن جانب 

أو  الدوليـة،  للمجموعـة  األطـراف،  مـن  أي 

الـوزراء، يسـتدعي  الذيـن يسـميهم  أولئـك 

تحديـد اإلجـراءات املناسـبة بحقهـم، مبا يف 

ذلك اسـتبعادهم مـن ترتيبات وقـف األعال 

العدائيـة والحايـة التـي متنـح لهم".

المعارضة ترفض أي صيغة لوقف 
إطالق النار قبل "اإلطاحة" باألسد

وتزامًنـا مـع نهاية اجتـاع ميونـخ، رفضت 

الهيئـة العليـا للمفاوضـات، أي صيغة لوقف 

اإلطاحـة  قبـل  سـوريا،  يف  النـار  إطـالق 

بنظـام األسـد، وفـق مـا أكـد املنسـق العام 

للهيئـة، الدكتـور ريـاض حجـاب.

واعتـرب حجـاب أن االتفـاق عى عقـد هدنة 

العدائية،مـرشوٌط  األعـال  لوقـف  مؤقتـة 

الجبهـات  يف  الفصائـل  قـادة  مبوافقـة 

الشـالية والجنوبيـة مـن سـوريا، موضًحا 

أنـه "سـتتم مشـاورات مكثفـة بـن القوى 

يتـم  ولـن  املقبـل،  األسـبوع  غضـون  يف 

إال بعـد موافقـة كافـة  العمـل مبضمونهـا 

أطـراف املعارضـة املسـلحة عـى مضمون 

الهدنـة".

وبخصـوص امللـف اإلنسـاين، شـكلت لجنة 

مجموعـة فيينـا، وبـارشت عملهـا، السـبت 

13 شـباط الجـاري، لـإلرشاف عـى تطبيق 

بنـود قـرار مجلـس األمـن 2254، وخاصة 

املادتـن 12 و13. 

عقب "ميونخ" البنود اإلنسانية 
ُتناقش في جنيف

يـان إيغـالن، الـذي عيّنـه املبعـوث األممـي 

إىل سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، رئيًسـا 

ملجموعة العمل الخاصة بالشـؤون اإلنسانية، 

اجتـاع  إىل  "ميونـخ"،  ختـام  عقـب  دعـا 

عاجل يف جنيـف، معتربًا أن البيـان الختامي 

"رمبـا يكـون االنفـراج الـذي كنـا ننتظـره، 

لكنـه يتطلـب أن ميـارس جميـع مـن ميلـك 

النفـوذ ضغوطًـا عـى أطـراف الـرصاع".

مبعـويث  مـن  عـدد  غـادر  الدعـوة  وإثـر 

ومسـؤويل الـدول الغربية واإلقليميـة، ميونخ 

خطـوات  اتخـاذ  يف  وبحثـوا  جنيـف،  إىل 

"ملموسـة" لتنفيذ البنديـن 12 و13 من القرار 

2254، وهـو مـا تطالـب بـه الهيئـة العليـا 

للمفاوضـات، برئاسـة ريـاض حجـاب، قبـل 

خـوض أي مفاوضـات مـع النظام السـوري.

وتوقـع مراقبـون أن تصّعد موسـكو عملياتها 

العسـكرية، إىل جانـب النظـام، خـالل األيام 

املقبلـة، قبـل بـدء وقـف "األعـال العدائية" 

املقـرر األسـبوع املقبل، بينـا مل يتغري موقف 

املعارضـة الرافض للعـودة إىل جنيف، يف 25 

شـباط الجـاري، قبل تحقيـق مطالبها.

المعارضة ترفض االتفاق "الهش" بعد فشله في وقف 
القصف الروسي 

"ميونخ" يحدد أربع نقاط لوقف "األعمال العدائية" 
وإيصال المساعدات

إحدى الغرف التي 
ستجمع وفدي 

المعارضة السورية 
والنظام في جنيف
23 كانون الثاني 

2016
.)AP(

اجتماع كيري والجبير ووفد المعارضة في ميونخ على هامش اجتماع 
المجموعة الدولية - 11 شباط 2016 )واس(

بنود البيان 
الختامي الجتماع 

ميونخ

البيان الختامي لالجتامع ألزم 

أعضاء املجموعة الدولية لدعم 

سوريا بتسهيل التنفيذ الكامل 

والفوري، لقرار مجلس األمن 

رقم 2254، الذي صدر يف 18 

كانون األول املايض، كام دعا 

املجموعة الدولية لتنفيذ جميع 

االلتزامات املنصوص عليها يف 

القرار، مبا يف ذلك ضامن عملية 

االنتقال السيايس التي يقودها 

السوريون، عىل أساس بيان 

جنيف.

وطالب البيان بالضغط "إلنهاء 

االستخدام العشوايئ لألسلحة، 

ودعم وترسيع اتفاق تنفيذ وقف 

إطالق النار عىل الصعيد الوطني، 

إضافة إىل تسهيل وصول 

املساعدات اإلنسانية بشكل فوري 

إىل املناطق املحارصة، وإطالق 

رساح املعتقلني تعسًفا، ومحاربة 

اإلرهاب".

تسليم املساعدات سيبدأ األسبوع 

الجاري جًوا إىل مدينة دير 

الزور، بالتوازي مع إيصال 

املساعدات يف نفس الوقت، إىل 

بلدات الفوعة وكفريا يف ريف 

إدلب، ومضايا ومعضمية الشام 

وكفربطنا يف ريف دمشق، عن 

طريق الرب، وفق البيان.

وأكد أن إيصال املساعدات 

"سيستمر ما دام هناك 

احتياجات إنسانية، كام أن 

وصول املساعدات إىل هذه 

املناطق، يف الوقت الحايل، 

سيكون خطوة أوىل نحو ضامن 

استمرار الوصول دون عوائق يف 

جميع أنحاء البالد".

املجموعة الدولية طالبت يف 

البيان الختامي األمم املتحدة 

بتقديم تقرير أسبوعي، عن 

التقدم الذي تحرزه يف تنفيذ 

الخطة، "للسامح بتوثيق الحاالت 

التي يتعذر فيها الحصول عىل 

موافقات، أو الوصول إىل 

مناطق معينة، وعندها سيضغط 

أعضاء املجموعة عىل األطراف، 

للحصول عىل املوافقة، وهذا 

األمر سيسمح بحل أي مشاكل 

تعرتض سري العملية اإلغاثية 

"عىل وجه الرسعة".

روسيا تعتبرها "حرًبا عالمية جديدة" وأنقرة تلّمح بالمشاركة
السعودية تجهز للتدخل البري في سوريا وترسل قواتها إلى تركيا

عنب بلدي - خاص

قبـل أسـبوعن عـى املوعـد املفـرض إلعـادة إحيـاء 

مفاوضـات جنيـف، بـن النظـام واملعارضة السـورية، 

وبالتزامـن مـع  تبنـي املجموعـة الدوليـة لدعم سـوريا 

خـالل اجتاعهـا يف ميونخ، وقـف "األعـال العدائية" 

العمليـة  وإطـالق  اإلنسـانية،  القضايـا  مشـكلة  وحـل 

الترصيحـات  حـدة  تتزايـد  سـوريا،  يف  السياسـية 

والتجهيزات السـعودية، إلرسـال قوات برية إىل سوريا.

التجهيـز لدخـول القـوات الربية أكـده وزيـر الخارجية 

الـريك، مولـود جاويـش أوغلـو، السـبت 13 شـباط، 

وأعلـن أن اململكـة العربيـة السـعودية، أرسـلت قـوات 

مقاتلـة وطائـرات إىل قاعـدة إنجرليـك جنـوب البـالد،  

للعمـل ضـد تنظيـم "الدولـة"، لكنـه مل يحـدد عـدد 

القـوات.

جاويـش أوغلـو، رصح لصحيفـة "يني شـفق" الركية، 

بـأن "عـزم السـعودية عـى مواجهـة داعـش معلـن، 

قالـوا إنهم مسـتعدون إلرسـال طائرات وقـوات برية"، 

مضيًفـا "يف كل اجتاعـات التحالـف قلنـا إننـا بحاجة 

امتلكنـا  وإذا  داعـش،  ضـد  موجهـة  اسـراتيجية  إىل 

هـذه االسـراتيجية ميكـن القـول إن السـعودية وتركيا، 

سـتعلنان عـن عمليـات عـى األرض".

وتـرّص السـعودية عـى قرارهـا التدخـل يف سـوريا، 

منابـع  مـن  التخفيـف  شـأنه  مـن  ذلـك  أن  معتـربًة 

"اإلرهـاب" واملسـاهمة يف انتقال سـيايس ينهي وجود 

األسـد، وهـذا مـا أكـده املتحـدث باسـم وزارة دفاعهـا، 

يف  الناتـو  حلـف  مقـر  مـن  وأعلـن  عسـريي،  أحمـد 

بروكسـل، الخميس 11 شـباط، أن موقف السـعودية من 

املشـاركة الربيـة ضـد التنظيم "قـرار نهـايئ وال رجعة 

. " عنه

وجـاء ترصيـح عسـريي خـالل مؤمتـر صحفـي، عقب 

إن  التنظيـم، وقـال  التحالـف ملحاربـة  لـدول  اجتـاع 

حيـز  سـيدخل  اإلرهـاب  ضـد  اإلسـالمي  "التحالـف 

التنفيـذ خالل شـهرين"، موضًحا أن التدخل العسـكري 

"سـيبرص النـور خـالل نيسـان املقبـل"، ووصفـه بأنه 

"أمـر تحفـه املخاطـر كأي عمـل عسـكري آخـر".

ويف الوقـت الـذي قللـت روسـيا مـن أهميـة التدخـل 

الـربي يف سـوريا، عـى لسـان وزيـر حكومتهـا مـن 

ميونـخ، دميـري ميدفيـدف، الـذي قـال إنـه "ال داعي 

إلخافـة الجميـع بعمليـة برية يف سـوريا"، حـّذرت من 

خطـر نشـوب "حـرب عامليـة جديـدة" يف حـال حصل 

خارجي. بـري  تدخـل 

رّد وزيـر الخارجية السـعودي، عادل الجبـري، عى كالم 

ميدفيـدف جـاء رسيًعـا، واعتـرب أن الترصيـح "مبالـغ 

فيـه، فالتحالـف الـدويل كان يعمـل يف سـوريا منـذ 

املـايض  الخريـف  تدخلـوا  والـروس   ،2014 سـبتمرب 

لقتـال داعش بحسـب ما يقولونـه، وتدخلوا يف سـوريا 

لدعـم بشـار األسـد"، موضًحـا أن الهـدف مـن إرسـال 

القـوات الربيـة "هـو السـيطرة عـى مناطـق ال ميكـن 

االسـتحواذ عليهـا مـن الجـو فقط".

وتزامًنـا مـع ترصيحاتها حـول التدخـل الـربي، أعلنت 

سـفينة  أرسـلت  أنهـا  شـباط،   13 السـبت  موسـكو، 

"زيلينـي دول" الصاروخية من قاعدة "سيفاسـتوبول" 

يف البحـر األسـود إىل البحـر األبيـض املتوسـط.

وكشـف مصدر عسكري لوكالة "سـبوتنيك" الروسية، أن 

السفينة سـتتوجه إىل شواطئ سـوريا، وتحمل صواريخ 

"كاليرب"، التـي تصنف كقذائـف "جّوالة ذكية".

بـدوره اعتـرب رئيس النظام السـوري، بشـار األسـد، أنه 

ال ميكـن اسـتبعاد تدخل أنقـرة والريـاض يف األرايض 

السـورية، وأن مثـل هـذه العمليـة "لـن تكون سـهلة"، 

مؤكـًدا أن قواتـه "مسـتعدة ملواجهتهم".

كالم األسـد جـاء يف مقابلة مـع وكالة "فرانـس برس"، 

أجريـت الخميـس 11 شـباط داخـل مكتبه يف دمشـق، 

وبالعمـل  بالتفـاوض  كامـاًل  إميانًـا  "نؤمـن  وقـال 

السـيايس منـذ بداية األزمـة، ولكن أن نفـاوض ال يعني 

أن نتوقـف عـن مكافحـة اإلرهـاب"، مضيًفا أن  جيشـه 

املزمـع  املفاوضـات  إجـراء  أثنـاء  القتـال،  يوقـف  لـن 

اسـتئنافها يف جنيـف، 25 شـباط الجـاري.

وكان وزيـر الدفـاع األمريـي، آشـتون كارتـر، رفض 

يف ترصيـح نقلتـه صحيفة الـرشق األوسـط، الجمعة 

التـي سـتقوم بهـا  املهـام  الكشـف عـن  12 شـباط، 

"الدولـة"،  تنظيـم  السـعودية، ضـد  الربيـة  القـوات 

عـى  أيًضـا  وافقـت  العربيـة  اإلمـارات  أن  مضيًفـا 

سـوريا،  إىل  الخاصـة  عملياتهـا  قـوات  إرسـال 

"للمسـاعدة يف تدريـب القـوات املحليـة مـن السـنة، 

الرقـة". مدينـة  عـى  السـيطرة  واسـتعادة 
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عنب بلدي - خاص  

عبـد امللـك بـرد )أبو عـي( ابن مدينـة تفتنـاز، يف ريف 

إدلب الشـايل الغـريب، كان من أوائل من حملوا السـالح 

ضـد النظـام السـوري، وشـارك يف عـدة معـارك ضـد 

قواتـه. لكن الرجل يقـود اليـوم فصيل "جيـش الثوار"، 

ويعتـرب حليًفـا قويًا لوحـدات حاية الشـعب )الكردية(، 

ضمن قـوات "سـوريا الدميوقراطية".

التحـق أبـو عـي بـرد بتجمـع "ألوية شـهداء سـوريا"، 

لـدى تأسيسـها عـام 2012، عـى يـد جـال معـروف، 

وتسـلم قيادة لواء "املهـام الخاصة" التابـع لجبهة "ثوار 

سـوريا"، منـذ تشـكيله يف ترشيـن الثـاين 2012، ثـم 

تعـرض لإلصابـة أواخـر عـام 2013 خالل معـارك ضد 

قـوات األسـد يف ريـف إدلب.

حاولت عنـب بلدي تقـي بعض املعلومـات عن طبيعة 

الرجـل، واعتـرب مصدر إعالمـي يف جبـل الزاوية )رفض 

كشـف اسـمه(، أن "أبـو عي" شـخصية "اسـتثنائية"، 

فهـو ال يعـرف الخـوف، شـجاع وصبـور عى الشـدائد، 

لكنـه يفتقد بالوقـت ذاته لألخـالق "الثوريـة"، عى حد 

تعبريه.

"التلـون" طغى أيًضـا عى شـخصية "أبو عـي"، وفًقا 

للمصـدر، فتـارة تجـده مبظهـر "املجاهـد اإلسـالمي"، 

وتـارة أخـرى بزيه التقليـدي يغني "العتابا" وسـيجارته 

بيـده، ودّعـم املصـدر إفادته بصـورة لـ"أبو عـي" وهو 

يرتـدي "الكالبيـة الشيشـانية"، والتي بقيت حكـرًا عى 

الفصائـل الجهادية )جبهة النرصة، جنـد األقىص، تنظيم 

الدولـة، وغريها(.

الناشـط اإلعالمـي عبد الـرزاق فضـل، الذي عمل سـابًقا 

عضـًوا يف املكتـب اإلعالمـي لجبهـة "ثـوار سـوريا"، 

وصـف أبو عي بـرد أنه مـن "مـن الثـوار القبضايات"، 

أن  PKK خطـأ كبـري". وأوضـح  لكـن "تحالفـه مـع 

القيـادي خاض عـرشات املعـارك ضد قوات األسـد، وقدم 

للثورة. الكثـري 

"ثـوار سـوريا" وجبهـة  بـن جبهـة  االقتتـال  وبعـد 

النـرصة، خـرج بـرد إىل تركيـا وعاد مجـدًدا إىل سـوريا 

ليشـكل "جيش الثـوار"، وتركز وجود عنـارصه يف عدة 

نقـاط يف محافظـة حلب، لكـن جبهة النـرصة تعرضت 

لـه عدة مـرات، مـا اضطره للتحالـف مع وحـدات حاية 

الشـعب، وفًقـا لفضل.

 يقـول أبو عـي يف لقاء قبل شـهرين مع موقـع "عريب 

21" اإللكـروين، إن السـبب األول النضامـه إىل قـوات 

"سـوريا الدميوقراطيـة" جـاء بعد املعـارك التي خاضها 

فصيلـه يف عن العـرب )كوبـاين( وتل أبيـض، وتنظيم 

العمـل العسـكري هنـاك، إضافـة إىل "التـرشذم" الذي 

تعـاين منه فصائـل املعارضـة، وحالة الخـالف واالقتتال 

فيـا بينها، كسـبب ثاٍن.

خالفـات جيش الثـوار مع جبهـة النرصة بـدأت بالظهور 

يف متـوز 2015، عنـد دخول نحو 50 مقاتـاًل من الفرقة 

30، املدربـة أمريكيًـا، إىل الداخل السـوري من معرب باب 

السـالمة الحدودي شـال حلب، وتكفل "جيـش الثوار" 

بحايتهم. 

وعقـب دخولهـم بفـرة وجيـزة، اقتحمت جبهـة النرصة 

مقراتهـم، وحاولت اقتحـام مقر "جيش الثـوار" املجاور، 

وسـقط يف املواجهـات خمسـة عنـارص مـن الفصيـل، 

واعتقلـت "النـرصة" 13 آخريـن، لتتـأزم األوضـاع بن 

الجانبـن منذ ذلـك الحن.

أعلـن عـن تشـكيل جيـش الثـوار يف أيـار 2015، مـن 

اندمـاج سـبعة فصائل عسـكرية، ليتسـلم عبـد امللك برد 

قيادتهـا منـذ ذلـك التاريـخ، وأعلـن عـن انضامها إىل 

قـوات "سـوريا الدميوقراطيـة" يف ترشيـن الثـاين من 

العـام ذاته، وشـارك يف مواجهات ضـد فصائل املعارضة 

شـال حلب، آخرها السـيطرة عى مطار منغ العسـكري، 

يف 10 شـباط الجاري.

أخبار سوريا

حدود صفراء تتناغم مع تمدد أحمر    

روسيا تقّوض منطقة أنقرة "اآلمنة" شمال حلب  

عناصر من قوات 
"سوريا الديمقراطية" 
داخل مطار منغ في 
ريف حلب الشمالي

12 شباط 2016 
)ناشطون(

عنب بلدي - خاص

يقول ناشـطو حلب إن أسـوأ وضـع ميداين 

تعيشـه املحافظة منذ مطلع الثـورة، هو يف 

شـباط الجاري، إثر تآكل مسـاحات واسـعة 

من الريف الشـايل أمام قوتن رئيسـيتن، 

النظام السـوري وحلفائه من جهـة، وقوات 

"سـوريا الدميوقراطية" مـن جهة أخرى.

توغل "أسدي" بمظلة روسية 
قريـة الطامـورة، هـي آخـر "انتصـارات" 

قوات األسـد وامليليشـيات األجنبية الرديفة، 

وسـيطرت عليها صباح السـبت 13 شباط، 

مسـتفيدة مـن غطـاء جـوي أمنتـه أرساب 

الطـريان الحـريب الـرويس، التـي ال تكاد 

تـربح سـاء حلـب وإدلـب، انطالقًـا مـن 

يف  ملوسـكو  الرئيسـية  الجويـة  القاعـدة 

سـوريا، مطـار حميميـم العسـكري.

وتظهـر الخريطـة التي أعدتهـا عنب بلدي، 

الجمعة 12  شـباط، أن قوات األسـد )اللون 

الحمـر( باتـت عـى مقربـة من السـيطرة 

عـى مـدن رئيسـية شـال حلـب، وهـي 

حيـان وحريتـان وعنـدان، وبذلـك تكـون 

قد وسـعت مـن  حزامها األمنـي يف محيط 

بلـديت نبـل والزهـراء املواليتن مـن جهة، 

واقربـت مـن إطبـاق حصـار كامـل عى 

مـن  للمعارضـة  الخاضعـة  حلـب  أحيـاء 

أخرى. جهـة 

السـوري  للنظـام  أمنـت  عوامـل  جملـة 

تحقيـق تقـدم مل يكـن يتوقعـه، بحسـب 

عـرشات  تدفـق  أهمهـا  معارضيـه، 

والعـراق  لبنـان  مـن  األجنبيـة  الفصائـل 

وإيـران وأفغانسـتان وباكسـتان، عـدا عن 

امليليشـيات املحليـة، والتي تنـدرج جميعها 

الطائفيـة"،  "امليليشـيات  مسـمى  تحـت 

وقـت  يف  الحقوقيـة،  للمؤسسـات  وفًقـا 

تصّعـد فيه روسـيا مـن اسـتهداف فصائل 

باملدنيـن. املأهولـة  واملناطـق  املعارضـة 

15 قرية لصالح "سوريا 
الديموقراطية"

الروسـية مل تكـن حكـرًا عـى  الخدمـات 

لقـوات  دعـًا  لتشـمل  السـوري،  النظـام 

اسـتغلت  التـي  الدميوقراطيـة"  "سـوريا 

حالـة الضعـف امللمـة بفصائـل املعارضـة 

جـراء الهجـوم الـربي والجـوي، ومتددت 

من الشـال الغـريب نحو العمق الشـايل 

لحلـب، وسـيطرت عى 15 قرية انسـحبت 

املعارضة. منهـا 

"سـوريا  أحكمـت  األول،  كانـون   27 يف 

الدميوقراطيـة" )اللون األصفر( سـيطرتها 

عـى بلـدات املالكيـة، مرميـن، شـوارغة 

الجوز، شـوارغة األرز، أنـاب، عقب معارك 

يف  املعارضـة  فصائـل  مـع  وموجهـات 

املنطقـة، وبعدهـا بخمسـة أيـام وسـعت 

كشـتعار،  بلـدة  لتشـمل  نفوذهـا  دائـرة 

وسـط  والزهـراء،  نبـل  بلـديت  شـال 

مواجهـات مـع فصائـل املعارضـة هنـاك.

الجـاري،  شـباط  مـن  السـادس  يف 

األسـد،  قـوات  هجـوم  مـع  وبالتـوازي 

أحكمت "سـوريا الدميوقراطية" سـيطرتها 

عـى بلديت خريبـة والزيـارة. وبعد يومن 

)8 شـباط(، بسـطت نفوذهـا يف كل مـن 

ديـر الجـال، مطحنـة الفيصـل، مرعناز، 

العلقميـة، كفـر أنطـون، تـل عجـار، عقب 

انسـحاب املعارضـة منهـا، ونـزوح معظم 

سـكانها جـراء القصـف الـرويس واقراب 

األسـد منها. قـوات 

آخر تقدم لـ "سـوريا الدميوقراطية"، كان 

الخميـس 11 شـباط، وسـيطرت عى قرية 

منـغ ومطارهـا العسـكري بشـكل كامـل، 

عقـب اشـتباكات مل تدم طويـاًل مع فصائل 

املعارضة، وال سـيا جبهـة النرصة.

مصـادر ميدانيـة مطلعة، أفـادت عنب بلدي 

أن "سـيناريو" محتمـل للحـل يف الريـف 

الشـايل، يبدأ بتسـليم قرية منـغ ومطارها 

الدميوقراطيـة"،  "سـوريا  لــ  العسـكري 

لينسـحب األمر عـى مدن تل رفعـت واعزاز 

ومـارع، يف مرحلـة الحقة.

الثـالث  املـدن  تتجنـب  الطريقـة  وبهـذه 

الربيـة  والهجـات  الـرويس  القصـف 

بـن  بذلـك  وتقترص املواجهـة  املرافقـة، 

"سـوريا الدميوقراطية" وقوات األسـد من 

جهـة، وتنظيـم "الدولة" املتمـدد من رشق 

حلـب إىل شـالها مـن جهـة أخـرى.

"داعش" جبهات هادئة
منـذ مطلـع شـباط، مل تعـد تقـوى غرفـة 

"عمليـات مـارع" التابعـة للجيـش الحـر، 

عـى شـن هجـات ضـد تنظيـم الدولـة 

يف ريـف حلـب الشـايل، عـى الرشيـط 

الحـدودي مـع تركيا، وهـي التـي انتزعت 

وفـر  كـر  معـارك  يف  قـرى،  عـدة  منـه 

مسـتمرة منـذ أربعـة أشـهر.

الحـر  الجيـش  فيـه  يواجـه  وقـت  ويف 

الهجـات املعلنة ضـده من قوات "سـوريا 

الدميوقراطيـة" مـن جهـة، وقوات األسـد 

أيًضـا  تعـرض  فإنـه  أخـرى،  جهـة  مـن 

ملحاولـة "متـدد" من قبـل التنظيـم )اللون 

خرهـا  التـي  القـرى  باتجـاه  األسـود( 

مؤخـرًا، لكنهـا اقتـرصت عـى اشـتباكات 

ضعيفـة، مل تحـدث أي أثـر.

التنظيـم  الجبهـات بـن  يف حـن تشـهد 

والنظـام هـدوًءا غري مسـبوق، ومل تسـجل 

أي اشـتباكات طيلـة شـباط الجـاري، رغم 

مناطـق التـاس الواسـعة بـن الطرفـن 

شـال ورشق حلب، تل سوسـن، تـل قراح، 

املنطقة الصناعية، مدرسـة املشـاة، وغريها.

ويرى ناشـطو حلـب أن الطرفـن )التنظيم 

والنظـام( يف حالـة هدنـة غـري معلنة، يف 

ظـل هجـوم األخـري الواسـع عـى مناطق 

املعارضـة، والتـي يعتربها التنظيـم بدوره 

عـدًوا ال يختلف كثـريًا عن األسـد وحلفائه، 

وينسـحب األمر عى روسـيا التـي مل تقلق 

راحـة التنظيم بغـارات تسـتهدف مناطقه، 

خـالل األيـام املاضية.

أنقـرة كانـت قـد أعلنـت مـرارًا أن منطقتها 

اآلمنـة متتـد مـن جرابلـس رشقًـا إىل اعزاز 

غربًـا، لتضمـن بهـا سـالمة حدودهـا مـن 

إىل جانـب  و"األكـراد"،  "الدولـة"  تنظيـم 

إنشـاء منطقة مأهولة تعدها آلالف النازحن، 

األمـر الـذي بقـي يف إطـار الترصيحـات 

و"األحـالم التـي قوضتهـا موسـكو".

PYD الثائر التفتنازي" حليف الـ"

أبو علي برد..

في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، كان آخر تصريح رسمي ألنقرة عن عزمها إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا، وجاء على لسان 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام على بدء الهجوم البري الواسع للنظام السوري على حلب، وتبدل قواعد السيطرة في المحافظة.
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سيناريوهات
معارك الشمال

كيف تؤثر على خارطة العالم؟

عنب بلدي - ريف حلب 

يسـتمر نـزوح أهـايل وبلـدات الريـف 

الشـايل إىل املناطـق املحـررة األخرى، 

بعـد هجوم قـوات األسـد عـى املنطقة 

وفصـل الريـف عـن باقـي املحافظـة، 

سـالكن طريـق اعـزاز- دارة عـزة بعد 

إغـالق تركيـا الحـدود يف وجههـم.

وال يعلـم الحاج عثـان أو املرافقون له، 

مـا سـيلقونه يف الوجهة الجديـدة لكٍل 

منهـم، إذ ينتظـر عثان قصٌف مسـتمر 

يف حـي الفردوس، ما يسـفر عـن مزيٍد 

مـن الضحايا املدنيـن يوميًا.

إغالق الحدود التركية
ومنـذ فـك النظـام الحصار عـن بلديت 

نبـل والزهـراء، يف 3 شـباط الجـاري، 

نزحـت آالف العائـالت باتجـاه الحـدود 

الركيـة، إال أن السـلطات أغلقـت معـرب 

بـاب السـالمة، بينا توقـع رئيس وزارء 

تركيا أحمـد داوود أوغلو وصـول العدد 

القصـف  تواصـل  مـع  ألـف   100 إىل 

املنطقة. عـى 

نـازح  أي  بدخـول  أنقـرة  تسـمح  ومل 

سـوري، حتـى لحظـة إعـداد التقريـر، 

قـادة  أطلقهـا  التـى  املناشـدات  رغـم 

دول االتحـاد االورويب، إال أنهـا أنشـأت 

مخيـات عى الحـدود قـرب معرب باب 

السـالمة، يف حن أكـد ممثلـو عدد من 

الجمعيـات الخرييـة الركيـة مـن بينها 

املعونـات  إليصـال  سـعيهم   ،"IHH"

واملسـاعدة لقاطنـي الخيـام.

إغـالق الحـدود دعا مئات مـن النازحن 

عـن  السـوري،  الداخـل  إىل  للعـودة 

طريـق اعـزاز، مـروًرا مبدينـة عفرين، 

التي تسـيطر عليهـا الوحـدات الكردية، 

حلـب  ريـف  يف  عـزة  دارة  إىل  ثـم 

إدلـب  مدينـة  إىل  ومنهـا  الغـريب، 

أحيـاء مدينـة حلـب. أو  وريفهـا 

أربع ساعات
من اعزاز إلى دارة عزة

عبـد الكريـم بلكش )أبو حمدو(، سـائق 

بـاص يف معـرب بـاب السـالمة، وصف 

وضـع الطريق مـن اعـزاز إىل دارة عزة 

بــ "املمتـاز"، وأكـد يف حديثـه لعنب 

بلـدي، أن "هنـاك تجاوبًا مـن الطرفن، 

سـواء األكراد أو الفصائل اإلسـالمية يف 

املعرب".

وينقـل بلكش قرابة 70 إىل 80 شـخًصا 

أطفـال  بينهـم  الواحـدة،  الرحلـة  يف 

ونسـاء وشـيوخ، وأوضـح أن الطريـق 

يسـتغرق  عـزة  دارة  إىل  اعـزاز  مـن 

مـن ثـالث إىل أربـع سـاعات، "حسـب 

الحواجـز والتفتيـش الـذي يجـري يف 

مدينـة عفريـن".

غرف طوارئ 
لتسهيل مرور النازحين

أسـامة شـناق )أبو زيـد(، نائـب رئيس 

محكمـة ريـف حلـب الغـريب، تحـدث 

لعنب بلـدي عن تشـكيل غرفـة طوارئ 

بـدأ  "عندمـا  النازحـن،  السـتيعاب 

النـزوح، شـكلنا الغرفـة بالتنسـيق مع 

غرفـة طـوارئ اعـزاز، لتسـهيل املـرور 

عـرب عفريـن".

مثانيـة  إىل  سـبعة  مـن  ويدخـل 

باصـات مدينـة دارة عـزة كل يومـن، 

وفـق رشناق، الـذي أوضـح أن الغرفة 

إذ  املدينة،  النازحـن داخـل  تسـتوعب 

للنسـاء  منفصلتـان  صالتـان  جهـزت 

إىل  تباًعـا  تنقلهـم  بينـا  والرجـال، 

الغـريب  حلـب  ريـف  وبلـدات  مـدن 

إدلـب. وريـف 

النازحـن، قـال  وحـول إحصـاء عـدد 

شـناق إن عائـالت تصـل بشـكل فردي 

"ال  وبالتـايل  الخاصـة،  بسـياراتها 

الـكي". العـدد  إحصـاء  نسـتطيع 

التواصـل مـع األكـراد بـدأ مـن اعزاز 

مـع  تنسـيق  لجنـة  تشـكيل  بعـد 

أمـور  يـّر  مـا  مدنيـة،  منظـات 

وأضـاف  شـناق،  بحسـب  الطريـق، 

يف  مصغـر  مخيـم  بإنشـاء  "بدأنـا 

جاهديـن  ونسـعى  الغـريب،  الريـف 

لتجهيـز املداجـن واملـزارع والصـاالت 

املخيـات،  إلنشـاء  أراٍض  وعـدة 

النازحـن  يدعـو  تعميـًا  وأصدرنـا 

لتوثيقهـم  الرشطـة،  مراكـز  ملراجعـة 

املعيشـية". أمورهـم  وتأمـن 

ووجـه شـناق يف ختـام حديثـه، اللوم 

الحـدود،  إغالقهـا  بعـد  تركيـا  إىل 

معتـربًا أن "كل شـخص ال يتعـاون مع 

مجـرم"،  فهـو  ويسـاعدهم  النازحـن 

وأكـد أن املتطلبات سـتزداد مع تواصل 

داعيًـا  املنطقـة،  إىل  النازحـن  وفـود 

الرسـائل  ورفـع  التواصـل  زيـادة  إىل 

للعنايـة  اإلنسـانية،  املنظـات  إىل 

لهـم. الدعـم  بالنازحـن وتقديـم 

تركيا مستمرة بإغالق حدودها..
من اعزاز إلى دارة عزة في حلب..

أربع ساعات هرًبا من "الموت"
نازحو شمال حلب في دارة عزة باتجاه الداخل السوري إلى إدلب وريفها
10 شباط 2016 )عنب بلدي(

مقاتلون من المعارضة السورية في ريف حلب
5 شباط 2016 - )عنب بلدي(

يونس الكريم - كاتب وباحث سوري

يعمـل الروس عـى تغيـري خريطة سـيطرة 

عـى  واملعارضـة  النظـام  بـن  السـالح 

جغرافيـة سـوريا، لصالـح حليفهـم األسـد، 

الـذي بـات العـامل يعتـرب وجوده خـارج أي 

حـل للقضيـة السـورية، وخاصـة أن مؤمتر 

بـات   )2016( الجديـدة  بنسـخته  جنيـف 

يعتـرب بوابـة الحل السـوري، بحسـب إجاع 

الـدول الكـربى، وينص عى انتقال سـيايس 

ال مـكان لألسـد فيـه.

وتعمـل العديد مـن الدول عى دعـم حلفائها 

لكـن  بأخـرى،  أو  بطريقـة  املعارضـة  مـن 

هـذه الجهـود رسعـان مـا تتبخـر مـع تعدد 

الجهـات واختالفهـا. هـذا الوضع غـري قابل 

يرسـم  مـا  النظـام  تقـدم  مـع  لالسـتمرار 

سـناريوهن عن سـري املعارك خالل األشـهر 

املقبلة. القليـة 

رمبـا يتدفـق السـالح إىل املعارضـة وتعيـد 

خرتهـا  التـي  املناطـق  عـى  سـيطرتها 

وتسـيطر عـى بعـض مـن نقـاط النظـام، 

لكـن مـع كل تقـدم للمعارضـة سـيتم التغري 

ببنيتهـا، إذ سـيتم الركيـز عـى إعـادة بنـاء 

مؤسسـات الدولـة وبريوقراطيتهـا، لكن هذه 

املـرة سـيكون للمنظـات املدنيـة دور كبـري 

بالعمليـة، وهـذا ما ميكـن قراءته مـن تنامي 

هـذه املرشوعـات وتنوعهـا مبناطق سـيطرة 

املعارضـة، ويعني أن الحرب ستسـتمر إىل ما 

بعـد 2016 وحتـى منتصـف 2017، ليخرج 

األسـد إىل منفـاه األخري مع عائلتـه ومقربيه.

