
ثالث قوًى تصارع
تنظيم "الدولة" بدعم دولي 

املنظامت،  هذه  تفكر  كيف  أفهم  “ال 

طوال  يجلسن  بنات  بأربع  أفعل  ماذا 

أو تدريس  الخيمة دون علم  اليوم يف 

أفضل  لهن  الزواج  طبًعا  عمل،  أو 

مصعب،  أم  تقول  الحياة"،  هذه  من 

إبداء  عند  لبنان،  يف  السورية  الالجئة 

املبكر،  الزواج  ظاهرة  بأرضار  رأيها 

“تأمني  بـ  املعنية  املنظامت  مطالبًة 

إن كانت تحرص حًقا  للفتيات،  البديل 

ملن  بحاجة  “لسنا  مضيفًة  عليهن"، 

يعلمنا مصلحة بناتنا".

تحّذر املنظامت الدولية والحقوقية من 

الحد  ورضورة  املبكر  الزواج  ظاهرة 

منها، خصوًصا بني الالجئني السوريني 

لكن  النساء،  واستغالل  الحرب  بسبب 

الذي  الواقع  املنظامت  تراعي هذه  هل 

وهل  الظاهرة،  انتشار  وراء  يكمن 

ضحاياها  وثقافة  أسبابها  يف  تبحث 

يف  ناجعة  طرق  إىل  لتصل  وهويتهم 

سبيل إنهائها.

“عندما يكرث الدمار والدماء يزيد الحب 

الحروب  زمن  يف  قيل:  وكام  والغرام، 

يشتد املوت.........
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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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يف الوقـت الـذي أجـل فيـه املبعـوث األممـي إىل سـوريا، 

املفاوضـات  اسـتئناف  موعـد  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 

السـورية، حتـى األربعـاء 13 نيسـان، تـرى املعارضـة أن 

تجاهـل مصـر األسـد خـال املفاضـات، سـيجعلها دون 

قيمة ويؤدي إىل إفشـالها مجـدًدا، بينام طرحـت ترسيبات 

حول تشـكيل مجلس عسـكري مشـرك وإعان دسـتوري، 

وتضمنـت إجابـات املعارضـة عىل أسـئلة دي ميسـتورا الـ 

29 أفـكاًرا جديـدة.

"لتوفـر  سـعيًا  املفاوضـات  إرجـاء  أعلـن  ميسـتورا  دي 

ظـروف أفضل، وتجاوز مـأزق يلوح يف أفـق الجولة املقبلة 

مـن املفاوضـات"، بحسـب تعبـره، بعـد أن أكـد االثنـن 

4 نيسـان، أن املفاوضـات سـتجري يف موعدهـا، رافًضـا 

االسـتجابة لطلـب النظـام السـوري، تأجيلهـا لتزامنها مع 

بـدء االنتخابـات الربملانيـة 13 نيسـان الجـاري.

وجـاء قـرار اإلرجـاء بسـبب زيـارة املبعـوث األممـي إىل 

سـرغي  الـرويس،  الخارجيـة  وزيـر  ولقائـه  موسـكو 

الفـروف، الثاثـاء املـايض، وقال إنـه يعتزم زيارة دمشـق 

التفـاويض". موقفهـا  يف  مرونـة  عـىل  "للحصـول 

"إعـان  مـن  املعارضـة  الشـخصيات  مـن  عـدد  وتسـلم 

القاهـرة"، مـن ضمنهـم جـامل سـليامن وجهـاد مقديس 

وخالـد محاميد، دعوات للمشـاركة يف املفاوضـات، عىل أن 

تشـغل الشـخصيات مثانيـة مقاعد يف وفد مشـرك من 15 

عضـًوا مـع "مجموعـة موسـكو" برئاسـة قـدري جميل.

وتبقـى مسـألة مصـر األسـد، العقبـة األساسـية يف وجه 

املفاوضـات، إذ تؤكـد الهيئة العليـا للتفاوض بشـكل دائم، 

عـىل رضورة وقـف الهجامت ضـد املدنين، وتشـكيل هيئة 

حكـم انتقـايل، عىل أال تشـمل األسـد، بينام يرفـض النظام 

السـوري فكـرة الهيئـة، معتقـًدا أن املفاوضـات يجـب أن 

تتمخض عـن حكومـة سـورية جديدة.

وكان األسـد أعلـن، مطلـع نيسـان الجـاري، عن اسـتعداده 

الشـعب  وافـق  حـال  "يف  رئاسـية  انتخابـات  إلجـراء 

السـوري"، مشـرًا إىل أنـه "يجـب أن تكـون هنـاك إرادة 

شـعبية إلجـراء انتخابـات مبكـرة، وليس هناك مشـكلة يف 

إجرائهـا باعتبارها اسـتجابة للشـعب ال لقـوى املعارضة".

وسـعى دي ميسـتورا بعد لقائـه وزير الخارجيـة الرويس، 

) 03 (سـرغي الفروف، يف ..........

كيف يخبئ الفاسدون أموالهم
في المالذات اآلمنة؟

داريا المحاصرة تتخوف من 
سيناريو مضايا

انتهاكات في الشيخ مقصود 
والمتهم: فصائل "ثورية" 

مشروع زراعي لالستفادة من 
"خيرات" ريف الحسكة 
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المنظمات الحقوقية 
في مواجهة مع

“الحاجة" إلى
الـزواج المبكر
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زين كنعان - داريا

مـن  متكنـه  مل  املحروقـة  األرض  "سياسـة 

السـيطرة عـىل املدينـة، ليكمـل مـا بـدأ بـه 

منـذ أول يـوم، وهـو عـدم السـامح بدخـول 

مقومـات الحيـاة، حتـى ميـوت جوًعـا مـن 

مل يقتـل بربميـل متفجـر"، يقـول زيـاد أبو 

محمـد )40 عاًمـا(، وهو من مزارعـي املدينة.

للمدنيـن  أهميـة  أدىن  النظـام  يعـِط  مل 

أثنـاء قصـف املدينـة بالرباميـل، بـل تقصد 

اسـتهداف التجمعـات املدنيـة كورقـة ضغط 

عـىل الجيـش الحـر، بحسـب املـزارع، الذي 

يضيـف "كيف سيسـمح بدخول املسـاعدات 

لنـاس تقصد قتلهـم"، مشـرًا إىل ما وصفه 

بـ "فشـل املجتمـع الـدويل يف إدخال رغيف 

خبـز لطفـل جائع".

ويتوجـه غالبيـة أهـايل داريـا واملؤسسـات 

مبسـاحات  الزراعـة،  إىل  فيهـا  العاملـة 

فاملدنيـون  املاديـة،  قدراتهـم  مـع  تتناسـب 

مسـاحات  سـوى  زراعـة  مـن  يتمكنـون  ال 

منازلهـم. حدائـق  أو  األرض  مـن  صغـرة 

"الشوربا" وجبة رئيسية.. والزراعة ال 
تكفي

أمـا "الشـوربا"، فهـي الوجبة الرئيسـية عند 

األهـايل، الذين يعتمـدون عىل وضـع الكثر 

مـن التوابـل مـع القليـل مـن األرز، لتعطيها 

لونًا ومذاقًا يسـاعدهم عىل الشـعور بالشبع.

يعمـل  عاًمـا(،   50( الصـوص  حسـن  أبـو 

عـىل زراعـة مـا تبقـى مـن حديقـة منزلـه 

املدمـر، يصـف نفسـه بــ “الغريـق الـذي 

يتعلق بقشـة" لصغر املسـاحة التـي يزرعها، 

ويقـول "أعلـم أن كل مـا زرعتـه ال يكفـي 

إلطعـام زوجتـي وأطفـايل أكرث مـن يومن، 

باليـد حيلة". ولكـن مـا 

ــوم  ــدة يف الي ــة واح ــاول وجب ــح تن أصب

ــول  ــر املقب ــن غ ــن م ــا، لك ــرًا اعتياديً أم

أن تكــون هــذه الوجبــة غــر مشــبعة 

ــا  ــن"، مضيًف ــو حس ــب "أب ــا، بحس أيًض

ــع  ــاة م ــت إىل الحي ــة رجع ــوارع املدين "ش

بــدء وقــف إطــاق النــار، ولكنهــا كشــفت 

آالًمــا كان األهــايل يعيشــونها وحدهــم 

ــايل  ــن أن ح ــت أظ ــة، كن ــة األقبي يف ظلم

ــن  ــدي م ــا عن ــاد م ــبب نف ــوأ بس ــو األس ه

مــؤن، فاكتشــتف أن جــراين وجميــع مــن 

أعرفهــم يعيشــون حــااًل أســوأ مــن حــايل".

المجلس عاجز عن تلبية طلبات 
األهالي.. وإفالس في الموارد

ويقـف املكتـب اإلغـايث يف املجلـس املحـي 

للمدينـة عاجـزًا، أمـام تأمن طلبـات األهايل 

للطعـام، بحسـب مديـره هيثـم غـزال، الذي 

يقـول لعنـب بلدي "نقـدم وجبات إسـعافية 

ألكـرث النـاس احتياًجـا، لكـن هـذه الوجبات 

ال تكفـي سـوى عـدة أيـام، فاملدينـة تحـت 

حصـار خانـق طـال أمـده واسـتنزف جميع 

مواردها".

املـوارد  تنظيـم  عـىل  املكتـب  يف  "عملنـا 

خطـة  وفـق  وتقدميهـا  لدينـا،  املوجـودة 

مدروسـة تتناسـب مـع صعوبـة الحصار"، 

بحسـب هيثـم، الـذي يؤكـد "نفتقـد املوارد 

الازمـة لكفايـة املدنين وال نسـتطيع سـوى 

سـد جـزء مـن احتياجاتهـم اليوميـة".

ويعتـرب مديـر املكتـب، النشـاط الزراعي من 

قليـًا عـىل  التـي تسـاعد  النشـاطات  أهـم 

مواجهـة الحصـار، مشـرًا إىل أنـه توقـف 

خـال أيام التصعيد العسـكري عـىل املدينة، 

فقـد تـررت أجـزاء كبـرة مـن املحاصيل 

وتعرضت حقـول أخرى للقصـف أو القنص، 

ومـع بدايـة وقـف إطاق النـار، عـاد املكتب 

وزراعتهـا،  جديـدة  أراٍض  اسـتصاح  إىل 

اسـتمر  حـال  يف  لألهـايل  سـنًدا  لتكـون 

الحصـار.

"إفـاس يف جميـع املـوارد"، هـو التعبـر 

الـذي يصـف بـه مديـر املكتـب الحـال يف 

املدينـة، إذ أصبـح من الصعوبة إيجـاد البذار 

واألسـمدة واملبيدات الحرشيـة، باإلضافة إىل 

عـدم توفـر املحروقات الازمة لـري األرايض 

الزراعيـة، عـدا عـن تـرر مضخـات امليـاه 

القصف. بسـبب 

مادة املازوت األساسـية واملسـتخدمة لتشغيل 

مولـدات الكهربـاء ومضخـات امليـاه، باتـت 

بحكـم املنتهية، مـا دفع املكتـب واألهايل إىل 

اسـتخدام بديـل للوقـود يسـمى "الخلطة"، 

وهـو عبـارة عـن باسـتيك مـذاب ومكـرر 

جـودة  ذو  ولكنـه  املـازوت،  مـكان  يصلـح 

سـيئة ويسـبب أعطـااًل يف املحـركات.