بـن هذيـن السـيناريوهن أرجـح أن يتحقـق 

سـيناريو املعارضة، وخـالل أيام قليلة نشـهد 

ذلـك نظـرًا لعدة أسـباب:

1.  يقطـن حلـب و درعـا عـدٌد كبـري مـن 

معـاريض النظـام، مـا يجعـل أي اختـالل يف 

ميزان القوى يسـبب حدوث نكسـة كبرية عى 

الدول املجـاورة للمدينتن، والتـي تعيش أصاًل 

تدفًقـا للهاربن من املعـارك، إذ تشـري تقارير 

الحـدود  إىل  النازحـن  عـدد  أن  إىل  دوليـة 

الركيـة وصل مؤخـرًا إىل 70 ألًفا، بينا رصح 

ملـك األردن بـأن دولته باتت عـى "صفيح من 

نار"، بسـبب تزايـد أعـداد النازحن.

الـدول لـن تسـتطيع منـع  كـان أن هـذه 

أوروبـا،  إىل  التوجـه  مـن  إليهـا  الالجئـن 

األورويب  االتحـاد  يرفضـه  الـذي  األمـر 

منـه. ويتخـوف 

2.  خسـارة املعارضـة تعطـي ملحـور النفط 

عـى  كبـريًا،  صعـوًدا  الـرويس  اإليـراين 

القطـري  الـريك  النفـط  محـور  حسـاب 

السـعودي، وهـو مـا لـن يسـمح بـه املحور 

اإليـراين. النـووي  االتفـاق  بعـد  األخـري، 

3.  انتصـار النظـام يقـوي مـن الحوثيـن 

للخليـج،  الرخـوة  الخـارصة  وهـي  باليمـن 

وأسـواق العـامل غـري جاهـزة حاليًـا لهـزة 

كبـرية يف أسـعار النفط تـودي إىل خلخالت 

الكـربى. باالقتصاديـات  كبـرية 

4.  انتصـار املحـور الرويس اإليراين سـوف 

السـالح  صناعـة  أسـهم  رفـع  عـى  يعمـل 

لديهـم، وهـو مـا يعني السـيطرة عـى جزء 

مـن حصـة السـالح للغـرب وحلفائه.

"داعـش"  محاربـة  معـارك  سـتفقد   .5

الحاضنة الشـعبية لهـا، وذلك مـن خالل دخ 

ول كثـري مـن مقاتـي الجيـش الحـر تحـت 

عبـاءة داعـش للثـأر مـن الـروس والنظـام، 

ومـا عمليـة قتـل ضابـط رويس عـى يـد 

الدفـاع  وزارة  بيـان  حسـب  "داعـش"، 

الروسـية، إال بطاقـة دعـوة للهـؤالء املقاتلن 

صفوفهـم. إىل  لالنضـام 

أخريًا، إن انتصار روسـيا سـيجعل دواًل كثرية 

تعيـد التفكري بوالئهـا لألمريكيـن وأوروبا، 

وأولهـم أوكرانيـا واليونـان، وسـيكون لذلك 

تبعـات كثـرية عـى تشـكل القـوى العامليـة 

وخرائطهـا االقتصاديـة ملئة عـام مقبلة.

سيناريو المعارضة

سيناريو النظام

اسـتطاع النظـام إعـادة سـيطرته عـى بلدة 

نبـل والزهـراء وبعض القـرى املحيطـة بها، 

عتـان  وقريـة  درعـا  إىل  بعدهـا  لينتقـل 

بالتحديـد، مـع غطـاء قصـف جـوي رويس 

ليسـيطر  سـاعة،   48 مـن  ألكـر  اسـتمر 

عليها وسـط تريبـات أن مقاتـي املعارضة 

هنـاك بصـدد االسـتعداد السـرجاعها، دون 

أن يوقـف النظـام إلقـاء جـام غضبـه عـى 

معضميـة الشـام ومدينـة داريـا.

وهـذا يشـري إىل أن النظـام يريـد تحقيـق 

املؤجـل  جنيـف،  ألجـل  رسيعـة  مكاسـب 

حتـى 25 مـن شـباط الجـاري، مـن خـالل 

اسـراتيجيته املفاجئة مـع إدراكه أنه ال ميكن 

االحتفـاظ بهـذه املدن لعـدم توفـر املقاتلن 

لسـان  بـه عـى  الـذي رصح  األمـر  لديـه، 

األسـد يف متـوز 2015، رغـم الدعـم الهائل 

مـن قبل امليليشـيات الشـيعية املختلفـة التي 

هـي األخـرى بدأت تسـأم من حـرب مل تقدم 

لها إال خسـائر برشيـة ومل تعـد التعويضات 

تغطيها. املاليـة 

التـي مهـدت  األخـرى  العوامـل  نهمـل  وال 

وهنـا  النظـام،  بيـد  املـدن  هـذه  سـقوط 

نقصـد دخـول املعارضـة مبجـال التجـارة 

والنزاعـات الداخليـة، إضافـة إىل أطاعهـا 

إدلـب  مبحافظـة  لهـا  كيانـات  بإقامـة 

مدفوعـة بدعـم إقليمـي، وامتهـان االبتـزاز 

مصالـح  بسـبب  اإلقليميـة  والضغوطـات 

بالسـالح. املمولـن 

أعتقـد أن النظـام سـيحاول خلخلـة الوضع 

الـزور  لديـر  سـيتفرغ  نجـح  وإن  بإدلـب، 

وبعدهـا مناطـق اإلدارة الذاتية، التـي يعتقد 

مدراؤهـا أن األمريكيـن والـروس حلفاؤهم، 

مـع  تتحالـف  ال  العامليـة  القـوى  أن  رغـم 

رقعـة  عـى  تسـتخدمها  وإمنـا  ميليشـيات 

املصالـح  ألجـل  بهـا  وتضحـي  املصالـح 

نفسـها، واألسـد حجـره أقـوى مـن هـؤالء 

الذيـن اعتـربوا بـدالء بوقـت مـا عن األسـد، 

وقـد ينتهـي دورهـم قريبًـا.

خرج الحاج عثمان من منزله قبل ثالثة أيام، متوجًها من قريته كفرنايا في ريف 
حلب الشمالي الغربي، مروًرا باعزاز إلى دارة عزة ثم إلى وجهته األخيرة في حي 

الفردوس بمدينة حلب، في رحلة قد تستغرق أياًما أخرى.

الحاج عثمان من 
قرية كفرنايا في 
ريف حلب الشمالي
شباط 2016
)عنب بلدي(
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خاليا نائمة وتدريٌب على االغتيال.. 

من وراء العبوات الناسفة في إدلب؟ 

طارق أبو زياد - إدلب

عدة تفجريات بالعبوات الناسـفة، شـهدتها 

القليلـة  األشـهر  خـالل  إدلـب  محافظـة 

املاضية، واسـتهدفت قيـادات ومقاتلن يف 

فصائـل املعارضـة، مـا شـكل تخوفًـا من 

انتشـارها بشـكل أوسـع، ووصل األمر إىل 

مرحلـة أصبـح من الـروري إيجـاد حل 

لها. نهـايئ 

تنظيم "الدولة" أبرز المنفذين
مكتـب  مسـؤول  تفتنـاز،  اليزيـد  أبـو 

اإلعـالم العسـكري يف حركة أحرار الشـام 

اإلسـالمية، وجه أصابع االتهـام إىل تنظيم 

"الدولـة"، معتـربًا أنه املسـؤول عن 80% 

مؤخـرًا،  حصلـت  التـي  التفجـريات  مـن 

وخاصـة يف إدلـب املدينـة واألوتوسـراد 

الـدويل.

"تـم  إنـه  بلـدي  لعنـب  تفتنـاز  وقـال 

الكشـف مؤخرًا عـن مقر لتجهيـز العبوات 

عقـب  رساقـب،  مدينـة  يف  وصناعتهـا 

حـدوث انفجـار يف املدينـة، وقـال "بعـد 

الذهـاب إىل مـكان االنفجار، تبـن أنه مقر 

للتصنيـع، ووجـد بداخله جثـة املدعو )أبو 

البصـري حمـود(، وهـو معـروف مببايعته 

التنظيـم، وتـم إلقـاء القبض عى شـخص 

إسـعافه". بعـد  آخر 

واعرف الشـخص الـذي اعتقلتـه الحركة، 

لتنظيـم  يتبعـان  والخليـة  املعمـل  أن 

باألمـوال  ميدهـم  كان  الـذي  "الدولـة"، 

وأردف  وتفجريهـا،  العبـوات  لصناعـة 

الشـام  ألحـرار  العسـكرية  القيـادات  أن 

الرئيـي،  الهـدف  هـم  النـرصة  وجبهـة 

وال مانـع مـن اسـتهداف جميـع املقاتلن، 

بالنسـبة  مرتـدون  بالنهايـة  "فهـم 

اليزيـد. أبـو  بحسـب  لداعـش"، 

النصرة تتهم الخاليا النائمة لـ "ثوار 
سوريا" 

يف  األمنيـن  أحـد  خـوام،  أميـن  اعتـرب 

"الخاليـا  أن  النـرصة،  جبهـة  صفـوف 

سـوريا  ثـوار  لجبهـة  التابعـة  النامئـة" 

تقـوم  إدلـب،  بريـف  الزاويـة  جبـل  يف 

العسـكرية  الفصائل  باسـتهداف سـيارات 

طريـق  عـن  الزاويـة  جبـل  منطقـة  يف 

العبـوات.

وقـال خـوام "تأكدنا مـن األمر مـن بعض 

أهـايل بلـدات الجبـل، فقد تحدثـوا عن نية 

جـال معـروف )قائـد جبهة ثوار سـوريا 

املنحلـة( االنتقـام ملـا حصل لـه يف الجبل، 

وخصوًصـا مـن جبهـة النـرصة، لتوليهـا 

مرحلـة قتالـه وإخراجه مـن املنطقة".

محمـد بـدر، مـن أهـايل قريـة أبديتـا يف 

ثـوار  جبهـة  مـع  وعمـل  الزاويـة،  جبـل 

سـوريا سـابًقا، قـال إن هـدف الخاليا هو 

اسـتهداف شـخصيات محـددة بطلـب من 

والتـي  الدميوقراطيـة"،  "سـوريا  قـوات 

"تضـم أشـخاًصا تابعن لجـال معروف، 

وهـي عـى صلـة مبـارشة مـع املخابـرات 

األمريكيـة، مـا يجعـل األمـر خطـرًا عـى 

املعارضـة". قياديـن يف 

لكـن التواصل مـع جبهة ثوار سـوريا للرّد 

عـى هـذه االدعـاءات تعـذر، عـى اعتبار 

أّن الجبهـة تفككـت نهائيًـا، بعـد معـارك 

مسـتمرة مع جبهة النـرصة يف كانون األول 

مـن عـام 2014، بينـا انقطـع الظهـور 

لزعيمهـا، جـال معروف. اإلعالمـي 

عمالء تابعون للنظام السوري
عـالء الدين غـريوايت، املسـؤول األمني يف 

فيلـق الشـام، قال إن نظام األسـد أنشـأ ما 

يسـمى "حركـة تطهـري إدلـب وريفهـا"، 

بلـدة  يف  منهـا  األوىل  الـدورة  وخـّرج 

شمسـن بريـف حمـص، وحـر تخريج 

إدلب. محافـظ  الـدورة 

وأوضـح غـريوايت أن الـدورة مؤلفـة مـن 

أكـر مـن 300 شـاب مـن إدلـب وريفها، 

ومـن مهامهـا اغتيـال القيـادات الثوريـة 

والعسـكرية عـن طريـق العبوات الناسـفة 

و"اللواصـق"، األمـر الـذي يتقاطـع مـع 

بيانـاٍت وزعهـا النظـام اللتحـاق موظفـي 

املؤسسـات الحكوميـة يف حـاة وحمـص 

املعسـكر. بهذا 

محمـد الصبيـح، مـن أهـايل مدينـة إدلب، 

يعتقـد أن بشـار األسـد لديـه الكثـري مـن 

مـن  ومعظمهـم  املدينـة،  يف  املخربيـن 

النسـاء، لذلك يسـهل عليهم التحرك وزراعة 

وأضـاف  وتفجريهـا،  الناسـفة  العبـوات 

لعنـب بلدي "برصاحـة الواقـع األمني لدى 

جيـش الفتـح متسـاهل جـًدا، وميكنـك أن 

تفعـل مـا تريـد دون أن يشـعر أحـد".

واعتـرب الصبيـح أن األهـداف التي يسـعى 

النظـام لتفجريهـا يف إدلـب ال تنحرص يف 

فئـة معينة "فكل الشـعب السـوري بنظره 

مجرمـون، لذلك هو يسـعى دامئًـا للتفجري 

يف األسـواق والتجمعات التـي تحوي عدًدا 

الناس". مـن  كبريًا 

ما الحل؟
يف  القيـادي  الخـوام،  أميـن  وتابـع 

بلـدي،  عنـب  إىل  حديثـه  "النـرصة"، 

كافـة  يف  األمنيـة  الجهـات  أن  وأوضـح 

عـن  للكشـف  جاهـدة  تسـعى  الفصائـل 

منفـذي هـذه التفجـريات، مؤكـًدا أن األمر 

ومبراقبـة  اسـتخباراتية"  "بطريقـة  يتـم 

الطرقـات وتوقيف كل شـخص يشـتبه به.

لكنـه أشـار إىل أن هـذه الخطوات ليسـت 

"فنحـن  املشـكلة  عـى  للقضـاء  كافيـة 

أول مـن عمـل بهـا ضد قـوات األسـد، ومل 

يسـتطع إىل اآلن إيقافنـا، لذلك هـي مهمة 

صعبة ويجـب العمل عليها بشـكل جدي".

مـن جهتـه، اعتـرب عمـر العبـي، القائـد 

العسـكري يف فصيـل أجنـاد الشـام، أنـه 

مـن الصعـب إلقاء القبـض عـى املنفذين، 

أن  شـخص  أي  بإمـكان  "ببسـاطة  ألنـه 

يحمـل السـالح ويشـري مـواد التفجـري 

ونصـح  تدقيـق"،  أو  مسـاءلة  أي  دون 

سـياراتهم  بتبديـل  املعارضـة  فصائـل 

العسـكرية بأخـرى صغرية، وحـرص عمل 

السـيارات العسـكرية يف املعارك واملناطق 

املغلقـة. العسـكرية 

لكـن سـكان املنطقـة يعتقدون أنـه ميكن 

ببسـاطة إيقـاف التفجـريات، عـن طريـق 

املتفجـرة  املـواد  مصـادر  إىل  الوصـول 

يشـرونها،  الذيـن  التجـار  ومتابعـة 

إذا كانـت الفصائـل تعمـل  والتدقيـق مـا 

وتصنـع هـذه العبـوات، وهـذا مـا يذهـب 

إليـه سـامل الحمـوي، مـن سـكان رساقب، 

وأكّـد "سـنصل إىل الفاعلـن إذا تـم األمر 

ومدروسـة". رسيـة  بطريقـة 

محافظـة إدلـب شـهدت قرابـة 30 تفجريًا 

لعبوات ناسـفة خـالل الشـهرين املاضين، 

وأسـفرت عـن مقتـل العديـد مـن مقاتي 

ورغـم  فيهـا،  بارزيـن  وقـادة  املعارضـة 

"جيـش  عليهـا  أقـدم  التـي  التشـديدات 

الفتـح" يبقـى الخوف مـن العبـوات يخيم 

عـى فصائـل الشـال السـوري.

توزيع مياه 
الشرب في 

معضمية الشام 
25 كانون األول 

 2015
)عنب بلدي(

الطريق الدولي 
بالقرب من مدينة 
سراقب في ريف 
إدلب

3 شباط 2015
)عنب بلدي(

هنا الحلبي - عنب بلدي

بعـد مثانيـة أشـهر عـى اغتيـال الشـيخ مـازن قسـوم، 

القيـادي العسـكري والرشعي البارز يف فيلق الشـام وأحد 

مؤسسـيه، مل ينجـح القضـاء يف محاكمـة قاتليـه، رغـم 

تعـرّف فيلق الشـام عـى هويتهـم وإلقاء القبـض عليهم.

واعتقـل املتهمـون الثالثـة بإطـالق النار عى الشـيخ 

متـوز   25 يف  براقـب،  الصناعيـة  املنطقـة  يف 

يتبعـون  أنهـم  حينهـا  ناشـطون  وتناقـل   ،2015

األقـىص". "جنـد  لفصيـل 

وبحسـب شـيخ بارز يف إدلب ومقرب من قيـادات فيلق 

الشـام )فضل عـدم نرش اسـمه(، فإن الفيلـق متكن من 

اعتقالهـم "بعـد تتبّع السـيارة التـي نفذت بهـا العملية 

وتعميـم رقمها وأوصافهـا عى القبضات الالسـلكية".

"تدخلـت النـرصة فـور اعتقالهـم كوسـيط )عـى أنها 

القـوة التنفيذيـة لجيـش الفتـح(، ألخـذ األرسى لحـن 

ترتيـب املحاكمـة"، وفق الشـيخ، الـذي أضـاف "ولكن 

ُعلـم الحًقا أن املتهمـن مل يكونوا يف السـجن أبًدا خالل 

الثانية أشـهر السـابقة".

مـازن قسـوم كان طالـب علـم ومقاتل، ويصفه الشـيخ 

بأنـه "كان يتكلـم عـى منابر املسـاجد ضـد املناهجة" 

عـى حد تعبـريه، ويقصـد باملصطلح أتباع فكـر تنظيم 

القاعـدة يف بالد الشـام.

وقال ناشـطون بعيـد مقتله إن قسـوم اغتيـل بحجة أنه 

كان مـن أتبـاع جال معروف، لكن الشـيخ قـال "مع أن 

هذا غـري مثبت وال توجـد أي محكمـة حكمت ضده".

وتابـع الشـيخ "بعـد شـهرين من عمليـة االغتيـال تبن 

أنـه التوجـد محاكمة أصـاًل، فشـكلت لجنة ثالثيـة، أحد 

قضاتهـا محايـد )عبدالله املحيسـني( واآلخـر من طرف 

فيلـق الشـام، الشـيخ أحمد علـوان، وهو الرشعـي العام 

)الشـيخ  األقـىص  والثالـث مـن طـرف جنـد  للفيلـق، 

مهـدي عبد الـرزاق(".

بأنـه  معلـاًل  املحيسـني  انسـحب  أشـهر  ثالثـة  "بعـد 

ال يسـتطيع الحكـم يف هـذه القضيـة يك يبقـى عـى 

الحيـاد"، وفـق روايـة الشـيخ، الـذي قـال إنـه ميتلـك 

التفاصيـل. هـذه  حـول  صوتيـة  تسـجيالت 

لجنـة  نحـو شـهرين، كونـت  الشـيخ "منـذ  وأوضـح 

خاسـية برئاسـة أبو الحـارث املرصي، تضم شـيًخا من 

النـرصة إىل جانـب مهـدي عبـد الـرزاق وأحمـد علوان، 

وقاض خامس، واسـتمرت اللجنـة باسـتدعاء القتلة ملدة 

شـهرين وعدة أيـام، وهـم ال يحرون ألسـباب وحجج 

واهيـة، حتـى انسـحب مؤخـرًا )قبـل أيـام مـن إعـداد 

التقريـر( ثالثـة قضـاة منها".

مـن جهتـه اتهـم "بيطـار"، وهـو لقـب لناشـط مدين 

مقـرب من مـازن قسـوم، قياديًا يف جنـد األقىص يدعى 

"أبـو الفـاروق"، بعمليـة االغتيـال، مؤكـًدا أن "جميـع 

أثبتـت تورطـه يف الجرميـة، وأقـر  القرائـن والدالئـل 

عنـارص الجنـد الثالثـة بـأن )أبـو الفـاروق( أعطاهـم 

األوامـر باعتقـال وقتـل قسـوم".

)مـرصي  القـايض  أن  بلـدي  عنـب  "بيطـار"  وأفـاد 

الجنسـية( طلب يف محكمة جيـش الفتح "مـرارًا" مثول 

القيـادي "أبو الفـاروق" أمام املحكمـة، "إال أن قيادة جند 

األقـىص العامة رفضـت تقدميه… وعليه رفـض القايض 

اسـتمراره بالقضيـة لعدم وجـود أداة تنفيذيـة للمحكمة 

قـادرة عـى جلـب املطلوبـن"، وكان ذلك أواخـر كانون 

الثـاين مـن هذا العـام، وفًقـا لروايـة بيطار.

مـازن قسـوم مـن أهـايل قريـة كفـر بطيـخ يف ريـف 

إدلـب، وهـو مـن مؤسـي فيلـق الشـام وقائـد لـواء 

سـهام الحـق، وقتـل والـده يف نيسـان 2014 عـى يد 

تنظيـم "الدولـة اإلسـالمية" بـزرع عبـوة ناسـفة تحت 

سـيارته، كـا قـى شـقيقه قبـل عامـن يف معـارك 

مطـار أبـو الظهـور العسـكري يف املحافظـة.

ثمانية أشهر على اغتيال مازن قسوم و"قتلته أحرار"
مازن قسوم 

القيادي 
العسكري 

والشرعي في 
فيلق الشام

http://www.enabbaladi.org/archives/64759
http://www.enabbaladi.org/archives/64757
http://www.enabbaladi.org/archives/64759
http://www.enabbaladi.org/archives/64757
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جمال إبراهيم  - درعا

شـهدت عـدة قـرى يف محافظة درعـا مؤخـرًا موجات 

نـزوح كبـرية إىل مناطـق أكـر أمًنـا واسـتقراًرا، عقب 

اسـتهداف الطريان الرويس للتجمعات السـكنية بشـكل 

مكثـف، وتزامًنـا مع سـيطرة قوات األسـد عـى مدينة 

الشـيخ مسـكن وبلدة عتـان شـال درعـا، يف إطار 

حملة عسـكرية واسـعة تشـهدها املحافظة.

ووفـق مـا رصـد ناشـطو درعـا، فـإن مـا يزيـد عـن 

1200 غـارة جوية تعرضـت لها قـرى املحافظة، خالل 

شـهري كانـون األول وكانـون الثـاين، اسـتهدف مـن 

خاللهـا النظـام السـوري وحليفتـه روسـيا، تجمعات 

إبطـع،  الغربيـة، صيـدا،  الغاريـة  املدنيـن يف قـرى 

الشـيخ مسـكن، وغريها من القرى والبلـدات املجاورة.

وأفـاد املواطـن أبـو محمـد، النـازح مـن بلـدة الغارية 

الغربيـة، أن القصـف الـرويس اسـتهدف قسـًا كبريًا 

مـن البنيـة التحتيـة للبلـدة، مبا فيهـا املواقـع الخدمية 

مـا  امليـداين،  البلـدة  ومشـفى  كاملـدارس  والصحيـة 

اضطـره إىل النـزوح مـع عائلتـه باتجـاه بلـدة صيـدا 

املجاورة، ال سـيا بعـد أن تعرض منزلـه ألرضار مادية 

كبـرية جـراء سـقوط برميـل متفجـر يف محيطه.

وقـال أبو محمـد إنه توجـه مـع عائلته إىل منـزل أحد 

أقربائـه يف بلـدة صيـدا، يف الوقـت الـذي تنترش فيه 

مئـات العائـالت النازحة عـى أطراف طرقهـا بحثًا عن 

مـأوى، عازيًا كثافة النازحن إىل خروج ماثل لسـكان 

قـرى علـا والصـورة والغاريتـن الرشقيـة والغربيـة 

باتجـاه املناطـق اآلمنـة نسـبيًا، يف ظل اكتظـاظ هذه 

سـابقة،  فـرات  يف  إليهـا  لجـأوا  بنازحـن  املناطـق 

وشـكلوا فيهـا تجمعـات برشيـة كثيفـة، غالبيتهم من 

مدينـة درعا وبلـديت النعيمـة وخربـة غزالة.

وحـول دور املؤسسـات اإلغاثيـة يف إيـواء النازحـن 

وتقديـم العـون الـالزم لهـم، أوضـح محمـد أبازيـد، 

الناشـط اإلغايث يف درعـا، أن معظم املنظـات اإلغاثية 

األزمـة  مواجهـة  إىل  تسـعى  املحافظـة،  يف  العاملـة 

الحاصلـة باإلمكانيـات املتوفـرة، يف ظـل نـزوح أعداد 

هائلة من سـكان بعض املناطق السـاخنة مـن منازلهم، 

هـذه  وتعمـل  املجـاورة.  واملناطـق  السـهول  باتجـاه 

املنظـات، وفـق أبـا زيـد، بتنسـيق كبـري فيـا بينها 

عـى محاولـة سـد احتياجـات جميـع أولئـك النازحن 

مـن مـأوى وطعـام ورشاب وتدفئـة.

وأضـاف الناشـط اإلغـايث "رغم الجهـود املبذولـة، إال أن 

العديـد مـن النازحـن مايزالـون يعيشـون يف ظـروف 

صعبـة، نظرًا لكثافة عددهم، والذي بلغ بحسـب دراسـات 

ميدانيـة تقديريـة نحـو 80 ألـف نسـمة، يف ظـل نقص 

الدعم الالزم، وغالء األسـعار، وظروف الشـتاء القاسـية".

مـن جهتـه، طالـب مجلـس محافظـة درعـا، يف بيان 

موقـع  يف  الرسـمية  صفحتـه  عـرب  أصـدره  رسـمي 

"فيسـبوك"، املجتمع الدويل بالوقوف عند مسـؤولياته 

اإلنسـانية والعمـل عـى تنفيـذ القـرار 2254، الصادر 

عن مجلـس األمن، والـذي يتضمن إيقاف إطـالق النار، 

املنظـات  مناشـًدا  املدنيـن،  الهجـات ضـد  ووقـف 

بواجباتهـا  بالقيـام  اإلنسـانية  والهيئـات  الحقوقيـة 

اإلنسـانية، مـن خـالل تقديـم يـد العـون للمواطنـن، 

ووقـف "االنتهـاكات الصارخـة" بحـق اإلنسـانية.

أزمـة النـزوح يف درعا، ترافق مـع اسـتمرار العمليات 

العسـكرية شـالها، ونيـة قـوات األسـد مـع حليفتـه 

روسـيا توسـيع رقعة سـيطرتها عـى الطريـق الدويل 

والعاصمـة دمشـق،  األردنيـة  الحـدود  الواصـل بـن 

وسـط حديـث عـن مصالحـات قـد تتـم يف البلـدات 

الواقعـة عليـه، مثـل إبطـع وداعل.

نازحو درعا على أعتاب الـ 100 ألف

سيرين عبد النور - أورفا
   

يبيـع  سـوري  وهـو  عمـر،  يقيـم 

"الحشـيش" يف أورفـا، داخـل غرفة يف 

أحـد فنـادق املدينـة، وقـد التقتـه عنـب 

بلـدي يف مكان عام، وقـال إنه كان يعمل 

حالقًـا يف وقـت سـابق، إال أنـه نـادرًا ما 

"باسـتثناء  حاليًـا،  غرفتـه  مـن  يخـرج 

بعض املشـاوير القليلة إلحضار البضاعة 

وتخزينهـا"، عـى حـد وصفـه.

املخـدرات،  مـن  كميـة  عمـر  ويسـتلم 

موزعـة عـى عـدة أكيـاس كل حسـب 

غرامـات  عـرشة  يحـوي  منهـا  وزنـه، 

وأخـرى 25 غراًمـا مـن املـواد املخدرة، 

أصدقائـه  عـى  يعتمـد  أنـه  موضًحـا 

لــ  بضاعتـه،  تسـويق  يف  الشـباب 

إىل  ونصـل  أرسع  وقـت  يف  "نبيعهـا 

فضـاًل  املدينـة،  يف  أوسـع  مناطـق 

عـن تخفيـف الخطـر األمنـي وتقليـل 

عـدد  زيـادة  خـالل  مـن  الشـبهات 

املوزعـن". الشـباب 

الحشيش "للكيف"
يـرّص عمـر عـى أن تجـارة الحشـيش 

"غـري مؤذيـة"، ويقـول ضاحـًكا "لو 

وزعنـا  كنـا  النـاس  نـر  أن  نريـد 

فهـي  وهريوئـن(،  )كوكائـن  بـودرة 

ا`لتجـار منـه  إذ طلـب  أكـر ربًحـا"، 

توزيـع "البـودرة"، لكنه رفـض خوفًا 

عى حياة النـاس، "فالحشـيش للكيف 

أمـا البـودرة تسـبب اإلدمـان واملوت"، 

تعبريه. حـد  عـى 

عنـب بلـدي التقـت مـع حسـن، وهـو 

الهاشـمية  سـوق  يف  يعمـل  سـوري 

مـن  أصنـاف  رواج  وأوضـح  بأورفـا، 

املخـدرات عـى حسـاب غريهـا، معتربًا 

تعاطيًـا  األكـر  هـو  "الحشـيش  أن 

املدمنـن  أغلـب  يطلـب  إذ  وانتشـاًرا، 

أسـعارها  لرخـص  املـادة  السـورين 

األصنـاف". باقـي  مـع  مقارنـة 

مـن  غرامـات  عـرشة  سـعر  ويـراوح 

الحشـيش بـن 90 و100 لـرية تركيـة، 

بينـا يتجاوز سـعر الكمية نفسـها من 

الهريوئـن حاجـز 1200 لـرية تركيـة، 

حسـن. وفق 

ورغـم الجهـود التـي تبذلهـا الحكومـة 

املخـدرات،  ترويـج  ملكافحـة  الركيـة 

أنهـا تبقـى "قـارصة" عـن تـاليف  إال 

املشـكلة، بحسـب وصف حسـن، وعزا 

ذلـك لعـدة أسـباب أهمهـا أن املروجن 

يتعاملـون داخـل التجمعـات السـورية، 

يف املناطـق واألحيـاء الفقـرية، "وهـي 

الـريك  البوليـس  عيـون  عـن  بعيـدة 

ومعزولـة عنـه بحاجـز اللغـة".

أربع فئات تعمل في "تجارة 
الحشيش"

تجـارة  يف  العاملـن  حسـن  وصّنـف 

الحشـيش، إىل أربـع فئات، عى رأسـها 

الكبار"،  التجار األساسـيون "املعلمـون 

الذيـن ال يظهـرون مطلًقـا ومعظمهـم 

مـن األتـراك، ويعملـون يف هـذا املجال 

منـذ فـرة طويلـة، وميولـون التجـارة 

ويحصلـون عـى األربـاح فقـط، عـى 

وصفه. حـد 

الفئـة الثانيـة بحسـب حسـن تسـمى 

عقـد  يتـوىل  مـن  وهـم  "املحركـن"، 

الثالثـة  تتـوىل  بينـا  الصفقـات، 

املهربـن،  مـع  التنسـيق  "الحويصـة" 

واسـتالم وتسـليم البضائـع وتقسـيمها 

وتوزيعهـا عـى "املروجيـن الصغار"، 

الرابعـة ويوزعـون املـادة  الفئـة  وهـم 

بدورهـم بحسـب مناطقهـم وزبائنهـم.

املـواد  مـن  عديـدة  أصنـاف  وتنتـرش 

املخـدرة بـن السـورين يف أورفا، وفق 

حسـن، وتقّسـم املواد بحسـب تأثريها 

عـى الجسـم إىل ثالثـة أصنـاف، املواد 

واملسـكنة  "الكبتكـو"،  مثـل  املنشـطة 

)املثبطـة( مثـل الكودايـن، واملورفين، 

وامليتـادون، بينـا يصنف "الحشـيش" 

املهلوسـة. املـواد  ضمن 

"الكيف والحشيش"
ينهش جسد المجتمع السوري

في أورفا التركية

بعيًدا عن جمال وهدوء مدينة أورفا التركية، ذات الطابع الريفي البسيط، تشهد أزقة المدينة وحاراتها تجارة نشطة للمواد المخدرة، 
والتي أضحت مصدر رزق لعشرات الشباب السوريين. ويعتمد "الزبائن" على مصادر متنوعة لتأمين "الحشيش"، هرًبا من واقعهم المتردي 

في مدن غريبة ذات تكاليف مرتفعة.

تجارة الحشيش 
والدخان في 

أورفا 

4 شباط 2015
)عنب بلدي(

يخـى أنس، وهـو مدرس سـوري يف مدينة 

بالجرميـة  السـورين  ارتبـاط  مـن  أورفـا، 

والعنـف واملخـدرات بعيًدا عـن بالدهم، وقال 

"يكفينـا ما دمرته الحـرب فينـا وببلدنا، ملاذا 

يـرص البعض عـى قتـل بقايا الـروح؟".

الشـاب، الـذي يُـدرّس اللغة العربية اشـتىك 

"الشـبهة  مـن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف 

بالشـباب  لحقـت  التـي  السـيئة"  والسـمعة 

"بعـض  أن  معتـربًا  املدينـة،  يف  السـوري 

الشـباب املسـتهر يجلـب الشـك بخصـوص 

السـورين".

وحـّذر أنس من "خطـورة السـكوت عن هذه 

األمـور، التي قـد تتفاقم أرضارهـا إذا وصلت 

املخـدرات إىل املراهقـن واليافعـن، وأصبح 

مـن السـهولة مبـكان حصـول الطفـل الذي 

ال يتجـاوز عمـره 12 عاًمـا عليهـا مـن بائـع 

بسـطة عـى حافـة الطريق".