يعيشـون  املدينـة  أهـايل  أن  غـزال  وختـم 

وقـوع  مـن  محـذًرا  جـًدا"،  سـيئًا  "واقًعـا 

"كارثـة إنسـانية، يف حال اسـتمرار الحصار 

وعـدم دخـول املسـاعدات الطبيـة واإلغاثيـة 

بشـكل عاجـل".

مطبخ المدينة يتوقف
"مـرشوع العطـاء الخـري" املسـتقل، ترك 

بصمـة وانطباًعـا جيـًدا عنـد أهـايل املدينـة 

طيلـة عـام ونصـف مضـت، لكنـه توقـف 

آذار املـايض. مطلـع 

يقـول أبـو مجاهد مدور، وهو من املسـؤولن 

عن املـرشوع، "بـدأ العمـل منتصف الشـهر 

مطبـخ  بافتتـاح  وذلـك   ،2014 العـارش 

يقـدم وجبـات يوميـة لكافـة األهـايل، ولكن 

بعـد إغـاق معـرب املعضميـة اضطررنـا إىل 

تخفيـض أيام الطبخ إىل ثاثة، بسـبب شـح 

املـواد الغذائيـة إىل أن فصـل النظـام بـن 

داريـا واملعضميـة، وبتنـا نعمل عـىل املوارد 

التـي خزناها حتـى نفدت مطلـع آذار املايض 

واضطررنـا إىل التوقـف".

بعـض  املـرشوع  عـىل  القامئـون  زرع 

املحاصيـل الزراعية، وأنشـأوا مزرعة لألبقار، 

عـىل  الحليـب  بتوزيـع  اليـوم  ويقومـون 

العائـات مبعـدل ليرٍ لـكل عائلة أسـبوعيًا، 

ويؤكّـد مـدّور "بـدأت املعانـاة تزداد بشـكل 

مخيـف والجـوع يأخـذ مكانـه مـن أجسـاد 

األهـايل".

اتهمـت منظمـة "هيومـن رايتـس ووتـش" 

النظـام السـوري بعرقلـة وصول املسـاعدات 

إىل األهـايل يف الغوطتـن املحارصتن، رغم 

اتفـاق األمـم املتحـدة والنظـام عـىل إدخال 

املساعدات.

هيومين رايتس ووتش: النظام يعرقل 
وصول المساعدات 

يف تقريـر ملنظمـة هيومـن رايتـس ووتش 

الجـاري،  نيسـان  الرابـع مـن  الدوليـة، يف 

أكـدت أن النظـام السـوري يعرقـل دخـول 

املسـاعدات إىل الغوطتـن املحارصتـن، رغم 

اتفـاق األمـم املتحـدة والنظـام عـىل إدخال 

املسـاعدات.

نائـب املدير التنفيذي لقسـم الرشق األوسـط 

يف هيومـن رايتـس ووتـش، نديـم حـوري، 

قال إن النظام يسـتخدم املسـاعدات كسـاح 

ضغـط، مشـرًا إىل أنـه بالرغـم من تحسـن 

دخـول املسـاعدات يف الفرة األخـرة إال أنها 

ماتـزال غـر كافية.

ويقـول عضـو املجلس املحـي ملدينـة داريا، 

إن  للمنظمـة،  حديثـه  يف  شـحادة،  محمـد 

مشـفًى ميدانيًـا واحًدا يخّدم املدينـة بأكملها، 

إال أنـه ال ميكـن تنفيـذ العديد مـن العمليات 

الجراحيـة فيها بسـبب نقص املعـدات"، الفتًا 

إىل أن نقـص األدويـة حملهم عىل اسـتخدام 

أدويـة منتهيـة الصاحية.

 8300 نحـو  حاليًـا  داريـا  يف  ويعيـش 

مـدين، بينهم 2150 دون سـن 14، و430 

يقطنهـا  كان  أن  بعـد  الرضاعـة،  بسـن 

نحـو 250 ألـف نسـمة نزحـوا عنهـا بعـد 

العمليـات العسـكرية والحصـار الـذي بـدأ 

.2012 األول  ترشيـن  يف 

ليتر حليب لكل عائلة أسبوعًيا

داريا المحاصرة
تتخوف من سيناريو مضايا

الموت جوًعا والتجربة القاسية التي شهدتها مدينة مضايا، هو 
الكابوس الذي يؤرق أهالي مدينة داريا اليوم، بعد أن دخلت 

عامها الرابع في حصار فرضته المعركة ضد قوات األسد، التي 
تمكنت أخيًرا من فصل المدينة عن الجارة معضمية الشام، وهي 

الشريان الوحيد للمدينة.
طفل في مدينة داريا - 9 نيسان 2016 )عنب بلدي(

اإلغاثيـة  واملنظـامت  املتّحـدة  األمـم  داريـا  نسـاء  طالبـت 

وإدخـال  الحصـار  لفـك  الفـوري  بالتدخـل  واإلنسـانية، 

املدينـة. إىل  اإلنسـانية  املسـاعدات 

حملـٌة ملنظمـة "النسـاء اآلن مـن أجـل التنميـة" ومجموعـة 

"سـريا كامبـن" لدعـم أصـوات نسـاء داريـا، نقلـت بيانًا 

لنسـاء محـارصات أكـدن فيـه أن داريـا تفتقـر إىل أبسـط 

مـن  مغلقـة  أصبحـت  بعدمـا  خاصـة  الحيـاة،  مسـتلزمات 

كل الجهـات يف وجـه املدنيـن بسـبب إغـاق املنطقـة عـن 

معضميـة الشـام.

ودعـت النسـاء إىل فك الحصـار عـن املدينة فـوًرا، مطالبن 

واإلنسـانية  اإلغاثيـة  املنظـامت  وكافـة  املتّحـدة  األمـم 

املسـاعدات  وإيصـال  الفـوري  بالتدخـل  املعنيّـة  والجهـات 

ممكنـة. رسعـة  بأقـى  للمترريـن  اإلنسـانيّة 

"نناشـد الصحفيـن ليكتبـوا عـن داريـا ويسـلطوا الضـوء 

عـىل محنـة مدينتنـا قبل حـدوث املجاعـة، نحن عىل وشـك 

أن نشـهد حـاالت وفيات عـام قريـب"، أضافت نسـاء املدينة 

يف البيـان، الـذي أشـار إىل أن "األطفـال وكبـار السـن هم 

أول مـن سيستسـلم لهـذه املجاعة".

اآلن"،  "النسـاء  مركـز  يف  العاملـون  البيـان  عـىل  ووقـع 

وبينهم نسـاء محـارصات يف داريـا، بينام أطلقـت مجموعة 

"سـريا كامبـن" موقًعـا للتوقيـع والتضامـن معهـن، عىل 

: بط لرا ا

https://goo.gl/KvTcgV

ــبق  ــرأة، وس 1590 ام ــة  ــاء يف املدين ــدد النس ــغ ع ويبل

ــع  ــاعدات مطل ــال املس ــب بإدخ ــرًة تطال ــوا مظاه أن نظم

ــايض.  آذار امل

نساء داريا يطالبن بفك الحصار "قبل المجاعة"

http://www.enabbaladi.org/archives/73222
http://www.enabbaladi.org/archives/73222
http://www.enabbaladi.org/archives/73222
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تسريبات حول تشكيل مجلس عسكري مشترك وإعالن دستوري

ستأنف
ُ

مفاوضات جنيف ت
والعقبة األساسية مصير األسد 

عنب بلدي - خاص

تأجيل المفاوضات "لتوفير ظروف أفضل"
دي ميسـتورا أعلـن إرجـاء املفاوضـات سـعيًا "لتوفـر ظـروف أفضـل، وتجاوز 

مـأزق يلـوح يف أفـق الجولـة املقبلـة مـن املفاوضـات"، بحسـب تعبـره، بعد أن 

أكـد االثنـن 4 نيسـان، أن املفاوضـات سـتجري يف موعدهـا، رافًضـا االسـتجابة 

لطلـب النظام السـوري، تأجيلهـا لتزامنها مع بـدء االنتخابات الربملانية 13 نيسـان 

الجاري.

 

زيـارة  بسـبب  اإلرجـاء  قـرار  وجـاء 

املبعـوث األممـي إىل موسـكو ولقائـه 

سـرغي  الـرويس،  الخارجيـة  وزيـر 

الفـروف، الثاثـاء املـايض، وقـال إنه 

يعتـزم زيارة دمشـق "للحصـول عىل 

التفـاويض". موقفهـا  يف  مرونـة 

وتسـلم عدد من الشـخصيات املعارضة 

مـن "إعـان القاهـرة"، مـن ضمنهـم 

مقـديس  وجهـاد  سـليامن  جـامل 

للمشـاركة  دعـوات  محاميـد،  وخالـد 

تشـغل  أن  عـىل  املفاوضـات،  يف 

الشـخصيات مثانيـة مقاعـد يف وفـد 

مشـرك مـن 15 عضًوا مـع "مجموعة 

جميـل. قـدري  برئاسـة  موسـكو" 

مصير األسد يشكل العقبة 
األساسية

وتبقـى مسـألة مصـر األسـد، العقبة 

إذ  املفاوضـات،  وجـه  يف  األساسـية 

تؤكـد الهيئـة العليـا للتفاوض بشـكل 

دائـم، عـىل رضورة وقـف الهجـامت 

ضـد املدنيـن، وتشـكيل هيئـة حكـم 

انتقـايل، عـىل أال تشـمل األسـد، بينام 

يرفـض النظام السـوري فكـرة الهيئة، 

أن  يجـب  املفاوضـات  أن  معتقـًدا 

تتمخض عـن حكومة سـورية جديدة.

نيسـان  مطلـع  أعلـن،  األسـد  وكان 

إلجـراء  اسـتعداده  عـن  الجـاري، 

وافـق  حـال  "يف  رئاسـية  انتخابـات 

أنـه  إىل  مشـرًا  السـوري"،  الشـعب 

"يجـب أن تكـون هنـاك إرادة شـعبية 

وليـس  مبكـرة،  انتخابـات  إلجـراء 

هنـاك مشـكلة يف إجرائهـا باعتبارهـا 

اسـتجابة للشـعب ال لقوى املعارضة".

وسـعى دي ميسـتورا بعـد لقائه وزير 

الخارجيـة الرويس، سـرغي الفروف، 

يف موسـكو، إلقنـاع النظـام بالدخول 

يف  جديـة"  "أكـرث  مفاوضـات  يف 

عـىل  والحصـول  املقبلـة،  الجولـة 

الــ29،  األسـئلة  إجاباتـه بخصـوص 

خـال زيارة إىل دمشـق وطهـران قبل 

موعـد بـدء املفاوضـات. 