تركيـا  الجـو يف  السـوري وصـف  املـدرس 

بـ "املشـجع عـى التعاطـي"، عازيًا السـبب 

"لكـرة الضغـوط النفسـية التـي تفرضهـا 

الغربـة والبطالة، فضاًل عن اليـأس واإلحباط 

والخـوف مـن املسـتقبل الـذي ينتـاب جميع 

هنا". السـورين 

واعتـرب معظـم مـن التقتهـم عنـب بلـدي أن 

الشـباب السـوري ينقصه االهتـام والرعاية، 

مـن الجمعيـات املعنيـة والجهـات املسـؤولة 

عنهـم يف تركيـا، الفتـن إىل "رضورة تدارك 

مـن  قلـة  لجـوء  بعـد  وخاصـة  األوضـاع، 

األفـراد إىل الرقـة، مـا يطرح خطـر تفيش 

الجرميـة بـن السـورين عـى نطاق واسـع 

املقبلة". السـنوات  خـالل 

وتسـتمر تجارة املخـدرات من خالل شـبكات 

خاصة، أسسـت طرقًـا لنقلها من سـوريا إىل 

تركيـا، بحسـب تقاريـر الحكومـة الركيـة، 

التـي ضبطـت أكـر مـن مـرة خـالل الفرة 

املاضيـة، مـواد وحبوبًا مخدرة عـى حدودها 

سـوريا. مع 

الناشـطن  بحسـب  القلـق،  يثـري  مـا  لكـن 

السـورين، أن غالبيـة أطـراف هـذه التجارة 

حاجتهـم  يسـتغلون  التجـار  ألن  سـوريون 

املاديـة، إذ تـوزع املـواد بعد تهريبهـا عى يد 

%70 منهـم سـوريون. مروجـن 

األسـاء  مـن  العديـد  أن  الناشـطون  وذكـر 

املعروفـة، ذاع صيتهـا يف تجـارة املخـدرات 

ومنهـا، "أبـو يوسـف مرسـن"، و"القـزق 

ممتـدة  لديهـم شـبكات  وأصبـح  الديـري"، 

مـن أورفا إىل مرسـن، واسـطنبول، وإزمري، 

والعديـد مـن املـدن الركيـة األخـرى.

"الشباب المستهتر
يجلب السمعة السيئة"

www.enabbaladi.org/archives/64747
http://www.enabbaladi.org/archives/64754
http://www.enabbaladi.org/archives/64754
http://www.enabbaladi.org/archives/64754
http://www.enabbaladi.org/archives/64754
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مصابو الحرب..

طبقة "مسحوقة" تتزايد أعدادها في الغوطة الشرقية
 هيثم بكار - الغوطة الشرقية  

تلمـع مقلتـا الطفل أحمد ذي الــ 12 ربيًعـا، مع تراكم 

الدمـوع فيهـا، وهو يحاول تنـايس أمله بشـجاعة بعد 

فقدانـه طرفيه السـفلين، إثر صاروخ محمـل بالقنابل 

العنقوديـة، أطلقتـه قـوات األسـد مـن قواعدهـا التـي 

تحـارص مدن وبلـدات الغوطـة الرشقية.

أحمـد هـو واحـد مـن آالف األطفـال واملصابـن الذين 

خلـف القصـف يف أجسـادهم عاهـات مسـتدمية، إذ ال 

تـكاد مـآذن جوامـع الغوطـة الرشقيـة تـؤذن لصـالة 

املغـرب، معلنـًة نهاية يـوٍم داٍم جديـد، إال ويغيب تحت 

الـرى جثامـن عدد مـن أهلهـا، بينـا يعيـش بعض 

مـن قـدر لهـم النجـاة من مـوت محقـق كأحمـد، عى 

كـراٍس متحركـة، إن توفرت.

ومـن هـذا الواقـع، وجـدت بعـض املؤسسـات التـي 

تعنـى برعايـة ذوي االحتياجـات الخاصـة، طريًقا إىل 

مصـايب الغوطة، وحاولـت رعايتهم صحيًـا وتزويدهم 

دوري،  بشـكل  ومتابعتهـم  الطبيـة  باملسـتلزمات 

الحـرب  ظـل  يف  اليوميـة  معاناتهـم  مـن  للتخفيـف 

والحصـار وتـردي الواقـع الطبـي يف الغوطـة.

العاملـة يف  الجرحـى  لرعايـة  الوفـاء  مديـر جمعيـة 

الغوطـة، نعـان العمر، تحـدث لعنب بلدي عـن أهمية 

رعايـة املصابـن ذوي اإلعاقـات الدامئـة يف املنطقـة، 

وقـال إن الجمعيـة أنشـئت كمثيالتهـا من أجـل رعاية 

املصابـن نتيجة القصف العشـوايئ شـبه اليومي عى 

مـدن و بلـدات الغوطة.

وزاد القصـف مـن عـدد اإلصابات بشـكل كبـري، وفق 

العمـر، وأوضـح أن أعـداد املسـجلن لـدى الجمعيـة 

مصابًـا،   243 إىل  وصلـت  الجـاري،  شـباط  حتـى 

منهـم فاقـدو البـرص أو األطـراف، ومنهـم مـن يعاين 

شـلاًل جزئيًـا أو كليًـا، بل تعـدى ذلك لـدى البعض إىل 

اجتـاع إعاقـات مختلفـة.

أعداد مصابي الحرب في تزايد مستمر
ذوي  لرعايـة  عافيـة"  "ملسـة  جمعيـة  وأحصـت 

االحتياجـات الخاصة، عـدد املعّوقن بإصابـات الحرب 

يف الغوطـة الرشقيـة، واملسـجلن لديهـا حتـى نهايـة 

.2015 عـام 

مديـر الجمعيـة، زيـن الديـن العطـار، أوضـح لعنـب 

بلـدي أن حـاالت إعاقـات الشـلل الحـريك، وصلت إىل 

500 حالـة، بينـا وثقـت الجمعيـة 1200 حالـة بر، 

وبلـغ عـدد اإلعاقـات املؤقتـة ألفـي حالة.

وتطـرق العطـار إىل أعـداد املعوقن خلقيًـا )منغويل، 

شـلل دماغـي، تخلـف عقـي( ووثقـت الجمعيـة ألف 

حالـة، يف حـن متلـك الجمعيـة قوائم بأسـاء 1500 

حالـة مـن كبـار السـن املقعدين.

"ملسـة عافيـة" سـجلت قرابـة 125 حالـة بـر جديدة 

يف دومـا وحدهـا، نتيجة اشـتداد القصف عـى األحياء 

السـكنية خـالل الفرة املاضيـة، وفق العطـار، وأوضح 

أن الجمعيـة ترعـى 230 حالـة ألطفـال يعانـون مـن 

إعاقـات جسـدية، مـن أصـل 350 طفـاًل منهـم صـم 

وبكـم وآخـرون يعانون مـن إعاقـات أخرى.

الجمعيات تسعى وسط معوقات كثيرة 
تأمـن  إىل  الغوطـة  يف  املعنيـة  الجمعيـات  سـعت 

نعـان  وأكـد  األطـراف،  ملبتـوري  صناعيـة  أطـراف 

العمـر أن لديهـم 150 حالـة بحاجـة لركيـب طـرف 

صناعـي )قـدم(، مشـريًا إىل أنـه "بإمكانيات بسـيطة 

أنهـا  اآلن، ورغـم  أطـراف حتـى  ركبنـا تسـعة  جـًدا 

ليسـت باملواصفـات املطلوبـة، لكنها جيـدة يف ظروف 

الحصـار مـع قلـة املـواد التـي يصنـع منهـا الطـرف 

الصناعـي".

جيـدة  رعايـة  لتأمـن  الجمعيـات  توجـه  ويعـرض 

للمصابـن، العديـد من الصعوبـات واملعوقات، وسـط 

قلة املـوارد املتاحة، بحسـب زيـن الدين العطـار، وقال 

إن املعوقـن يعتـربون الرشيحـة األضعـف يف هـذه 

الظـروف الصعبـة، موضًحـا أن سـبب تفاقـم حالتهم 

الصحيـة "يعـود لصعوبة تأمـن األدوية واملسـتلزمات 

لهم". الطبيـة 

يف  دوريًـا  املريـض  متابعـة  الجمعيـات  وتحـاول 

منزلـه، وتقديـم االستشـارات الطبيـة من خـالل أطباء 

بسـلل  وعائلتـه  املصـاب  تـزود  كـا  اختصاصيـن، 

غذائيـة ومسـاعدات ماليـة أحيانًـا، ملا يالئـم وضع كل 

مصـاب، وفـق العطـار.

أنشـئت هذه الجمعيات بإمكانيات بسـيطة ومتواضعة، 

ومبسـاعدة األهـايل )تربعـات عينيّـة وماديّـة(، وفـق 

القامئـن عليهـا، وتسـعى إلعانـة املصاب ومسـاعدته 

ملواجهـة أعبـاء الحيـاة يف الغوطـة الرشقية.

ويضطـر كادر جمعيـة "ملسـة عافية"، بعد اسـتهداف 

مقرهـا يف الغوطـة مـن قبل الطـريان الحـريب، مطلع 

العـام الجـاري، وتدمريه بشـكل كامل، للعمـل يف مقٍر 

مؤقـت جديـد، يف محاولـة ملسـاعدة الحـد األدىن مـن 

مصـايب الحـرب، بحسـب مديرهـا، الذي وصـف هذه 

"املسـحوقة". بـ  الرشيحة 

مصابو الحرب 
في الغوطة 
الشرقية 
7 شباط 2016 
)عنب بلدي(

جودي عرش - حمص
   

عـدد  أن  حمـص  صحـة  مديريـة  أكـدت 

"اإلنتانـات  حـاالت  لجميـع  الوفيـات 

حـاالت،  خمـس  بلـغ  العلويـة  التنفسـية 

تشـمل جميـع أنـواع اإلنفلونـزا، مبـا فيها 

الخنازيـر". أنفلونـزا 

وأوضـح تقرير صـدر عن املديريـة، يف 31 

كانـون الثـاين املـايض، أن معظـم الوفيات 

هم أشـخاص لديهم أمـراض مزمنة تضعف 

مناعتهم، بينـا بلغ عـدد املصابن أصحاب 

الحالة املسـتقرة 145 شخًصا.

وتقوم املديرية، بحسـب التقرير، بإجراءات 

تبدأ بـدورات للعاملـن يف القطاع الصحي 

للتعامـل مـع املـرىض، وتوزيـع لقاحـات، 

عالجيـة"  ومنافـس  "معـازل  وتوفـري 

للحاالت الشـديدة، وجلسـات رذاذ، وتقديم 

عقـار "تاميفلـو" مجانًـا لجميـع الحاالت، 

حتـى يف مشـايف القطـاع الخاص.

تقريـر "صحـة حمـص" جـاء بعـد أيـام 

الجنـدي،  حسـان  مديرهـا،  نفـي  عـى 

وجـود إنفلونزا الخنازيـر يف املدينة، وقال 

لوكالـة األنباء الرسـمية )سـانا(، إن جميع 

الحـاالت التـي دخلـت إىل مشـفى "األهي 

التخصـي" يف حي الزهـراء ال متلك هذا 

املـرض، خصوًصا بعد إرسـال العينات إىل 

مديريـة الصحـة وفحصها.

الدكتـور جـال عيـد، عضو مجلـس إدارة 

ترصيحاتـه  تناغمـت  األهـي،  املشـفى 

يف  املحليـة  املواليـة  الصفحـات  إلحـدى 

أن  معتـربًا  الجنـدي،  نفـي  مـع  املدينـة، 

وجود حـاالت مصابة بالفـريوس "محض 

أشـخاص  ثالثـة  وأن  أكـر"،  ال  إشـاعات 

توفـوا يف املشـفى، وصفـت حالتهـم بــ 

"التهـاب رئـوي حـاد".

بسـبب  تـويف  أحدهـم  أن  عيـد  وأوضـح 

قدومه إىل املشـفى متأخـرًا، والثاين أصيب 

بإنتـان رئـوي شـديد، والثالـث كان طفاًل 

عمـره 15 عاًمـا، وهو مصاب بشـلل رباعي 

ناجـم عـن ضمـور دماغـي منـذ طفولته، 

ضعيفـة  باألسـاس  جسـده  مقاومـة  وأن 

و"بآخر عمـره"، مشـريًا إىل أن جميع هذه 

الحاالت تشـكو مقاومة ضعيفـة وأي حالة 

"رشـح" عـادي قـد تـؤدي إىل الوفاة. 

اكُتشفت حالتها لكن "الصحة" 
نفت

إحـدى ضحايـا اإلنفلونـزا، سـيدة توفيـت 

يف مشـفًى خـاص داخـل مدينـة حمـص، 

الشـهر الفائت، بعد تشـخيص أحـد األطباء 

بإصابتهـا بالفـريوس املسـبب للمرض.

وتحدثـت عنـب بلـدي إىل "م. ف"، ابنـة 

املتوفـاة، وقالـت إن والدتهـا عانـت مـن 

إىل  إثـره  نقلـت  رسيـع،  صحـي  انهيـار 

مشـفًى يف املدينـة، لتمكـث فيـه مـدة ال 

يف  خاللهـا  دخلـت  يوًمـا،   20 تتجـاوز 

مبـرض  حالتهـا  "وشـخصت  غيبوبـة، 

أدى إىل وفاتهـا  الخنازيـر، مـا  إنفلونـزا 

رسيًعـا".

اكتشـاف حالة السـيدة املصابة جـاء رسيًعا 

من الطبيـب املختـص يف املشـفى، ورّصح 

بـه وفـق تقريـر إىل مديرية الصحـة، لكن 

املديريـة نفت بدورهـا ما جـاء يف التقرير، 

وشـّخصت حالتها بأنها مصابـة بـ "التهاب 

رئـوي حاد"، بحسـب "م.ف".

وتابعت الشـابة "عقب الوفـاة، قرأت تقرير 

مديرية الصحـة، وجاء فيـه أن التهابًا رئويًا 

حاًدا سـبب ثقوبًـا يف الرئتن، مـا أدى إىل 

وفاتهـا رسيًعـا… منعنـا مـن الدخـول إىل 

غرفـة والـديت أو االقـراب منهـا لتوديعها، 

مـا يؤكـد أن هـذا التـرصف هـو محاولـة 

لوقايتنـا مـن العـدوى، والحـد من انتشـار 

املـرض يف مدينـة حمص".

حي الوعر مهدد بـ "كارثة"
إنفلونـزا  وبـاء  انتشـار  مـن  تخـوف 

البالـغ عـدد  الوعـر،  الخنازيـر، يف حـي 

سـكانه نحـو ربـع مليون نسـمة، ال سـيا 

يف ظـل النقـص الحـاد لألدويـة، وعـدم 

الالزمـة. اللقاحـات  وجـود 

أبـو  الدكتـور  إىل  بلـدي  عنـب  وتحدثـت 

املجـد الخالـدي، من مشـفى الوعـر، وقال 

"نحن متخوفـون حًقا من انتشـار إنفلونزا 

الخنازيـر، خصوًصا يف ظـل رفض النظام 

إدخـال اللقاحـات إىل الحـي، فالفـريوس 

يتحـول كل عـام، ويلزمه لقاحات تتناسـب 

مـع تحـول شـكله، كـا نخـى انتشـار 

الوبـاء بسـبب دخـول وخـروج األهايل من 

وإىل الحـي بأعداد كبرية يف ظـل الهدنة".

حالة وفـاة طالـت امـرأة يف األربعن من 

العمـر يف الوعـر خـالل الشـهر الجاري، 

بحسـب الخالـدي، الـذي أكـد حالـة وفاة 

سـوابق  دون  "حدثـت  الحالـة،  هـذه 

بالرشـح،  شـبيهة  وأعـراض  مرضيـة 

قصـور  وسـببت  األعـراض  وتسـارعت 

تنفـس حـاد، وأغلـب االختالطـات تشـري 

الرئـة". ذات  مـرض  إىل 

الكـوادر الطبيـة يف الحي أرشفـت بدورها 

عـى حملـة توعيـة يف املـدارس ومراكـز 

إنسـانية"  "كارثـة  لــ  تجنبًـا  اإليـواء، 

ميكـن حدوثهـا، وفًقا للطبيـب، وأردف "ال 

منلـك يف الحـي املحـارص مخـربًا مختًصا 

لتشـخيص فـريوس H1N1 بدقـة، كا أن 

التحليـل الواجـب إجـراؤه )PSR( ال يجرى 

وبتكاليـف  دمشـق  العاصمـة  يف  سـوى 

جـًدا". باهظة 

مـن  كانـت  الوعـر  يف  التوعيـة  حمـالت 

خالل التعريـف بطرق الوقايـة كالكامات 

وغسـل األيـدي ومراجعة قسـم اإلسـعاف 

الحـرارة  كارتفـاع  أعـراض  حـدوث  عنـد 

واحتقان البلعـوم واآلالم العضليـة، إضافة 

إىل منـع االختـالط والتقبيـل عند السـالم، 

الخالـدي "سـنحاول بأقـىص مـا  وتابـع 

منلـك تفـادي كارثـة برشيـة قـد تحصـد 

حيـاة اآلالف مـن املحارصيـن".

النظـام  مـع  هدنـة  دخـل  الوعـر  حـي 

السـوري أوائـل كانـون األول مـن العـام 

الفائـت، ومـا يـزال يعـاين انعداًمـا للمواد 

الطبيـة واإلسـعافية، خاصـة السـريومات 

واللقاحـات، رغـم وعود األمـم املتحدة بحل 

قريـب لهـذه األزمـة.

إنفلونزا الخنازير "يضرب" حمص.. وتخوف من 

"كارثة" في الوعر
إنفلونزا الخنازير بات الوباء األكثر تداواًل على لسان األهالي في سوريا، ال سيما بعد إصابات رصدتها وسائل إعالمية موالية، وتأكيدات 
مسؤولي القطاع الصحي بوقوعها، ووفاة عدد ممن حملوا الفيروس المسبب لها )H1N1(، خمسة منهم من مدينة حمص وحدها.

سنحاول بأقصى 
ما نملك تفادي 
كارثة بشرية قد 

تحصد حياة اآلالف 
من المحاصرين

صورة تعبيرية )إنترنت(

http://www.enabbaladi.org/archives/64740
http://www.enabbaladi.org/archives/64740
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الطاقة البديلة ومستقبل سوريا    
السوريون خارج الشبكة.. هل يتحول االضطرار إلى اختيار؟

حنين النقري - عنب بلدي 

مؤقتـة  حلـول  أنهـا  للبعـض  بـدا  ولـن 

الحـرب،  بانتهـاء  إليهـا  الحاجـة  سـتنتهي 

رمبـا تكـون الحاجـة الفعليـة للعمـل بهـا 

سـتبدأ مـع نهاية الحـرب، والحديـث هنا عن 

وسـائل توليـد الطاقـة والخدمات األساسـية 

التـي بـرع فيهـا السـوريون كحلـول بديلة 

لتوليـد طاقـة مسـتدامة، وهـو أمـر يتوافق 

مـع حـركات عامليـة يتزايـد عـدد املؤيديـن 

 off the( لهـا باسـتمرار للتخي عن الشـبكة

grid(، وتوليـد الطاقـة الالزمـة لـكل منـزل 

بتكاليـف أقـل وأمـان بيئـّي أكـرب.

خسائر قطاع الطاقة الكهربائية
يعـد قطـاع الطاقـة الكهربائيـة مـن أكـر 

القطاعات ترًرا يف سـوريا بسـبب الحرب، 

ويعطـي ترصيح وزير الكهربـاء يف حكومة 

العـام  منتصـف  خميـس،  عـاد  النظـام، 

املايض، صـورة عنـه، إذ قّدر قيمة الخسـائر 

املبـارشة يف قطـاع الكهرباء بــ 215 مليار 

لـرية سـورية، واألرضار غـري املبـارشة 800 

لرية. مليـار 

بينـا أشـار معاونـه نضـال قرموشـة عـن 

خطط "لتعـايف" الشـبكة الكهربائية بتكلفة 

81 مليـار دوالر من عـام 2016 إىل 2030، 

وهـو مثـن الوقـود الـالزم لتوليـد الطاقـة 

التقليديـة واملتجـددة، باإلضافة لــ 20 مليار 

دوالر لتنفيـذ االسـتثارات.

بعيـًدا عـن خميـس وقرموشـة واملخططـات 

طويلـة األمـد، وبعيـًدا عـن ميزانيـات الدول 

التـي تحتاجهـا، مثـة العديـد مـن التجـارب 

الطاقـة  صعيـد  عـى  والبسـيطة  الناجحـة 

البديلـة يف املناطـق املحررة، والتي سـتكون 

أفضـل مبـردود أكـرب بالتأكيـد، لـو أتيحـت 

كاملـة،  ومعـدات  طبيعيـة  ظـروف  لهـا 

بحسـب مشـغليها.

بطارية.. شاحن.. "انفيرتر" وطاقة 
شمسية

الغوطـة الرشقيـة  أبـو سـليان مـن  العـم 

كهربائيـات،  ورشـة  صاحـب  عاًمـا(،   58(

ليـس لديـه جديـد يضيفـه، فهـو يسـتخدم 

أدوات باتـت شـائعة لدى معظم السـورين: 

البطاريـة والشـاحن و"االنفريتـر" وخاليـا 

أنهـا  الجديـد  لكـن  الشمسـية،  الطاقـة 

موجـودة لديـه منـذ مـا يزيد عـن عرشة 

أعـوام، يـرشح أبـو سـليان "مـن خالل 

عمـي يف ورشـة كهربائيـات كان لـدي 

واالبتـكار، ومـن  التجريـب  دوًمـا حـب 

يدخـل إىل منـزيل كان يشـعر بذلك عى 

الفـور".

ألـواح  منظومـة  سـليان"  "أبـو  لـدى 

شمسـية منـذ سـنوات، يعتمدهـا لتوليـد 

بطاريـات  وشـحن  كهربائيـة  طاقـة 

السـيارات الكثـرية لديه، وعن السـبب يف 

لجوئـه لذلـك يقـول "كان منـزيل أشـبه 

مبزرعـة، لـدّي حقـل أمـام بيتـي، وبـر 

شمسـية  وطاقـة  مياهـه،  عـى  أعتمـد 

متـدين متـى شـئت بالكهربـاء، وحطـب 

أخزنـه للتدفئـة، مولدة وكميـات كبرية من 

الوقود، كنت أسـتطيع االسـتقالل مبنزيل 

عـن الشـبكة كليًـا عندمـا أرغـب بذلـك".

الغوطـة منـذ  أبـو سـليان مـن  خـرج 

ثالثـة أعـوام بعـد أن دّمـر منزله بشـكل 

كامـل، لكنـه يأمـل العـودة إليـه وبناءه 

عـى النمـط ذاتـه مـن جديـد، "أعتقـد 

أن التجهيـزات التـي كنـُت أهيـئ منـزيل 

بهـا مـن أكـر مـا نحتاجـه اليـوم حتى 

يف األماكـن الخاضعـة لسـيطرة النظام، 

ميكـن  وال  متقلبـة  األيـام  تريـن  كـا 

مـن  بـد  وال  السـتقرارها،  االطمئنـان 

اتخـاذ االحتياطـات التـي تكفل لإلنسـان 

الخدمـات،  انقطـاع  عنـد  اسـتمراريته 

مـن  يحّصلـه  الـذي  للتوفـري  باإلضافـة 

الشمسـية". الطاقـة  يعتمـد 

هـذا ويذكـر معهـد ليفانت للدراسـات أن 

سـوريا تعتـرب مـن أنسـب بلـدان العامل 

ملشـاريع الطاقة البديلة، وتتميز بسـطوع 

العـام  دائـم عـى مـدار  شـمي شـبه 

مبعدل 300 يوم سـنويًا، مبـردود 2300 

الكيلومـر  يف  السـاعة  يف  واط  كيلـو 

املربـع الواحد، فيا يعّد مسـتوى األشـعة 

الشمسـية يف سـوريا يف املرتبـة الثانيـة 

العربية. الـدول  بـن 

الرياح.. الكنز المهدور
أثبتـت دراسـات نرشهـا معهـد ليفانـت 

املرتبـة  يف  مصنفـة  حمـص  مدينـة  أن 

الريـاح  السـتمرارية  عامليًـا  السادسـة 

الدامئـة فيهـا، وعـى الرغـم مـن هـذه 

األخـرى  املزايـا  مـن  والعديـد  امليـزة، 

للمناخ يف سـوريا، ال نجد اسـتفادة منها 

لخفض تكاليـف توليد الكهربـاء املتزايدة 

والتـي تعتـرب مـن أعـى املعـدالت عامليًا.

سـامي القرجـي )27 عاًما( خريـج إدارة 

أعـال من جامعـة حلب، هو من الشـباب 

السـورين الذيـن دفعهـم سـوء الظروف 

إىل التفكـري خـارج الصنـدوق، ومـن هنا 

كانـت فكرتـه باسـتغالل طاقـة الريـاح 

يف توليـد الكهربـاء بإمكانيـات بسـيطة 

منزلية. ومعـدات 

مـن "موتـور" غسـالة قدميـة، وأنابيـب 

وقـت  يف  وعمـل  وجهـد  بالسـتيكية، 

لتوليـد  مروحـة  سـامي  صنـع  الفـراغ 

الكهربـاء ملنزله يف كفرنبـل، ويف حديث 

إىل عنـب بلـدي يقـول إن الرابـط بينـه 

وبـن توليـد الكهربـاء هـو قلقـه عـى 

مصالـح النـاس وتفكـريه املسـتمر بهم، 

تولـد  مـن  هـي  "الحاجـات  ويضيـف 

األفـكار لنبتكـر مـا يتـدارك احتياجاتنـا 

يك نرتقـي بالعيش، وافتقادنـا للكهرباء 

الفكـرة  ببـايل  ولّـد  منطقتنـا  يف 

الواقـع". تحسـن  يف  للمسـاعدة 

مل تكـن الصعوبـات التي واجهت سـامي 

مـن قبيـل توفـري مـواد بنـاء للمروحـة 

بقـدر مـا كانت يف إقنـاع أصحـاب املهن 

ويوضـح  ملسـاعدته،  احتاجهـم  الذيـن 

الفكـرة،  بنجـاح  أقنعهـم  أن  عـّي  "كان 

بالنهايـة بحاجـة ملخرطـة وحـداد  فأنـا 

لبناء هيـكل املروحـة، باإلضافـة إىل ذلك 

الدينمـو  إيجـاد  يف  صعوبـة  واجهتنـي 

الـذي سـتحركه املروحـة ليقـوم بتوليـد 

دينمـو  تعديـل  عـى  فعملـت  الكهربـاء 

ليتـالءم مـع مـا أريـد".

مروحة بـ 35 دوالًرا
بسـيطة  ومبـواد  دوالًرا   35 بتكلفـة 

اسـتطاع سـامي بناء منـوذج ميـّد منزله 

بكهربـاء مجانيـة، تكفـي لتشـغيل تلفاز 

صغـري وجهـاز اإلنرنـت وإنـارة دامئة، 

الجاهـزة  املروحـة  "سـعر  ويضيـف 

وهـو  دوالر،   1100 يتجـاوز  بالسـوق 

السـبب الذي دفعنـي ملشـاركة مخططها 

مـع مـا يزيـد عـن 50 شـخًصا لتنفيذها 

مـن جديـد، وأعتقـد أن أصعـب مـا قـد 

يواجههـم هـو إيجـاد الدينمو املناسـب".

يجـري سـامي حاليًـا تجارب لالسـتفادة 

مـن طاقـة الجاذبيـة، إذ يـرى أنهـا أكر 

والطاقـة  الريـاح  طاقـة  مـن  اسـتدامة 

املنـاخ،  لتقلبـات  الخاضعتـن  الشمسـية 

ويضيـف أن هنـاك العديـد مـن النـاذج 

األخـرى لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة مـن 

بدائـل يف محيطه "فمثاًل هناك أشـخاص 

اسـتخالص  مـن  الكهربـاء  يولـدون 

الهيدروجـن مـن املـاء، أو توليدهـا مـن 

الحيوانـات  فضـالت  مـن  امليثـان  غـاز 

والقامـة، لكـن هذه التجـارب خطرة جًدا 

وبحاجـة لظـروف آمنـة، باألمـس احرق 

شـاب أثنـاء تجربـة لتخزين غـاز امليثان 

برميـل". يف 

يـرى سـامي أن الطاقـة البديلـة حاجـة 

"ملحة" لسـوريا مـا بعد الحـرب، خاصة 

مـع األفـكار الكثرية التـي تولـدت نتيجة 

"يجـب  ويضيـف  الصعبـة،  للظـروف 

األفـكار  يجمـع  مـكان  هنـاك  يكـون  أن 

ويتيـح  الخصـوص،  بهـذا  املرتبطـة 

للشـباب املهتمـن بالطاقة البديلـة تبادل 

حلـول  إىل  لنصـل  والتجـارب  الخـربة 

مثـى". 

كـر،  وغريهـا  سـليان،  وأبـو  سـامي 

منـاذج بدأت بشـكل فـردي إال أنها أخذت 

تلبيتهـا  مـع  متزايـًدا  انتشـاًرا  تالقـي 

لحاجـات النـاس وفـق الظـروف املتاحة 

االبتـكارات  هـذه  سـتكون  فهـل  لهـم، 

متهيـًدا ملسـتقبل أكـر صلـة مـع الطاقة 

املسـتدامة؟

مروحة لتوليد 
الكهرباء عن 

طريق الرياح
22 تشرين 

الثاني 2015
)فيسبوك(

سامي القرجي يعد مروحة لتوليد 
الكهرباء عن طريق الرياح - 22 تشرين 

الثاني 2015 - )فيسبوك(

بين التحسر على الماضي واأللم لما يجري في الحاضر، لن يكون التفكير بالمستقبل وتكاليفه ترًفا، أمام ما نراه من دمار كامل للبنى التحتية 
والفوقية في معظم المدن السورية، ومع معرفتنا السابقة بما دفعته شعوب أخرى من أثمان إلعادة إعمارها.

وتبرز اليوم، في المناطق المحررة غالًبا، نماذج لصناعة الحياة من الموت، والتغلب على الظروف المعيشية السيئة بأساليب "ذكية".

Out-off-grid
يعـرّب مصطلـح "بيـوت خـارج الشـبكة" Out-off-grid عـن بيوت مسـتقلة 

متاًمـا عـن خدمـات املرافق العامـة املقدمة مـن قبـل الحكومة، وقـادرة عىل 

توليـد الطاقـة الالزمـة لهـا مـن كهربـاء وغـاز واسـتخراج للميـاه وخدمات 

الـرف الصحـي والتدفئة.

ويكـون االعتـامد يف هـذه الحالة عىل مـوارد الطاقة املسـتدامة بشـكل كيل، 

كطاقـة الرياح وامليـاه والطاقة الشمسـية، باإلضافة لتحويـل النفايات لطاقة 

وإعـادة تدويرها، وتـرى مجلـة الطاقـة املنزليـة Home Power Magazine أن 

املعيشـة خارج الشـبكة باتـت الخيار األنسـب للجميع مع تزايـد تكلفة املرافق 

العامـة، ونـدرة املوارد غـري املتجـددة يف الكرة األرضيـة كالنفط.

100 ألـف شـخص يف بريطانيا يعيشـون اليـوم خارج الشـبكة، باإلضافة إىل 

مليـون شـخص يف أمريـكا، وتتزايـد هـذه األعـداد مـع الكثري مـن الحمالت 

الهادفـة العتامد أسـاليب العيش خـارج الشـبكة يف البلدان الناميـة ملا توفره 

مـن حلـول اقتصاديـة لتأمـني الطاقـة، ومنهـا حملـة "الطاقـة إلفريقيـا" 

لتأمينهـا ملا يزيد عـن 600 مليون إنسـان محرومني منها يف القارة السـمراء.

سامي القرجي

من خالل عملي في 
ورشة كهربائيات 

كان لدي دوًما حب 
التجريب واالبتكار، 

ومن يدخل إلى 
منزلي كان يشعر 

بذلك على الفور
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حذام زهور عدي 

يف املؤمتـرات التـي ُعقـدت مـن أجـل 

األمـم  عليهـا  أرشفـت  والتـي  سـوريا، 

)النظـري(  الخـالف  كان  املتحـدة، 

يتمحـور حـول مصـري األسـد، وكانـت 

املفاوضـات تنحرص يف جنيـف 1 حول 

كيفية إخـراج مرحلة االنتقال السـيايس 

دون إحـداث انهيـار بالدولـة واملجتمع. 

أخـذت  قـد  اإلرهـاب  فكـرة  تكـن  ومل 

أبعادهـا بعـد، ال عـى أرض الواقـع وال 

يف املباحثـات السياسـية الدولية، وخرج 

املجتمعون منـه بصيغـة توافقية تحقق 

للمؤمتـر.  رسـموها  التـي  األهـداف 

لكـن النظـام وداعميـه أفشـلوا تنفيذه، 

)الغـرب  الـدويل  املجتمـع  وتجاهـل 

قراراته، واسـتمرت  األمريكية(  بقيادتـه 

طاحونة العنف تطحن أجسـاد الشـعب 

املسـكن، الـذي ثـار مـن أجـل حريتـه 

وكرامتـه ومـا كان يـدري أنـه سـيحرر 

العـامل كلـه بدمائـه.

األسـدي  النظـام  ركـب   2 جنيـف  يف 

حجـة اإلرهـاب، بعـد أن سـمح لـه، إن 

مل نقـل صنعـه، بالتمدد ليخيـف العامل 

إدانتـه،  عـن  توجههـم  ويحـرف  بـه 

ففشـل املؤمتـر وانتهى منذ اليـوم األول 

أواًل.  اإلرهـاب  والحجـة: 

أمـن  عـى  حرصـه  بسـبب  فاألسـد 

بلـده والعـامل لـن يـرك الكـريس قبـل 

القضـاء عـى اإلرهـاب! وبالطبـع فإن 

حلفـاءه شـنوا حملـة إعالميـة جامعـة 

أواًل.  اإلرهـاب  شـعار  تحـت  مانعـة 

فقـد  السـوري،  الشـعب  أصدقـاء  أمـا 

اكتفـوا بترصيحات تسـتنكر وحشـيته 

أو صغـري  وتخلصـه مـن جـزء كبـري 

مـن سـالحه الكيـاوي، لكنهـم كانـوا 

يتحركون سياسـيًا تحت شـعار: األسـد 

فاقـد الرشعيـة والبـد مـن اإلطاحـة به 

حتـى ينتهـي اإلرهـاب. 

النظـام ومـن معـه مبارسـة  اسـتمر 

واصطنـاع  والقتـل  التهجـري  سياسـة 

خاليـاه  وحـرك  داخليًـا،  الكـوارث 

اإلرهابيـة النامئـة خارجيًـا، وتعمد ترك 

أدلة تشـري إليـه دون أن تدينـه قانونيًا، 

وأرعـب أصدقاء الشـعب السـوري بها، 

وُعقـدت لقاءات ومؤمتـرات يف القاهرة 

وموسـكو واألسـتانة وفيينا 1 وفيينا 2 

لإلجابـة عـى سـؤال: مـن أواًل؟ األسـد 

أم اإلرهـاب؟ وجالـت طائـرات التحالف 

العاملـي تقصـف إرهـاب داعـش، لكـن 

هـذه  متـدد  زيـادة  كانـت  النتائـج 

الداعـش واسـتمرار األسـد يف سـلطته 

الرببريـة. 