وألول  األوىل،  الجولـة  عقـب  واعتـرب 

تحـركات  تبـدي  املعارضـة  أن  مـرة 

إيجابيـة، بينـام يحـرص النظـام عىل 

الوقـت. وإضاعـة  املامطلـة 

مسودة إجابات المعارضة على 
أسئلة دي ميستورا

للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة  وبـدأت 

يف  املـايض،  الخميـس  اجتامعـات، 

محاولـة لوضـع مسـودة أجوبـة عىل 

األممـي إىل سـوريا،  املبعـوث  أسـئلة 

سـتيفان دي ميسـتورا، التـي طرحهـا 

يف نهايـة الجولـة التفاوضيـة األوىل، 

ومتحـورت حـول الرؤيـة بخصـوص 

أن  عـىل  سـوريا،  يف  الحكـم  آليـة 

لـدى  نيسـان،   10 األحـد  تسـلمها 

جنيـف. إىل  وصولهـا 

اتفاق غـر معلن بن مسـؤولن روس 

وأمريكيـن عىل رضورة اختبـار فكرة 

البحـث يف دسـتور جديـد أو مبـادئ 

التفاوضيـة  الجولـة  يف  دسـتورية 

املقبلـة، وسـط اسـتعادة أوليـة لفكرة 

تشـكيل »مجلـس عسـكري مشـرك« 

مـن ممثـي الجيش النظامـي وفصائل 

معارضـة، باعتبار أن هاتـن الفكرتن 

ميكـن أن تشـكا مدخـاً للخـروج من 

السياسـية. العملية  املـأزق يف 

 9 السـبت  الحيـاة،  صحيفـة  ونقلـت 

بورقـة  متمسـكة  الهيئـة  أن  نيسـان، 

إجاباتهـا عـن األسـئلة الــ 29 التـي 

ستسـلمها لـدى وصولهـا إىل جنيـف 

حكـم  هيئـة  بتشـكيل  املقبـل،  األحـد 

بعـد  الصاحيـات،  كاملـة  انتقـايل 

نقـل صاحيـات الرئيـس إليهـا، وحل 

مجلـس الشـعب، مـع احتـامل وضـع 

األحـزاب  عـىل  قضائيـة  حراسـة 

املوجـودة والتـي رخصـت يف ظروف 

األخـرة. السـنوات  يف  اسـتثنائية 

وبحسـب مسـودة األجوبة التي اطلعت 

عليهـا الصحيفة، فـإن الهيئـة طرحت 

تنفيذيـة  مؤسسـات  تشـكيل  فكـرة 

تابعـة للهيئـة االنتقاليـة، مـن ضمنها 

عـىل  يـرشف  وطنـي  أمـن  مجلـس 

إصـاح الجيـش وأجهزة األمـن، وهيئة 

رقابـة ولجـان مختصة، مـع مقرحات 

تتضمن خيـارات دسـتورية وتوسـيع 

املحليـة، وتقديـم  اإلدارات  صاحيـات 

والقوميـة  املذهبيـة  للركيبـة  مسـح 

"دون أن يقـود إىل محاصصـة طائفية 

أو عرقيـة".

تمثيل نسائي بنسبة 30% 
ومعايير الختيار أعضاء الهيئة 

االنتقالية
"تبييـض  الهيئـة  أولويـات  ومـن 

السـجون وعاج الجرحى وإزالة جميع 

أشـكال الحواجز )األمنية والعسـكرية( 

وعودة الطاب واملـدارس والخدمات"، 

بحسـب املسـودة، وتضمنـت اقراًحـا 

يف  النسـاء  "متثيـل  حـول  يتمحـور 

املؤسسـات السـورية بنسـبة تصل إىل 

ذوات  سـيدات  ترشـيح  عـرب   ،30%

خـربة تتوافر فيهـن املعايـر املطلوبة، 

للمجتمـع  إضافـة إىل حصـة مامثلـة 

املؤسسـات". املـدين يف 

 وحـول معايـر اختيـار الشـخصيات 

يف الهيئـة االنتقاليـة، اقرحـت الهيئة 

"وجـوب التـزام النظـام الدميوقراطي 

و عـدم التطـرف، وأال يكون الشـخص 

املختـار مشـاركًا يف جرائـم وفاسـًدا، 

مـن  مقبـواًل  يكـون  أن  يجـب  كـام 

الطـرف اآلخـر".

خالف حول الدستور المطبق
قابلـة  الهيئـة  مسـودة  أن  ورغـم 

للتعديـل حتـى وقـت تسـيلمها، إال أن 

املعارضـة فضلـت، بحسـب "الحياة"، 

دسـتور سـوريا عـام 1950، وينـص 

عىل نظـام برملـاين وواليتـن للرئيس 

كل واحـدة ملـدة خمـس سـنوات.

باللغـة  للمعارضـة  مسـودة  ووفـق 

عـن  إجابـة  تضمنـت  اإلنكليزيـة، 

السـؤال 21، الـذي يتعلـق بالخيـارات 

وآلياتـه،  الحكـم  إلنشـاء  الدسـتورية 

اقرحـت الهيئـة خياريـن، إمـا إعـان 

دسـتور موقـف عىل أسـاس دسـتور 

عـام 1950، أو االنطـاق من دسـتور 

عـام 2012، مـع رفض كافـة الفقرات 

التـي تتناقـض مـع مبـادئ القانـون 

الـدويل، و اقراحات إلصـاح املحكمة 

العليـا. الدسـتورية 

وســلّم دي ميســتورا وفــدي املعارضة 

الســورية والنظــام، يف ختــام الجولــة 

ــت األوىل  ــن تضمن ــة، وثيقت املاضي

عــرشة أســئلة حــول "مبــادئ الحكــم 

األساســية"، بينــام متحــورت األخــرى 

ــة  ــول آلي ــؤااًل، ح ــال 29 س ــن خ م

الحكــم مبوجــب قــرار مجلــس األمــن 

ــات  ــو إىل مفاوض ــذي يدع 2254، ال

لتأســيس حكــم شــامل غــر طائفــي، 

واإلعــداد لدســتور وانتخابــات برعاية 

األمــم املتحــدة خــال 18 شــهرًا.

ــتور  ــوري دس ــام الس ــل النظ ويفض

عــام 2012، الــذي يضمــن صاحيات 

ــض  ــام يرف ــس، ك ــتثنائية" للرئي "اس

ــا  ــايل ويعتربه ــم انتق ــة حك أي هيئ

"غــر دســتورية"، ويقــرح تشــكيل 

حكومــة تحــت ســقف الدســتور 

ــول أن  ــاش ح ــا النق ــايل رافًض الح

ــة. ــارج املعادل ــد خ ــون األس يك

في الوقت الذي أجل فيه المبعوث األممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، موعد استئناف 
المفاوضات السورية، حتى األربعاء 13 نيسان، ترى المعارضة أن تجاهل مصير األسد خالل المفاضات، 
سيجعلها دون قيمة ويؤدي إلى إفشالها مجدًدا، بينما طرحت تسريبات حول تشكيل مجلس عسكري 

مشترك وإعالن دستوري، وتضمنت إجابات المعارضة على أسئلة دي ميستورا الـ 29 أفكاًرا جديدة.

تبـت الحًقـا  أن  يجـب  التـي  السـوري هـي  الصـراع  أطـراف 
فـي مصيـر الرئيـس السـوري، أمـا الدعـوات التـي تطالـب 
برحيلـه عـن السـلطة فهـي تسـد اآلفـاق أمـام أي عمليـة 
سياسـية، كمـا أن موسـكو لـن تتفـق أبـًدا مـع واشـنطن 

األسـد. حـول مسـتقبل 

سيرجي ريابكوف

نائب وزير الخارجية الروسي
4 نيسان 2016

وعلـي  األسـد  بشـار  عميـل  ألن  تفرحـوا  أن  لكـم  حـق 
أن  وعليكـم  علينـا  وواجـب  السـجن،  إلـى  عـاد  مملـوك 
إال  تنتهـي  لـن  التـي  الطريـق  لمتابعـة  جاهزيـن  نكـون 
بمحاسـبة كل المجرميـن الذيـن نفـذوا عمليـات االغتيـال 
والتفجيـر لحسـاب التحالـف السـوري اإليرانـي، منـذ العـام 

اليـوم. وإلـى   2005

أشرف ريفي

وزير العدل اللبناني المستقيل
للمفاوضات
8 نيسان 2016

فقدنـا ثالثـة شـباب فـي مضايـا مؤخـًرا بسـبب عـدم قدرتنـا 
علـى تقديـم المسـاعدات الطبيـة لهـم، ولـم ننجـح بإيصـال 
المسـاعدات إلـى المناطـق المحاصـرة، بعـد سـبعة أيـام مـن 

المحـاوالت مـع النظـام السـوري.

يان إيغالند

مستشار المبعوث األممي 
إلى سوريا
3 نيسان 2016

 لـن نتقـدم فـي مفاوضـات جنيـف خطـوة دون تشـكيل 
أتنـازل  أن  صالحيتـي  مـن  وليـس  انتقالـي،  حكـم  هيئـة 
ال  كمـا  الدمـاء  سـفك  ظـل  فـي  الشـعب  حقـوق  عـن 

عليهـا. التفـاوض  يمكننـي 

رياض حجاب

منسق الهيئة العليا للمفاوضات
3 نيسان 2016

الحـزب سـيبقى فـي سـوريا مـا دامـت هنـاك حاجـة إليـه، 
يقاتـل  وسـيبقى  سـوريا،  فـي  بمشـاركته  نفتخـر  ونحـن 

حتـى آخـر رمـق.

نعيم قاسم

نائب األمين العام لحزب اهلل
5 نيسان 2016

)EPA( -  رئيس الوزراء السوري السابق و منسق الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب

الشـيخ  حـي  جبهـة  علـى  الميدانييـن  قادتنـا  أحـد  أحلنـا 
مقصـود فـي مدينـة حلب، إلـى القضاء العسـكري التابع 
خـالل  بهـا  مصـرح  غيـر  أسـلحة  السـتخدامه  نظـًرا  للجيـش، 

المواجهـات.

جيش اإلسالم

3 نيسان 2016

http://www.enabbaladi.org/archives/73216
http://www.enabbaladi.org/archives/73216
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"القذائف كالمطر والـ YPG منعنا من الخروج"

انتهاكات بحق أهالي الشيخ مقصود..
والمتهم: فصائل "ثورية"  

عنب بلدي - خاص

مل يكن لحي الشيخ مقصود يف مدينة حلب أي 

وجود عىل خارطة اتفاق التهدئة املوقع أواخر 

شباط املايض، وأضحى منذ مطلع الشهر ذاته 

وحتى اليوم ساحة معركة واستهداف يومي 

بالقذائف العشوائية، والتي راح ضحيتها 

عرشات املدنين، وسط اتهامات مبارشة لفصائل 

املعارضة بتنفيذ انتهاكات بحق سكانه.

 شهادات من الحي

حّمـل رئيـس "املجلس املشـرك" لحي الشـيخ 

مقصـود، عـامد داوود، الفصائـل املرتبطـة بـ 

"االئتـاف الوطنـي" و"بقايا املجلـس الوطني 

الكـردي" عـىل حـد وصفـه، مسـؤولية قصف 

حي الشـيخ مقصود وسـقوط ضحايا وجرحى 

املدنين. مـن 

بلـدي،  عنـب  إىل  حديـث  يف  داوود،  وخـص 

كًا مـن جيـش اإلسـام والفرقـة 16 والجبهـة 

الشـامية وأحرار الشام وثوار الشـام والسلطان 

املفاوضـات،  هيئـة  يف  ميثلهـم  ومـن  مـراد، 

يف  الزعبـي،  أسـعد  والعميـد  علـوش  محمـد 

إشـارة منـه إىل تـورط الجميـع بهـذا القصف.

الذاتيـة  لـإدارة  التابـع  القيـادي  وأوضـح 

)الكرديـة( أن عـدد الضحايـا والجرحى املدنين 

داخـل الحـي، منذ الخامـس وحتى التاسـع من 

نيسـان الجـاري، بلـغ 26 قتيـًا و101 جريح، 

غالبيتهـم مـن األطفال والنسـاء. 