أعـاد مـن يسـمون "أصدقـاء الشـعب 

إىل  وتوصلـوا  حسـاباتهم،  السـوري" 

فكـرة للتسـوية، لِـَم ال يكـون اإلرهـاب 

واألسـد مًعا واملعركة العسـكرية باتجاه 

باتجـاه  السـيايس  والعمـل  اإلرهـاب 

باإلعـالم  يُسـّوق  بـدأ  وهكـذا  األسـد. 

الغـريب والعاملـي ويف اللقاءات شـعار 

متـواٍز"،  بشـكل  واألسـد  "اإلرهـاب 

كـا  الرشعيـة،  عـن  الحديـث  وغـاب 

أخفيـت الوثائـق التـي نُـرشت سـابًقا 

باإلرهـاب  األسـد  قـوات  عالقـة  عـن 

والكيـاوي وغريه، واشـتد هذا القصف 

اإلعالمـي بعـد إرهـاب باريـس وتهديد 

أملانيـا وبلجيـكا، وعملت اآللـة اإليرانية 

والروسـية عـى اإليحـاء للعـامل بأنه ال 

ميكـن محاربـة اإلرهـاب إال بالتعـاون 

املوجـودة  "القـوة"  فهـو  األسـد،  مـع 

عـى األرض والتـي ميكـن اسـتثارها 

أصـوات  وتربـت  اإلرهـاب،  ملحاربـة 

الشـعب  ملعسـكر  االنتسـاب  تدعـي 

السـوري، تدعـو للقبـول مدة أشـهر به 

حتـى ال تنهـار الدولة، ثـم زادت فطلبت 

القبـول بـه ملرحلـة انتقاليـة مدتها 18 

شـهرًا، وتحدثت عـن إمكانيـة التصالح 

والنظـام  املسـلحة  املعارضـة  بـن 

لتشـكيل جيـش يقاتـل اإلرهـاب عـى 

األرض، وسـتقوم الـدول الكربى مبهمة 

الجمـع بـن املعارضة والنظام األسـدي 

للتوصـل إىل تحقيـق ذلـك الهـدف.

لكـّن التدخل الـرويس بأحدث أسـلحته 

يـرك  مل  املحروقـة  األرض  وبسياسـة 

التسـوية،  تلـك  ملثـل  حتـى  فرصـة 

بالتنسـيق  جـًوا  طائراتـه  وأرصت 

مـع القـوات اإليرانيـة أرًضـا أن تتهـم 

وتـربر  باإلرهـاب،  املسـلحة  املعارضـة 

لنفسـها اإلبـادة التامـة لهـا وملـا تدعيه 

لهـذا  املدنيـة  الشـعبية  الحاضنـة  أنـه 

اإلرهـاب. وبعـد أن حققت قيـادة بوتن 

مكاسـب أرضيـة تظاهـرت بالعمل عى 

موافقتهـا  خـالل  مـن  سـيايس  حـل 

عـى قـرار مجلـس األمـن 2254، الذي 

سـحب الكثـري من مكاسـب جنيـف 1، 

وأوهمت الشـعب السـوري بأنهـا تحمل 

الحـل الـذي ينهـي مأسـاتهم ويعطيهم 

شـيئًا ما، شـيئًا شـبيًها مبا ثاروا ألجله، 

األمريكيـن  نـاورت وأوحـت لزمالئهـا 

أنهـا جـادة مبـا تعرضـه، لكـن عليهـم 

أن يدفعـوا املعارضـة السـورية للذهاب 

3، دون أن تُعفـي الشـعب  إىل جنيـف 

املسـكن مـن صـاروخ واحـد أو تـرك 

عائلـة واحـدة تنـام يف منزلهـا قريـرة 

. لعن ا

ذهبـت املعارضـة بعـد متّنـع وبعـد أن 

ظنـت أنها قطعـت الزواريـب والصخور 

يف  البوتينيـة  السياسـة  أعدتهـا  التـي 

الوعـود  بكـذب  تفاجـأ  ومل  طريقهـا، 

يريـدون  بأنهـم  لكنهـا فوجئـت  فقـط 

الكارثيـة  اإلنسـانية  الحـاالت  مقايضـة 

باالعـراف ببقاء األسـد والسـكوت عى 

جرامئـه كلهـا، وتوقيع صك االستسـالم، 

أمـا أصـوات طائراتهـم وقنواتهـم فقـد 

لعلعـت بشـعار جديـد، األسـد أواًل… ثم 

بعد تثبيته واسـتمراره ، نحـارب اإلرهاب 

ونتفـق عـى أمـور إصـالح النظـام!

قـال  أيًضـا  السـوري  الشـعب  لكـن 

التـي  الكـوارث  مـن  بالرغـم  كلمتـه، 

أوقعـوه بهـا، وما زالـوا، ورفـع أبناؤه 

الالفتـات التي متثـل الضمري السـوري 

أصـدق متثيـل: الشـعب يريـد إسـقاط 

النظـام، الشـعب يريـد محاكمة األسـد 

ونظامـه عى إراقة دم كل طفل وشـاب 

وامـرأة ورجـل، عـى كل روح أزهقـت 

بالبحـر أو بالـربد أو الجـوع أو تحـت 

الـردم أو يف السـجون، عـى أصـوات 

املغتصبـات والحرائـر اللـوايت باعهـن 

كجواري يف أسـواق نخاسـة حزب الله 

وأسـياده، أجـل األسـد أواًل ولكـن كـا 

يريـد الشـعب السـوري وليس روسـيا 

وإيـران وصمـت األمريكيـن. 

ترى، ما الذي يجمع بني منظمة مجتمع مدين 

فاعلة ولديها مستوى مقبول من الشفافية، 

ومنظمة مجتمع مدين أخرى فاعلة فقط 

يف الفساد أو يف استجالب متويل من كل 

فجًّ عميق عىل مشاريع من كل شكل ولون: 

تعزيز التعاون بني املزارعني السوريني من 

مختلف األطياف عرب تنويع أنواع العلف املقدمة 

للدجاج يف املداجن السورية يف مناطق املواالة 

واملعارضة، متكني الصحفيني السوريني من 

خلق منصة ملخاطبة الرأي العام يف جنوب 

رشق آسيا، ورشة عمل حول مستويات التدفق 

املعاكس للعنف يف مختلف مناطق الراع 

وتأثريات ذلك عىل نويّات املجتمع األهيل.

ترى، ما الذي يجمع بني كاتب سوري كردي 

يصف نفسه بأنه دميوقراطي، وبني ميليشيا 

قمعية تعاونت أو هادنت يف أقل تقدير نظاًما 

قمع السوريني بصفة عامة واألكراد بصفة 

خاصة طيلة عقود. وقمعت هي أكراًدا آخرين 

خالفوها منهجها وأسلوبها وتوجهاتها.

ترى، ما هو املشرتك بني ناشطة نسوية سورية 

تعترب نفسها معارضة لنظام البطش األسدي، 

وبني "نسوية" سورية ذات موقف مائع تجاه 

هذا النظام، أي ذات موقف مائع تجاه الذي 

يعتقل سوريات أو يختطفهن كوسيلة ضغط 

ويعذبهن ويغتصبهن ويقصفهن ويقتلهن 

ويهجرهن.

ترى، لَِم يتفق "دميوقراطيون" من منابت 

أقلوية مختلفة عىل رغبتهم يف إفناء تيارات 

اإلسالم السيايس وأنصارها وحتى املناطق 

التي قد تكون لهم فيها بضع من شعبية. وملاذا 

يضمر كرث منهم عداء لإلسالم بنسخته السنّية 

تحت واجهة من عداء لإلسالم السيايس.

ترى، كيف يتشارك أكرثويون من اتجاهات 

فكرية مختلفة يف رغبتهم بإقصاء أبناء األقليات 

من املشهد السيايس والثقايف، بل ومن كل ما 

يتعلق بالفضاء العام يف بالدنا السعيدة.

ترى، ملاذا يؤيد فلسطيني من الضفة الغربية 

وقومي عريب من تونس نظاًما قتل من 

الفلسطينيني أكرث مام قتلت إرسائيل. واستخدم 

ضدهم من تكتيكات الحرب ما مل تستخدمه 

إرسائيل يف أشد اعتداءاتها املتكررة همجية.

ميكن اإلجابة عن هذه األسئلة إذا عرفنا 

ما الذي يجعل فصيلني سلفيني جهاديني 

يتعاونان ويتحدان يف مواجهة فصيل إسالمي 

غري سـلفي أو فصيل محيل غري إسالمي رغم 

أن ذات الفصيلـني يخوضان معركة إفناء بكل 

معنى الكلمة يف سـاحة أخرى غري بعيدة عن 

ساحة تعاونهام.

مالذ الزعبي 

أخوة المنهج
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أحمد الشامي

ماذا يفعل جيش االحتالل الرويس يف حلب 

وشامل سوريا؟ هل األمرييك يف وارد مواجهة 

الوحش املافيوي عىل الرتاب السوري؟ من يفكر 

بعقلية الحرب الباردة يظن أن ما يربحه الرويس 

يخرسه األمرييك وبالعكس.

الحرب الباردة ونظام القطبني صارا وراءنا، 

ومن يشكك يف ذلك فلينظر لالحتالل األمرييك 

للعراق الذي كان يتوجب النظر إليه، مبنطق 

الحرب الباردة، كـ "تجاوز أمرييك" يستوجب 

أن يدعم الروس قوى املقاومة العراقية فهل هذا 

ما حصل؟

قبل العراق، إبان الغزو األمرييك ألفغانستان قام 

الروس مبساندة ودعم القوات األطلسية، ومازال 

األمريكيون يتلقون اإلسناد اللوجستي من قبل 

جريان أفغانستان من الجمهوريات املسلمة 

بغطاء من "موسكو".

يف العـراق، اتخذ الروس موقًفا أكرث حيادية 

من موقـف الرئيس الفرنيس حينها "جاك 

شـرياك". صحيح أنهم مل يقدموا الدعم للقوات 

الغربيـة الغازية لكن هذه القوات التي دخلت 

من "الكويت" مل تكن أساًسـا بحاجة لدعم 

من أحد.

يف النهاية، صب الغزو األمرييك يف مصلحة 

إيران املتحالفة مع الروس وأضعف تركيا العدو 

التاريخي واملنافس األزيل لروسيا وإليران. 

العدوان األمرييك عىل العراق مل يفشل، بل إنه 

نجح يف كل أهدافه، أقلها األهداف الحقيقية 

وليس تلك التي تم تقدميها لذر الرماد يف 

العيون.

هدف األمرييك من غزو العراق كان ذبح 

"السنة" بسخاء وتوريطهم يف حروب عبثية 

يكونون وقودها وضحاياها يف الوقت ذاته، 

وهو ما تم فعله. إضافة إىل ذلك نقل "اليانيك" 

الحرب إىل أرض "العدو" السني، وهو ما نجح 

فيه أيًضا بداللة تحول كل مدن السنة تقريًبا إىل 

"غراوند زيرو" مطابقة ألطالل مركز التجارة 

العاملي، مع أعداد من الضحايا بنسبة ألف مسلم 

مقابل كل أمرييك قتل يف الحادي عرش من 

أيلول 2001.

مع ذلك، كان هناك من يواجه "املارينز" يف 

العراق فمن كان وراء هؤالء؟ 

الدعم الضئيل الذي تلقته الفصائل التي قاتلت 

األمريكيني يف العراق مل يكن كافًيا بأي شكل 

من األشكال لجعل األمريكيني يرحلون أو 

يعرتفون بالهزمية، لكنه كان كافًيا إلقالق 

راحة العم "سام" ورفع كلفة االحتالل قلياًل. 

األمريكيون مل يرحلوا ألن "القاعدة" هزمتهم، 

ولكن ألن الشعب األمرييك مل يرد أن يدفع فلًسا 

واحًدا إلعامر العراق الذي دمره السفاح "بوش 

الصغري" وأكمل "أوباما" تخريبه وتسليمه 

إليران.

من دَعَم الفصائل التي أسمت نفسها "مجاهدة" 

كانت الدول اإلقليمية التي ترى يف النفوذ 

الفاريس خطًرا عليها وهي السعودية وتركيا.

نظام األسد كان يلعب، كعادته، عىل الحبلني، 

مع إيران يف لبنان و"ضدها" نظريًا يف العراق، 

ويف النهاية أتت لعبته العراقية ملصلحة الويل 

الفقيه. نظام "بشار" هو مثل "الزوجة املارقة" 

أو األصح كالعاهرة، يتناوب عليها الزبائن وهم 

كرث وكل يشء بثمنه.

بعدما استهلكت إيران نظام العصابة حتى 

النخاع، جاء دور الزبون الرويس ليستفيد من 

خدمات النظام العاهر هذا. بوتني أىت ليك 

يقوم مبا فشلت فيه قوات "الويل الفقيه" 

التي حاولت اجتياح حلب العام املايض وفشلت 

بفضل الدعم والتدخل الرتيك املحدود لصالح 

الثوار.

هذه املرة تكالب عىل الشامل السوري كل أفراد 

حلف الرش الدويل، الرويس بطريانه، الكردي 

وعصاباته، زبانية األسد وأشباههم من زعران 

"نر الله" والحرس الثوري… إضافة إىل 

املباركة والغطاء األمريكَيني.

هدف حلف الرش هذا هو تركيا وليس إنقاذ 

النظام األسدي الذي يعاين من كرثة "الزبائن" 

ال من قلتهم.

املطلوب هو سحق أحالم "أردوغان" ومحو 

نجاحاته السياسية واالقتصادية وإعادة تركيا 

ملا كانت عليه يف املايض، دولة هامشية تتسول 

عىل أبواب الغرب والناتو ولكن تحت البوط 

الرويس هذه املرة.

البلطجي والسلطان

األسد أواًل 
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تعتـرب ظواهر النـزوح واللجـوء والهجرة غـري الرشعية من أهـم تجليات 

الثـورة السـورية، وقـد تصـدرت عناويـن األخبـار العربيـة والغربية منذ 

العـام الثـاين للثـورة. وباإلضافـة ألكـرث مـن 4.5 مليون الجـئ ومهاجر 

حتـى اليـوم، نـزح 6.5 مليون شـخص مـن السـوريني داخل سـوريا من 

مناطقهـم إىل مناطـق أكـرث أمًنا.

تهـدف هـذه الدراسـة إىل تسـليط الضـوء عـىل طريقـة تعاطـي اإلعالم 

السـوري البديـل مع هـذه الظواهـر، ونقدم للدراسـة باقتباس مـن العدد 

110 مـن جريـدة "سـوريتنا" حـول تعريـف النـزوح واللجـوء والهجـرة 

الرشعية. غـري 

إعداد: محمد رشدي شربجي وفراس برشان، بالتعاون مع أرشيف المطبوعات السورية

عنب بلدي
العدد 208
األحد 14 شباط 2016

ملف خاص

هجرة السوريين
كيف تناولتها الصحف السورية البديلة
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الثورة أصبحت نزاًعا بال هدف )حنطة(
"حنطـة"،  مجلـة  مـن  عـدد  يخلـو  ال 

الصـادرة مـن مدينـة "سـلمية" يف ريف 

يتنـاول  تحليـل  أو  تغطيـة  مـن  حـاة، 

يف  ركـزت  فاملجلـة  الالجئـن،  موضـوع 

السـلمية  "تحـول  عـى  األوىل  أعدادهـا 

ملدينـة إغاثـة مـن الدرجـة األوىل ألهـايل 

حـاة بعام 2011"، كـا احتضانها آلالف 

العائـالت النازحـة مـن البلـدات املجاورة، 

واحتضـان أهـايل السـلمية للنازحـن بعد 

تفجـري مقر اللجان الشـعبية يف السـلمية 

وحايتهـم مـن هـذه اللجـان. 

ملواضيـع  تغطيـات  ظهـرت  بعـد  وفيـا 

التـداول وتهـم الالجـئ السـوري،  قليلـة 

وهـو مـا متيـزت بـه املجلـة، مثـل حاجز 

اللغـة لـدى مرىض مشـفى غـازي عينتاب 

)العـدد 10(، والطريـق الطويـل للطـالب 

عينتـاب  غـازي  جامعـة  يف  السـورين 

)العـدد 12(، باإلضافـة إىل أزمـة االنتاء 

ويف  وغريهـا.  الالجئـن  األطفـال  لـدى 

العـدد 12 تعـرض املجلـة قصـة ألربعـة 

عسـكري  )أحدهـا  منهـا  اثنـن  ثـوار، 

يرويـان  أسـنان(  منشـق واآلخـر طبيـب 

كيـف تـركا الثـورة لكنهـا مازالـت تعيش 

كرئيـس  يعمـل  والثالـث  كفكـرة،  فيهـا 

الداخـل  بـن  متنقـاًل  مجلـة  تحريـر 

ألنهـا  الثـورة  غـادر  والرابـع  والخـارج، 

أصبحـت "نزاعـا بـال هـدف" وسـيتنحى 

املسـلح.  الـرصاع  ينتهـي  حتـى  جانبًـا 

ألبنائهـا  الثـورة  خسـارة  أمـام  والحـل 

الرؤيـة  "وضـوح  هـو  للكاتـب  بالنسـبة 

بالنسـبة للجميـع، خصوًصـا الثـوار عى 

األرض". 

حضور بارز في صحف الثورة

الصحافة البديلة... كيف غطت موضــــــــــوع الهجرة واللجوء؟

تعـرف الهجـرة يف علم السـكان 
أم  كان  فرديًـا  االنتقـال،  بأنهـا 
آخـر  إىل  موقـع  مـن  جامعًيـا، 
بحًثا عـن وضع أفضـل اجتامعًيا 
أو اقتصاديًـا أو دينًيا أو سياسـًيا. 
أمـا يف علـم االجتـامع فتدل عىل 
تبـدل الحالـة االجتامعية، كتغيري 
االجتامعيـة  الطبقـة  أو  الحرفـة 

 . وغريها
غـري  أو  الرسيـة  الهجـرة  وتعـد 
أو  الرشعيـة  غـري  أو  القانونيـة 
عامليـة  ظاهـرة  النظاميـة،  غـري 
املتقدمـة  الـدول  يف  موجـودة 
واالتحـاد  املتحـدة  كالواليـات 
الناميـة  الـدول  ويف  األورويب، 
ودول  الخليـج  كـدول  بآسـيا، 
أمريـكا  ويف  العـريب،  املـرشق 
الالتينيـة، حيـث أصبحـت بعض 
وفنزويـال  كاألرجنتـني  الـدول 
واملكسـيك تشـكل قبلة ملهاجرين 
قادمـني مـن دول مجـاورة، ويف 
أفريقيـا حيـث الحـدود املوروثـة 
عـن االسـتعامر ال تشـكل بتاتًـا 
املجـاورة  للقبائـل  بالنسـبة 
يف  وخاصـة  عازلـة،  حواجـز 
بعـض الـدول مثـل سـاحل العاج 
ونيجرييـا.  الجنوبيـة  وأفريقيـا 
ويصعـب تحديـد حجـم الهجـرة 
غري الرشعيـة نظـًرا لطبيعة هذه 

الظاهـرة، ولكـون وضـع املهاجر 
الـرسي يشـمل أصناًفـا متباينـة 

فمنهـم:  املهاجريـن  مـن 

األشـخاص الذيـن يدخلـون 	 
بطريقـة غـري قانونيـة إىل 
دول االسـتقبال وال يسـوون 

أوضاعهـم القانونيـة.
األشـخاص الذيـن يدخلـون 	 

بطريقـة  االسـتقبال  دول 
فيهـا  وميكثـون  قانونيـة 
بعـد انقضـاء مـدة اإلقامـة 

القانونيـة. 
األشـخاص الذين يشـتغلون 	 

بطريقـة غـري قانونية خالل 
بها.  مسـموح  إقامة 

الهجـرة  تعريـف  إىل  وبالنظـر 
حركـة  إنهـا:  القـول  ميكـن 
سـكانية يتـم فيهـا انتقـال الفرد 
أو الجامعـة مـن املوطـن األصيل 
إىل وطـن جديـد يختـاره نتيجـة 
تلجـأ  حيـث  عديـدة.  أسـباب 
مجموعـات مـن األشـخاص، إىل 
املهربـني الذيـن يجهـزون لرحلة 
محفوفـة باملخاطـر ليصلـوا إىل 
أو اإليطالية  الشواطئ اإلسـبانية 
أو اليونانيـة، أو يتخطـوا حـدود 

األخـرى.  الـدول 

ما دوافع الهجرة؟
تعد األزمات السياسـية واالقتصادية واالنفجارات 

االجتاعيـة التـي تشـهدها دول العـامل الثالـث 

والحـروب والرصاعـات األهليـة، أبـرز مـا يدفع 

املواطنـن إىل الهجرة، يضاف إىل ذلك الشـعور 

بالحرمـان السـيايس، والحرمـان مـن الحق يف 

العيـش الكريم ومغريات الهجرة. ويشـكل املوت 

والسـقوط يف يد شـبكات اإلتجـار بالبرش  أكر 

مخاطـر الهجرة غـري الرشعية.

ومـن أبرز االتفاقيـات الدوليـة املتعلقة بالهجرة 

االتفاقيـة 97 لعـام 1949، و143 لعام 1975، 

و111 لعـام 1958، ومن الجديـر باملالحظة أن 

جميـع االتفاقيـات الصـادرة عن منظمـة العمل 

العـال  حقـوق  حايـة  إىل  تهـدف  الدوليـة 

املهاجريـن وتوفـري فـرص املسـاواة بينهم، أي 

أن اتفاقيـات املنظمـة تركز عـى العامل املهاجر 

الرشعي وتسـتثني أفـراد أرسة العامل أو العال 

املهاجرين بشـكل غـري رشعي.

الجئ أم مهاجر..
 أيهما أصح من وجهة نظر 

المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين؟

املفوضيـة  تعتـرب  مؤخـرًا،  نرشتـه  خـرب  يف 

مـن  البـد  أنـه  الالجئـن  لشـؤون  السـامية 

االسـتمرار باعتبـار األشـخاص الذيـن وصلوا 

إىل إيطاليـا واليونـان والذيـن أتـوا مـن دول 

الحايـة  إىل  ويحتاجـون  بالحـروب  غارقـة 

الدوليـة، الجئـن ال مهاجريـن. وتـرصح بـأن 

اسـتخدام اصطـالح الجـئ مهـم، وذلـك ألن 

الخلـط بـن املصطلحـن ميكـن أن يـرصف 

االهتـام عن الحايـة القانونيـة الخاصة التي 

يحتـاج إليهـا الالجئـون، مـا قـد يـؤدي إىل 

إضعـاف دعـم الالجئـن وقضية اللجـوء، يف 

وقـت يحتاج فيـه املزيد من الالجئـن إىل هذه 

الحايـة أكـر مـن أي وقـت مـى.

حقوق الالجئين
160 مـن جريـدة "سـوريتنا" نـرشت  العـدد  يف 

الجريـدة مقـااًل بغـرض توعية الالجئـن بحقوقهم، 

اعتمـد ونـرش  الـذي  امللجـأ  نـص اإلعـالن بشـأن 

مبوجـب قـرار الجمعيـة العامـة لألمم املتحـدة رقم 

2312 عـام 1967، عـى أن لـكل فـرد حـق التاس 

ملجـأ يف بلـدان أخـرى، والتمتـع بـه خالًصـا مـن 

االضطهـاد، وال ميكـن التـذرع بهـذا الحـق إذا كانت 

هنـاك مالحقـة ناشـئة بالفعـل عـن جرميـة غـري 

األمـم  مقاصـد  تناقـض  أعـال  عـن  أو  سياسـية 

املتحـدة ومبادئهـا. 

وتويص الدول مبراعاة املبادئ التالية:

تحـرم سـائر الـدول األخـرى امللجـأ الـذي 	 

متنحـه دولـة ما، مارسـة منهـا لسـيادتها، 

 14 باملـادة  االلتجـاء  ألشـخاص يحـق لهـم 

مـن اإلعالن العاملـي لحقوق اإلنسـان، ومنهم 

املكافحـون ضـد االسـتعار، وبحـال وجـد 

مـربر للحيـد عـن هـذا املبـدأ تنظـر الدولـة 

املعنيـة يف إمكانيـة منـح الشـخص املعنـي 

فرصـة للذهـاب إىل دولـة أخـرى، وذلـك إما 

مبنحـه ملجـأ مؤقتًـا أو بطريقـة أخـرى.

يكـون وضع األشـخاص املشـار إليهـم محل 	 

اهتـام املجتمع الـدويل دون إخالل بسـيادة 

املسـتضيفة. الدول 

ينبغـي يف حـال مواجهـة دولة مـا مصاعب 	 

يف منـح اللجـوء أو مواصلـة منحـه أن تتخذ 

الـدول األخـرى تدابـري لتخفيـف العـبء عن 

الدولة. تلـك 

ال يجـوز إخضـاع أي شـخص مـن املشـار 	 

عنـد  دخولـه  منـع  مثـل  لتدابـري  إليهـم 

الحـدود، أو يف حـال دخولـه لإلقليـم الذي 

ينشـد اللجـوء إليـه، رده القـري أو إبعاده 

فيهـا  يتعـرض  أن  ميكـن  دولـة  أيـة  إىل 

لإلضطهـاد. وال يجـوز الحيـد عـن ذلـك إال 

القومـي،  باألمـن  تتعلـق  قاهـرة  ألسـباب 

أو لحايـة السـكان، كـا يف حالـة تدفـق 

ضخمـة. بأعـداد  مًعـا  األشـخاص 

ال رائحة زيتون ومخلل في أوروبا )طلعنا عالحرية(

تـربز التغطيـات اإلخباريـة للجـوء والنزوح 

يف جريـدة "طلعنـا عالحريـة" بـن العدد 

واآلخـر، فـريد مثـاًل اسـتقبال بلـدة شـهبا 

كدليـل  املنكوبـة  املناطـق  مـن  للنازحـن 

عـى وحدة الشـعب السـوري )العـدد 12(، 

ومواجهـة نازحي الغوطة الرشقيـة من دوما 

وعربـن وحرسـتا ثنائية "املـوت أو اإلذالل" 

لدى نزوحهـم للبلدات املجـاورة )العدد 40(.

وعـن اسـتضافة دول العـامل لالجئن نجد 

يف تغطيتـي العدديـن 20 و22 أن "لبنـان 

واألردن وتركيـا ال يختلفـون يف تقصريهم 

بحـق الالجئـن". ويف العـدد 32 تغطيـة 

إىل  اللجـوء  التـي وضعـت عـى  للقيـود 

مـرص بعـد عـزل مـريس، وتربيـر ذلـك 

بـأن سـبب تغـري املعاملـة هـو النظـر إىل 

الثورة السـورية عـى أنها حـراك ذو طابع 

دينـي، كـا أن بعـض السـورين تورطوا 

يف أعـال شـعب إبـان عزل مـريس، ويف 

العـدد 49 تغطيـة لنـزوح الجئـي كوباين 

يف مخيـات رسوج الركيـة. 

ويف البلـدان التـي لجـأ إليها السـوريون، 

يقيمون نشـاطات ثقافيـة يف أملانيا )العدد 

بالحنـن لوطنهـم كـا  61(، ويشـعرون 

الكاتب حسـن الزعبي (يف العدد نفسـه(، 

الـذي وجـد يف أوروبا الكثري مـن الجال، 

لكنـه مل يشـتم رائحـة الزيتـون واملخلـل 

تنبعـث مـن محـال يقصدهـا مـن ضاقت 

بهـم الدنيـا مبـا رحبـت، ويف العـدد 23 

ناشـط ميداين يتسـكع يف شـوارع أنقرة، 

يطالـع الرومانسـية الغريبـة لدى الشـباب 

والصبايـا، فالعناق والقبـالت يف كل مكان، 

ثم ميـر ببائـع كتب ليعـود ويتذكر سـوق 

الحلبـوين يف دمشـق الحبيبـة ليحـن إىل 

دمشـق وكل مـا فيها.

     من فلسطيني إلى الجئ سوري )سوريتنا(

تعتـرب "سـوريتنا" مـن أكـر الصحف 

تناولـت  التـي  التغطيـة  مبـادة  كثافـة 

األعـداد  كل  ويف  الالجئـن،  موضـوع 

تقريبًـا يشـغل املوضـوع حيـزًا ثابتًـا، 

هـو الحـد األدىن ألخبـار اللجـوء التـي 

الدوليـة  املنظـات  اقتباسـها مـن  يتـم 

العامليـة،  األنبـاء  وكاالت  أو  واإلنسـانية 

أو تقـوم الصحيفـة بإجـراء تحقيقـات 

خاصـة بهـا. 

يف العـدد 22 مقالة بعنوان "رسـالة من 

فلسـطيني إىل الجـئ سـوري" يحـذره 

اللجـوء  أرض  عـى  التعـود  مـن  فيهـا 

 54 العـدد  ويف  بالعـودة،  ويطالبـه 

حديـث الالجئن لبعضهم هـو "بالعودة 

اللجـوء  اللـه"، ويف تغطيـات  إن شـاء 

السـوري عرض للمشـاكل التـي يعانيها 

يف  وباألخـص  السـوريون،  الالجئـون 

لبنـان واألردن، بصورة حثيثـة، وتحميل 

فيـا  اللبنانيـة  للحكومـة  املسـؤولية 

مـن عنرصيـة  الالجئـون  لـه  يتعـرض 

وظـروف لجـوء سـيئة، ولـوم االنقالب 

العسـكري يف مرص عـى املصاعب التي 

يعانيهـا الالجئـون السـوريون هنـاك. 

يف مقـال لزليخة سـامل يف العـدد 107 

الغربيـة  الـدول  تعمـل  أن  مـن  "بـداًل 

لثـورة  حـل  إيجـاد  عـى  واألوروبيـة 

الشـعب السـوري فإنها تسـمح باللجوء 

عى أرضها لتسـتقبل األدمغـة والكوادر 

السـورية ولتـرك الحـرب الدائـرة عـى 

أرض سـوريا مسـتمرة". ويف العدد 89 

تبيان ألهمية دور السـورين يف الخارج 

يف تكويـن الـرأي العام لدى الشـعوب، 

ويف العـدد 186 تغطيـة للمعاملـة التي 

والتـي  الالذقيـة  النازحـون يف  تلقاهـا 

بالطائفية. وصفـت 

يف  السـوري  اللجـوء  تغطيـات  ويف 

القانونيـة  بالتسـهيالت  توعيـة  تركيـا 

و183،   182 األعـداد  يف  واالقتصاديـة 

للمشـاكل  حثيـث  عـرض  وباملقابـل 

التـي يعانيهـا الالجئون السـوريون يف 

لبنـان واألردن خصوًصـا، وبقيـة الدول  

عموًمـا، وتحميـل املسـؤولية للحكومـة 

اللبنانيـة فيـا يتعرض لـه الالجئون من 

عنرصيـة وظـروف لجـوء سـيئة.

الهجرة غير الشرعية.. 

ظاهـــــــرة عالميـــــــة
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نهائـي  بشـكل  الالجئيـن  خسـر  الوطـن 
سـوريون( )كلنـا 

تحتـل أخبـار اللجوء والنـزوح والهجـرة مقااًل 

يف  التحقيقـات  صفحـات  يف  أكـر-  -أو 

معظـم أعـداد الجريـدة، ويالحـظ أن الجريدة 

حّملـت امليليشـيات الكرديـة مسـؤولية نـزوح 

ولجـوء العـرب يف بعـض املناطـق ووصفتها 

بالسياسـة املمنهجـة )العـدد 32(. كـا نجـد 

الكـوادر  مصـري  عـن  مقـااًل   40 العـدد  يف 

العلميـة بعد اللجوء، "السـوريون سـيحققون 

نجاحـات  لكنهـا  اللجـوء  بـالد  نجاحـات يف 

فرديـة والوطـن خرهـم بشـكل نهـايئ، فا 

مـن ضانـة لعـودة الالجئـن إىل سـوريا".

النظام يدفع الشباب للهجرة )تمدن( 
األخـري  العـدد  وحتـى   59 العـدد  مـن  بـدًءا 

اللجـوء  قضيـة  كانـت   )104( "متـدن"  مـن 

والنـزوح موضوًعا ثابتًا يف كل األعـداد تقريبًا، 

"النظـام يدفع الشـباب للهجرة عـرب مطاردتهم 

لاللتحـاق يف الجيـش"، تقـول رامـا الحر يف 

العـدد 59، كـا نجـد تغطية عـن الالجئن يف 

مخيم العتـي يف العـدد 60، ويف العدد 62 عن 

الواقـع الصحـي للسـورين يف تركيا.

حضور بارز في صحف الثورة

الصحافة البديلة... كيف غطت موضــــــــــوع الهجرة واللجوء؟

النزوح
حركة الفرد أو املجموعة من مكان إىل 

آخر داخل حدود الدولة، ويتم النزوح 

رغاًم عن إرادة النازح بسبب مؤثر 

خارجي مهدد للحياة، كاملجاعة أو 

الحرب أو الجفاف أو التصحر أو أي 

كوراث أخرى تدفع النازح إىل مغادرة 

موقعه والتوجه إىل موقع آخر، طمًعا 

يف الخالص من تلك الظروف. 

اللجوء
بحسب ما جاء يف قانون تنظيم اللجوء 

رقم 45 لعام 1974 من قوانني معتمدية 

الالجئني: كلمة الجئ تشمل كل شخص 

يرتك القطر الذي ينتمي إليه بجنسيته، 

خوًفا من االضطهاد أو الخطر، بسبب 

العنر أو الدين أو عضوية جامعة 

اجتامعية أو سياسية، أو خوًفا من 

العمليات الحربية أو االعتداء الخارجي 

أو االحتالل أو السيطرة األجنبية أو 

االضطرابات الداخلية، وال يستطيع 

أو يرغب أحد، بسبب ذلك الخوف، من 

الرجوع إىل قطره، أو كان ال جنسية له 

ولكنه ترك القطر الذي يقيم فيه عادة 

بسبب تلك األحداث وال يستطيع أو 

يرغب بسبب الخوف يف العودة إليه. 

ويشمل مصطلح الجئ أيًضا األطفال 

الذين ال يصحبهم كبار، أو الذين هم 

أيتام حرب، أو الذين اختفى أولياء 

أمورهم ويوجدون خارج األقطار التي 

ينتمون إليها.

العبور بحلة الطبخ )عين المدينة(
مل تغـب قضيـة الالجئـن عـن صفحـات "عن 

املدينة"، بحسـب األعـداد التي تابعناهـا بدًءا من 

العـدد 24، وإن كان بعضها ال يخلـو من طرافة، 

كـادة "العبـور إىل تركيـا بحلـة الطبـخ" يف 

العـدد 24، أو مـادة "سـبع أيام حول سـوريا"، 

التـي تروي قصـة أحمـد الخـارج "تهريبًا" إىل 

تركيـا عابـرًا عـى مختلف القـوى من أكـراد، أو 

داعـش أو جيـش حـر وكتائب إسـالمية، كا يف 

العـدد املـزدوج 59،58. ومن املالحـظ أن معدل 

التغطيـة ألوضـاع الالجئن والنازحـن انخفض 

ألفعـال  التغطيـة  مسـاحة  توسـع  مـع  قليـاًل 

تنظيـم الدولة، الـذي احتل محافظة ديـر الزور، 

منشـأ الجريـدة، حيـث تعتـرب عـن املدينـة من 

أبـرز الصحـف التي اهتمـت بهذا الشـأن. 

تركيا أحد أسباب معاناة السوريين )زيتون( 

تغلـب التقاريـر والتحقيقات عـى األخبار 

يف تغطيـة "زيتـون" ملوضـوع الالجئن، 

والتـي تعتـرب جيـدة، ومـن أبـرز سـات 

التقاريـر والتحقيقـات إلقـاء اللـوم عـى 

لهـا  يتعـرض  التـي  املعانـاة  يف  تركيـا 

 67 العـدد  ففـي  السـوريون.  الالجئـون 

الواضحـة يف  انتقـاد لغيـاب السياسـات 

التعامـل مع الالجئن، والخطـط االرتجالية 

للحكومـة الركية يف التعامـل مع القضية، 

ذات األمـر يف األعـداد 77 ،80، 116.

ويف العـدد 80 نجد مقالة تربر للسـوري 

طريـق  يف  البحـر  عـرض  إىل  لجـوءه 

الهجـرة إىل أوروبـا، ويف العدد 40 انتقاد 

سـوريا  يف  مازالـوا  الذيـن  للسـورين 

العـدد  يف  ويف  املهاجريـن،  وينتقـدون 

27 نجـد أن الالجـئ السـوري يف مخيـم 

الزعـري يحـن للعـودة إىل سـوريا، يف 

حـن أنـه يف العـدد 97 يرجـح  كاتـب 

واسـتحالة  السـهلة  "التغريبـة  مقـال 

السـورين  عـودة  عـدم  الترشيـق" 

املهجريـن عـى اإلطـالق أو عودتهـم بعد 

سـنن طويلـة. 

"عنب أفرنجي".. نشاطات سوريي 
الخارج )عنب بلدي( 

تعترب تغطيـة "عنب بلـدي" لقضية النزوح 

األفضل بـن نظرائهـا، باإلضافـة لتغطيتها 

الجيـدة ملوضـوع اللجوء، وكثـريًا ما عنونت 

الصفحـة األخرية بعنـوان "عنـب أفرنجي" 

لتسـليط الضـوء عـى نشـاطات املجتمـع 

دول  يف  سـوريا  خـارج  السـوري  املـدين 

الجريـدة  قامـت  كـا  واالغـراب.  اللجـوء 

االجتاعيـة  للمشـكالت  مميـزة  بتغطيـات 

التـي تواجـه السـورين يف بـالد اللجوء أو 

واإلغاثة.  التعليـم  مشـكالت 

واألردن  لبنـان  مـن  كل  انتقـاد  واسـتمر 

مـن  كبـري  عـدد  يف  "السـيي"  ومـرص 

املقـاالت، مقابـل إيجابيـة يف تعامـل تركيا 

مـع الالجئـن وإشـادة بجهـود الحكومـة 

الركيـن. والشـعب 

بينـا تعتـرب الهجـرة "حـاًل فرديًا سيشـكل 

مشـكلة لبقية أبناء الوطن، والبقاء يف سـاحة 

الوغـى أفضل"، والتهجري "سياسـة ممنهجة 

مـن قبل النظـام" يف العدديـن 30 و43 عى 

التـوايل )نهايـة عـام 2012(، نجـد تعاطيًـا 

إيجابيًـا مـع هجـرة بعـض الناشـطن مـن 

الريـف الدمشـقي إىل أملانيا، "الذيـن مازالوا 

يسـاهمون يف الثورة أو يهيئون أنفسـهم يف 

الخارج لخدمة الثورة بشـكل أكر اسـتدامة" 

يف العـدد 206 )بدايـة 2016(. 

يالحـظ يف عدد كبـري من املقـاالت عدم متييز 

االصطالحات، فيطلق تعبري النزوح عى اللجوء 

أو العكـس، واألمر كذلك مع مصطلـح الهجرة، 

وهـو ما تالفتـه جرائـد أخرى كانـت متيز بن 

املصطلحات وتوضـح الفـروق القانونية بينها 

لتوعية السـورين بحقوقهم.

ضوضاء
مجلـة  تغطيـة  أن  رغـم 

ضوضـاء ملواضيـع واللجـوء 

إال  قليلـة نسـبًيا،   والهجـرة 

أنهـا نـرشت عـدة تحقيقات 

اسـتقبال  عـىل  ركـزت 

للنازحـني  السـويداء  مدينـة 

ذلك  السـوريني، وما يحملـه 

من معنـى الوحـدة الوطنية، 

حياتهـم  واقـع  عـىل  كـام 

هنـاك.

وصول عائلة الى جزيرة 
كوس اليبونانية 
2 أيلول 2015 - )إنترنت(
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التزام أخالقي وإنساني
بغض النظر عن الفاعل

تنتقـد ليـى الصفـدي، رئيسـة تحرير 

غيـاب  عالحريـة،  طلعنـا  جريـدة 

تغطية الوسـائل اإلعالمية والناشـطن 

حـن  الالجئـن  ضـد  لالنتهـاكات 

يتعلـق األمر بدولـة داعمـة للمعارضة 

مثـل تركيا، وهـي بذلك تشـري لحادثة 

إغـراق خفر السـواحل الريك لسـفينة 

البحر،  مهاجرين سـورين يف عـرض 

"عندمـا يكـون املنطـق واألسـاس هو 

منظومـة حقـوق اإلنسـان فـال تعـود 

هنـاك اعتبـارات تذكـر لجهـة الفاعـل 

أو املنتهـك لهـذه الحقـوق، سـواء كان 

النظـام أم داعـش أم وحـدات حايـة 

الشـعب أو غريهـا من الجهـات الكثرية 

التـي متـارس القتـل والتهجـري عـى 

الصفدي. تضيـف  السـورية"،  األرض 

خصوصية محلية
تفرض أولويات أخرى

الوحيـدة  املدينـة  عـن  مجلـة  تعتـرب 

الـزور،  ديـر  صحـف  مـن  الباقيـة 

اللجـوء  مأسـاة  أن  مـن  وبالرغـم 

تطـال قسـًا كبريًا مـن الديريـن، إال 

شـغلت  "الدولـة"  تنظيـم  قضيـة  أن 

التغطيـة  "درجـة  أوسـع،  مسـاحة 

التعاطـف  مبقـدار  مرتبطـة  ليسـت 

الـذي هو كبـري جًدا مـن جهـة املجلة، 

وإمنـا مرتبـط بإيجـاد مـواد متميـزة 

عليهـا"،  الضـوء  تسـليط  ميكـن 

تحريـر  مديـر  أحمـد،  طـارق  يقـول 

لخصوصيـة  "ونظـًرا  املدينـة،  عـن 

التـي تعتـرب أحـد معاقـل  املحافظـة، 

تنظيـم الدولـة، نـرى أنه مـن األفضل 

الظاهـرة  الضـوء عـى هـذه  تسـليط 

ومقـدار ضعفها  محاولـن ترشيحهـا 

العـام". الـرأي  أمـام  وتهلهلهـا 

"جريـدة متـدن ولـدت يف بلـدان اللجوء، 

وتحديـًدا يف تركيـا ولبنان"، يقـول دياب 

رسيـة رئيس تحريـر "متـدن" مبيًنا تأثري 

اللجـوء عـى نشـأة جريدتـه. "كانـت يف 

البداية موقًعـا إلكرونيًا اسـمه )دومينو(، 

يهـدف إىل نقـل صـورة الحـراك املـدين 

يف سـوريا ونقـل أخبـار املظاهـرات، لكن 

إىل  الثـورة  وتحـول  األمنيـة  املضايقـات 

التسـلح، باإلضافـة لقلـة التمويـل، دفعتنا 

للخـروج مـن سـوريا إىل بلـدان اللجـوء 

يف الجـوار، وهنـاك قررنا إطـالق جريدة 

متـدن للتعبـري عـن الوجـه املـدين للثورة 

وللتأكيـد عـى قيـم الثـورة األوىل".

بلـدان  يف  واالسـتقرار  الخـروج  يكـن  مل 

بالنسـبة  أيًضـا  اللجـوء بـدون مشـكالت 

لــ "متـدن"، وأوىل هـذه املشـكالت هـي 

صحيفـة  بأننـا  املوجهـة  "االنتقـادات 

تـدار مـن تركيـا وبـأن خطابهـا متعـال 

العلانيـة  عـى  يشـجع  النـاس،  عـى 

الديـن، باإلضافـة لوجـود حالـة  وينتقـد 

عنـد السـورين متعقلـة بقضيـة الداخـل 

والخـارج، ووجـود حالة ما يشـبه اإلجاع 

الخـارج ال  أن مـن يف  البدايـة، عـى  يف 

يحـق لـه الحديـث بلسـان الداخـل".

تأثـريًا  أقـل  تبـدو  املشـكلة  هـذه  ولكـن 

أمـام املشـكلة الجديـدة، والتي مل تسـتطع 

"متـدن"، وغريهـا، التعامـل معهـا، وهي 

نزيـف الكـودار إىل أوروبـا، "فبعد هجرة 

الجـوار،  دول  إىل  سـوريا  مـن  الكـوادر 

انتقلنـا إىل مرحلـة ثانية هـي هجرتهم إىل 

أوروبـا، مـا جعـل الجريدة تخـر كوادر 

تـم تدريبهـا عـى مدار سـنتن، وبشـكل 

رسيـع دون تعويـض هـذا النقص".

الالجئـن  كـرة  أن  رسيـة  ويعتقـد 

املنظـات  جعـل  أوروبـا  إىل  الواصلـن 

عـى  الالجئـن  دعـم  تفضـل  األوروبيـة 

دعـم وسـائل اإلعـالم البديـل، "وهـو مـا 

جعلنـا ننتقـل من صحيفـة أسـبوعية إىل 

مؤقـت  بشـكل  شـهرية  نصـف  صحيفـة 

لألسـف".

ذات املشـكالت واجهتها جريدة سـوريتنا، 

"خرنـا ثالثة صحفين أساسـين واثنن 

آخريـن كانـا يعمالن بشـكل حـر"، يقول 

جـواد أبو املنـى رئيـس تحريـر الجريدة، 

اإلعـالم  صحـف  مـع  "العمـل  مضيًفـا 

ثالثـة  مـن  ألكـر  مسـتقر  غـري  البديـل 

لدينـا  وليـس  األحـوال،  بأحسـن  أشـهر 

اسـراتيجية ألكـر من هذه الفرة، بسـبب 

بشـكل  االقتصاديـة  والظـروف  املانحـن 

أسـايس، والعقبـات القانونيـة الكثرية يف 

تركيـا، حاولنـا قـدر اإلمـكان تأمن وضع 

مسـتقر نسـبيًا للكوادر، ولكـن هذا صعب 

جـًدا يف ظـل وجـود متويـل غري مسـتقر 

." ًسا أسا

جريـدة عنـب بلدي، اضطر معظـم كادرها 

للخـروج مـن مدينة داريـا، مـكان إصدار 

الجريـدة، إىل بلدان اللجـوء، ولكن بالرغم 

مـن  عـدد  تجـاوز  اسـتطاعت  ذلـك  مـن 

اللجـوء  أزمـة  خلقتهـا  التـي  املشـكالت 

عنـد عـدد كبـري مـن الصحـف، بحسـب 

جـواد رشبجي، رئيـس تحريـر الصحيفة، 

موضًحـا أن عنـب بلـدي مل تتأثـر بشـكل 

املشـكلة،  بهـذه  اليـوم  حتـى  واضـح 

"وأظـن  ومسـتقرة،  ثابتـة  فكوادرهـا 

لوجـود  رئيـي  بشـكل  يعـود  ذلـك  أن 

نظـام مؤسـي يقـدم ضانـات نسـبية 

للموظفـن، كالتعاقـد ونظـام التعويضات 

املالمئـة،  العمـل  وظـروف  والحوافـز، 

وهـو مـا جنبنـا حتـى اآلن، العوائـق التي 

واجهـت كثـري مـن الصحـف الزميلـة".

اللجـوء  مـع أفضليـة لصحـف عـىل أخـرى، فقضيتـا 

يف  التغطيـة  مـن  واسـًعا  حجـاًم  أخذتـا  والهجـرة 

صحـف اإلعـالم السـوري البديـل )الجديـد(، ويالحـظ 

صحيفـة،  نصـف  أحيانًـا  تسـتغرقان  القضيتـني  أن 

سلسـلة  أو  عـدد،  كل  يف  دوريـة  مقالـة  تشـغالن  أو 

النـزوح  قضيـة  أمـا  خاصـة.  تغطيـة  أو  مقـاالت، 

فتأخـذ حيـًزا أقـل مـن التغطيـة، يصـل لحـد التقصري 

الصحـف  كافـة  يف  الظاهـرة،  بهـذه  االهتـامم  يف 

التـي قمنـا بتغطيتهـا، خاصـة بعد بـدء العـام 2013، 

وميكـن تربيـر ذلـك بكـون معظـم النازحـني يتجهون 

إىل مناطـق سـيطرة النظـام، مـام يشـكل صعوبة يف 

هنـاك.  أوضاعهـم  تغطيـة 

كـام يالحظ بشـكل عـام عـدم توجيـه أصابـع االتهام 

يف لجـوء األهـايل لغـري النظـام وامليليشـيات املواليـة 

لـوم  يتـم  مل  تابعناهـا  التـي  التغطيـات  ففـي  لـه، 

الجيـش الحـر عىل تحريـره ملدن وبلـدات جديـدة مثاًل، 

عـىل  اإلسـالمية  الدولـة  تنظيـم  أو  األكـراد،  يُلَـم  ومل 

قضيـة اللجـوء. 

وأخـريًا نجـد تجاهـاًل يف الصحـف السـورية الجديـدة 

والتـي  النظـام  روجهـا  التـي  اإلعالميـة  للشـائعات 

بهـم،  وتطعـن  عامـة  بصـورة  الالجئـني  تسـتهدف 

وتركيـًزا عىل مفاهيـم "عـدم التنكر للوطـن" والحنني 

لـه، و"حـق العودة" إليـه، إن صحـت اسـتعارة التعبري 

الفلسـطينية.  املأسـاة  مـن 

عىل املؤسسـات الدوليـة الداعمة تدارك وسـائل اإلعالم 

البديـل قبـل أن يزداد تأثري أزمـة اللجـوء عليها، وأفضل 

اسـتثامر برأينـا هو دعـم املأسسـة يف هذه الوسـائل، 

مـا  والقانونيـة،  املاديـة  بالحاجـات  كوادرهـا  ودعـم 

ميكنهـم مـن االسـتمرار يف عملهـم الصحفـي، سـواء 

داخـل سـوريا أو يف دول الجوار. 

تفـادي  اسـتطاعت  التـي  الصحـف  عـىل  يجـب  كـام 

تجربتهـا مـع  أن تشـارك  أدائهـا  اللجـوء عـىل  تأثـري 

الصحـف الزميلـة لهـا، فإبقـاء هـذه الصحف هـو قوة 

وتراجـع  سـوريا،  يف  الدميوقراطـي  املـدين  للصـوت 

أي منهـا ينعكـس بشـكل مبـارش  يف املحصلـة عـىل 

الصحـف. جميـع  رسـالة 

مالحظات على التغطية

ماذا قال رؤساء التحرير؟أهم محطات اللجوء السوري منذ بدء الثورة حتى تشرين الثاني 2015

صحف اإلعالم البديل ضحية أخرى من ضحايا اللجوء
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منصور العمري 

بعـد عقـود مـن هيمنـة الدولـة السـورية 

عى وسـائل اإلعـالم جميًعا، واسـتخدامها 

مصالحهـا  لدعـم  بروباغانـدا  منصـات 

وبقائهـا، وتحويل إعالمييهـا إىل موظفن 

كـرت  الدعائيـة،  املؤسسـات  هـذه  يف 

القيـود  بداياتهـا  يف  السـورية  الثـورة 

حريـة  عـى  واملخابراتيـة  الحكوميـة 

وانتـرشت  املعلومـات،  وتوفـري  التعبـري 

التـي  املناطـق  يف  اإلعالميـة  الوسـائل 

خرجـت عـن سـيطرة النظـام السـوري.

ثـم عـادت وتعرضـت لبعض االنتكاسـات 

والقيـود يف غالبيـة هـذه املناطـق لعـدة 

أسـباب، من بينها سـيطرة قوى متشـددة 

أدى إىل تهجـري  أو سياسـيًا، مـا  فكريًـا 

اإلعالميـن املحرفن والناشـطن، والبنى 

الـدول  إىل  اإلعـالم،  لوسـائل  التحتيـة 

املجـاورة لسـوريا أو أبعـد.

يف اليـوم العاملـي لإلذاعـة الـذي يُحتَفـل 

بـه يف مثـل هـذا اليوم مـن كل عـام، البد 

تقـدم  أن  الجديـدة  السـورية  لإلذاعـات 

وتأثريهـا،  فعاليتهـا  ملـدى  ذاتيًـا  نقـًدا 

وتالقيها مـع اهتامات وقضايـا الجمهور 

املعلومـات  توفـري  وينبغـي  املسـتهدف، 

شـفاف  بشـكل  الشـأن  بهـذا  املتعلقـة 

وعلنـي، اعتاًدا عـى أدوات البحث العلمي 

للتقييـم، وتحسـن أداء وفعاليـة ووصول 

هـذه اإلذاعـات وتوسـيع جمهورهـا.

تحتفـل اليونسـكو )منظمة األمـم املتحدة 

"اليـوم  بــ  والثقافـة(  والعلـم  للربيـة 

العاملـي لإلذاعـة" يف 13 شـباط مـن كل 

عـام، بعـد أن طرحت األكادميية اإلسـبانية 

اليـوم،  بهـذا  االحتفـال  فكـرة  لإلذاعـة 

وجـرى تقدميهـا رسـميًا مـن قبـل الوفد 

الدائم إلسـبانيا لدى اليونسـكو يف الدورة 

187 للمجلس التنفيـذي يف أيلول 2011.

اختـارت احتفاليـة يـوم اإلذاعـة العاملـي 

أوقـات  "اإلذاعـة يف   2016 العـام  لهـذا 

ماتـزال  حيـث  والكـوارث"،  الطـوارئ 

اإلذاعة الوسـيلة القادرة عـى الوصول إىل 

أكـرب عـدد مـن النـاس مـن جميـع أنحاء 

العـامل ويف أرسع وقـت ممكـن.

العاملـي  باليـوم  االحتفـاالت  خـالل  مـن 

لإلذاعـة يف جميـع أنحـاء العـامل، سـوف 

تدعم اليونسـكو اإلذاعـة يف أوقات الطوارئ 

والكـوارث، وتقـدم الرسـائل التاليـة:

التعبـري  حريـة  تكـون  أن  يجـب   •

يف  مضمونـة  الصحفيـن  وسـالمة 

الكـوارث. أوقـات 

الناجـن  بتمكـن  اإلذاعـة  تقـوم   •

واألشـخاص املعرضـن للخطـر والذين 

يجـب احـرام حقهـم يف الخصوصية.

• اإلذاعـة لهـا أثر اجتاعـي ومتكن من 

النفـاذ إىل املعلومـة. يجـب حاية حق 

النـاس يف النفـاذ إىل املعلومة.

• اإلذاعة تنقذ األرواح.

• إمكانيـة النفـاذ الفـوري إىل ترددات 

إلنقـاذ  رضوري  أمـر  اإلذاعـي  البـث 

األرواح. يجـب حايـة هـذه الـرددات 

الطـوارئ. أوقـات  يف 

اسـتطاعت اإلذاعـة منـذ بثهـا األول قبـل 

مـا يزيد عـن مئـة عـام، أن تكـون مصدر 

معلومـات فّعال لتعبئة التغيـري االجتاعي 

والتأثـري يف األفـراد واملجموعـات، وكانـت 

إىل  وصـواًل  اإلعـالم  وسـائل  أكـر  مـن 

عـرص  يف  وحتـى  العـامل،  يف  الجمهـور 

التقنيـات الجديدة، ماتزال هـذه املنصة أداة 

اتصـال قويـة ووسـيلة إعالم غـري مكلفة.

اخـراع  بعـد  اإلذاعـة  تكنولوجيـا  بـدأت 

تكنولوجيتي الهاتف والتيليغـراف، وماتزال 

اإلذاعـة، منـذ نهايـة القـرن التاسـع عـرش 

وسـيلة إعالم مهمة رغم انتشار التكنولوجيا 

الجديـدة ووسـائل اإلعالم املختلفـة، انتقلت 

اإلذاعـة إىل منصـات بث جديـدة، كاإلنرنت 

والهواتـف النقالـة. تبقـى اإلذاعـة مالمئـة 

يف العـرص الرقمـي، بفضل االتصـال الدائم 

للنـاس عرب الحواسـيب واألقـار الصناعية 

ووسـائل التواصـل النقالة.

لإلذاعـة خصوصيـة قـد ال متتلكهـا بقيـة 

وسـائل اإلعـالم، إذ ميكنهـا الوصـول إىل 

التجمعـات البرشيـة املنعزلـة أو املهمشـة 

إىل  الرسـول  بـدور  لتقـوم  املحليـة،  أو 

هـذه التجمعـات وتشـكل منصـات لتبادل 

األخبـار وتعزيـز االطـالع العـام. وتلعـب 

اإلذاعـة دوًرا أساسـيًا يف حـاالت الطوارئ 

ومسـاعدة املصابـن وذوي الحاجـة. كا 

أنهـا من إحـدى أكـر الوسـائل مسـاندة 

لحريـة التعبري وتوفـري املعرفة وتشـجيع 

الثقافات. الحـوار والتفاهـم بـن 

يهـدف اليـوم العاملـي لإلذاعـة إىل لفـت 

االنتبـاه إىل مكانة هذه الوسـيلة اإلعالمية 

املحليـة  املجتمعـات  يف  والتواصليـة 

لتحسـن  كوسـيلة  باإلذاعـة  واالحتفـال 

التعـاون الـدويل بـن املذيعن، وتشـجيع 

املحليـة  واإلذاعـات  الرئيسـية  الشـبكات 

عـى حد سـواء لدعـم النفـاذ إىل املعلومة 

وحريـة التعبـري واملسـاواة بن الجنسـن 

عـرب موجـات اإلذاعـة.

كـا وجهـت املديـرة العامـة لليونسـكو، 

السـيدة إيرينـا بوكوفـا، رسـالة مبناسـبة 

اليـوم العاملـي لإلذاعـة جـاء فيهـا: "مـا 

والكـوارث  الطـوارئ  حـاالت  انفكـت 

وتخلـف  العـامل  يف  تتفـى  اإلنسـانية 

حيـاة  تهـدد  وخيمـة  عواقـب  وراءهـا 

اإلنسـان وتقـيض أحيانًا عى سـنوات من 

الجهـود املبذولـة لتحقيـق التنميـة. غالبًا 

إعالميـة  وسـيلة  أول  اإلذاعـة  تكـون  مـا 

تُسـتخدم للبقـاء عـى قيـد الحياة وسـط 

األنقـاض ويف حـاالت الطـوارئ… وبـث 

رسـائل الحايـة والوقايـة إىل أكـرب عدد 

ممكـن مـن النـاس، وإنقـاذ األرواح بقدر 

مقارنـة  والرعـة  الفعاليـة  مـن  أكـرب 

األخـرى". اإلعـالم  بوسـائل 

وسـيلة  اإلذاعـة  كانـت  "وملـا  وأضافـت 

إعالميـة قريبـة املنـال وسـهلة االسـتخدام 

وسـيلة  أيًضـا  فهـي  التكلفـة،  وزهيـدة 

تعـزز العيـش مًعـا وتوثـق عـرى الروابط 

االجتاعية وتضمن مشـاركة الشـعوب يف 

التـي  املناقشـات  الربامـج اإلنسـانية ويف 

تغذيهـا. ويروي املتـررون قصًصا كثرية 

تشـهد عـى الـدور الـذي تؤديـه اإلذاعـة 

وتيسـري  املشـتتة  العائـالت  شـمل  ملّ  يف 

االتصـاالت بـن النـاس واسـتعادة األمل".

لإلذاعـة  العاملـي  اليـوم  موقـع  ويقـدم 

فرصـة لإلذاعـات ووسـائل اإلعـالم بلعب 

دور واملشـاركة يف هـذه االحتفاليـة، حيث 

لالحتفـال  فكـرة  عـرشة  خمـس  يطـرح 

باليـوم العاملـي لإلذاعة لعـام 2016، كا 

يوفـر نغمـة صوتيـة خاصـة لهـذا اليوم.

أزدشير جالل أحمد 

 خـالل العامـن املاضين زاد كّم املشـاهد 

الخربيـة يف البيـت العـريب بشـكل غـري 

مسـبوق، واملثـري لالنتبـاه ألي مراقـب هو 

أن املـادة الخربيـة مل يعـد محتواها قارًصا 

عـى عـرض صـور الكبـار وحسـب، بـل 

أصبحـت تتضمن مشـاهد لألطفال بشـكل 

أسـايس، سـواء الذين يعانـون من قصف 

املستشـفيات،  يف  الضحايـا  أو  بيوتهـم، 

الطرقات. يف  واملـوىت 

ال يـدرك املحررون واإلعالميـون ومحطات 

التقاريـر اإلعالميـة  إعـداد  أن  التلفزيـون 

لخطـر  يعرّضهـم  قـد  األطفـال  حـول 

العقـاب أو الوصـم االجتاعي، لهـذا بدأت 

منظمـة اليونيسـيف العاملية بنـرش مبادئ 

تسـاعد الصحفين أثنـاء كتابـة تقاريرهم 

التـي متـسُّ األطفـال ومنها:

ينبغي احترام كرامة جميع األطفال 
في جميع الظروف

يجـب إعطـاء اهتـام خـاص بحـق جميع 

الشـخصيّة  الخصوصيـة  يف  األطفـال 

آرائهـم،  إىل  االسـتاع  ويف  والريّـة، 

واملشـاركة باتخـاذ القـرارات التي متّسـهم 

وبتوفـري الحاية لهـم مـن األذى والعقاب، 

مبـا يف ذلـك حايتهـم مـن احتاليـة أو 

والعقـاب. لـألذى  تعرضهـم  إمـكان 

األطفـال  جميـع  مصالـح  حايـة  ينبغـي 

وإعطاؤهـا األولويـة عـى اعتبارات كسـب 

الدعـم والتأييـد لقضايـا األطفـال وتعزيـز 

حقوقهـم.

ينبغي إعطـاء الطفل حقـه يف أخذ وجهات 

نظره بعـن االعتبار، وفًقا لعمره ومسـتوى 

. نضجه

ينبغـي استشـارة أقـرب األشـخاص لوضع 

الطفـل وأفضلهـم قـدرة عـى تقييـم ذلك 

الوضـع، حـول مـا يرتـب عـى التقريـر 

الصحفـي من تبعـات سياسـية واجتاعية 

. فية وثقا

كـا ينبقـي االمتنـاع عـن نـرش أي قصـة 

إخباريـة أو صورة ميكن أن تعـرّض الطفل 

أو أشـقاءه أو أقرانـه للخطر.

إرشادات عقد المقابالت مع 
األطفال كما اقترحتها اليونيسيف

•  عـدم إلحـاق األذى بأي طفـل، وتجنب 

التوجهـات  إبـداء  أو  األسـئلة  طـرح 

االجتهـاد  عـى  املبنيـة  املالحظـات  أو 

لحساسـية  املراعيـة  غـري  أو  والتقديـر 

القيـم الثقافيـة، أو التي تضـع الطفل يف 

لإلهانـة. تعرّضـه  أو  الخطـر  موضـع 

• تجنـب التمييـز يف اختيارهـم للمقابلـة 

بسـبب جنسـهم أو عرقهـم أو عمرهـم أو 

دينهـم أو وضعهـم أو خلفيتهـم التعليمية 

أو قدراتهـم البدنيـة.

• االمتنـاع عـن طلـب العـروض التمثيلية، 

فـال يطلـب مـن األطفـال روايـة قصـة أو 

القيـام بعمل ال يشـكل جزًءا مـن تاريخهم.

• إخبارهـم بـأن هـذه مقابلـة إعالميـة، مع 

طلـب اإلذن مـن الطفـل والـويص عليه من 

أجـل إجراء جميـع املقابـالت والتصوير عى 

رشيـط فيديـو والتقـاط الصـور التوثيقية 

عندمـا يكـون ذلك ممكًنـا، ويجـب أن يكون 

اإلذن مكتوبًـا كلا كان ذلك ممكًنا ومناسـبًا، 

كـا يجـب االهتـام مبـكان وطريقـة عقد 

املقابلـة مـع الطفـل، وعـى حـرص عـدد 

املصوِّرين واألشـخاص الذين يجرون املقابلة 

معـه، وكل ذلـك مـن أجـل شـعور األطفـال 

الذيـن تُجـرى املقابلـة معهـم باالرتياح.

إرشادات إلعداد التقارير اإلعالمية 
عن األطفال

ال تعمـل عـى إضافـة املزيـد مـن الوصم 

االجتاعـي ألي طفـل.

• تجنـب تصنيـف األطفـال إىل فئـات أو 

توصيفهـم بأوصـاف تعرّضهـم للعقـاب، 

أو  البـدين  األذى  إلحـاق  ذلـك  يف  مبـا 

النفـي بهـم، أو تعرّضهم لإلسـاءة مدى 

الحيـاة، أو التمييـز ضدهـم أو رفضهم من 

قبـل مجتمعاتهـم املحليـة.

• اعمـل دامئًـا عـى توفـري سـياق دقيـق 

لقصـة الطفـل أو صورتـه.

• اعمـل دامئًـا عـى تغيـري اسـم الطفـل 

يف  املرئية)صورتـه(  هويتـه  وطمـس 

الحـاالت التـي يتـم فيهـا تعريـف الطفل 

بصفتـه: ) ضحيّـة لإلسـاءة الجنسـية أو 

الجني......إلـخ( االسـتغالل 

يف بعـض الظـروف التـي تعـرّض الطفل 

أو  عقابـه،  أو  بـه  األذى  إلحـاق  لخطـر 

إلمـكان وقـوع مثـل هـذا الخطـر، غـرّي 

اسـم الطفـل أو اطمـس هويتـه املرئيـة، 

تعريـف  فيهـا  يتـم  التـي  الحـاالت  يف 

يف  مقاتـاًل  طفـاًل   ( بصفتـه:  الطفـل 

الوقـت الحـارض أو سـابًقا طالبًـا للجـوء 

السـيايس...(

كان  إذا  مـا  شـك  يف  تكـون  عندمـا 

اكتـب  ال،  أم  للخطـر  معرًّضـا  الطفـل 

لألطفـال  العـام  الوضـع  عـن  تقريـرك 

بعينـه،  طفـل  عـن  الكتابـة  مـن  بـداًل 

القصـة  أهميـة  عـن  النظـر  بـرصف 

اإلعالمـي. الخـرب  أو  اإلخباريـة 

لمن يقرع األثير أجراس اإلذاعات

اليوم العالمي لإلذاعة في اإلذاعات 
السورية الجديدة

هناك العديد من املشاكل ذات الطبيعة 

البنيوية يف الخطاب السوري املُعارض 

لنظام بشار األسد. وبرأيي، فإن الحملة 

التي اتخذت من "كلهم خذلونا" شعاًرا 

لها يف األسابيع املاضية، تعكُس بعًضا 

من هذا الخطاب، والذي ال أستطيع 

وصفه سوى بالكاريث. 

ومن أبرز املشاكل، هي أواًل عدم وجود 

حاضنة جامعة لهذا الخطاب، وهي 

مشكلٌة أصيلٌة وعميقٌة، اتسم بها 

أداء الحراك الثوري يف مراحل ما بعد 

االنتفاضة السلمية، وإبان دخوله، أي 

الحراك، مراحل االنتقال إىل االشتباك 

املسلح، ووصواًل اىل الحالة الراهنة التي 

يفشل أي اطار أكادميي، أو بحثي، أو 

سيايس عميل، بتوصيفها. وال أعتقد 

أن الحديث يدور هنا حول "مرجعية" 

هذا الخطاب أو حتى وجود مرجعية 

واحدة ينطلق منها، بل عىل العكس، فهو 

يتمحور حول فكرة أن أي خطاب لتيار 

واسع من الناس، والقوى، واملنظامت 

والتشكيالت، ال بد أن يتكون من مفردات 

تعكس حقيقة املصالح التي ميثلها هذا 

التيار. ويف الحالة الراهنة، والحديث عن 

التيار العريض املُعارض لنظام األسد، 

فالخطاب متيز بالعديد من السامت 

اإلشكالية الواضحة. 

وأبرز هذه السامت، هي عدم ثباته، 

وعدم استقراره، وعدم انسجامه )مع 

بعضه البعض(. ومن مشاكل "كلهم 

خذلونا" عىل سبيل املثال، أنه شعاٌر 

مييل إىل تسطيح ظواهر العالقات 

السياسية، واملصالح املتضاربة، ويقيس 

األشياء عىل قاعدة ما حصل باألمس 

القريب، وليس عىل مدى السنوات. 

وليس يف ما أقوله حجٌة تناهُض 

فكرة ما يذهب إليه الشعار من نكوص 

األطراف الدولية عن أداء واجباتها تجاه 

جامهري السوريني املطحونة تحت وطأة 

رضبات نظام األسد وطائرات بوتني 

وميليشيا حزب الله. عىل اإلطالق، 

لكنه )أي الشعار( ُمِضلٌل وُمَضلل، فهو 

يفرتض الخذالن من قوى غربية وعربية 

كان مرددو الشعار أنفسهم يدعونها 

إىل إنشاء منطفة حظر جوي وإرسال 

األسلحة للمعارضة، بل ومتجيد لبعض 

هذه القوى يف دعمها لبعض أطراف 

املعارضة املسلحة. 