ويف حديـث مـع أحـد قاطنـي الحـي، فضـل 

أن  بلـدي  لعنـب  أكـد  اسـمه،  نـرش  عـدم 

"القذائـف تنهال عىل الشـيخ مقصـود بالكامل 

وبشـكل عشـوايئ، وال يتـم اسـتهداف املناطق 

العسـكرية"، مشـرًا إىل أن أربعـة مـن أقاربه 

أصيبـوا جـراء سـقوط قذيفـة عـىل منزلهـم، 

اثنـان منهـم بحالـة حرجـة.

ولفت الشـاب إىل أن الــ YPG )وحدات حامية 

الشـيخ  األهـايل مـن  الشـعب( متنـع خـروج 

مقصـود، متهاًم الفصيل الكردي بـ "اسـتخدام 

املدنيـن دروًعـا برشيـًة". ولدى سـؤالنا عامد 

عـن  امتنـع  األمـر،  هـذا  حقيقـة  عـن  داوود 

بة. اإلجا

رأي اإلدارة الذاتية
واعتـرب الدكتـور نـارص حـاج منصـور، رئيس 

مكتـب العاقـات يف "هيئـة الدفـاع والحاميـة 

الذاتية" التابـع لــ "اإلدارة الذاتية" يف منطقة 

الشـيخ  تهاجـم  التـي  الفصائـل  أن  الجزيـرة، 

مقصـود "معروفـة بعدائهـا للحركـة الكرديـة 

وتبعيتهـا املطلقـة لركيـا، عـىل خطـى فرقـة 

السـلطان مراد وجيش اإلسـام وأحرار الشـام، 

وأكـر  شـأنًا  أقـل  مجموعـات  إىل  باإلضافـة 

ارتزاقًـا"، عـىل حـد تعبره.

ورأى حـاج منصـور أن "البيانـات الصادرة عن 

تلك الفصائل بشـكل رسـمي، توضـح اعرافها 

واألسـلحة  الكيميائيـة  لألسـلحة  باسـتخدامها 

الشـيخ  عـىل  القصـف  يف  دوليًـا  املمنوعـة 

مقصـود"، يف إشـارة إىل بيان جيش اإلسـام، 

7 نيسـان، بخصـوص معاقبـة أحـد قيادييـه 

"غـر  أسـلحة  اسـتخدامه  لـدى  امليدانيـن 

مـرح بهـا" يف مواجهـات الحـي، وأوضـح 

قياديـو الجيـش أن تعبـر "غـر مـرح بها" 

جـاء عـىل صواريـخ "غـراد" الروسـية. 

"هـل  البـارز  الكـردي  القيـادي  وتسـاءل 

رصاع هـذه املجاميـع التـي تجـد يف االئتاف 

السـوري ممثـًا سياسـيًا لهـا ضـد وحـدات 

حامية الشـعب أو قـوات سـوريا الدميوقراطية 

يبيـح لهم قصـف املدنيـن اآلمنن ملجـرد أنهم 

كـرد، خصوًصـا أنهـم يرخـون ليـل نهـار 

أن ممثـي الكـرد هـم كـرد االئتـاف )املجلس 

الكـردي(؟". الوطنـي 

إبـداء  رضورة  عـىل  منصـور  حـاج  وشـدد 

باالئتـاف  املمثـل  الكـردي  الوطنـي  املجلـس 

املعـارض موقًفـا لــ "إنقاذ نفسـه عـىل األقل 

أو  الكـرد,  إبـادة  يف  املشـاركة  جرميـة  مـن 

التـربؤ مـن اسـتخدام األسـلحة الكياموية ضد 

الشـيخ مقصـود". األعـزل يف  الشـعب 

منـع  الذاتيـة"  "اإلدارة  يف  القيـادي  ونفـى 

األهـايل من مغادرة الشـيخ مقصـود، وجعلهم 

"دروًعـا برشيـة"، معتـربًا أن هـذه األحاديث 

هـي "محـض هـراء واتهامـات خبيثـة لغايات 

دنيئـة"، يف محاولـة لتحميل وحـدات "حامية 

الشـعب" ورشكائهـا جزًءا مـن مسـؤولية قتل 

الجميـع  تدعـو  "الوحـدات  وأردف  األبريـاء، 

أيـادي  متلـك  لكنهـا  الشـعبية،  للمقاومـة 

بيضـاء وتاريًخـا مرشفًـا مـن حامية الشـعب 

والتضحيـة مـن أجلـه.. وليس يف سـجل هذه 

القـوى املسـلحة حالـة واحـدة سـابقة تؤكـد 

مثـل هـذه االدعـاءات..".

"سقطت جرة غاز على منطقتنا.. كل قاطني هذا الحي من المدنيين، وال وجود لوحدات حماية الشعب هنا"، بهذه الكلمات 
أفاد أحد الجرحى المدنيين في الشيخ مقصود، ملخًصا المعاناة التي يشهدها الحي ذو الغالبية الكردية في مدينة حلب، من 

خالل تسجيل مصور حصلت عليه عنب بلدي.

استمرت الوحدات 
باستهداف 

طريق الكاستيلو 
بالقذائف 

والقناصات 
والرشاشات 

الثقيلة 
والمتوسطة، حيث 

قتلوا مدنيين 
وأحرقوا سيارات 

إغاثة إنسانية 
وسيارات إسعاف، 

متخذين من حي 
الشيخ مقصود 
درًعا لنشاطهم 

العدواني، 
ومستغلين وجود 

المدنيين في 
الحي، والذين 

منعوا حركتهم 
دخواًل وخروًجا، 

رغم فتح الجيش 
الحر طريًقا لهم.. 

حتى الذين حاولوا 
الخروج تهريًبا 

قاموا باعتقالهم

أهمية الشيخ مقصود
حظـي الحـي ذو الغالبيـة الكرديـة بأهميـة واسـعة عقـب سـيطرة 

فصائـل املعارضـة عـىل األحيـاء الرشقيـة ملدينـة حلـب، أوائـل عام 

2013، حيـث يربـع عىل تلـة مرتفعـة تطل عـىل األحياء الشـاملية 

)الخاضعـة للمعارضـة( والغربيـة )الخاضعـة للنظـام(، وانتـرشت 

داخلـه وحدات "حامية الشـعب" التابعـة لحزب االتحـاد الدميقراطي 

)الكـردي(، وأصبـح منـذ ذلـك الوقـت "منطقـة محايـدة" للنظـام 

والجيـش الحـر عـىل حد سـواء.

ومـع متـدد "األكـراد" يف ريف حلـب الشـاميل، تزامًنا مـع هجوم 

قـوات األسـد يف املنطقـة ذاتهـا، عـىل حسـاب قـوات املعارضـة، 

مطلـع شـباط مـن العام الجاري، سـعت وحـدات "حامية الشـعب" 

داخـل الحـي للتقدم تجـاه طريق "الكاسـتيلو"، وهو املنفـذ الوحيد 

املتبقـي للمعارضـة باتجـاه الريـف الشـاميل والغريب لحلـب، لتبدأ 

ومنـذ ذلك الوقـت املواجهات بـن الطرفـن )الوحـدات واملعارضة( 

عـىل أطرافه، بالتـوازي مـع اسـتهدافه بالقذائـف الصاروخية.

وتحدثـت عنـب بلـدي إىل ملهـم العكيـدي، 

القائـد العسـكري يف تجمـع "فاسـتقم كـام 

التابـع للجيـش الحـر، وأوضـح أن  أمـرت" 

السـورية مـن حـزب يب يك يك  "النسـخة 

اإلرهـايب )وحـدات حاميـة الشـعب(، وعىل 

مـدار أكـرث من شـهرين، ترفـض كل محاولة 

املعركـة  بـدأت  وأنهـا  خصوًصـا  للتهدئـة، 

مبحاولـة التقـدم باتجـاه األرشفيـة وطريـق 

الكاسـتيلو، مبـؤازرة مدفعيـة نظـام بشـار 

والطـران الـرويس، وفشـلت يف ذلـك..".

وتابـع القيـادي يف الجيـش الحر "اسـتمرت 

الكاسـتيلو  طريـق  باسـتهداف  الوحـدات 

بالقذائـف والقناصـات والرشاشـات الثقيلـة 

واملتوسـطة، حيـث قتلـوا مدنيـن وأحرقـوا 

سـيارات إغاثة إنسـانية وسـيارات إسـعاف، 

متخذيـن مـن حـي الشـيخ مقصـود درًعـا 

وجـود  ومسـتغلن  العـدواين،  لنشـاطهم 

املدنيـن يف الحـي، والذيـن منعـوا حركتهم 

دخـواًل وخروًجـا، رغـم فتـح الجيـش الحـر 

طريًقـا لهـم.. حتـى الذيـن حاولـوا الخروج 

تهريبًـا قامـوا باعتقالهـم".

مؤخــرًا، حاولــت وحــدات "حاميــة الشــعب" 

التقــدم باتجــاه طريــق الكاســتيلو، بالتزامن 

مــع محاولــة قــوات األســد وحلفائــه التقــدم 

ــه،  ــق نفس ــاه الطري ــدرات باتج ــن حن م

لزاًمــا  "كان  وتابــع  للعكيــدي،  وفًقــا 

ــدر  ــاث مص ــرك الجتث ــا أن تتح ــىل قواتن ع

ــد". ــدوان والتهدي الع

أن  إىل  الحـر  الجيـش  يف  القيـادي  ولفـت 

مواجهـات  املشـاركة يف  املعارضـة  فصائـل 

سـاح  اسـتخدام  منعـت  مقصـود  الشـيخ 

املدفعيـة، باسـتثناء الخـط األول، بعيـًدا عـن 

املجموعـات  "إحـدى  لكـن  املدنيـن،  سـكن 

خالفت هـذا األمر واسـتهدفت مناطـق قريبة 

مـن وجـود املدنيـن، ومتـت محاسـبتهم من 

قبـل قيـادة فصيلهـم".

تجمـع "فاسـتقم كام أمـرت" منع اسـتخدام 

سـاح املدفعية بشـكل كامل، مسـتعيًضا عن 

ذلـك بــ "القذائـف املوجهـة"، والتـي تطلق 

بشـكل أفقـي فقـط، عـىل مسـافة ال تجـاوز 

100 مـر عىل خطـوط الجبهات، بعيـًدا عن 

مناطـق املدنيـن، بحسـب قائده العسـكري.