والخطاب املُعارص يف هذا املضامر 

يُخفُق يف تحديد الجهة املُخاطَبة. فلمن 

يتوجه هذا الخطاب؟ ويخفق الخطاب 

املعارص يف تحديد هوية من مُيثله؟ 

ففي حال "كلهم خذلونا"، من هو 

املخذول؟ أهي التنظيامت املسلحة التي 

توقف مدادها العسكري وتسليحها من 

دول الخليج أو بعض دول الغرب؟ أم 

هل املخذول هم املؤسسات املدنية التي 

باتت عاجزًة عن تأمني أبسط املساعدات 

اإلنسانية ملئات آالف الفارين من جحيم 

قصف روسيا عىل ريف حلب؟ أم هل 

املخذول هو التشكيالت السياسية التي 

متثل الصوت السوري املُعارض لنظام 

األسد )أو عىل األقل بعًضا من هذا 

الصوت(؟

وأخريًا، يخفق خطاب الخذالن يف أن 

يعكس مطلًبا واضًحا. ما املطلوب؟ 

تسليُح "املجاهدين" أم تشجيع التدخل 

العسكري لدول بعينها أم تأمني الالجئني 

أم إقامة مناطق حامية للمدنيني؟ كل 

هذا مطروٌح عىل طاولة من يُفكرون 

مبأسسة الخطاب السوري املُعارض 

لنظام بشار األسد. من غري املعقول 

أن يبقى السوريون بال تصور ولو كان 

نظريًا عن املستقبل الذي ينشدونه، مهام 

كان دامًيا، وشاًقا، وجارًحا ومأساويًا.

خطاب الخذالن
و "كلهم خذلونا"

فادي القاضي

خبير حقوق اإلنسان 
واإلعالم والمجتمع 
المدني في الشرق 

األوسط. 
fqadi@ على تويتر

أطفالنا ضحايا اإلعالم الخبري…
عن تقرير لمنظمة اليونيسيف

طفل سوري يعمل بتصنيع األسلحة في معمل 
تابٍع للمعارضة - )تعبيرية(

www.enabbaladi.org/archives/64557
http://www.enabbaladi.org/archives/64691
http://www.enabbaladi.org/archives/64691
http://www.enabbaladi.org/archives/64691
www.enabbaladi.org/archives/64657
www.enabbaladi.org/archives/64657
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تراجـع سـعر رصف اللـرية بشـكل بطيء 

 ،2010 بنهايـة  للـدوالر  لـرية   45 مـن 

أي قبـل بـدء الثـورة السـورية، إىل نحـو 

ليصـل   ،2011 العـام  بنهايـة  لـرية   75

لـرية،   113 2012 إىل حـدود  يف مطلـع 

ليبـدأ بالراجـع شـيئًا فشـيئًا إىل أن وصل 

للـدوالر  لـرية   190 إىل   2014 أيلـول  يف 

الواحـد.

سـعر  يف  الراجـع  هـذا  أمـام  ولكـن 

اقتصاديـون  محللـون  يـرى  الـرصف، 

أن اللـرية السـورية بقيـت صامـدة رغم 

شـهده  الـذي  الحـاد  التدهـور  حالـة 

االقتصـاد السـوري نتيجـة مـرور أربـع 

سـنوات عـى الحرب، وأن سـعر الرصف 

الخسـارة  أمـام حجـم  متـوازن  الحـايل 

االقتصاديـة املقـدرة بحـوايل 247 مليار 

السـوري  املركـز  أرقـام  وفـق  دوالر، 

 .2015 السياسـات  لبحـوث 

سـببن:  إىل  ذلـك  املحللـون  وأرجـع 

تدخـالت البنـك املركـزي السـوري وضخ 

مـن  السـوق  يف  الـدوالرت  ماليـن 

احتياطـات العملـة الصعبـة لتثبيت سـعر 

املقـدم  الدعـم  اللـرية، إضافـة إىل  رصف 

الذيـن  والصـن  وروسـيا  إيـران  مـن 

نصـف  مبقـدار  النظـام  يدعمـون  كانـوا 

مليـار دوالر شـهريًا، بحسـب ترصيحـات 

نائـب رئيـس الـوزراء املكلـف بالشـؤون 

جميـل. قـدري  حينهـا،  االقتصاديـة 

الحلفـاء  دعـم  اسـتمرار  مـن  وبالرغـم 

شـهدت  اللـرية  أن  إال  وماليًـا،  اقتصاديًـا 

يف  9  لتصـل   2015 يف  حـاًدا  تراجًعـا 

متوز 2015 إىل 300 لـرية للدوالر الواحد، 

وانخفضـت قيمتهـا مبعـدل %83، وهـذا 

يعنـي أن القـوة الرشائيـة للـرية انخفضْت 

سـنة. كل  يف   20.75% مبعـدل 

المركزي: المسلحون سبب انهيار 
العملة 

ومـع إعـالن رفـع العقوبـات عـن إيـران 

الكثـريون  توقـع  الجـاري  العـام  مطلـع 

مـا  دمشـق،  يف  لحليفهـا  دعمهـا  زيـادة 

سـيؤدي إىل تحسن يف سـعر رصف اللرية 

السـورية، ولكـن مـا حصـل هـو العكـس 

متاًمـا، فبعـد أن كان سـعر الـرصف بداية 

خـالل  تراجـع  لـرية   391 عنـد   2016

شـهرين أكر من 50 لـرية ليصل إىل 442 

لـرية يف ظـل توقعـات وصولـه إىل حدود 

500 لـرية للـدوالر الواحـد.

سـبب  أن  أوضـح  املركـزي  املـرصف 

تراجـع سـعر الـرصف يف دمشـق خـالل 

اليومـن املاضيـن، هـو هروب املسـلحن 

كميـات  ومعهـم  تركيـا،  إىل  وعائالتهـم 

كبـرية من الـدوالر بسـبب تقـدم الجيش، 

واحتيـاج كل عائلـة إىل عـرشة آالف دوالر 

الجتيـاز الحـدود الركيـة والوصـول إىل 

أوروبـا، وهـو مـا أدى إىل انتقـال جانـب 

من هـذا الطلـب املتصاعـد نحـو محافظة 

الرئيـي  املركـز  تعتـرب  التـي  دمشـق 

لتدخـل مـرصف سـوريا املركـزي وتوافر 

معـروض القطـع األجنبـي، وسـاهم ذلك 

يف رفع سـعر الـرصف فيها بشـكل كبري، 

قوله. حـد  عـى 

وكان أديـب ميالـة، حاكم املـرصف، يخرج 

الجيـش  تقـدم  إن  للقـول  مـرة  كل  يف 

حّسـن سـعر الـرصف، لكـن األمـر هـذه 

املـرة مخالـف متاًمـا، ألن تقدمـه يف حلب 

تزامـن مـع تدهـور اللـرية، مـا يشـري إىل 

أنـه ال يوجد عالقـة رابطة بن تقـدم قوات 

األسـد ومستويات سـعر الرصف، "القضية 

وطلـب"،  عـرض  أي  بحتـة  اقتصاديـة 

بحسـب تعبـري أحـد املحللن لعنـب بلدي. 

األسباب الحقيقية لتراجع الليرة   
دمشـق  مـن  اقتصـادي  محلـل  وقـال 

لعنـب بلـدي، رفـض الكشـف عن اسـمه، 

بلعـب  الرصافـة  لـرشكات  "السـاح  إن 

املركـزي  املـرصف  بـن  الوسـيط  دور 

واملسـتوردين خطـأ فادح ال يجوز السـاح 

بـه وال التهاون معـه، ألن السـلعة الوحيدة 

التـي تتعامـل معهـا هـذه الـرشكات هـي 

إًذا  السـورية،  واللـرية  الجنبـي  القطـع 

مهمتهـا الوحيـدة: تحويـل عمليـات نقدية 

عـى  املضاربـة  عـى  سـتعمل  وبالتـايل 

السـورية". اللـرية 

"الحقيقـة أمـر مخيـف ومربـك، املشـكلة 

للحـرب  إضافـة  إعالميـة  حـرب  هـي 

العسـكرية تشـن عى االقتصاد السـوري، 

قوامهـا اإلشـاعات والقـرارات االقتصاديـة 

غري املدروسـة"، بحسـب املحلـل، الذي عزا 

اإلشـاعات  الرئيـي إىل  األسـعار  ارتفـاع 

القويـة جـًدا حـول منـع االسـترياد، ومـا 

يعـزز هـذه القناعة هـو عدم منـح إجازات 

اسـترياد مـا جعـل املسـتوردين ميسـكون 

بضائعهـم".

وأضـاف املحلـل "أرى أن أفضـل مـا ميكن 

فعلـه هـو طأمنـة املسـتوردين فـوًرا مبنح 

يؤّمنـوا  أن  بـرشط  االسـترياد،   إجـازات 

القطـع األجنبـي بوسـائلهم لكافة السـلع، 

األوليـة  واملـواد  واألدويـة  األغذيـة  عـدا 

ومسـتلزمات اإلنتـاج )عى اعتبارها سـلًعا 

أساسـيًا يتوجـب عـى الدولـة تأمينهـا".

تراجع احتياطي المركزي يلعب دوًرا
ومـن أهـم أسـباب صعـود الـدوالر أمـام 

اللـرية السـورية، تراجـع احتياطـي البنـك 

األجنبـي  القطـع  مـن  السـوري  املركـزي 

مـن 19 مليـار دوالر إىل مـا دون أربعـة 

مليـارات دوالر، إضافـة إىل تراجع إيرادات 

النظـام السـوري النفطيـة  نحـو  أربعـة 

مليـارات دوالر، نتيجـة انخفـاض اإلنتـاج 

مـن 400 ألـف برميـل يوميًـا إىل مـا دون 

تسـعة آالف برميـل.

الغربيـة عقوبـات عـى  الـدول  وبفـرض 

روسـيا، ُحـرم النظـام السـوري مـن دعم 

مـايل كان يقدمـه الـروس، بينـا خفضت 

إيراداته، وهي قليلة أساًسـا، بسـبب تراجع 

عامليًا. النفـط  أسـعار 

وباسـتمرار الحملة العسـكرية "الرشسـة" 

التـي يشـنها النظـام عـى كامـل سـوريا 

إلنهـاِء الثورة، يتخـوف السـوريون، الذين 

الفقـر،  تحـت خـط  منهـم   85% يعيـش 

عملـة  مثـل  لتصبـح  عملتهـم  بانهيـار 

زميبابـوي التـي طبعـت آخر ورقـة نقدية 

تكـن  ومل  دوالر،  تريليـون   100 بقيمـة 

كافيـة السـتقالل حافلة ملسـافة صغرية يف 

العاصمـة هـراري عـام 2008.

عمر الحلبي - عنب بلدي

كـرر  املاضيـة  الخمـس  السـنوات  طيلـة 

ميالـة الكالم نفسـه، مع اختـالف جوهري 

يف واقـع الحـال االقتصـادي، فعـى مرأى 

السـورين جميعهـم تـدرج سـعر الدوالر 

مـن 47 لـرية يف آذار 2011 ليصـل اليوم 

)شـباط 2016( إىل 440 لـرية. 

االرتفـاع يف سـعر الـرصف إىل هـذا الحد 

جّر معـه "الويـالت" عى املواطنـن لجهة 

ارتفـاع األسـعار حـوايل عـرشة أضعـاف، 

وكذلك ارتفـاع مسـتويات التضخم 300%، 

وهـذا ما خلّـف حالة معيشـية مردية ورفع 

معـدالت الفقر إىل حـوايل 90%. 

مل يتمكـن املـرصف املركـزي مـن الحفـاظ 

عـى سـعر الرصف عنـد الحـدود التي وعد 

بتثبيتـه عندهـا يف كل مـرة، وعـى لسـان 

حاكمـه ومن ميثلـه. عى العكس مـن ذلك، 

كانت اللـرية تراجع مـع كل مطب وعند كل 

أزمـة أمنية جديـدة أو تهديد يطـال النظام، 

وكان للقـرارات التـي أصدرهـا بهذا الشـأن 

االنعـكاس السـلبي عى سـعر الرصف.

خـالل العـام 2013، أصدر املركـزي القرار 

رقم القـرار رقـم 507/506 وألزم مبوجيه 

يف  واملرخصـة  العاملـة  الرصافـة  رشكات 

إىل  الـواردة  الحـواالت  بتسـليم  السـوق 

قيمتهـا  تتجـاوز  ال  والتـي  السـورين، 

خمسـة آالف دوالر باللـرية السـورية، وفق 

نـرشة أسـعار تحـّدث يوميًـا وتصـدر عن 

نـرشات  جانـب  إىل  املركـزي،  املـرصف 

)املسـتوردات،  القطـع  ألسـعار  أخـرى 

التدخـل، أغـراض السـفر .. إلـخ(.

قرارات بمفعول عكسي على الليرة 
كان الهـدف مـن القـرار، وفـق التربيـرات 

التـي سـاقها املـرصف، دعـم االحتياطـي 

وذلـك  األجنبـي،  القطـع  مـن  النقـدي 

بعدمـا  الـواردات،  شـح  مـع  بالتـوازي 

النفـط ومعـه صـادرات  انقطـع تصديـر 

النسـيج واملـواد الغذائيـة وغريها "بسـبب 

العنـف". أعـال  وانتشـار  العقوبـات 

مبفعـول  جـاء  مـا  رسعـان  القـرار  لكـن 

عكـي مغاير للهـدف الذي وضـع ألجله، 

فسـعر دوالر الحـواالت بقـي أخفـض من 

ورسعـان  السـوداء،  السـوق  دوالر  سـعر 

مـا أصبـح فرق السـعر يف النصـف الثاين 

مـن 2015 نحـو 40 لـرية، وهـو مـا دفع 

ذويهـم  إىل  التحويـل  لتجنـب  املواطنـن 

يف الداخـل عرب القنـوات الرسـمية، تفاديًا 

للخسـائر التـي سـيمنون بها بعـد تحويل 

املبلغ املرسـل إىل اللرية السـورية وبالسعر 

الـذي يحـدده املركـزي، والـذي يبتعـد عن 

السـعر الحقيقـي يف السـوق السـوداء. 

إىل حـد كبـري مـن  املركـزي  ُحـرم  هنـا، 

ألن  الكاملـة،  املاليـة  الحـواالت  عائـدات 

الخسـارة وقعت عى املحولـن أواًل وأخريًا. 

أحـد املحللـن االقتصاديـن مـن دمشـق، 

اشـرط عـدم ذكـر اسـمه ألسـباب أمنيـة، 

قـال لعنب بلـدي إن "قرار تسـليم الحواالت 

باللـرية السـورية عبارة عن رسقـة ملمتلكات 

املواطنـن يف الخـارج، يريـد مـن وضعـه 

تحصيـل أكرب قـدر ممكـن من األربـاح من 

فارق السـعر بن السـوق السـوداء والسعر 

الرسمي". 

ويلفت املحلـل إىل أن قرار تسـليم الحواالت 

باللـرية السـورية، رفـع سـعر الـدوالر يف 

السـوق وجاء مبفعـول عكي عـرب امتناع 

املواطنـن عن التحويـالت النظامية واللجوء 

إىل "تهريـب العملـة" عـرب التحويـل مـع 

األقـارب أو املعـارف، الفتًا إىل انتشـار مهنة 

الظاهـر  تكـون يف  مكاتـب  التحويـل يف 

تجاريـة تختص ببيـع ورشاء أي يشء، لكن 

جوهـر عملهـا إرسـال واسـتقبال العمالت 

مـن وإىل مناطـق النظام. 

خـالل  سـعى  املركـزي  أن  املحلـل  يؤكـد 

الفـرة املاضية مـن عمر األزمـة إىل إصدار 

لسـعر  االرتفاعـات  مـن  للحـد  قـرارات 

جلسـات  إقامـة  عـى  وحـرص  الـرصف، 

التدخـل، لكـن دون نتيجـة، وقد جـاء قرار 

تسـليم الحـواالت باللـرية يف هـذا اإلطار، 

ورغبـة منـه يف تعزيـز االحتياطـي لديـه، 

والبالـغ وفـق التقديـرات 18 مليـار دوالر. 

حجم تحويالت المغتربين السوريين 
حـول  املنشـورة  الرسـمية  األرقـام  تشـري 

حجـم تحويـالت املغربـن السـورين من 

الخـارج إىل أنهـا تقـدر بحـوايل 50 مليـار 

دوالر سـنويًا بـن األعـوام 1990 – 2007، 

ووفـق بيانات مرصف سـوريا املركـزي، فإن 

قيمـة التحويـالت املالية وصلت خـالل العام 

2014 ما يقارب سـبعة ماليـن دوالر يوميًا، 

أي مـا مجموعـه سـنويًا 2.5 مليـار دوالر، 

وبحسـب صحيفـة األخبار اللبنانيـة، املقربة 

من النظام، شـهدت هـذه التحويـالت زيادة 

واضحـة عن التقديـرات الـواردة يف التقرير 

الليرة السورية تترنح مع "إنجازات" جيش األسد في حلب

حوالي نصف مليار دوالر سنوًيا 

أرباح "المركزي" من فروقات السـعر 
بين دوالر الحواالت والسوق السوداء 

تراجعت الليرة السورية أمام الدوالر بشكل قياسي 
خالل شهر شباط الجاري، ليصل سعر الدوالر ألول مرة 

في تاريخ سوريا إلى حدود 440 ليرة.

منذ تموز 2011" بدأت "سبحة" الليرة السورية "تكر" أمام الدوالر ألسباب عديدة، أبرزها اندالع الثورة وما من عقوبات اقتصادية فرضتها 
دول غربية على النظام. وقتها خرج حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة للقول إن الليرة قوية، وإن سعر الدوالر وهمي، والمصرف 

قادر على تلبية احتياجات السوق من القطع األجنبي، وليتهم مراًرا اإلعالم بتأجيج السوق وتحميل األمر أكثر مما يحتمل.
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التـي   ،2014 لعـام  العـريب  االقتصـادي 

بيّنـت أن التحويـالت الجاريـة إىل سـوريا 

عـادت وارتفعـت عـام 2012 لتصـل إىل 

1.035 مليـار دوالر، بعـد أن سـجلت عام 

2011 مبلًغا قـدره 837 مليون دوالر، ويف 

عـام 2010 نحـو 949 مليـون دوالر.

السـوق  دوالر  سـار  جنـب  إىل  جنبًـا 

السـوداء مـع دوالر الحواالت أمـام اللرية 

السـورية، وارتفـع األخري رسـميًا بضغط 

 20 الفـرق حـوايل  السـوق، وكان  دوالر 

الحـايل  العـام  لـرية ووصـل يف بدايـة 

لنحـو 40 لـرية، حيث وصل سـعر دوالر 

السـوق السـوداء إىل 440 لـرية يف حن 

بقـي سـعر دوالر الحواالت بــ 354 لرية 

بفـارق 86 لرية، وهذا السـعر هـو "فرق 

عملـة" يحصـل عليـه املركـزي ورشكات 

الرصافة مـن كل دوالر يحول رسـميًا إىل 

داخـل سـوريا فيـا لـو تـم ترصيفه يف 

السـوداء.  السوق 

عنب بلدي - اقتصاد

السـفري الـرويس لدى سـوريا، ألكسـندر 

كينشـاك، قـال، يف 10 شـباط الجـاري، 

لبـالده  والعسـكري  السـيايس  الـدور  إن 

يف األزمـة السـورية سـيتحول يف القريب 

العاجـل إىل مكاسـب اقتصاديـة للرشكات 

الروسـية، مؤكـًدا أن رشكة روسـية كربى 

القـرارات  مـن  مجموعـة  بالفعـل  لديهـا 

واملشـاريع، سـتبدأ تنفيذها مبجـرد انتهاء 

الحـرب يف سـوريا.

بناء محطة ضخ روسية عند نهر 
دجلة

وأوضح كينشـاك، لوكالة "تاس" الروسية، 

أن رشكة "سـروي ترانس غاز" الروسـية، 

تعمل عـى إقامة مشـاريع جديدة واسـعة 

النطـاق يف سـوريا، مثل بنـاء محطة ضخ 

كبـرية عند نهـر دجلة.

محطـة  يحّدد منطقـة  مل  السـفري  لكـن 

مـن  أو  املـرشوع  قيمـة  امليـاه، وال  ضـخ 

نهـر  ضفـاف  تخضـع  بينـا  سـيخّدم، 

دجلة يف الحسـكة )شـال رشق سـوريا( 

لسـيطرة "اإلدارة الذاتية الكرديـة"، والتي 

تدعمهـا موسـكو سياسـيًا.

وأوضـح كينشـاك أن العالقـات التجاريـة 

بـن روسـيا وسـوريا ماتـزال مسـتمرة، 

الفتًـا إىل أن الـدور السـيايس الـذي تلعبه 

روسـيا يف إنهاء األزمة السـورية، سـيؤثر 

إيجابيًـا عى الـرشكات الروسـية.

إنشاء معمل لألعالف في حماة
ملوقـع  وفًقـا  روسـيا،  قدمـت  ذلـك  إىل 

للنظـام  التابـع  سـرييا"  "هاشـتاغ 

طرًحـا  شـباط،   11 الخميـس  السـوري، 

الـدويل  والتعـاون  التخطيـط  هيئـة  إىل 

بإقامـة معمـل لألعـالف يف  يف سـوريا 

حـاة.  محافظـة 

واجتمعـت الهيئـة بحضـور ممثلـن عـن 

عـدد من الـوزارات ملناقشـة الطـرح املقدم 

مـن قبـل روسـيا، يف ظـل وجـود تنافس 

قـوي بن الـوزارات بغيـة الفـوز بعائدية 

. ملعمل ا

تسهيالت اقتصادية متبادلة بين 
النظام وروسيا 

مـن جهتـه كشـف رئيس هيئـة التخطيط 

 10 خـر،  قيـس  الـدويل،  والتعـاون 

مـن  املقربـة  الوطـن  لصحيفـة  شـباط، 

النظـام، أن وفـًدا فنيًا سـوريًا زار روسـيا 

مقرحـات  وقـدم  مؤخـرًا،  االتحاديـة 

للـرشكات الروسـية لالسـتثار يف الطاقة 

سـوريا. يف  والنفـط 

تصديـر  السـوري  النظـام  وبـدأ 

ارتفـاع  رغـم  روسـيا  إىل  الحمضيـات 

أسـعارها يف السـوق املحـي، إذ أرسـل، 

تجريبيـة  شـحنة  شـباط،   12 الجمعـة 

قريـة  طريـق  عـن  طًنـا  زنتهـا  460 

يف  الروسـية  السـورية–  الصـادرات 

الالذقيـة.  مينـاء 

آالف  أربعـة  بتصديـر  الخطـة  وتقضتـي 

طـن أسـبوعيًا إىل روسـيا، ومـن  املتوقع 

أن يتـم اليـوم إرسـال 2000 طـن.

املصّدريـن  اتحـاد  كشـف  جهتـه،  مـن 

عـن  شـباط،   10 األربعـاء  السـوري، 

للمصّدريـن  روسـيا  منحتهـا  تسـهيالت 

السـورين يف مجـال الحمضيـات تتمثـل 

.25% بنسـبة  جمركيـة  بتخفيضـات 

النظـام مـا  وكانـت روسـيا وقّعـت مـع 

البحـري  عمريـت"  "عقـد  بــ  يعـرف 

للتنقيـب عن النفـط وتنميتـه وإنتاجه يف 

امليـاه اإلقليميـة السـورية، طيلـة 25 عاًما 

بتمويـل رويس بقيمـة 100 مليون دوالر، 

النظـام  التعـاون بـن  مـا يظهـر حجـم 

والـروس وراء كواليس التدخل العسـكري.

فراس العقاد - عنب بلدي

بعـد انـدالع الثـورة السـورية، نقـل عـدد كبـري 

مـن السـورين أعالهـم إىل تركيـا ودول الجوار، 

وانتقـل قسـم كبـري منهـم مـع مـا بحوزتهـم من 

أمـوال للبحـث عـن فـرص لالسـتثار، ومنهم من 

نجـح ومنهـم من تعـر، وبقي قسـم من الشـباب 

عرضـًة ألعال النصـب واالحتيال، فكان التسـويق 

الشـبي "الفخ" الـذي وقع فيه بعض السـورين.

لعمليـات  منصـة  العنكبوتيـة  الشـبكة  وتشـكل 

"التسـويق  عـى  القامئـة  واالحتيـال  النصـب 

الشـبي الهرمـي"، التـي رشحهـا لعنـب بلـدي 

وراء  االنجـرار  مـن  محـذرًا  "الضحايـا"   أحـد 

"النصابـن"، حتـى ولو كانـوا أقربـاء أو أصدقاء. 

كيف يتم التسويق الشبكي الهرمي
عـرب  الرشكـة  مـن  منتًجـا  الشـخص  يشـري 

ثـم  رقـم،  ولـه  ويأخـذ صفـة وكيـل،  اإلنرنـت 

يقـوم بتسـويق منتجـات الرشكـة ويبيـع أحدهـا 

إىل شـخصن آخريـن وتصبـح لها أرقـام أيًضا، 

ويقـوم كل واحـد منهـا ببيـع أحـد املنتجات إىل 

شـخصن آخريـن، فـإذا مـا تـم بيـع املنتـج إىل 

الحلقـة الثالثـة، فعندهـا يأخذ الشـخص بالحلقة 

األوىل "عمولـة"، وهكـذا حتـى تصبـح تشـكل 

الحلقـات شـبكة هرميـة الحـد لهـا.

الشـاب "الضحيـة" قـال إن الشـبكة تطلـب ممن 

يرغـب بالعمـل دفـع 800 دوالر أمريـي ملديـر 

الشـبكة، وغالبًـا مـا يسـهل العملية "سمسـار"، 

وبعـد دفـع املبلـغ يصبـح مـن يرغـب بالعمـل 

مقبـواًل بالشـبكة ولـه سـلعة، إما أن تكون سـاعة 

أو قـالدة أو علبـة عطـر.. إلخ، وعليـه بيعها للغري 

لكـن ضمـن نطـاق الشـبكة وعـرب تجنيـد عمالء 

جـدد، وكلا نجـح يف البيع يحصل عـى عموالت 

 . كر أ

عمل مخالف للقانون 
أوضح شـادي عليكاج، مختص التسـويق وخريج 

كليـة إدارة األعـال يف جامعة حلـب، أّن "املفهوم 

الـذي بـدأ باالنتشـار بـن السـورين يف تركيـا 

مؤخـرًا ليـس بجديـد، وقد عايشـناه منذ سـنوات 

عديدة يف سـوريا تحـت مسـميات عديدة".

التجـارة،  هـذه  لبدايـات  تاريخـي  رسد  ويف 

التجـارة عندمـا  أضـاف عليـكاج "نشـأت هـذه 

بـدأت رشكات بالتسـويق ملنتجاتهـا بعـد مرحلـة 

الكسـاد العامليـة مطلـع القرن العرشين، وتسـعى 

أو  شـبكة  داخـل  وبيعهـا  منتجاتهـا  لتنشـيط 

مجموعـة مـن املقربـن واألصدقـاء مقابل نسـب 

حقيقيـة". محـددة  ملنتجـات 

الطريـق  يف  يشء  كل  هنـا  "إىل  وأردف 

الصحيـح، إىل أن انحرف بعض أعضـاء املجموعة 

إىل دائـرة تسـويق هرميـة وهمية يحصـل خاللها 

مـن هو يف أعـى الهرم عـى أموال مـن هم أدىن 

منـه، حينهـا أصبـح هـدف املشـارك هـو تجنيـد 

عمـالء آخريـن لتوسـيع هرمه هـو، وليـس هدفه 

إقنـاع الزبـون مبنتـج مـا إن كان هنـاك منتج يف 

األصل".

األعـال،  مـن  النـوع  هـذا  مرشوعيـة  وحـول 

أكـد عليـكاج بـأن هـذه األعـال تعتـرب "نصبًـا 

واحتيـااًل"، مشـريًا إىل أن تركيـا منعـت مثل هذه 

هـذا  يف  عاملـن  مكاتـب  إغـالق  وتـم  األعـال 

املجـال عـدة مـرات. وشـبّه عليـكاج هذا النشـاط 

بتجـارة املخـدرات، وكالهـا غـري قانـوين.

ورأى عليـكاج أّن مـا يدعو األشـخاص للمشـاركة 

"بحسـن  ظنهـم  هـو  األعـال  هـذه  مثـل  يف 

نيـة" مبـن يدعوهـم للعمـل، وغالبًـا مـا يكونون 

أقرباءهـم أو أصدقاءهـم، لكـن املصـري الوحيـد 

لهـذه األعـال يف النهاية هو الخسـارة، واملالحقة 

القانونيـة، داعيًا السـورين السـتثار أموالهم كل 

يف مجـال عملـه ومصلحتـه. 

2.5 مليـون سـوري  ويوجـد يف تركيـا حـوايل 

املناطـق  ويف  الركيـة  املـدن  عـى  يتوزعـون 

الحدوديـة، وقد قـررت الحكومـة الركيـة مؤخرًا 

منـح السـورين عـى أراضيهـا أذونـات عمل من 

أجـل دمجهـم باملجتمـع عـى أن يكـون مـر عى 

دخـول السـوري لركيا سـتة أشـهر كحـد أدىن. 

روسيا..
من التدخل العسكري 

إلى النفوذ االقتصادي في سوريا

االحتيال عبر "التسويق الشبكي" 
يالحق السوريين في تركيا 

دعوات للحذر من 
االنجرار وراء شبكات 

ترّوج لسلع وهمية 
على اإلنترنت 

قرار تسليم 
بالليرة  الحواالت 

السورية عبارة عن 
لممتلكات  سرقة 

المواطنين في 
الخارج، يريد من 
وضعه تحصيل 

أكبر قدر ممكن 
من األرباح من 

فارق السعر بين 
السوق السوداء 
الرسمي والسعر 

يقـول الباحـث االقتصادي إن عوائـد الترصيف 

تذهـب إىل املـرصف املركـزي ويسـتفيد منهـا، 

"وهـو الرابـح األول من فرق السـعر بن دوالر 

السـوق ودوالر الحـواالت"، مشـريًا إىل أنـه ال 

مصلحـة للمركـزي برفـع سـعر الحـواالت ألن 

أرباحـه سـتتقلص تلقائيًا. 

وإذا حسـبنا أن الحـواالت السـنوية إىل سـوريا 

ووفـق األرقـام املرصح بهـا حـوايل 2.5 مليار 

دوالر، فيكـون السـعر عـى دوالر 440 لـرية 

 1100 يعـادل  السـوق(  يف  الـدوالر  )سـعر 

سـورية. لرية  مليـار 

وإذا حسـبنا أن الحـواالت السـنوية إىل سـوريا 

ووفـق األرقـام املرصح بهـا حـوايل 2.5 مليار 

دوالر، فيكـون السـعر عـى 354 لـرية )سـعر 

دوالر الحواالت رسـميًا( يعـادل 885 مليار لرية 

سورية.

وباحتسـاب الفرق بـن الرقمـن )1100 مليار 

لـرية - 885 مليارلـرية( نجـد أن أرباح املرصف 

املركـزي تبلـغ 215 مليار لـرية، أي 488 مليون 

دوالر، يجنيهـا كــ "فرق" من الحـواالت فقط.

ويفـر هـذا املبلغ القـادم مـن دوالر الحواالت 

البحـث  إىل  الحاليـة  الحكومـة  لهفـة  مـدى 

عـن مـوارد مالية جديـدة لسـد العجـز، بعدما 

انقطعت املـوارد األساسـية املتأتية مـن تصدير 

وتحويـالت  السـياحة  عائـدات  ومـن  النفـط، 

املغربـن بطبيعة الحـال، ويفر أيًضا سـعي 

املركـزي لتثبيـت دوالر الحوالت عنـد حد معن 

بحثًـا عـن العوائـد كـا يقـول مواطنون. 

ومـن املتوقع خالل الفـرة املقبلة، فيـا لو بقيت 

األمـور السياسـية معلقـة دون حلـول، أن تلجـأ 

الحكومـة واملركـزي لقـرارات جديـدة مشـابهة 

مـن أجـل تدعيـم املركز املـايل للنظام الـذي بات 

يعتـاش عـى الرائـب مـن املواطنـن تحـت 

سـيطرته، ومن املسـاعدات مـن روسـيا وإيران.

فرق أرباح دوالر الحواالت 

تسعى روسيا بعد تدخلها عسكرًيا في سوريا إلى توسيع نفوذها االقتصادي، عن طريق إقامة مشاريع 
واسعة النطاق وتوقيع اتفاقيات اقتصادية بمختلف المجاالت.

أرشيفية لمشروع سّد على نهر دجلة في سوريا )2010(

http://www.enabbaladi.org/archives/64716
http://www.enabbaladi.org/archives/64719
http://www.enabbaladi.org/archives/64725
http://www.enabbaladi.org/archives/64725
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"ال تحتكر لقمتي"
حملة احتجاجية ضد تجار القامشلي

"فن التواصل" دورة تدريبية إلعالميي 
الغوطة الشرقية

عنب بلدي - القامشلي

تشـهدها  التـي  املعيشـة  األزمـة  "نتيجـة 

وجـه  عـى  والقامشـي  عامـًة،  سـوريا 

اليومـي  االرتفـاع  جـراء  الخصـوص، 

أدىن  إىل  اللـرية  وهبـوط  للـدوالر، 

املسـتويات"، أطلـق ملتقى املـرأة الثقايف، 

الخميـس 11 شـباط، حملـة تحـت عنوان 

لقمتـي". تحتكـر  "ال 

وتهدف الحملة بحسـب القامئـات عليها إىل 

"حـث التجـار وأصحـاب رؤوس األمـوال، 

عـى مراعـاة ظروف الحيـاة القاسـية التي 

يعيشـها املواطـن ومنـع اسـتغالل الوضع 

االسـتثنايئ التي متـر بـه املنطقة".

خـالل  منشـورات  املشـاركات  ووزعـت 

فيهـا إىل فقـدان بعـض  لفـن  حملتهـن، 

وحليـب  كاألدويـة  األساسـية،  املـواد 

يف  الغذائيـة،  واملـواد  والوقـود  األطفـال 

ظل االرتفـاع "الجنـوين" لألسـعار مقابل 

قلـة الدخـل وتزايـد سـعر رصف الـدوالر، 

مـع بقـاء األخـري كعملـة أساسـية للتجـار 

"الذيـن يحتكـرون املـواد، وال يردعهـم أي 

أحـد  إنسـاين"، بحسـب  أو  أخالقـي  رادع 

الحملـة. منشـورات 

وتضّمن منشـور آخر دعـوة لجميع املعنين 

إىل  األزمـة،  واملسـاهمن يف "اسـتفحال" 

الوقـوف بشـكل جدي عـى املشـكلة، "من 

خـالل فـرض رضائـب عـى التجـار الذين 

يحتكـرون عـوز الشـعب بإخفائهـم املـواد 

األساسـية الالزمـة السـتمرار العيش".

الناشـطة اإلغاثيـة تورين إحسـان شـاركت 

يف الحملـة، واعتـربت يف حديثهـا لعنـب 

بلـدي، أن غيـاب ضوابـط قانونيـة متنـع 

التحكم باألسـعار واسـتغالل املواطن، دعت 

إىل تفاقـم الوضـع املعيـيش.

"محـل  بأنهـا  الحملـة  إحسـان  ووصفـت 

مـن  الكثـري  أن  اعتبـار  عـى  تقديـر"، 

أصحـاب رؤوس األمـوال "راجعوا ضمريهم 

ناشـطي  لنـداءات  واسـتجابوا  مـا،  نوًعـا 

الوضـع". مبراعـاة  ووعـدوا  امللتقـى 

عنـب بلدي تحدثت إىل عبد الحميد حسـن، 

أحـد التجـار يف املدينـة، وقـال "ضمرينـا 

حـّي، والوضـع ليس كـا يفكر بـه البعض 

مـن اإلخـوة الناشـطن املدنيـن"، معتـربًا 

أن الصـادرات مـن املـواد الغذائيـة مرتبطة 

"ونضطـر  األجنبيـة،  بالعمـالت  مبـارشة 

قليـل يك ال  بربـح  األسـواق  لطرحهـا يف 

. " نخر

وتعليًقـا عـى الحملـة، أوضـح حسـن أن 

تجـار القامشـي املعروفـن "اتفقـوا عى 

عـى  لتوزيعـه  شـهري  مبلـغ  تخصيـص 

األرس الفقـرية والتـي ليـس لهـا معيـل".

الحسـكة  محافظـة  مناطـق  وعانـت 

نتيجـة  اقتصـادي  حصـار  مـن  وريفهـا، 

الطـرق  عـى  "الدولـة"  تنظيـم  سـيطرة 

التجارية رشق سـوريا، بحسـب ناشـطيها، 

مـا هيـأ الظـروف املناسـبة أمـام التجـار 

وأصحـاب النفـوس الضعيفـة، السـتغالل 

املنطقـة. يف  األوضـاع 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية

تحـت عنـوان "فـن التواصـل مـع اآلخرين"، 

اختتـم مكتـب التدريـب والتأهيـل بالتعـاون 

مـع رابطـة اإلعالميـن يف الغوطـة الرشقية، 

األربعـاء 9 شـباط، دورتـه، ضمـن سلسـلة 

املكتـب  ينظمهـا  التـي  التدريبيـة  الـدورات 

دوريًـا يف الغوطـة.

 11 مثلـوا  متدربًـا،   26 الـدورة  وضمـت 

مؤسسـة وهيئـة وجهـة فاعلـة يف الغوطـة 

الرشقيـة، واسـتمرت عـى مدى خمسـة أيام، 

وفق عمـر حمـزة، أحـد املدربن فيهـا، وقال 

إنهـا تدخـل ضمـن محـور التنميـة املبـارشة 

وجـرت عـى مـدى خمـس جلسـات.

بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف  حمـزة،  واعتـرب 

أن التواصـل مـع النـاس "مـن أهـم مطالـب 

اإلعالميـن وليـس مـن السـهل أن تحوز عى 

االحـرام وتؤثـر يف اآلخريـن"، موضًحـا أن 

هنـاك سـت صفات أساسـية يجـب أن تتوافر 

يف الشـخص حتـى يكـون التواصـل ناجًحا، 

الـدورة. وجميعهـا طرحـت خالل 

تسع مهارات شخصية للتواصل
التواصـل  املتدربـون عـى مبـادئ  وتعـرف 

األساسـية واملهارات الشـخصية التسـع، بينا 

ركـز املدرب عى تسـع آليات إلرشاك املسـتمع 

تسـمى بــ "الدوامات"، وقـد بـدأ املتدربون 

كل  نقـاط ضعـف  معرفـة  بعـد  باكتسـابها 

متـدرب وتجاوزهـا، بحسـب حمزة.

الجلسـة األخـرية كانـت عبـارة عـن تقييـم 

مـا  املتدربـون  فيهـا  عـرض  للمشـاركن، 

التقييـم  وتجـاوز  الـدورة،  خـالل  تعلمـوه 

اعتـربه  مـا  وهـذا   ،80% حاجـز  مبعظمـه 

حمـزة دلياًل عـى ارتفاع سـوية املتدربن يف 

التواصـل. مهـارات 

فن التواصل حتى مع العائلة
الدورة استغرقت عرش سـاعات تدريبية، بحسب 

عبـد الرحمن بشـري، أحـد املتدربـن، وأثنى يف 

حديثـه لعنب بلـدي عـى الـدورة، مشـريًا إىل 

أنـه اسـتفاد يف التواصـل مـع اآلخريـن سـواء 

كان شـخًصا أو مجموعة، "تعلمـت كيف أوصل 

الفكرة بشـكل صحيـح وأعرب عنهـا بحيث ألقى 

قبواًل مـن الطـرف اآلخر".

واكتسـب بشـري مهارات متكنه مـن التواصل 

بشـكل ناجـح، حتـى مـع العائلـة، بحسـب 

تعبـريه، وأوضح أنـه "ميكن للشـخص الذي 

يسـتخدم املهـارات التسـع التـي عرضت يف 

الـدورة، أن يحقـق تواصـاًل ناجًحـا ويوصل 

فكرتـه بالشـكل األمثل".

مكتب التدريب ورابطة اإلعالميين 
وخطة لتدريبات مقبلة

وليسـت هـذه الـدورة األوىل ملكتـب التدريب 

والتأهيـل يف الغوطـة، إذ نظـم املكتـب منـذ 

تأسيسـه مطلع كانـون األول املـايض، مثاين 

الجاعـي  "العمـل  أخـرى، تضمنـت  دورات 

يف  دورات  وأربـع  القائـد"،  وشـخصية 

امليـزان  برنامـج  يف  ودورة  التواصـل،  فـن 

اإلنكليزيـة  اللغـة  يف  ودورات  املحاسـبي، 

وقيـادة الحاسـب، وأساسـيات املونتـاج عى 

"برمييـري". برنامـج 

بتغطيـة  مسـتمر  املكتـب  أن  حمـزة  وأكـد 

والتأهيـل،  التدريـب  يف  الكبـري"  "الثغـر 

عـى مختلـف املحـاور يف الغوطـة، موضًحا 

"لدنيـا خطـة تدريبيـة تشـمل أكـر من 40 

دورة خـالل سـتة أشـهر، جميعهـا انطلقـت 

مـن احتياجـات األفـراد واملؤسسـات، ونحـن 

يف  نرتقـي  حتـى  الجميـع  مـع  نتواصـل 

سـنتناولها". التـي  املحـاور 

وتشـارك رابطـة اإلعالمين بتنظيـم الدورات 

التـي  االختصاصـات  عـى  ركـزت  إذ  هـذه، 

مـن  لهـا  تدريبـي  كادر  تأمـن  اسـتطاعت 

داخل الغوطة، وفق مسـؤول مكتـب التدريب 

والتأهيـل يف الرابطـة، شـادي العبـد اللـه.

 العبداللـه أوضـح أن الرابطـة بـدأت دورتها 

األوىل يف فـن التواصل، مع بداية تأسيسـها، 

إال أنهـا مل تشـمل إعالميـن فقـط، بل ضمت 

مقاتلـن عـى الجبهـات، "دعتهـم الرابطـة 

لتأهيلهم، ولتطبق شـعارها األسـايس: نصنع 

صـوت الغوطة"، وفـق مسـؤول التدريب.

نهايـة  تأسسـت  التـي  الرابطـة  وتسـعى 

اختصاصيـة  بـدورات  للبـدء   ،2014 عـام 

مـع  التعـاون  مـن خـالل  اإلنرنـت،  عـرب 

تواجـه  ولكنهـا  فيهـا،  التدريـب  مكتـب 

الكثـري مـن الصعوبـات، وأهمهـا التمويـل 

العبداللـه. وفـق  املـادي، 

عنب بلدي - حلب 

حلـب،  يف  الحـرة  الرشطـة  أنهـت 

األربعاء 10 شـباط، مـرشوع "تدعيم 

املبـاين وإزالـة األنقـاض" يف حيـي 

بسـتان القـرص والكالسـة، وسـلمته 

ملجموعة "أمـان وعدالـة" املجتمعية، 

تدعمه. التـي 

املـرشوع  فعاليـات  واختتمـت 

بحضـور ممثلن عن مجلـس الحين 

والرشطـة الحـرة، إضافـة إىل أعضاء 

املجتمعـي،  األمـان  عمـل  مجموعـة 

وممثي بعـض الفعاليـات املدنية يف 

املنطقـة.

املدنيـن بـن  األمـر عـى  "اختلـط 

تدعيـم األبنيـة اآليلة للسـقوط، وهي 

إعـادة  وبـن  مـن مرشوعنـا،  جـزء 

رائـد  أول،  املـالزم  قـال  اإلعـار"، 

حيـي  يف  الرشطـة  رئيـس  الحمـد، 

بحلـب،  والكالسـة  القـرص  بسـتان 

موضًحـا "إعادة اإلعار ليسـت جزًءا 

عـى  اقتـرص  فقـد  مرشوعنـا،  مـن 

تدعيـم األبنيـة التـي تشـكل خطـرًا 

عـى السـالمة العامـة، ويخـى من 

وتهدمهـا". سـقوطها 

"جيـًدا"  املـرشوع  الحمـد  واعتـرب 

ورضورة ملحة تلبـي حاجات األهايل 

يف املنطقة، وأكـد أن أعضاء مجموعة 

العمـل "التزموا بشـكل كامـل مبوعد 

إىل  الفتًـا  منـه"،  واالنتهـاء  البـدء 

"أولهـا  واجهتـه  عديـدة  صعوبـات 

وأخطرهـا القصـف مبختلـف أنواعه، 

إذ اسـتهدفت إحـدى نقـاط املـرشوع 

بغـارة جويـة مـن طـريان اإلجـرام 

الـرويس بعـد االنتهاء مـن تنفيذها".

وخـالل التنفيـذ وجـد كادر املرشوع 

يف  مشـمولة  غـري  أخـرى  نقاطًـا 

تنفيذهـا  مـن  البـد  كان  املخطـط، 

نقطـة  تدعيـم  وشـملت  للـرورة، 

مـن  األنقـاض  وإزالـة  إضافيـة، 

إصـالح  إىل  إضافـة  نقطتـن، 

واسـتبدال غطـاء الـرصف الصحـي 

وفـق  رئيـي،  لشـارع  )ريـكار( 

 . لحمـد ا

واقراحاتهـم  األهـايل  مالحظـات 

أمـوًرا  أفـرز  العمـي،  والواقـع 

مراعاتهـا،  مـن  بـد  ال  كان  جديـدة 

بحسـب رئيـس الرشطة، وأشـار إىل 

الدراسـة  قيـد  مسـتقبلية  مشـاريع 

يف  وسـرياعى  الحـايل،  الوقـت  يف 

املبـارش عـى  اختيارهـا، االنعـكاس 

األمـن املجتمعـي وحاجـات األهـايل، 

واالسـتعداد ألي وضـع جديـد يطـرأ 

حلـب. مدينـة  يف 

تـدرس  املجموعـة  إن  قـال  الحمـد 

التحديـات األمنيـة للحيـن، وأهمهـا 

أنهـا  مضيًفـا  املحتمـل،  الحصـار 

لهـا  املناسـبة  الحلـول  سـتقرح 

"حسـب اإلمكانيـات املتاحـة، وعـى 

ضوئهـا سـنختار املشـاريع األنسـب 

بـن  والتشـاور  باالتفـاق  لحلهـا 

األعضـاء".

محمـد زرا، شـاٌب يعمـل يف تصلـح 

بسـتان  حـي  يف  الغـاز  بوابـري 

املدنيـة  الهيئـات  أن  اعتـرب  القـرص، 

مقـرصة يف إزالة األتربـة واألنقاض، 

التـي يخلفهـا القصـف اليومـي عى 

املدينـة.

وغـريه  املحـي  املجلـس  زرا  واتهـم 

بــ "التقصـري"، موضًحـا أن األهايل 

يزيـل  يك  الحـي  ملجلـس  يشـتكون 

األنقـاض إال أنهـم ال يلقـون مجيبًـا، 

وأضـاف "املـرشوع مل يشـمل حـي 

اإلطـالق". القـرص عـى  بسـتان 

وشـهد الحيـان مشـاريع أخـرى يف 

الفرة السـابقة، إذ اختتمت، األسـبوع 

تركيـب  مـرشوع  أعـال  املـايض، 

والسـواتر  املدنيـن  حايـة  سـتائر 

قنـاص  رؤيـة  لحجـب  الرابيـة، 

الشـوارع. عـن  النظـام 

فتاة توزع منشورات ضمن حملة ال تحتكر 
لقمتي في القامشلي

الخميس 11 شباط 2016 )عنب بلدي( 

دورة تدريبية 
في فن التواصل 
إلعالميي 
الغوطة الشرقية

9 شباط 2016 
)عنب بلدي(

مشاريع جديدة تدرس التحديات 
األمنية واتهامات بالتقصير

مشروع "تدعيم المباني 
وإزالة األنقاض" يختتم 

أعماله في حلب

www.enabbaladi.org/archives/64415
www.enabbaladi.org/archives/64713
www.enabbaladi.org/archives/64415
www.enabbaladi.org/archives/64713
www.enabbaladi.org/archives/64935
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يف  دمشـقي  مطعـم  اسـطنبول:   - تركيـا 

اسـطنبول بحاجـة إىل شـاب يتحـدث الركية 

بطالقـة لتوصيل الطلبات خـارج الصالة، عى 

أن يكـون لديـه خربة ومعرفة مبنطقـة الفاتح.

يف  أيـام  لسـتة  يوميًـا،  سـاعة   12 العمـل 

جـداً جيـد  الراتـب  األسـبوع. 

للتواصل االتصال عى الرقم: 

05318515521

سـوريا: منظمـة غـول اإلغاثيـة تطلب عضو 

الغـذايئ  التوزيـع  لربنامـج  مؤقـت  فريـق 

والتحقـق، يرجى إرسـال السـرية الذاتية عى 

syriajobs@sy.goal.ie التـايل:  اإلمييـل 

آخر موعد للتقدم 2016-2-16

 Qatar Red Crescent مؤسسة

Society تبحث عن مدير منح:

 HOW TO APPLY: Please send

 your CV & Cover letter, in

English to recruitment@qrcs-

 turkey.org, with the subject

Ref: JD/Grants/Manager

تركيـا - اسـطنبول: مخربتعويضات سـنية 

بحاجـة إىل: فنـي مخـربي يجيـد العمل عى 

عـى الشـمع والبورسـالن. التواصـل ضمـن 

سـاعات الدوام الرسـمية مـن 9 صباحا حتى 

4 ظهـرا 0536598622

تعلـن شـبكة "أريـج" فتـح بـاب التقـدم للتنافـس عىل 

مثـاين منـح  تدريبيـة مـن خـالل  ورشـة  عمـل "غـري 

إدارة  تحـت  تلفزيونيـة  تحقيقـات  إلنتـاج  تقليديـة" 

وإرشاف مبـارش من رائد االسـتقصاء يف الـدول العربية 

شـباط/   18 للتقديـم  النهـايئ  املوعـد   .Yosri Fouda

www.arij.net لالسـتعالم   - فربايـر. 

وظائف

تركيـا: مـدرس لغـة تركيـة ميتلـك 

املركـز  خريـج  سـنوات،   5 خـربة 

 ،2009 الثقـايف الـرتيك يف حلـب 

مسـتعد إلعطـاء دروس لغـة تركية 

ومحادثـة،  ومكثفـة  ممنهجـة 

كـدروس خصوصيـة أو يف معهـد.

للتواصل: 05385206720

مطعم كستنا يقّدم أشهى الوجبات الرشقية والغربية مع طبق من الطبخ السوري األصيل يومياً

العنوان: غازي عينتاب - غازي مختار باشا - خلف البنك الزراعي. خدمة التوصيل مجاناً. موبايل:  00905355408955

معهـد سـرييانا للغات يعلـن عن افتتـاح دورات جديدة لتعليـم اللغة الرتكيـة ضمن منهاج 

التومـر اسـاتذة اتراك - شـهادة تومر مصدقة من جامعـة الفاتح  اسـطنبول-عثامن بيه

العنوان : اسطنبول - عثامن بيه - تلفون: 05535021792

حسم 20 باملئة لحامل هذا االعالن

تركيـا: خريجـة اقتصـاد مقيمـة يف غـازي 

عنتاب تبحـث عن عمل كمحاسـبة أو يف عمل 

Yeoshj@gmail.com للتواصـل  إداري، 

تركيـا: مصمم مقيم يف غـازي عينتاب يبحث 

عن عمـل يف التصميم، ميتلك خـربة جيدة يف 

جميـع برامـج التصميـم واملونتاج، يسـتطيع 

العمـل كمسـتقل أو بـدوام جزيئ.للتواصـل 

moh.em78@gmail.com عـرب اإلمييـل

يطلب عماًل

تعلـن الشـبكة السـورية لإلعالم املطبـوع، ومقرهـا غازي 

عنتاب، عن حاجتها ملسـاعد/ة إداري وفـق الرشوط التالية:

سوري الجنسية	 

يحمل شهادة جامعية يف اإلدارة واالقتصاد	 

لديـه خربة يف أعـامل املحاسـبة واإلدارة ال تقل عن 	 

سنوات  3

يتقن اللغة اإلنكليزية محادثة وكتابة	 

لديه خربة يف التواصل واملراسالت	 

مقيم يف مدينة اسطنبول أو غازي عنتاب	 

يحمل إقامة قانونية عىل األرايض الرتكية	 

ملـم بأنظمـة العمل يف املنظـامت املدنيـة )املحلية 	 

الدولية( أو 

يرجى إرسال السرية الذاتية إىل اإلمييل التايل: 

snp.syria@gmail.com

الريحانيـة - ادلـب:  منظمة بنفسـج تعلن عن شـاغر وظيفي يف القسـم االعالمي 

عـىل أن يكـون لديه خـربة يف: إدارة املواقع التصميم، إدارة السوشـيل ميديا.

عـىل مـن يجـد يف نفسـه املواصفـات املطلوبـة ارسـال السـرية الذاتيـة عـرب 

الرسـالة  موضـوع  إرفـاق  مـع   org.violet.hr@gmail.com التـايل:  االمييـل 

M005 الوظيفـي:   بالرمـز 

لإلعالن في عنب بلدي 
يمكنكم التواصل على 
البريد اإللكتروني:

ads@enabbaladi.org

مطلوب بدوام كامل

تركيا إداري يف  مساعد/ة 
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د. كريم مأمون 

يـورث املـرض بصـورة متنحيـة، أي 

أنـه لـي يصبـح الشـخص مصابًا 

البـد من وجود نسـختن مـن املورثة 

الحاملـة للمـرض، إحداهـا من األب 

أمـا إن وجـدت  األم،  واألخـرى مـن 

مورثـة واحـدة فقط حاملـة للمرض 

لـدى الشـخص فإنـه يصبـح حاماًل 

للمـرض لكنه غـري مصاب بـه، وهذا 

يعنـي أنه البـد أن يكون أحـد األبوين 

حتـى  للمـرض  حامـاًل  أو  مصابًـا 

يكـون ابنهـم مصابًـا به.

ما هي أعراض وعالمات 
المرض؟

يف  أعراضـه  نشـاهد  أن  ميكـن 

األسـابيع األوىل بعـد الـوالدة، إال أن 

%50 مـن املـرىض تظهـر عندهـم 

العـرش  السـنوات  يف  األعـراض 

حـوايل  ويف  العمـر،  مـن  األوىل 

%80 مـن الحـاالت تظهر قبل سـن 

تكـون   5% يف  وفقـط  العرشيـن، 

بدايـة األعـراض بعد سـن الثالثن.

متكـررة  نوبـات  وتشـمل األعراض: 

مـن ارتفاع درجـة الحـرارة، آالم  يف 

البطـن )عنـد %95 مـن املـرىض(، 

تكـون  مـا  وعـادة  الصـدر  يف  آالم 

يف جهـة واحـدة مـن الصـدر، آالم 

يف  تكـون  مـا  وعـادة  مفصليـة 

مفاصـل الركبـة والكاحـل والرسـغ، 

طفـح جلـدي وخاصة عى السـاقن 

عـى  حـادة  آالم  الركبـة،  أسـفل 

مسـتوى الرأس والشـعور بالقلق مع 

ضيـق يف التنفس، عـدم القدرة عى 

أول  خاصـة  يشء  أي  بلـع  أو  األكل 

يـوم مـن الهجمة، عـدم القـدرة عى 

فـرد الظهـر واالنحنـاء طـوال فـرة 

الهجمـة، تغيـري يف طعـم الفـم مع 

تغيري لـون البـول إىل اللـون الداكن 

أيضـا، عنـد الذكـور التهـاب وتورم 

والخصيتـن. الصفـن  يف  وآالم 

وال يشـرط أن تكون األعـراض كلها 

موجـودة، فقد يكون هنـاك فقط آالم 

شـديدة يف البطـن تؤثر عى نشـاط 

املريـض اليومـي املعتـاد ومتنعه من 

مارسـة نشـاطه اليومي ما يجعله 

يـأوي إىل الفراش.

كيف يتم التشخيص؟
القصـة  عـى  التشـخيص  يعتمـد 

املـريض  التاريـخ  مـع  الريريـة 

وتشـمل  املـرض،  لنفـس  العائـي 

القصـة الشـكوى عـى األقـل مـن 

يف  أمل  أزمـات  مـن  مـرات  أربـع 

االثنـن  أو  الصـدر  يف  أو  البطـن 

معا، ولفـرات تسـتمر كل منها ملدة 

بارتفـاع  مرافقـة  سـاعة،   72-24

الحـرارة، مع غياب أي عامل مسـبب 

لتلـك األعـراض ميكـن أن يفرهـا، 

أعـراض  أي  وجـود  لعـدم  إضافـة 

يف الفـرة مـا بـن انتهـاء األزمـة 

وقـدوم األخرى، واالسـتجابة للعالج 

 Colchicine بالكولشيسن  املستمر 

الكولستشـن  كان  إذا  إنـه  حيـث 

أو  األزمـات  مـن  املريـض  يخلـص 

يقلـل مـن عددهـا، يف هـذه الحالة 

يكـون التشـخيص أكيـًدا بأنه حمى 

البحـر األبيـض املتوسـط.

العائـي  املـريض  التاريـخ  أمـا 

مصابـن  أقـارب  وجـود  فيشـمل 

بنفـس املرض، أو بفشـل كلـوي، أو 

.Amyloidosis نشـواين  داء 

وال توجـد فحـوص مخربيـة نوعية 

عـادة:  يشـاهد  ولكـن  للتشـخيص 

ارتفـاع الفيربينوجـن يف البالزمـا، 

البيضـاء،  الـدم  كريـات  ارتفـاع 

ارتفـاع رسعـة التثفـل ESR، ارتفاع 

.CRP ارتفـاع   ،Amyloid

ُحّمى البحر األبيض المتوسط
مرض ال يمكن شفاؤه

ما هي حمى البحر األبيض المتوسط؟
هـي مـرض ورايث، مجهـول السـبب، يتميز بنوبـات متكررة مـن ارتفاع حرارة الجسـم مـع التهاب 

الربيتـوان )الغشـاء الـذي يغطي جـدار البطن مـن الداخـل(، باإلضافـة إىل إمكانية حـدوث التهاب 

يف الجنـب )غشـاء الرئـة( والتهـاب بعـض املفاصـل يف الجسـم. تـدوم النوبـة لفرتة تـرتاوح بني 

بضـع سـاعات وحتـى 72 سـاعة، وعندمـا تزول يعـود املريـض إىل وضعـه الطبيعـي وتختفي كل 

األعـراض، وقـد تختلـف مـدة النوبـة ويختلـف معـدل تكرارها، فقـد تعود بعد شـهر أو شـهرين أو 

أقـل أو أكـرث، لكنها تكـون بنفـس األعراض.

املتوسـط،  األبيـض  البحـر  لحمـى  يوجـد عـالج شـاف  ال 

واألدويـة التـي توصـف فعالـة فقـط يف تخفيـف األعراض 

والعالمـات وتأخـري حـدوث االختالطـات.

لعـالج الهجـات الحـادة مـن املـرض تسـتخدم مضـادات 

اإليبوبروفـن  مثـل  السـتريوئيدية  غـري  االلتهـاب 

. ك يكلوفينـا لد وا

أمـا للعـالج الوقايئ ملنـع حـدوث أزمات حـادة فـإن الدواء 

هـو  املجـال  هـذا  يف  فعاليـة  واألكـر  اسـتخداًما  األكـر 

يف  فعاليـة  فللكولشيسـن   ،Colchicine الكولشيسـن 

منـع تكـرار أزمـات املـرض ويف جعلهـا أقـل حـدة وكذلك 

منـع حـدوث داء نشـواين، أمـا فعاليتـه يف املراحـل الحادة 

للهجمـة فهـي فعاليـة مشـكوك فيهـا.

الجرعـة اليومية للكولشيسـن 1-2 ملغ يوميًـا، موزعة عى 

جرعتـن أو ثـالث، مـدى الحيـاة، ومـن الجديـر بالذكـر أن 

زيـادة كميـة الجرعـة ال يؤدي إىل اسـتجابة أحسـن، وعادة 

ما تكـون األعراض الجانبية للكولشسـن خفيفـة ومحمولة، 

ونـادًرا مـا تضطـر املريـض للتوقف عـن املعالجة بسـببها، 

وهـي تشـتمل عى الضعـف العضـي وحس الخـدر والنمل 

يف اليديـن والقدمـن خاصـة عنـد كبـار السـن أو املرىض 

الذيـن لديهم أمـراض كبديـة أو كلوية.

ومـن املهـم عنـد اسـتخدام الكولشيسـن االنتبـاه لألمـور 

التاليـة:

لحـدوث  الرئيـي  السـبب  ألن  بالـدواء  االنتظـام  رضورة 

النوبـات هـو نسـيان أو تـرك العـالج.

عـن  واالبتعـاد  والعصائـر  كاملـاء  السـوائل  مـن  اإلكثـار 

الغازيـة. املرشوبـات 

مراجعـة  يجـب  مسـتمر  إقيـاء  أو  إسـهاالت  عنـد حـدوث 

الطبيـب فـوًرا، ألن الجفـاف يزيد من سـمية الكولشيسـن.

هنـاك تداخل بن الكولشيسـن وبعـض األطعمـة واألدوية، 

فمثـاًل ينصح املريض بعـدم رشب عصري الكريفـون، وبعدم 

تناول املضـادات الحيوية مـن نوع ماكرواليـد، وكذلك أدوية 

الشـحوم ومضـادات الفطور، فكلهـا تزيد من سـمية الدواء.

إجـراء التحاليـل الدمويـة وفحـص عينـة بـول مرتـن يف 

السـنة للمتابعـة وللبحـث عن وجـود الربوتن وخاليـا الدم 

الحمـراء يف البـول.

ميكـن  للكولشيسـن  يسـتجيبون  ال  الذيـن  واملـرىض 

فإنهـم  ذلـك  مـن  وبالرغـم  ألفـا،  إنرفـريون  إعطاؤهـم 

يسـتمرون بتنـاول 2 ملـغ يوميا مـن الكولشيسـن ملحاولة 

النشـواين. الـداء  منـع حـدوث 

مقاطعة الوالدين وعدم طلب إذنهم

مشاكل سلوكية لدى األطفال 
يجب عدم تجاهلها

تعتبر حمى البحر األبيض المتوسط، أو ما تسمى بالتهاب األغشية المصلية الدوري، من أكثر 
أنواع الحمى شهرة، وقد سميت بهذا االسم ألنها مرض وراثي شائع في منطقة حوض البحر 
األبيض المتوسط، وعند األعراق من العرب واألتراك واإليطاليين واألرمن، فنسبة حدوثها بين 

هذه الشعوب هي 1-3 باأللف، بينما تندر مشاهدتها في األجزاء األخرى من العالم.  

هل من عالج لهذا 
المرض؟

قد يكون طفلك متحمًسا ليخبرك أمًرا، أو يطرح عليك سؤااًل، لكن السماح له بمقاطعتك يجعله غير 
قادر على تعلم كيفية مراعاة مشاعر اآلخرين، أو إشغال نفسه وملء وقته عندما تكون أنت مشغواًل 

وغير قادر على االنتباه له. 

أسماء رشدي

وكنتيجـة لذلك فـإن الطفل سـوف يعتقد بأن 

لـه الحـق بالحصـول عـىل انتبـاه اآلخرين له 

دامئًـا، ولن يكون قـادًرا عىل تحمـل اإلحباط 

ذلك.  نتيجة عكـس 

كيف أحد من مقاطعة ابني لحديثي؟
يف املـرات املقبلـة عندمـا تكـون عىل وشـك 

إجـراء مكاملـة أو زيـارة صديـق، قـل لطفلك 

سـابًقا بأنـه يجـب أن يلتـزم الهـدوء وعـدم 

مقاطعتـك. بعد ذلك اسـمح له باللعـب بلعبة 

مفضلـة عنـده، أو القيـام بأي نشـاط يحبه. 

هنـا انتبـه، يف كل مـرة يبدأ بهـز ذراعك ليك 

تنتبـه لـه، ما عليـك إال أن تقوم باإلشـارة إىل 

كـريس مـا، لـيك يجلس بهـدوء حتـى تنهي 

كالمـك ومن ثـم ميكنك أن تسـتجيب ملا يريد. 

يجـب أن يتعلـم أنه لـن يحصل عىل مـا يريد، 

وأنـك لـن تقـوم باالسـتجابة لـه يف كل مرة 

مبقاطعتك. يقـوم 

أيًضـا، علّمـه أن يقـول "بعـد إذنـك" إذا كان 

انتباهـك. وبالرغـم مـن أن  يريـد أن يجـذب 

الـكالم غـري مقبولـة بشـكل  املقاطعـة يف 

أنـه عـىل األقـل سـيتعلم طريقـة  إال  عـام، 

حسـنة للمقاطعة. عىل سـبيل املثـال، ميكنك 

املفتوحـة،  األسـئلة  لعبـة  معـه  تلعـب  أن 

إىل رشح وكالم  تحتـاج  أسـئلة  تسـأله  كأن 

النهايـة  إىل  إجابتـه  يكمـل  واتركـه  كثـري، 

بـدون مقاطعـة، ومـا إن تبـدأ أنـت بالحديث 

سـيبادرك هو باألسـئلة مقاطًعا، عندها ضع 

يدك عـىل فمـه وال ترفعها قبـل أن تنتهي من 

اإلجابـة، وبذلـك سـوف يتعلم أن هنـاك وقت 

للـكالم ووقـت لالسـتامع. 

إن عـدم مقاطعـة الطفـل ألحاديـث الكبـار 

هـي عـادة ميكـن أن يكتسـبها مـع الوقـت 

وبالتدريـب.

مـن  بعـض  بأخـذ  طفلـك  يقـوم  أن  املريـح  مـن 

ولكـن  سـؤالك،  بـدون  لوحـده  األكل  أو  البسـكويت 

سـامحك لـه بالسـيطرة عىل بعـض النشـاطات التي 

يجـب أن تكـون أنت املسـؤول عنهـا ال يعلمـه مهارة 

والقوانـني.  القواعـد  اتبـاع 

عـىل سـبيل املثـال، قـد يكـون لطيًفا بالنسـبة لـك أن 

يكـون طفلك يف عمر السـنتني قادًرا عـىل فتح الدروج 

إلخـراج بعـض مـن الحلـوى التـي يحبهـا، ولكـن مع 

تقدمـه بالعمر، )عندمـا يبلغ الثامنة مثاًل(، ال تسـتبعد 

أن تجـده قد فتح بـاب البيت وذهب لزيـارة ابن الجريان 

لوحـده وبـدون أن يطلب إذنك.هنـا يـأيت دور الوالدين، 

وذلـك مـن خالل سـن قواعـد املنـزل الخاصـة الواجب 

اتباعهـا، والتحـدث فيها مـع الطفـل ورشحها له. 

القواعـد مهمة حتـى يعرف الطفل ما يجـب أن يفعله 

ومـا ال يجـب. ارشح لـه تلـك القواعـد حتـى يعـرف 

حـدوده، وبـني له عواقـب تجاوزهـا، فتحديـد بعض 

القواعـد يجعـل األمر أيـرس ليتذكرهـا وينفذها.

لتكـن األولويـة لقواعـد األمـان والسـالمة، مثل عدم 

ملـس الفـرن أو عبور الشـارع لوحده، ولكـن أيًضا مع 

عـدم إغفال أمـور أخرى. مثـاًل "عليك أن تسـأل فيام 

إذا كان مـن املسـوح لك بـأن تحصل عـىل الحلويات، 

ألن هـذه هـي قاعـدة املنـزل". أيًضـا، عندما يشـّغل 

التلفـاز بـدون إذن، اطلـب منـه بـأن يطفئـه ومن ثم 

السـؤال فيـام إذا كان من املسـوح له بتشـغليه. 

بشـكل  عنهـا  والتعبـري  للطفـل  القواعـد  رشح  إن 

رصيـح سـوف يسـاعده عـىل اسـتيعابها وبالتـايل 

ينعكـس عـىل باقـي سـلوكياته وحياته املسـتقبلية.