توجــد  "ال  أنــه  إىل  العكيــدي  وأشــار 

اســراتيجية أصــًا تتضمــن القصــف عــىل 

ــن  ــدف م ــاك ه ــون هن ــى يك ــي، حت الح

ــكل  ــض بش ــا نرف ــع "إنن ــا"، وتاب ورائه

ــق  ــن مناط ــف ضم ــق القص ــي ومطل قطع

ــا  ــاح أساًس ــا الس ــن، فحملن ــود املدني وج

ــود  ــيخ مقص ــون يف الش ــم، واملدني لحاميته

ــا". ــا لن ــم م ــا له ــم أهلن ه

اإلعــام  "وســائل  أن  القيــادي  واعتــرب 

التابعــة لحــزب يب يــي دي اإلرهــايب )حزب 

االتحــاد الدميوقراطــي( تقــوم بتضخيــم مــا 

ــوًرا  ــتخدم ص ــر، وتس ــكل كب ــدث بش يح

ــهدوا يف  ــا استش ــرى لضحاي ــة، وأخ قدمي

مناطــق أخــرى بحلــب، جــراء قصــف 

ــة حليفهــم نظــام األســد.. ولألســف  مدفعي

الكثــر مــن وســائل اإلعــام خدعــت بهــذا 

ــل". التضلي

وقـال القائد العسـكري "رغم هـذا ال نتنصل 

من مسـؤولياتنا بحاميـة أهلنـا يف الحي، وال 

ندعـي عـدم حـدوث أخطـاء قاتلـة نرفضهـا 

ونحاسـب مرتكبيها"، مطالبًا وسـائل اإلعام 

بــ "الضغـط عـىل حـزب يب يـي دي ليفك 

حصـاره عن املدنيـن داخل الشـيخ مقصود، 

فمناطـق  منـه،  بالخـروج  لهـم  ويسـمح 

العمليـات العسـكرية دامئًـا مـا تجـر الظلـم 

املدنين". عـىل 

واسـتطلعت عنـب بلدي آراء عدد من ناشـطي 

حلـب، وأجمعوا عـىل رضورة تحييـد املدنين 

عـن معـارك الشـيخ مقصـود، ومـن بينهـم 

الناشـط سـامل األطرش )أبو مـر(، املوجود 

داخـل املدينـة، وقـال "أنا لسـت مـع قصف 

املدنيـن يف الشـيخ مقصـود، لكـن األحزاب 

الكرديـة متنـع خروجهم من الحـي وتتخذهم 

دروًعا برشية.. من مسـؤوليتنا كناشـطن أن 

منـارس الضغـوط عـىل الكتائـب يك تكـون 

أهدافها محـددة باتجاه املناطق العسـكرية".

الشـيخ  أطـراف  عـىل  املعـارك  تسـتمر 

مقصـود، وتنهمـر القذائـف عـىل قاطنيـه، 

متعـن  كـام  التقريـر،  هـذا  إعـداد  سـاعة 

منـع  بقرارهـا  الشـعب"  "حاميـة  وحـدات 

عنـب  ملصـادر  وفًقـا  منكوبيـه،  مغـادرة 

بلـدي، دون انفـراج أو حلـول مقبولـة لـكا 

طـريف النزاع، تنهـي معاناة نحـو 100 ألف 

الحـرب. ظـروف  يصارعـون  مـدين 

العكيدي: وحدات الحماية ترفض التهدئة 

استهداف الشيخ مقصود بقذائف الهاون - 24 شباط 2016
)مركز سوريا اإلعالمي(
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عنب بلدي - خاص 

املدينـة  أهـايل  عـىل  الضـوء  "لتسـليط 

اإلنسـانية  الكارثـة  وتـدارك  املرشديـن 

املقبلـة عليهـم"، أطلـق ناشـطو تنسـيقية 

الثـورة يف مدينـة تدمـر، حملـة بعنـوان 

" تدمريـون ضحايـا تحريرهـم"،  الخميس 

نيسـان.  7

وأفـاد نـارص الثائـر، عضـو التنسـيقية، أن 

الحملـة سـتكون يف الوقت الراهـن إعامية 

فقـط، وتهـدف "لدفـع املنظامت اإلنسـانية 

واإللحـاح عـىل رضورة إنقـاذ النازحن من 

املدينـة، الذين انتـرشوا يف مناطـق متفرقة 

بعد سـيطرة النظـام السـوري عليها".

ووثقـت التنسـيقية، معتمدًة عىل مراسـلن 

وأعضـاء تابعـن لها يف عـدة مناطق، 110 

آخـر  املدينـة يف  نزحـوا عـن  نسـمة  آالف 

إحصائيـة لهـا، واعترب الثائر أن نسـبة الدقة 

يف اإلحصائيـة "تصل حتـى 95%".

النازحون توزعوا إلى مناطق متفرقة
النازحـون توزعـوا عـىل مناطـق متفرقـة، 

لعنـب  التنسـيقية  عضـو  نقلـه  مـا  وفـق 

منهـم  ألًفـا   30 "توجـه  موضًحـا  بلـدي، 

ألًفـا آخـرون إىل مدينـة   25 الرقـة، و  إىل 

إدلـب وريفهـا، بينـام دخـل قرابـة 25 ألًفا 

الركيـة". واألرايض  املخيـامت 

كـام يقطن عـرشة آالف نازح مـن املدينة يف 

ريـف ديـر الـزور، بحسـب الثائـر، ومثلهم 

إىل  إضافـة  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  يف 

خمسـة آالف يف كل مـن ريف حلـب ومخيم 

الرقبـان عـىل الحـدود األردنية.

ويعـاين النازحون ظروفًا قاسـية، بحسـب 

املسـتلزمات  الحملـة، يف ظـل شـح  بيـان 

املعيشـية ونقص األدوية وانتشـار األمراض 

املزمنـة، وأكـد الثائـر لعنـب بلـدي أن "من 

مطالـب الحملـة األساسـية، تأمـن األدوية 

واللقاحـات وخاصة ملرض الليشـامنيا الذي 

ينتـرش بكـرثة يف الوقـت الراهن".

وناشـد البيـان كافـة املنظـامت والهيئـات 

الثوريـة واإلغاثيـة وعـىل رأسـها االئتـاف 

"للنظـر  املؤقتـة،  والحكومـة  الوطنـي 

بعـن الرأفـة وتقديم يـد العون واملسـاعدة 

للنازحـن".

تدمر  دخلت  األسد  ضد  الثورة  مطلع  ومنذ 

النظام  أحكم  أن  إىل  املنتفضة،  املدن  خارطة 

تنظيم  دخلها  ثم  لعامن،  عليها  سيطرته 

انسحاب  عقب   ،2015 أيار  يف  "الدولة" 

بـ  حينها  وصف  األسد  لقوات  مفاجئ 

مدعومة  القوات  هذه  لتعود  "املرسحية"، 

جوي  وغطاء  ومحلية  أجنبية  مبيليشيات 

رويس، وتحكم قبضتها عىل املدينة مبباركة 

دولية غر مسبوقة، يف 28 آذار املايض.

تقـع تدمـر وسـط سـوريا، وتتبـع إداريًـا 

إىل  كيلومـرًا   145( حمـص  ملحافظـة 

الـرشق منهـا(، وتشـكل عقـدة مواصـات 

بـن خمـس محافظـات رئيسـية )دمشـق، 

حمـص، حـامة، الرقـة، ديـر الـزور(، كـام 

تربـع عـىل الطريـق الـدويل الواصل بن 

والعـراق. سـوريا 

" تدمريون ضحايا تحريرهم"..

110 آالف نـــازح
دون أدوية ولقاحات

خمسة أسباب وراء تراجع األسد جنوب حلب
قائد جيش اإليمان: الغطاء الروسي نجح برصد طرق إمداد قوات المعارضة

طارق أبو زياد - حلب  

ولعل أبـرز هذه األسـباب هو إعـان وزارة 

الدفاع الروسـية سـحب معظـم قواتها من 

سـوريا، آذار املـايض، مبـا فيهـا عـرشات 

الطائـرات الحربيـة مـن قاعـدة حميميـم 

الجويـة يف الاذقية. ولتوضيـح األثر الذي 

أحدثـه هـذا التغـر، تحدثـت عنـب بلـدي 

إىل القائـد العسـكري يف جيـش اإلميـان، 

الطـران  "إن  وقـال  الحمـوي،  عثـامن 

لتقـدم  الرئيـي  السـبب  هـو  الـرويس 

قـوات األسـد يف كافـة املناطق التي سـعى 

للسـيطرة عليهـا".

وتابـع القيـادي "إن الغطـاء الجـوي الذي 

أمنتـه الطائـرات الروسـية الحديثـة نجـح 

برصد طـرق اإلمـداد التـي تغـذي املنطقة 

التـي ينـوي السـيطرة عليهـا، وأجربنا يف 

بعض األحيان عىل االنسـحاب، السـتهدافه 

املنطقـة،  مـن  القريبـة  والبلـدات  القـرى 

والتـي راح ضحيتهـا الكثـر مـن املدنين، 

وبكوننـا ال منلـك أي مضاد لهـذه الطائرات 

كانـت تشـكل العقبـة األكـرب بوجهنا".

انسـحاب معظـم الطائـرات الروسـية مـن 

حميميـم، واقتصـار رضباتهـا عـىل حيـز 

محـدد، منـع القـوات الربيـة مـن التقـدم 

وتابـع  املعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  إىل 

الحمـوي "مهـام كان العـدد املتقـدم مـن 

نسـيطر  أن  باسـتطاعتنا  فنحـن  املشـاة 

عـىل الوضـع ومننعهم مـن التقـدم نهائيًا، 

فمقاتلـو األسـد وامليليشـيات الداعمـة له ال 

الطائـرات  دون  مـن  مجابهتنـا  تسـتطيع 

الروسـية".

تظهـر التسـجيات املصـورة للميليشـيات 

ريـف  يف  السـابق  تقدمهـم  أن  األجنبيـة 

الجنـويب كان يـأيت عقـب متهيـد  حلـب 

نـاري مـن الطائـرات والراجـامت وكافـة 

السـبب  هـو  وهـذا  الثقيلـة،  األسـلحة 

مناطـق  عـىل  سـيطرتهم  وراء  الرئيـي 

للقيـادي. وفًقـا  املنطقـة،  يف  واسـعة 

الميليشيات "الشيعية"  تأكدت أن 
هدفها "مستحيل"

صـور قتىل املليشـيات يف الريف الجنويب، 

مواقـع  عـرب  ناشـطون  تداولهـا  والتـي 

التواصـل االجتامعـي، كانـت كافيـة لتثبت 

أن معظـم القـوات املوجـودة يف صفـوف 

قـوات األسـد هي مـن املليشـيات الشـيعية 

املتنوعة، كحركـة النجبـاء العراقية، وحزب 

اللـه اللبنـاين، والحـرس الثـوري األيراين، 

رئيـي  هـدف  عـىل  جميعهـا  وتجتمـع 

ووحيـد، وهـو الوصـول إىل بلـديت كفريا 

إدلـب  ريـف  يف  املحارصتـن  والفوعـة 

الشـاميل، عىل اعتبـار أن سـكانها ينتمون 

إىل املذهـب الشـيعي أيًضـا.

محمـد الدومـاين، أحـد تقنيـي االتصاالت 

يف ريـف حلب الجنـويب، أكد لعنـب بلدي 

أنـه وبعـد التنصـت عـىل كافة الـرددات 

التـي تعمـل عليهـا قوات األسـد، تبـن أنه 

ال وجـود يذكـر لجيـش النظـام، ومعظـم 

املقاتلـن ينتمـون إىل امليليشـيات املتنوعة. 

لهـا  تعرضـت  التـي  االنكسـارات  وبعـد 

وصوامـع  بانـص  قريـة  يف  امليليشـيات 

الحبوب يف خـان طومان، رغـم محاوالتها 

املتكـررة وبشـكل يومـي، والتي مل تسـفر 

مـن  نـوع  أصابهـا  آخـر،  تقـدم  أي  عـن 

اليـأس يف تحقيـق هدفهـا الرئيـي، وهو 

فـك الحصار عـن الفوعـة وكفريـا، ما دعا 

معظـم القـوى املهاجمـة لانسـحاب وترك 

الجبهـات إىل الدفـاع الوطنـي، املكون من 

متطوعـن محلين، وتركز وجـود من بقي 

منهـم عىل خطـوط التامس ملنـع املعارضة 

مـن التقدم، بحسـب محمد شـكري، القائد 

العسـكري يف تجمـع "أجناد الشـام".

المعارضة ترص صفوفها
القائـد  الحمـوي،  عثـامن  وأوضـح 

العسـكري يف جيـش اإلميـان، أن مناطق 

تعتـرب  كانـت  لحلـب  الجنـويب  الريـف 

وكـون  السـابق،  يف  عسـكريًا  "بـاردة" 

أغلـب القـرى التي فيهـا تعد نائيـة، جعل 

وجـود الفصائـل املقاتلـة فيهـا قليـل إىل 

حد كبـر، لذلـك كان التقـدم األول لقوات 

األسـد يف املرحلـة األوىل "سـهًا بعـض 

الـيء"، والخـربة العسـكرية الضعيفـة 

يف صـد الهجـامت من قبـل املعارضة كان 

لهـا أثـر جـّي أيًضا.

وتابـع القيـادي "معظم املعـارك منذ بداية 

للدفـاع،  وليـس  للهجـوم  كانـت  الثـورة 

ولكنـه تـم اسـتدراك هـذه الثغـرة، وأعلن 

جيـش الفتـح توجهه إىل الريـف الجنويب، 

ولبـت كافـة الفصائـل النداء، واسـتطاعت 

أن توقـف الزحف يف اآلونـة األخرة، وقبل 

سـيطرة األسـد عىل األوتوسـراد الدويل".

خطوط دفاع المعارضة والتحصين
مسـؤويل  أحـد  الزهـر،  أبـو  وتحـدث 

التحصـن يف "جيش الفتـح"، عن التدابر 

قـوات  هجـوم  لصـد  اتخاذهـا  تـم  التـي 

الجنـويب، وقـال  األسـد يف ريـف حلـب 

لعنـب بلدي إن "التدشـيم وحفـر الخنادق 

ووضـع خطـوط عـدة للدفـاع، كانـت من 

أهم األسـباب التـي أوقفت تقدم األسـد يف 

املنطقـة".

وضـع  "تـم  التحصـن  مسـؤول  وتابـع 

خطـي دفـاع يف كل املناطـق، وتم تحصن 

األوتوسـراد الـدويل وتأمن طـرق اإلمداد 

"وجـود  أن  إىل  الفتًـا  كامـل"،  بشـكل 

الخنـادق والُجـَور الفرديـة كانـت تحمـي 

املقاتلـن مـن رضبـات الطـران الرويس، 

وتجعلهـم عـىل جاهزيـة تامـة لصـد أي 

هجـوم أريض قـد يتعرضـون لـه".

الهدنة والخروقات المتكررة 
العسكرية  األعامل  الهدنة وتوقف  ولرسيان 

الطرفن  كا  استطاع  إذ  أيًضا،  كبر  فضل 

صفوفهام،  وترتيب  الراحة،  من  قسط  أخذ 

فصائل  هو  هناك  األكرب  املستفيد  لكن 

توقف  بعد  استطاعت  والتي  املعارضة، 

الجاهزية ألي  الوضع ورفع  تدارك  الطران 

خربة  أكسبتها  األخرة  فاملعارك  مستجد، 

عسكرية كبرة.

محمـد الزعبـي، ناشـط إعامـي يف ريـف 

حلـب، أوضـح لعنـب بلـدي أن الخروقات 

خـال  النظـام  بهـا  قـام  التـي  املتكـررة 

الهدنـة، ومحاولتـه التقدم يف عـدة نقاط، 

دعـا املعارضة للـرد عليها، وشـنت هجوًما 

معاكًسـا عـىل مواقـع النظـام يف الريـف 

النقـاط  اسـرجاع  أسـفر عـن  الجنـويب، 

الهدنـة،  يف  األسـد  إليهـا  تقـدم  التـي 

باإلضافـة إىل السـيطرة عـىل تلـة العيس 

االسـراتيجية.

ورغـم االنكسـارات والراجـع يف صفـوف 

قوات األسـد، حاولـت مؤخرًا التقـدم باتجاه 

بلـدة الزربـة مـن محـور زيتـان، األربعاء 6 

نيسـان، بالتزامـن مـع هجـوم مامثـل عىل 

صوامـع خان طومان، بإسـناد جوي رويس. 

وبحسـب املكتـب اإلعامـي لحركـة أحـرار 

الشـام، فـإن الفصائل املوجـودة يف املنطقة 

نجحـت بصـد الهجوم، وقتـل قائـد الحملة، 

والحيلولـة دون إحـراز أي تقـدم يذكر.

شهد ريف حلب الجنوبي متغيرات كثيرaة في اآلونة األخيرة، من الناحية العسكرية والسيطرة الميدانية بين قوات األسد 
والمعارضة، ولعل أبرزها سيطرة األخيرة على قرية وتلة العيس، 2 نيسان الجاري، والتي تعد ذات أهمية استراتيجية كبيرة 

في المنطقة، ما قلب المعادلة الموجودة، وتحولت قوات األسد من مرحلة الهجوم إلى مرحلة الدفاع. ولهذا االنقالب خمسة 
أسباب رئيسية لم يكن ليحصل لوالها.

مقاتلو المعارضة في ريف حلب الجنوبي - 5 نيسان 2016 - )عنب بلدي(
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الخدمات المدنية تنسق مع مؤسسات النظام 

الكهربـــــــــــاء
ماتزال على رأس الممنوعات عن درعا

النظام يجبر آخر العائالت التركمانية 
على الرحيل إلى تركيا 

محمد قطيفان - درعا 

ومـع ارتفـاع أسـعار بدائـل تأمـن التيار 

الكهربـايئ، ويف ظل معانـاة بعض القرى 

والبلـدات التي تحظـى ببضع سـاعات من 

الكهربـاء، عن طريـق املحطـات الخاضعة 

النظـام، والتـي مل تكـن  لسـيطرة قـوات 

لتحصـل عليهـا لـوال موقعهـا، بـرز دور 

الهيئـة العامة للخدمـات املدنيـة يف درعا.

الشبكات شبه خارجة عن الخدمة
عنـب بلـدي التقـت مع رمـزي أبـو نبوت، 

"شـبكات  أن  وأوضـح  الهيئـة،  مديـر 

أصبحـت  درعـا  محافظـة  يف  الكهربـاء 

أغلـب  يف  الخدمـة،  عـن  خارجـة  شـبه 

املناطـق وخصوًصا السـاخنة منها، بسـبب 

محـوالت  عـىل  أثـرت  التـي  االشـتباكات 

الكهربـاء كـام هو الحـال يف مدينة درعا".

وحـوض  الجيـدور  منطقتـا  وتشـهد 

الرموك سـاعات انقطاع طويلـة للكهرباء، 

بينـام يصـل التيـار الكهربـايئ إىل بعض 

قـرى الريف الرشقـي والغريب ملدة سـاعة 

بسـبب  أقـى،  كحـد  يوميًـا  أوسـاعتن 

وقوعهـا عىل طريـق إمداد مضخـات مياه 

الـرشب، التـي تغـذي املناطـق املحـررة أو 

الخاضعـة لسـيطرة قوات النظـام عىل حد 

سـواء، وفـق أبـو نبوت.

تحديات كبيرة واجهت الهيئة
الهيئـة  عـىل  فـرض  الصعـب  الواقـع 

تحديـات كبـرة ومهـام عديـدة، بحسـب 

مديرهـا، وقـال إنهـا تعمـل عـىل إصـاح 

القصـف،  التـي تسـقط بفعـل  الشـبكات 

ضمـن اإلمكانيـات املتواضعة، كـام تصلح 

األعطـال األرضية لشـبكات التوتـر العايل 

داخـل مدينـة درعـا، عـرب فريـق مختص 

ومـدرب، وبالتعـاون مـع مختصـن مـن 

املحافظـة. مناطـق  كافـة 

وتكمــن املعانــاة وســط صعوبــات تطــال 

ــار  ــام أش ــل، ك ــتلزمات العم ــط مس أبس

ــض  ــك بع ــن منل ــا "نح ــوت، الفتً ــو نب أب

املعــدات فقــط ونحتــاج للكثــر، ونعــاين 

مــن نقــص يف أســاك األملنيــوم الخاصــة 

ــع  ــص يف قواط ــة لنق ــبكات، إضاف بالش

ــا". ــوالت وزيوته املح

وعزا مدير الهيئة تزايد الصعوبات، "لحاالت 

الرسقة التي طالت البنية التحتية من القطاع 

كأكبال النحاس والقواطع واألبراج".

العمل يجري بالتنسيق مع 
مؤسسات النظام

وتنسق الهيئة مع مديرية الكهرباء التابعة 

وحل  الصعوبات  تذليل  "ملحاولة  للنظام، 

أعطال الشبكة التي تغذي املناطق املحررة 

أبو  بحسب  لسيطرته"،  الخاضعة  أو 

مشرك  الكهرباء  ملف  أن  واعترب  نبوت، 

يف  والتنسيق  التواصل  الروري  ومن 

تكون  عندما  خاصة  األعطال،  إصاح 

اشتباك. مناطق  ضمن 

وتبحــث مكاتــب املتابعــة يف الهيئــة، 

ــدات  ــن املول ــول كتأم ــن الحل ــدًدا م ع

ــام  ــكنية، ك ــاء الس ــة األحي ــرة لتغذي الكب

أفــاد أبــو نبــوت، وعلــل صعوبــة تنفيــذ 

هــذه املشــاريع، "لحاجتهــا إىل إمكانيــات 

كبــرة ال تتوفــر يف الوقــت الحــايل، 

ــة  ــل ألي دور للحكوم ــاب كام ــط غي وس

ــي". ــاف الوطن ــة واالئت املؤقت

وأوضـح أبـو نبـوت أن الهيئـة "مل تحصل 

عـىل أي دعـم مـن الحكومة املؤقتـة أو من 

االئتـاف"، مطالبًـا بدعـم "كامـل القطاع 

أعطـال  إصـاح  يف  الهيئـة  ومسـاعدة 

حجـم  لتخفيـف  الكهربائيـة،  الشـبكة 

املعانـاة التـي يعيشـها أهلنـا".

عـىل الرغـم مـن اعتـامد النظـام سياسـة 

مـن  والحرمـان  والحصـار  التجويـع 

الخدمـات كالتيـار الكهربـايئ واالتصاالت 

املحـررة  املناطـق  أهـايل  أن  إال  وغرهـا، 

بينـام  التأقلـم،  اسـتطاعوا  درعـا،  ومنهـا 

أرص معظـم مـن التقتهـم عنـب بلـدي يف 

املحافظـة، عـىل أن الثورة مسـتمرة سـواء 

تتوفـر. مل  أم  الكهربـاء  توفـرت 

أحمد حاج بكري - ريف الالذقية

دخلت آخر العائات الركامنية يف ريف الاذقية 

يف  السلطات  سامح  بعد  الركية،  األرايض  إىل 

عائلة من   400 بدخول  نيسان،   2 السبت  تركيا، 

 1500 )قرابة  والركامن  األكراد  جبي  سكان 

الحدودي،  اليمضية  معرب  خال  من  شخص(، 

الحدود  النازحون إىل مخيم سوروج عىل  ونقل 

العرب  عن  قرية  من  القريبة  الركية،  السورية 

)كوباين( .

الرشيط  عىل  النازحن  بدخول  تركيا  وسمحت   

مركز  لقصف  تعرض   أن  بعد  الحدودي، 

برج  يف  املتمركز  النظام  ومدفعية  بصواريخ 

زاهية وجبل ربيعة وجبل العالية، بشكل مستمر.