الحـدود تسـاعد األطفال عىل خـوض الحيـاة بثقة 

أكـرب وهـم يعرفـون مـا املتوقـع واملطلـوب منهـم 

بالعمر.  تقدمهـم  مـع 

أخذ األشياء بدون إذن.. مشكلة أخرى

www.enabbaladi.org/archives/64710
www.enabbaladi.org/archives/64710
www.enabbaladi.org/archives/64709
www.enabbaladi.org/archives/64710
www.enabbaladi.org/archives/64709
www.enabbaladi.org/archives/64709
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تميم عبيد - عنب بلدي 

"مـن يحتاج قلـًا ضوئيًا؟"، قالها سـتيف 

جوبـز، مؤسـس رشكـة آبـل يف مؤمتـر 

فرانسيسـكو  سـان  يف   ،"macworld"

بالواليـات املتحـدة األمريكية عـام 2007، 

سـاخرًا مـن تطلعـات وسـعي الـرشكات 

املنافسـة لتطوير األقـالم الضوئيـة آنذاك، 

ويف أيلـول املـايض كشـفت الرشكـة عـن 

جهـاز آيباد بـرو ملحًقا به القلـم الضويئ 

Pencil، وقالـت إن له فوائد واسـتخدامات 

متعددة كـا تدعمه الكثري مـن التطبيقات 

.Officeو Adobe مثـل

يبـاع القلم منفـرًدا عن جهاز آيبـاد، ويبلغ 

باللـون  متوفـر  وهـو  دوالًرا،   99 سـعره 

األبيـض حاليًا، ولـه غطاء ممغنـط، يظهر 

عنـد نزعـه منفـذ الشـحن، كـا ال يوجـد 

منفـذ لالحتفـاظ بالقلـم داخـل الجهاز.

Pencil مميزات القلم
الريعـة  باسـتجابته  القلـم  يتميـز   •

والدقيقة عند االسـتخدام، وذلـك يعود إىل 

تقليـل آبـل الفـرة الزمنية بن ملـس القلم 

للشاشـة وظهـور التأثـري عليها، مـا يعني 

انطباًعـا للمسـتخدم بأن القلـم يكتب فعاًل 

الحقيقي. الوقـت  يف 

• يحتـوي عـى مستشـعرات تعمـل مـع 

الشاشـة لتحديـد قـوة الضغـط للتحكـم 

بسـاكة الخـط املرسـوم، ويحتـوي عـى 

مستشـعرات أخـرى تحـدد زاويـة القلـم 

عـى الشاشـة، لتجربـة كتابـة الخـط كا 

لـو كان ريشـة خطـاط أو قلـم رصـاص 

سـبب  هـذا  يكـون  أن  وميكـن  حقيقـي، 

."Pencil" تسـمية آبـل للقلـم بــ

مـن  الريـع متكـن  الشـحن  • خاصيـة 

شـحن القلـم مبـارشة مـن جهـاز آيبـاد، 

وعنـد وضعـه ملـدة 15 ثانية يف الشـحن 

فإنـه يعمـل ملـدة نصـف سـاعة كـا جاء 

يف الفيديـو الرويجـي للجهـاز، ويعمـل 

شـحن  عنـد  متواصلـة  سـاعة   12 ملـدة 

كاملـة. بطاريتـه 

ما هي استخدامات القلم؟ 
• ميكـن اسـتخدامه كقلـم عـادي لتدوين 

املالحظـات والكتابـة، لطـالب الجامعـات 

تطبيقـات  أحـد  مبسـاعدة  واملـدارس 

املالحظـات عـى آيبـاد برو، ومن أشـهرها 

تطبيـق Google keep وPenultimate و

Evernote املتوفـرة يف متجـر آب سـتور.

• تسـتطيع إضافـة توقيعـك عـى الربيـد 

اإللكـروين بخـط يـدك، أو وضع إشـارة 

عى املسـتند الني الذي ترسـله لإلشـارة 

فيه. إىل يشء محـدد 

• الرسـم اإللكـروين االحـرايف مـن أهم 

اسـتخدامات القلـم املتطـور، وباسـتخدام 

تطبيقـات الرسـم عـى آيبـاد ميكـن عمل 

 PAPER لوحـات فنيـة رائعـة، كتطبيـق 

الـذي يعد مـن التطبيقـات األكر انتشـاًرا 

ومبيًعـا يف آب سـتور، فهـو تطبيق سـهل 

وبسـيط، وكذلك تطبيـق Procreate الذي 

حـاز عـى جائـزة آبـل ألفضـل تصميـم 

لتطبيـق آيبـاد يف عـام 2013.

أما تطبيـق Adobe Ideas يعـد من أفضل 

ألنـه  آيبـاد،  الرسـم عـى جهـاز  برامـج 

يعتمـد عـى النظام الشـعاعي يف الرسـم 

Vector، ويتميـز بالجودة والدقـة الفائقة 

املرسـومة. الفنية  بالتفاصيـل 

وهنـاك الكثري مـن التطبيقـات االحرافية 

عنهـا يف  البحـث  التـي ميكـن  األخـرى، 

متجـر آب سـتور.

آيبـاد بـرو ميلـك معالًجـا قويًـا مـن نوع 

A9X يسـمح للمسـتخدم بتحرير وإنشـاء 

امللفـات، وميكـن اسـتخدامه مـع برامـج 

املفاتيـح  لوحـة  مـع  والتصميـم  الكتابـة 

فيديـو  تحريـر  وتسـتطيع  بـه،  امللحقـة 

بدقـة 4k عليـه بسـهولة.

القـى القلـم ترحيبًا بـن أوسـاط الفنانن 

رسـومات  وانتـرشت  العـامل،  حـول 

يف  القلـم  اسـتخدم  كثـرية  وتصاميـم 

الرسـم  يقـارب  أنـه  مؤكديـن  صنعهـا، 

العـادي. والـورق  األقـالم  باسـتخدام 

دارج يف  الرقمـي مصطلـح غـري  الرسـم 

األوسـاط العربيـة، ألن الكثـري مـن الناس 

لديهم انطباع مسـبق أن الرسـام الرقمي ال 

يفعـل شـيئًا، وأن الكمبيوتر هـو من يقوم 

برسـم اللوحـة وتلوينهـا يف دقائـق دون 

جهـد من الرسـام، وهـذا ما يجـب االنتباه 

له ومحاولـة تصحيح النظرة لـدى الناس.

بعـد تحديث نسـخة التطبيق من متجر التطبيقات، سـتتمكن 

مـن إضافـة حسـاب جديـد، وذلـك بالذهـاب إىل إعـدادات 

امللـف الشـخي والضغـط عـى إضافة حسـاب جديـد، ما 

ميكنـك مـن التبديـل بـن الحسـابات الحًقـا بالضغط عى 

اسـم املسـتخدم فـوق امللـف الشـخي واالختيـار من بن 

املسجلة. الحسـابات 

سـابًقا كان يتطلـب تسـجيل الدخـول إىل حسـاب مختلـف 

يف إنسـتغرام، تسـجيل الخـروج مـن الحسـاب األول ومـن 

ثـم تسـجيل الدخـول مـرة أخـرى، إال أن اسـتخدام ميـزة 

الحسـابات املتعـددة هـذه تتيـح إمكانيـة تسـجيل الدخول 

بأكـر مـن حسـاب والتّنقـل بينهـا بسـهولة.

اختـربت الرشكـة امليـزة منذ ترشيـن الثاين املـايض، وقالت 

يف منشـور لهـا عـى مدونتها الرسـمية إنه "ابتـداًء من هذا 

األسـبوع أصبـح باسـتطاعتك التبديـل برعة وسـهولة بن 

حسـابات متعددة عى إنسـتغرام".

ميكنـك تحميـل النسـخة الجديدة مـن تطبيق إنسـتغرام من 

سـوق Play ألجهـزة أندرويد مـن الرابط:

https://goo.gl/KLXppS

وملستخدمي آيفون وآيباد من متجر آب ستور عرب الرابط التايل:

https://goo.gl/EZRwkh

كتاب

بنهايتـه  يحسـب  ال  "الطريـق 

يصـل  رحلـة  كل  ففـي  وحسـب، 

املـرء اىل مـكان مـا، ويف كل خطوة 

مـن  خفـي  وجـه  اكتشـاف  ميكـن 

وجوه دنيانـا، ويكفيـه أن ينظر وأن 

يحـب". وأن  يصـدق  وأن  يتمنـى 

اقتباٌس مـن رواية سـمرقند للروايئ 

أمـني معلـوف، التـي تجمـع بني فن 

وهـي  التاريخـي،  والـرسد  الروايـة 

ثالـث رواياتـه نرشًا عـام 1988.

تقـع الروايـة يف 375 صفحـة، مـن 

ترجمـة د.عفيف دمشـقية، وتقسـم 

إىل أربعـة فصول: شـعراء وعشـاق، 

فردوس الحشاشـني، نهايـة األعوام 

األلـف، شـاعر تائه.

يف القسـم األول من الروايـة يتناول 

الكاتـب سـرية حيـاة عمـر الخيـام، 

يف  املحوريـة  الشـخصية  وهـو 

الروايـة عىل اختـالف أزمنتهـا، بدًءا 

نيسـابور  مدينـة  يف  والدتـه  مـن 

وأصفهـان  سـمرقند  إىل  وانتقالـه 

التضييـق واالتهامـات  مـن بعدهـا، 

لكتابتـه  واجههـا  التـي  بالزندقـة 

الرباعيـات، تلـك التـي بهـا اشـتهر 

فيـام بعـد، ثـم املكائـد والحيـل يف 

القصور وبني األمراء، والشـخصيات 

معهـا  تقاطـع  التـي  التاريخيـة 

الخيـام يف حياته كنظـام امللك وألب 

أرسـالن وملكشـاه وتركـني خاتون 

"الصينيـة".

سـري  بعـرض  الكاتـب  يكتـف  مل 

بـل  التاريخيـة،  الشـخصيات  هـذه 

تجـاوز ذلـك إىل التفصيـل بالظروف 

املحيطة بـكل منها، إضافـة للتحليل 

النفـيس لها مـا يجعل القـارئ عىل 

درايـة بسـبب تهافـت أحدهـم عـىل 

السـلطة وعـزوف آخـر عنهـا.

ثـاين  يف  الخيـام  مـع  سنسـتمر 

يف  حياتـه  لكـن  الروايـة،  أقسـام 

تلـك املرحلة سـتتقاطع مع تأسـيس 

فرقـة الحشاشـني من قبـل صديقه 

حسـن الصبـاح، وهـي فرقـة ينتمي 

أفرادهـا للمذهـب اإلسـامعييل الذي 

بـه،  يبـرش  وبـدأ  الصبـاح  اعتنقـه 

ليتخـذ مـن منطقـة "آملـوت" الحًقا 

مكانًـا يجمعه مع مريديـه ومتبعيه.

أّي  عـىل  عصيـة  آملـوت  وتبقـى 

هجـوم عسـكري طيلـة 166 عاًمـا 

الخـوف والقتـل و"الفدائيني"،  مـن 

بسـط  الصبـاح  مـن  مبحـاوالت 

املحيطـة. املـدن  عـىل  سـيطرته 

ويعـزو البعض اسـم "الحشاشـني" 

الصبـاح  مريـدي  تعاطـي  إىل 

للحشـيش، الـذي كان عـن طريقـه 

دون  ملهامتهـم  تنفيذهـم  يضمـن 

خـوف، فيـام يعـارض آخـرون هـذا 

إن "حشاشـني"  التفسـري ويقولون 

"أساسـينّي"  لكلمـة  تحريـف  هـي 

عـىل  يطلقهـا  الصبـاح  كان  التـي 

أتباعـه، ومـع اختـالف التفسـريين 

 "assassin" يتفقـان عـىل أن كلمـة

باإلنكليزيـة، وتعني القاتل، مشـتقة 

من اسـم الفرقـة، الرتباطهـا الوثيق 

واالغتيـال. بالقتـل 

ننتقـل يف القسـمني الثالـث والرابع 

من الروايـة إىل زمان آخـر، يبعد عن 

تاريـخ القسـمني األولـني مثامنئـة 

عام تقريًبـا، مع مؤرخ أحـب الخيام 

وبحـث عـن مخطـوط رباعياته يف 

رحلـة متشـعبة جغرافًيا.

رواية سمرقند 
لـ أمين معلوف

"Pencil" قلم الكتابة والرسم االحترافي 
"Apple" من

إن كنت رساًما أو مصمًما أو كاتًبا، أو ماتزال طالًبا، فإنك تتعامل مع األوراق واألقالم يومًيا، 
ولهذا صنعت شركة آبل تجربة رائعة في هذه المجاالت، من خالل قلم الكتابة الضوئي والرسم 

على الشاشة الملحق بجهاز آيباد برو.

أصبح باإلمكان تسجيل 
الدخول في تطبيق موقع 

تبادل الصور "إنستغرام" 
بأكثر من حساب، بعد أن 

قامت الشركة بتحديث 
تطبيقها على متجر جوجل 

بالي وآب ستور.

سجل دخول 
بأكثر من حساب 

على إنستغرام

https://goo.gl/KLXppS
https://goo.gl/KLXppS
https://goo.gl/EZRwkh
http://www.enabbaladi.org/archives/64697
www.enabbaladi.org/archives/63699
http://www.enabbaladi.org/archives/64690
http://www.enabbaladi.org/archives/64690
http://www.enabbaladi.org/archives/64689
http://www.enabbaladi.org/archives/64690
http://www.enabbaladi.org/archives/64689
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

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

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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تغلـب نـادي الوحـدة السـوري عـىل نظريه 

بقـان الرتكـامين يف مبـاراة امللحـق الثالثـة 

كأس  يف  املجموعـات  لـدوري  املؤهلـة 

االتحـاد اآلسـيوي، وذلـك يف املبـاراة التـي 

أقيمـت الثالثاء 9 شـباط الجـاري يف لبنان.

وأجريـت املبـاراة يف ملعـب صيـدا البلـدي، 

كأرض بديلة للفريق السـوري بسـبب سـوء 

وانتهـت  سـوريا،  يف  األمنيـة  األوضـاع 

يشء. ال  مقابـل  بهدفـني 

دوري  إىل  الوحـدة  يتأهـل  الفـوز  وبهـذا 

صفـوف  يف  ليلعـب  مبـارشة،  املجموعـات 

مـن  كل  جانـب  إىل  الثالثـة  املجموعـة 

العراقي  العروبـة العـامين والقـوة الجويـة 

الفلسـطيني. الظاهريـة  وشـباب 

وتنطلـق منافسـات كأس االتحـاد اآلسـيوي 

يف 23 شـباط الجـاري، وسـيواجه الوحـدة 

فريـق العروبـة العـامين يف عامن.

املـايض  املوسـم  الوحـدة يف  نـادي  شـارك 

يف البطولـة ذاتهـا، ومتكـن مـن التأهل إىل 

أمـام  البطولـة  ودع  ولكنـه  الثـاين  الـدور 

بسـبب  الطاجيـيك  دوشـانبيه  اسـتقالل 

الرتجيـح. بـركالت  الخسـارة 

الوحدة السوري يتأهل
إلى كأس االتحاد اآلسيوي

اضطرتهم 
اإلصابة 

الرتدائه أو 
احتفلوا به

مل تعـد اإلصابـة يف أحـد أعضـاء الوجـه، سـببًا يضطر 

الالعبـن للجلـوس عـى دكـة البـدالء أشـهرًا عديـدة، 

وخسـارة يشء مـن لياقتهـم.

اإلسـباين  املهاجـم  يفقـد  مل  الواقـي  القنـاع  فبفضـل 

اإلنجليـزي،  تشـيلي  نـادي  هـداف  كوسـتا  دييجـو 

مركـزه املهـم يف صفـوف الفريق بسـبب اإلصابـة التي 

تعـرض لهـا أثنـاء تدريبـاٍت األسـبوع املـايض، ومتكن 

مـن املشـاركة يف املبـاراة التـي جمعـت فريقه السـبت 

مـع فريـق نيوكاسـل يف الربميريليـغ، مرتديًـا القنـاع 

عـى رأسـه، كمواطنـه يف الفريـق سـيزار أزبيلكويتـا.

الالعـب  إصابـة كوسـتا تضيـف إىل نـادي تشـيلي 

يف  القنـاع  لوضـع  يضطـر  الـذي   ،  11 رقـم  املقنـع 

السـنوات القليلـة املاضيـة، وقـد وصـف مـدرب البلوز 

املقنـع". زورو  "فريـق  الفريـق  الجديـد 

مل يكـن النجم اإلسـباين الوحيد الذي أضيـف إىل قامئة 

الالعبـن املقنعن األسـبوع املـايض، إذ تعـرض املدافع 

األوروجويـاين دييجـو جوديـن العـب نـادي أتلتيكـو 

مدريـد إلصابـة قويـة بأنفـه خـالل الدقائـق األوىل من 

الريـال، مـا سـيضطره الرتـداء  ديـريب مدريـد أمـام 

القنـاع الواقـي هـذا املوسـم لحايـة منطقـة األنـف، 

ليصبـح الالعـب املقنـع الثالـث يف أتلتيكو مدريـد، بعد 

الكـروايت ماريـو مانذزوكيتـش، واإلسـباين خيسـوس 

جاميـز، بسـبب إصابات مشـابهة.

http://www.enabbaladi.org/archives/64699
www.enabbaladi.org/archives/64939
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وقالـت لجنـة األخالقيـات املسـتقلة التابعة 

للفيفـا إن فالـك، الـذي أقيـل مـن منصبـه 

الشـهر املـايض، أوقـف ملـدة 12 عاًمـا عـن 

جميـع األنشـطة املتعلقـة بكـرة القـدم.

ونفـى فالـك، البالـغ مـن العمـر 54 عاًمـا، 

أي مخالفـات بعـد اتهامـه ببيـع تذاكر كأس 

العـامل 2014 يف السـوق السـوداء.

وبحسـب وسـائل االعـالم الربيطانيـة، فإن 

األمـني السـابق وضـع جهـاًزا ميكنـه مـن 

تقـايض عمـوالت يف إطـار عمليـة إعـادة 

بيـع اآلالف من التذاكر يف السـوق السـوداء، 

الربازيـل عـام  املونديـال األخـري يف  خـالل 

.2014

املـايض  أيـار  منـذ  الـدويل  االتحـاد  وميـر 

باألزمـة األكرث خطـورة يف تاريخـه، وبدأت 

باعتقال سـبع مسـؤولني حاليني وسابقني، 

آخريـن  شـخًصا   14 إىل  االتهـام  وتوجيـه 

بطلـب مـن القضـاء األمريـيك بتهم فسـاد 

ورشـاوى وابتـزاز وتبييـض أمـوال.

السـابق،  الفيفـا  رئيـس  بالتـر  واضطـر 

لتقديـم اسـتقالته بعـد أربعـة أيـام فقـط 

عـىل اعـادة انتخابـه رئيًسـا للفيفـا لوالية 

خامسـة عـىل التـوايل يف 29 أيـار املايض، 

طالتـه  التـي  املتتاليـة  الفضائـح  إثـر 

مـع  إيقافـه  إىل  إحداهـا  وأدت  شـخصًيا، 

رئيـس االتحـاد األورويب الفرنيس ميشـال 

أعـوام. لثامنيـة  بالتينـي 

وحـددت اللجنة التنفيذيـة الجديدة للفيفا 26 

شـباط الجاري، موعـًدا للجمعيـة العمومية 

غري العاديـة النتخاب رئيـس جديد.

تعرف على أبرز نجوم

ارتدوا أقنعًة
في كرة القدم

بسبب الفساد..

إيقاف األمين العام السابق للفيفا 
12 عاًما

قرر االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( إيقاف أمينه العام السابق الفرنسي جيروم فالك لمدة 12 
عاًما، بسبب سوء السلوك الناجم عن بيعه تذاكر كأس العالم وسفره على نفقة المنظمة الكروية 

العليا من أجل االستجمام.

ويصنـع القنـاع الواقـي الـذي يرتديـه الالعبـون مـن 

أليـاف الكربـون ويبلغ وزنـه حـوايل 65 غراًما، ومينح 

الالعبـن الراحة واألمـان، باإلضافة إىل كونـه غري قابل 

للكـر أثنـاء االلتحـام خالل املبـاراة، ونسـتعرض هنا 

أبـرز من لبسـوا هـذا القناع:

الحارس بيتر تشيك 
يعتـرب العبو نـادي تشـيلي اإلنكليزي أبـرز وأكر من 

لبـس القنـاع، فبيـر تشـيك هو الالعـب املقنع األشـهر 

مرمـى  البلـوز وصاحـب  مرمـى  العـامل، حـارس  يف 

التشـيي. املنتخب 

يعتـرب أول العبـي تشـيلي ارتـداًء لقنـاع الوجه عقب 

إصابتـه بكـر يف الجمجمة خـالل مبـاراة فريقه أمام 

.2007 يف  وريدينغ 

القائد جون تيري 
تدخل خشـن خالل مباراة البلوز أمام توتنهـام األمريي، 

تسـبب يف كـر عظـام وجنـة النجـم قائد البلـوز جون 

تـريي عـام 2007 أيًضا، مـا اضطره للبـس القناع.

باولو فيريرا
اضطرتـه  أيًضـا  للبلـوز،  األميـن  الظهـري  الربتغـايل، 

اإلصابـة يف عظـام الوجنـة يف مبـاراة فريقـه أمـام 

توتنهـام اإلنكليـزي 2011 الرتـداء القنـاع، إذ تعـرض 

لربـة قويـة يف الوجـه مـن قبـل غاريـث بيـل.

فيرناندو توريس
املهاجـم األشـقر، اإلسـباين طويـل القامة، نجم تشـيلي 

أيًضـا، تعرض لكـر يف األنف خـالل مباراة فريقـه أمام 

ستيوا بوخارسـت الروماين يف دوري أبطال أوروبا 2013، 

إثـر رضبه بقـدم العـب الفريق الخصم عـى وجهه.

السنغالي ديمبا 
العـب تشـيلي أيًضـا، تعـرض لربـة عـى وجهـه 

مـن قائـد فريـق نيوكاسـل يونايتد، قبـل ثالثـة أعوام 

أضافتـه إىل قامئـة املقنعـن.

راميريس سانتوس 
العـب الوسـط الربازيـي، أحـد عنـارص فريـق املقنعـن 

البلـوز، ارتـدى القناع إثـر إصابتـه يف أنفه خـالل مباراة 

فريقـه أمـام غلطة رساي الـريك يف دوري أبطـال أوروبا 

2014، ولكنـه أول العـب يقوم بكتابة اسـمه عـى قناعه.

أزبيليكويتا اإلسباني 
تعـرض لكر مـزدوج يف عظـام الوجنة خـالل مباراة 

فريقـه التـي فـاز بها تشـيلي عـى كريسـتال باالس 

يف الجولـة الــ 20 مـن الربميريليـغ، إذ صدمـت ركبة 

مهاجـم كريسـتال بـاالس فرايـزر كامبل وجـه الالعب 

اإلسـباين بعـد ثـالث دقائـق فقط مـن عمـر اللقاء.

وظهـر الالعب وهـو يرتـدي قناًعا خالل مبـاراة البلوز، 

التـي فـاز بهـا عـى مضيفـه سـكونثورب يونايتد يف 

كأس االتحـاد اإلنكليـزي، األسـبوع املايض.

اإلسباني سيسك فابريغاس 
ارتـدى مهاجم البلـوز القناع بعدما تورمـت عيناه وكر 

أنفـه، عندمـا صـدم كوع العب سـتوك سـيتي تشـاريل 

آدم وجهـه خالل لعبة مشـركة املوسـم املايض.

يف  الواقـي  للقنـاع  ارتـداًء  الالعبـن  أكـر  عـن  أمـا 

مناسـبات مختلفـة، فهو "قلب األسـد" وقائد برشـلونة 

ومدافعـه املعتـزل كارلـوس بويـول، فقـد ارتـداه ثالث 

2003 و2004 و2012.  أعـوام  مـرات يف 

كـا ارتدى عـدد من نجوم كـرة القدم يف العـامل أقنعة 

بسـبب إصابتهـم بكـر ىف عظـام األنـف أو العيـون، 

كالنجـم األملـاين مايكل بـاالك خالل لعبـه لفريق بايرن 

ليفركـوزن األملـاىن، وباولـو مالديني أسـطورة امليالن، 

كـا نصح األطبـاء املدافـع األرجنتينـي دمييكلس العب 

مانشسـر سـيتي السـابق ونجم بايرن ميونـخ الحايل 

نظـرًا  اإلصابـات  مـن  أنفـه  لحايـة  القنـاع  بارتـداء 

إلصابتـه السـابقة بكـر ىف األنف.

عـى  بالـرورة  يـدل  ال  الكـرة  مالعـب  يف  القنـاع 

الالعبـون  يرتديـه  األحيـان  بعـض  يف  بـل  اإلصابـة، 

احتفـااًل بتسـجيل األهـداف، ويعـد قنـاع نيـار األكر 

غرابـة مـن بـن أقنعـة الالعبـن.

وخـالل إحـدى مباريات الـدوري الربازيي أحـرز نيار 

هدفًـا لفريقـه سـانتوس، قبـل انتقالـه إىل برشـلونة، 

ووضـع عى وجهـه قناًعا بــ "املقلوب" مـا دفع الحكم 

إلشـهار الكـرت األصفـر يف وجهـه ومـن ثـم الكـرت 

األحمـر لحصـول الالعب عى إنـذار آخر خـالل املباراة.

وقـد عمـدت جاهـري الربازيـل إىل ارتـداء قنـاع نيار 

يف مبـاراة الربازيل أمـام أملانيـا يف كأس العامل 2014.

فاكنـدو سـافا األرجنتيني، والعـب فولهام السـابق، كان 

يسـتخدم قناعـه الخاص أيًضـا لالحتفـال باألهداف يف 

تسـعينيات القـرن املـايض، إذ يضـع القناع عـى عينيه 

فور إحـرازه الهدف خـالل مباريات الـدوري اإلنكليزي.

بتقليـده،  كافيديـس  إيفـان  اإلكـوادوري  قـام  وقـد 

عندما سـجل هدفًـا مبرمـى املنتخب البولنـدي يف كأس 

العـامل 2006، ووضـع عـى وجهه قنـاع سـبايدر مان 

)العنكبـوت(، وتوجـه إىل الجمهور، ما تسـبب بحصوله 

عـى إنـذار مـن حكم املبـاراة.

قناع دون أسباب صحية
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هنا الحلبي - عنب بلدي

بلـدي حـاورت يحيـى مايـو،  عنـب 

وهـو مصمـٌم مسـتقل يعمـل عـىل 

تصميـم بيانـات الفصائـل، وقال إن 

الهـدف مـن فكـرة توحيـد البيانـات 

البيانـات  مـن  الكثـري  "تـاليف  هـو 

الحـر،  للجيـش  املنسـوبة  املـزورة 

يف الوقـت الـذي ال متلـك الفصائـل 

حتـى اآلن منصـة إعالميـة موثوقـة 

التواصـل  شـبكات  عـىل  وموحـدة 

تصميـم  اعتمـد  لذلـك  االجتامعـي، 

البيانـات برتميـٍز أمنـي يحميهـا من 

التزويـر".

لقـوى  اإلعالمـي  "املكتـب  دعـم 

البيانـات،  توحيـد  فكـرة  الثـورة" 

وسـّهل ملايـو "التواصـل مـع فصائل 

عالقاتـه  كـون  املحافظـات"،  بقيـة 

تقتـر عـىل فصائـل حلـب فقـط، 

تعبـريه. حـد  عـىل 

بـدأ تنفيـذ الفكرة منـذ ثالثة أشـهر، 

فصيـاًل   35 مـن  أكـرث  واعتمدهـا 

والجبهـة  املجاهديـن،  جيـش  بينهـا 

الشـامية، والفرقة السـاحلية األوىل، 

وجيـش اإلسـالم، وغريهـا، بينام أكد 

املصمـم أن "العمـل جاٍر السـتقطاب 

كافـة الفصائـل".

ويعتمـد العمل عىل "عالمـات زودت 

بهـا أهـم وسـائل اإلعـالم الثوريـة، 

والعالمـات  الخـط  بنـوع  وتظهـر 

بالخلفيـة  ترسـم  الدقيقـة،  املائيـة 

ويسـتحيل رسـمها بالدقـة نفسـها، 

إضافـة إىل أبعـاد محـددٍة حسـابية 

للحجم، ورسـم علـم الثـورة بطريقة 

متيـزه عـن غـري البيانـات".

هـو  موحـٍد  بلـوٍن  الخلفيـة  وتلـون 

الفيض املمـوه، بينام تكتـب البيانات 

بنمٍط محـدٍد مـن الخطـوط للعنوان 

ونص البيان والتاريخ، بحسـب مايو، 

الـذي أكـد "هـذه العالمـات جميعها 

ميكـن للمتابـع العـادي متييزها".

بالقـول  حديثـه  املصمـم  ختـم 

مفتوحـة  لـدي  التواصـل  "وسـائل 

دامئًـا لخدمـة فصائـل الجيـش الحر 

تعمـم  أن  وأمتنـى  الغرافيـك،  يف 

الناجحـة ألي فصيـٍل بـداًل  الجهـود 

مـن أن تبقـى عـىل مسـتوى مناطق 

"توحيـد  يكـون  أن  آمـاًل  وجـوده"، 

لتوحيدهـم  منطلًقـا  إعالمهـم 

واحـد". جسـم  يف  عسـكريًا 

هوية بصرية موحدة للجيش الحر 
للتغلب على البيانات المزورة

فيسـبوك  موقـع  إدارة  أوقفـت 

لحسـن  صـوًرا  عرضـت  حسـابات 

نـر اللـه، أمـني عـام "حـزب الله" 

اللبنـاين، مـا دعـا منـارصي الحـزب 

عنـوان  تحـت  حملـة  إطـالق  إىل 

"قـاوم بصورة"، مسـاء الخميس 11 

شـباط.

مواقـع  عـىل  الحملـة  وانتـرشت 

التواصـل االجتامعـي، وشـارك فيهـا 

مؤيـدون ومنارصون لـ "حـزب الله" 

وأرفـق  العـام،  أمينـه  ولشـخصية 

 ،"rip facebook" عبـارة  املشـاركون 

اللـه. إىل جانـب صـور نـر 

وأوضحـت جريـدة السـفري، املقربـة 

يف  الناشـط  أن  اللـه،  حـزب  مـن 

حسـام  "التنسـيقية"،  مجموعـة 

الحملـة،  مطلـق  هـو  الديـن،  نـارص 

الشـباب  مـن  مجموعـة  جانـب  إىل 

بــ  السـفري  وصفتهـم  املسـتقلني 

للمقاومـة". "الداعمـني 

وذكـرت الجريـدة أن الحملـة انطلقت 

بعـد تبليغـات طالت صفحة الناشـط 

عـيل باشـا، بسـبب نـرشه 13 صورة 

حظرهـا،  إىل  أدى  مـا  اللـه،  لنـر 

مـع  تكـرر  الحظـر  أن  إىل  مشـريًة 

رامـي  ومنهـم،  آخريـن  ناشـطني 

ومحمـد  شـكر،  وكامـل  عسـاف، 

دقـدوق، وحمـزة الخنسـا، وغريهـم.

الناشـطني  فـإن  السـفري  وبحسـب 

لسياسـة  "تحديًـا  الحملـة  اعتـربوا 

املزدوجـة يف  املعايـري  فيسـبوك ذات 

التعاطي مع اآلراء السياسـّية، ورفًضا 

لتصنيـف رموز املقاومة كشـخصيات 

إرهابيـة وحظـر صورهـا".

"فيسـبوك"  موقـع  إدارة  وكانـت 

سـورية،  صفحـات  عـدة  أغلقـت 

معظمهـام مواليـة للنظـام، منتصف 

كانون الثـاين املايض، وطـال اإلغالق 

صفحـات قناة سـام الفضائيـة، قناة 

الدنيـا الفضائية، قنـاة اإلخبارية، إىل 

جانـب عـدد مـن الصفحـات املواليـة 

األخـرى، إضافـة إىل صفحة "شـبكة 

السـورية"، وعـدة صفحـات  الثـورة 

معارضـة.

وتصنـف العديـد مـن الـدول الغربيـة 

والعربيـة الحـزب عـىل أنـه منظمـة 

إرهابية، ويشـارك عنـارصه يف القتال 

إىل جانـب قـوات األسـد، يف العديـد 

مـن املناطـق داخـل سـوريا، أبرزهـا 

إدلـب والالذقيـة وحـامة والزبـداين، 

وخـرس عـدًدا كبـريًا مـن قادتـه عىل 

جبهـات القتـال.

فيسبوك يحذف صور 
"نصر الله" ومؤيدوه 

يطلقون "قاوم بصورة"

400 منحوتـة يف قـاع املحيـط األطلـيس، متثـل 

أول متحـف مـن نوعـه يف أوروبـا، أنشـاه الفنان 

الربيطـاين جايسـون تايلـور.

نسـاء  صحفيـون،  الجئـون،  مطاطيـة،  قـوارب 

ورجـال وأطفال، جميعهـم كانوا ضمـن منحوتات 

تايلـور، بحسـب صور أوليـة ألعاملـه، نرشها عرب 

صفحتـه الشـخصية يف فيسـبوك، عـىل أن يفتتح 

 25 يف  والسـباحني  للغواصـني  رسـمًيا  املتحـف 

الجاري. شـباط 

نفـذ  أن  سـبق  الـذي  الربيطـاين،  الفنـان  يقـول 

أعـاماًل مشـابهة يف املكسـيك، جـزر البهامـا، نهر 

نصـب  مبثابـة  ليـس  الجديـد  عملـه  إن  التاميـز، 

يف  فقـدت  التـي  األرواح  مـن  للعديـد  تذكاريـة 

البحـار واملحيطـات، وال سـيام خالل أزمـة الهجرة 

باملسـؤولية  الصـارخ  للتذكـري  وإمنـا  الجديـدة، 

الحـوادث. هـذه  إزاء  للعـامل  الجامعيـة 

تهـدف منحوتـات تايلـور لتجسـيد العالقـة بني اإلنسـان 

والطبيعـة، عىل مسـتوى أعمـق، واالنسـجام بـني الحياة 

والفـن، وأيًضـا يعمد من خاللها لجـذب املخلوقات البحرية، 

ما يسـمح لنمـو الشـعاب املرجانيـة، وفق مـا يقول.

فنان بريطاني ينشئ أول متحف

لضحايا اللجوء
تحت الماء

اعتمد أكثر من 35 فصياًل عسكرًيا في سوريا هويًة بصريًة موحدًة في 
بياناتهم، لالبتعاد عن البيانات المزورة التي تصدر يومًيا بغرض تشويه أو 
تشويش العمليات العسكرية، ولرسم انطباٍع عن الفصائل المنتمية للثورة 

والجيش الحر.
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