االئتاف  يف  الاذقية  محافظة  مجلس  ممثل 

الوطني لقوى الثورة واملعارضة، املحامي  فادي 

نقل  املجلس  أن  بلدي  لعنب  أوضح  إبراهيم، 

املدنين، بعد التنسيق مع الحكومة الركية، عازيًا 

السبب "للهجمة الرشسة التي يشنها نظام األسد 

عىل ريف الاذقية املحرر"، ما أجرب السكان عىل 

ترك قراهم والهروب إىل مناطق آمنة.

كافة  القصف  شمل  أن  وبعد  إنه  إبراهيم  وقال 

العائات  الساحل مؤخرًا، بدأت تركيا بنقل  قرى 

البقاء  أنهم فضلوا  إال  تركيا،  داخل  إىل مخيامت 

مضيًفا  السورية،  األرايض  داخل  الحدود  قرب 

اليمضية  قرية  املحي يف  املجلس  مبنى  "تدمر 

دفعنا إىل التواصل مع الحكومة إلدخال من تبقى 

من املدنين يف ريف الاذقية".

100 ألف تركماني وعربي دخلوا 
تركيا

وبحسب إحصائيات املجلس املحي، فإن أكرث من 

100 ألف شخص من سكان جبي األكراد والركامن، 

موجودون حاليًا يف تركيا، دخلوها منذ بداية الثورة، 

بينام اعترب إبراهيم أن العائات التي دخلت السبت، 

ضمت آخر من تبقى من تركامن يف ريف الاذقية.

عضو إدارة الكتلة الركامنية السورية العاملة يف 

جبل الركامن، أحمد وزير، اعترب أن النظام عمل 

عىل تغير دميوغرافية املنطقة منذ القدم، من خال 

تجاهل إيصال الخدمات إىل القرى التي يقطنونها 

يف املنطقة، مشرًا يف حديثه لعنب بلدي "كل ذلك 

املدن  إىل  والتوجه  قراهم  ترك  إىل  بالسكان  دفع 

لتعليم أطفالهم وتأمن حياة أفضل لهم".

من  وزير،  بحسب  أبيه،  خطة  أكمل  االبن  األسد 

بـ"عي  املعروف  أورال  معراج  تسليم  خال 

إدارة  اسكندرون"  "تحرير  لواء  وقائد  كيايل"، 

املنطقة، وقال إنه فتح طريًقا للعلوين بن تركيا 

وسوريا، وأخىل ريف الاذقية من السنة، إلقامة 

بدفعه  مؤخرًا  يعززه  ما  "وهذا  العلوية،  الدولة 

التي  املناطق  يف  لاستقرار  العلوية  العائات 

سيطر عليها يف جبل الركامن".

وعاش الركامن السوريون سنوات من التهميش 

حقوقهم  من  حرمهم  الذي  األسد،  حكم  ظل  يف 

وجردهم من قوميتهم، إال أنهم شاركوا منذ بداية 

وشكلوا  واملسلحة،  السلمية  مبراحلها  الثورة 

تقاتل  مازالت  مسلحة  وفصائل  سياسية  أحزابًا 

ضد النظام السوري حتى اآلن.

تقارير المراسلين

عنب بلدي - الحسكة    

الحسـكة،  الذاتيـة  يف ريـف  اإلدراة  تعمـل 

منـذ مطلـع األسـبوع الجاري، عـىل مرشوع  

تنمـوي لزراعـة الخـراوات بكافـة أنواعها 

املنطقـة  لرفـد  القحطانيـة،  منطقـة  يف 

باالحتياجـات األساسـية بعـد إغـاق املعـرب 

كردسـتان  وإقليـم  سـوريا  بـن  الحـدودي 

العـراق قبـل أشـهر.

وأفـاد املـرشف عىل املـرشوع، غالب سـيمو، 

أنـه يقـوم عـىل االسـتفادة مـن ميـاه نهـر 

قطعـة  لزراعـة  القحطانيـة،  يف  "وداديـة" 

أرض كان النظـام اسـتوىل عليهـا عندما كان 

املنطقة. عـىل  يسـيطر 

تسـوية  عـىل  واآلليـات  الجرافـات  وعملـت 

األرض، لاسـتفادة منهـا يف زراعـة الخضار 

الـذي  وفـق سـيمو،  كالزيتـون،  واألشـجار 

أوضـح أن هنـاك دراسـة لتوسـعته ليشـمل 

بقيـة املناطـق التي تخضـع لسـيطرة اإلدارة 

الذاتيـة، "عىل اعتبـار أن املنطقـة ال متلك أي 

منفـذ حاليًـا لدخول أي مـواد".

وعزا املسـؤول عـن املرشوع، بـدأه يف الوقت 

الحـايل "ألن الـرورة تفـرض االعتامد عىل 

خـرات املنطقـة، لتوفـر ما يلـزم لألهايل"، 

متوقًعـا أن يسـتفيدوا مـن منتجاتـه اعتبـاًرا 

مـن املوسـم املقبل.

ارتفـاع جنـوين  الخطـوة يف ظـل  وتـأيت 

تجـار  عنـه  أفصـح  الخـراوات،  ألسـعار 

املنطقـة لعنـب بلـدي، بعـد إغـاق املعـرب 

كردسـتان  مـع  املحافظـة  يربـط  الـذي 

العـراق، منـذ ثاثـة أشـهر، وأكـدوا ارتفاع 

سـعر كيلـو البنـدورة، عـىل سـبيل املثـال، 

سـورية. لـرة   800 إىل   80 مـن 

مشروع زراعي
لالستفادة من "خيرات"

ريف الحســــكة 
نهر ودادية في ريف الحسكة - نيسان 2016 )عنب بلدي(

دفع الحرمان من التيار الكهربائي، الذي تعاني منه محافظة درعا، األهالي للبحث عن الحلول المتاحة والمتوفرة، فشهدت 
المناطق المحررة انتشاًرا واسًعا للمولدات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية، بينما خصصت الهيئة العامة للخدمات المدنية 

في المحافظة، مكاتب خاصة لمتابعة عمل وصيانة شبكات الكهرباء. 
عنصر من الدغاع المدني في درعا يصلح عطل في توصيل 
الكهرباء ألحد األحياء  -  )فيسبوك(

http://www.enabbaladi.org/archives/73205
www.enabbaladi.org/archives/73207
http://www.enabbaladi.org/archives/73201
http://www.enabbaladi.org/archives/73201
http://www.enabbaladi.org/archives/73205
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إقليـم  حكومـة  بـن  الخافـات  نتيجـة 

"اإلدارة  وممثـي  العـراق،  كردسـتان 

الحسـكة، يسـتمر  الذاتيـة" يف محافظـة 

إغـاق معـرب "سـياملكا" الحـدودي بـن 

للشـهر  سـوريا،  رشق  وشـامل  اإلقليـم 

الثالـث عـىل التـوايل، مـا أثـر سـلبًا عىل 

الحسـكة.  ألهـايل  املعيـي  الواقـع 

وأوضـح زاهـد محمـود، وهـو موظف يف 

إدارة املعـرب، لعنب بلـدي أن الجرس الواقع 

عىل نهـر دجلـة، والـذي يربط كردسـتان 

العـراق مع سـوريا، "كان قبل أشـهر ممرًا 

ملئـات الشـحنات املحملـة باملـواد الغذائية 

واإلغاثية".

مـرور  عـىل  املعـرب  عمـل  يقتـر  ومل 

شـاحنات املـواد الغذائيـة، إذ كان طريًقـا 

ومـواد  اآلليـات  تبديـل  قطـع  لدخـول 

البنـاء، ومكانًـا لتصديـر األغنـام واألبقـار 

واملحاصيـل الزراعيـة عـىل أنواعهـا، مـن 

محمـود. وفـق  السـورية،  الجزيـرة 

ويتبـادل طرفـا إدارة املعـرب مـن الجانبن 

حـول  االتهامـات  والعراقـي،  السـوري 

مسـؤولية إغاقـه، واعتـرب موظـف اإلدارة 

مـن جهة إقليم كردسـتان، فرسـت زاخو أن 

إدارتـه يف الجهة السـورية هي املسـؤولة.

زاخـو قـال لعنـب بلـدي، إن اإلغـاق جاء 

نتيجـة التعامـل غـر املسـؤول للمرشفن 

يف الطـرف السـوري، وتدخلهـم بشـؤون 

اإلقليـم، نافيًـا مـا تتداوله جهـات إعامية 

عىل أن سـبب اإلغـاق يعود "ملشـاكل يف 

الحدودية". الجمركـة  تقاسـم 

إغالق المعبر رفع أسعار المواد
تداعيات إغاق املعرب ألقت بظالها السلبية 

عىل املنطقة، ما أربك األهايل وساهم بتضيق 

الخناق عليهم، وخاصة مع إغاق كافة املنافذ 

إليها يف الوقت الحايل.

مـن  النـور، سـائق شـاحنة  أبـو  شـهاب 

بـن  البضائـع  ينقـل  كان  حلـب،  مدينـة 

لعنـب  قـال  العـراق،  وكردسـتان  سـوريا 

 534 املعـرب كان يشـهد مـرور  إن  بلـدي 

شـاحنة يوميًا، مضيًفـا "كنا ندفـع جمركًا 

عن كل شـحنة للقامئن عـىل إدارة املعرب". 

مـواد  تاجـر  وهـو  والط،  شـفيق  أمـا 

غذائيـة مـن مدينـة القامشـي، فلفت يف 

حديثـه لعنب بلـدي إىل أن إغـاق املعرب 

رفـع من سـعر الخضـار، مشـرًا إىل أن 

 80 مـن  ارتفـع  البنـدورة  كيلـو  سـعر 

800 لـرة، كـام كان  لـرة سـورية، إىل 

كليوغراًمـا(   50( السـكر  كيـس  سـعر 

ألـف   20 تجـاوز  أنـه  إال  لـرة،   8800

الـذي  املواطـن  "ووحـده  حاليًـا،  لـرة 

الريبـة". يدفـع 

اإلغالق أثر بدوره على مزارعي 
المنطقة

وكان إلغاق املعرب يف وجـه التجار، تأثره 

الكبـر عـىل مزارعـي محافظـة الحسـكة 

ومـريب الحيوانـات فيهـا، بعـد أن كانـوا 

يصـدرون املحاصيـل و الـرثوة الحيوانيـة 

إىل إقليـم كردسـتان العـراق.

ــة  ــل زراعي ــر محاصي ــراد، تاج ــادل م ع

الحســكة،  يف  الدرباســية  بلــدة  مــن 

أوضــح لعنــب بلــدي أنــه اشــرى كميــات 

ــون،  ــرة والكم ــاديت الكزب ــن م ــرة م كب

ــم،  ــا إىل اإلقلي ــة تصديره ــا بغي وخزنه

ــكلة  ــبب مش ــه "س ــتمرار إغاق إال أن اس

ــة  ــة إذ إن تكديســها لفــرات طويل حقيقي

ــا". ــبب بتلفه يتس

يف  ويعمـل  الديـن،  محيـي  شـاش  أمـا 

تربيـة املاشـية يف البلدة، فاعتـرب أن إغاق 

املعـرب أوقـف عملـه بشـكل كامـل، بعد أن 

اإلقليـم  إىل  وأغنامـه  أبقـاره  يصـدر  كان 

بأسـعار  وتركيـا  الخليـج  دول  إىل  ومنـه 

جيـدة، عـىل حـد وصفه.

وأضـاف محيـي الديـن "سـكان املنطقـة 

يعتمـدون يف تأمـن رزقهـم عـىل تربيـة 

تـرى  ال  أنـك  كـام  والزراعـة،  الحيوانـات 

اليـوم أحًدا يأيت ليشـري مانربيـه، والذي 

مردفًـا  واألدويـة"،  العلـف  مثـن  يكلفنـا 

"أحوالنـا سـاءت لدرجـة ال توصـف".

الزيارات توقفت والمهربون 
يتحكمون باألهالي

لجــأ اآلالف مــن الســورين بدايــة الثــورة، 

إىل إقليــم كردســتان العــراق، ويقيــم 

معظمهــم داخــل ســت مخيــامت يف 

دهــوك وأربيــل، وكانــت إدارة املعــرب 

تســمح لألهــايل بزيــارة أقاربهــم يف 

أزمــة  ســبب  إغاقــه  أن  إال  اإلقليــم، 

مروريــة.

ــارة  ــد زي ــذي يري ــخص ال ــر الش ويضط

ــة  ــدود العراقي ــاوز الح ــه، إىل تج أقارب

بطــرق "غــر رشعيــة"، متحمــًا مخاطــر 

ــه. ــق وأعبائ الطري

ــة  ــن محافظ ــاب م ــتم، ش ــليامن رس  س

ــاق  ــدي إن إغ ــب بل ــال لعن ــكة، ق الحس

املهربــن  أمــام  البــاب  املعــرب فتــح 

للتحكــم باملهاجريــن، مشــرًا إىل أنــه 

ــدى اإلدارة  ــة ل ــة اإللزامي ــوب للخدم مطل

ــفر  ــه إىل الس ــذي دفع ــر ال ــة، األم الذاتي

ــل. ــم للعم ــاه اإلقلي باتج

ومبــا أن املعــرب مغلــق حاليًــا، اتفــق 

ــه  ــع ل ــي، ودف ــرب عراق ــع مه ــتم م رس

مبلــغ ألــف دوالر أمريــي، وأوضــح 

"قطعنــا الطريــق مشــيًا ملــدة ســت 

ســاعات، يف ظــروف الجــو القاســية 

وتجاوزنــا نهــر دجلــة بصعوبــة".

سوء اإلدارة وغياب الضوابط 
التموينية

الفسـاد،  وتفـي  املنطقـة  إدارة  سـوء 

مـن  كان  التموينيـة،  الضوابـط  وغيـاب 

األسـباب الداعمـة لـردي الواقـع املعيي 

بحسـب  وريفهـا،  الحسـكة  مدينـة  يف 

للنظـام. التابعـة  التمويـن  مديريـة 

املوظفــة يف املديريــة، غاليــة عثــامن، 

اعتــربت أنهــا كانــت تضبــط يوميًــا قبــل 

ــق  ــات بح ــات املخالف ــام 2011، "مئ ع

التجــار الذيــن كانــوا يتاعبــون بأســعار 

البضائــع"، إال أن خــروج مناطــق واســعة 

منهــا عــن ســيطرة النظــام "فاقــم 

ــع". الوض

وعـزت عثـامن تـردي الواقـع إىل "غيـاب 

واحتـكار  التموينيـة،  للضوابـط  تـام 

التاجـر للبضائـع بحسـب ما يراه مناسـبًا، 

املواطـن". وضـع  واسـتغال 

أنشـئ معرب "سـياملكا" يف السـنة الثانية 

إدارتـه  وأسسـت  السـورية،  الثـورة  مـن 

جـرًسا حديديًـا عـىل نهـر دجلة، لتسـهيل 

مـن  اآلالف  عـربه  كـام  البضائـع،  مـرور 

السـورين املهاجريـن إىل اإلقليـم بداعـي 

األهـايل مـن  اللجـوء، ويحـذر  أو  العمـل 

حـال  يف  أكـرب،  بشـكل  الظـروف  سـوء 

إغاقـه. اسـتمرار 

للشهر الثالث على التوالي أهالي الحسكة يعانون

من أغلق معبر “سيمالكا" بين سوريا وكردستان العراق؟

أزمة القمامة في حي الوعر، تشرين الثاني  - )عنب بلدي(

النظام نقض االتفاق ولم يسمح بترحيلها

انتشار القمامة في حي الوعر ينذر بكارثة صحية
جودي عرش - حمص 

مـع اقـراب دخول فصـل الصيـف، يواجه 

أهـايل حـي الوعـر املحـارص يف حمـص، 

معانـاة حقيقيـة وسـط انتشـار القاممـة 

بشـكل كبر يف شـوارعه، والتي قُـّدرت بـ 

60 ألـف مـرٍ مربـعٍ، تتـوزع بـن منازل 

املدنيـن، مـا ينـذر بكارثة إنسـانية.

كارثة صحية 
ومل يجـد أهايل الحي سـبيًا لحل مشـكلة 

أمـام  حرقهـا  سـوى  القاممـة،  انتشـار 

منازلهـم، األمر الـذي ينـذر بكارثة صحية 

التنفـي، بحسـب  الجهـاز  وأمـراض يف 

الطبيـب عـي جمعـة، العامل يف املشـفى 

للحي. امليـداين 

وأوضـح جمعـة لعنـب بلـدي أنه اسـتقبل 

مؤخـرًا حـاالت تنفسـية كثرة، مشـرًا إىل 

الحـرارة "يزيـد مـن  ارتفـاع درجـات  أن 

األمـراض  معهـا  تجلـب  التـي  الحـرشات 

الجلديـة الخطرة كالليشـامنيا، وخاصة يف 

ظـل انعـدام املبيدات الحرشيـة يف الحي".

مل يقتـر التهديـد الـذي يواجهـه أهـايل 

الحـي عند هـذا الحـد، فالسـاملونيا، قليل 

االنتشـار، مل يسـتبعده األطبـاء مـن قامئة 

حـال  يف  انتشـارها،  املرشـح  األمـراض 

اسـتمر الحصـار عـىل الحي، وفـق جمعة، 

الـذي أوضـح أن املـرض "يـزداد يف ظـل 

فقـدان األغذيـة بشـكل تدريجـي وانعدام 

له". املضـاد  الـدواء 

فشل إخراج النفايات 
رفـض النظـام إخـراج النفايـات مـن حي 

الوعـر، باعتبارهـا وسـيلة فعالـة للضغط 

عـىل املدنين داخلـه، والذي يقـدر عددهم 

مبئة ألف نسـمة، وفق عبد السـام سـويد، 

للمجلـس  التابـع  الخدمـي  املكتـب  مديـر 

املحـي يف مدينـة حمص.

املنتـرشة  النفايـات  كميـة  املكتـب  وقـدر 

يف الحـي بــ 60 ألف مـر مربـع، تتوزع 

حديثـه  يف  عازيًـا  شـارًعا،   160 داخـل 

لعنـب بلـدي السـبب يف حرقهـا يكمن يف 

زيـادة منسـوبها اليومـي.

ــزًءا  ــل ج ــب رّح ــويد أن املكت ــح س وأوض

مــن القاممــة، إىل منطقــة يف الجــزء 

الشــاميل مــن الحــي، الفتـًـا إىل صعوبــات 

واجهــت عمــل الــكادر "بســبب الكميــات 

ــة". الهائل

بـن  أبـرم  الـذي  االتفـاق  بنـود  تنـص 

القاممـة  إخـراج  عـىل  النـزاع  طـريف 

مـن الحـي، لكـن النظـام مل يطبـق هـذا 

"تلقينـا  وقـال  سـويد،  وفـق  األمـر، 

وعـوًدا تنـص عـىل ترحيلها، لكـن لجنة 

بأنها  الخدمـي  للمكتب  أكـدت  التفـاوض 

لتنفيـذ  أمنيـة  موافقـة  عـىل  تحصـل  مل 

يف  الحـي  أهـايل  يضـع  وهـذا  البنـد، 

باألمـراض". اإلصابـة  خطـر 

أهالي الوعر مستاؤون
ويشـكو أهـايل الحـي مـن ازديـاد كميـة 

القاممـة يف الشـوارع، ويتخوفون من إصابة 

األطفـال بأمـراض "خطـرة"، األمـر الـذي 

أجمـع عليه معظم مـن التقتهم عنـب بلدي.

يـارس املحمـد، من أهـايل الوعـر، اعترب أن 

انتشـار القاممـة "حبسـنا داخـل منازلنـا 

بسـبب تخوفنا من األمـراض و الحرشات"، 

مردفًـا "محاولـة إيجـاد الحلـول مل تكـن 

كافيـة إلخـراج أهـايل الحـي مـن خوفهم، 

كـام مل تحمـل أي فائـدة تذكر".

هدنـة حـي الوعـر آخـر معاقـل املعارضة 

األول  كانـون  أبرمـت مطلـع  يف حمـص، 

املـايض، تحـت رعايـة مـن االمـم املتحدة، 

مقتـل  أبرزهـا  كان  خروقـات  وشـهدت 

عنريـن مـن املعارضـة، واعتقـال عضو 

لجنـة التفاوض يف املرحلـة األوىل، ورفض 

املرحلـة  يف  املعتقلـن  إخـراج  النظـام 

الثانيـة.

سلسـلة  الحمـي،  الحـي  عـىل  وتتالـت 

مؤخـرًا،  الهدنـة  تعليـق  بعـد  حصـارات 

لعـدم التزام النظـام ببنودهـا ومنع دخول 

مـادة الطحـن، األمـر الـذي دعـا األهايل 

السـتخدام مـادة األرز كبديـل، تزامًنـا مع 

فقـدان حليـب األطفـال.

ترحيـل  عمليـة  أن  الوعـر  سـكان  ويـرى 

القاممـة داخليًـا، "تشـبه متاًمـا عملية نقل 

جثـة مـن قـرب إىل آخـر"، واعتـرب املحمد 

يف ختـام حديثـه لعنب بلـدي أنـه "إذا مل 

تسـتطع الجهـات املعنية يف الحـي، إخراج 

النفايـات منـه، فعليهـم دفنهـا والتخلـص 

منهـا حتـى نشـعر أننـا برش".

حبسنا داخل منازلنا 
بسبب تخوفنا من 

األمراض و الحشرات، 
محاولة إيجاد 

الحلول لم تكن 
كافية إلخراج أهالي 

الحي من خوفهم، 
كما لم تحمل أي 

فائدة تذكر
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كان بديهًيا أن يُستقبل خرب نية االتحاد السوري 

لكرة القدم التفاوض مع املدرب الربتغايل 

جوزيه مورينيو بسيل جارف من التهكم 

والسخرية، إذ ال يشء عىل اإلطالق من املمكن 

أن يجمع املنتخب املغمور باملدرب املشهور، مبا 

يف ذلك شكل الكرة وامللعب.

وبعيــًدا عن كل النكات املحقة التي قيلت 

وستقال يف املناسبة، فإن مسألة تعاقد 

املنتخب السوري مع مدربني أجانب لطاملا 

كانت مصدًرا خصًبا للنكات والفساد وسوء 

اإلدارة والفشل الذريع، فالعادة األبدية كانت 

تقــي بأن يتم التعاقد مع مدربني مجهولني 

من الدرجة العارشة من دول أوروبا الرشقية 

واالتحاد السوفييتي السابق تنتهي تجاربهم 

مع املنتخب بخروج شامخ من التصفيات 

مشفوًعا برشف املشاركة وتسجيل الحضور، 

وسفر عدد من مسؤويل االتحاد وزيارة 

عواصم قريبة وبعيدة كمرشفني عىل بعثة 

املنتخب.

ويف مناسبتني نادرتني تعودان إىل أواخر 

العام 2010، حاول االتحاد السوري لكرة القدم 

التعاقد مع مدربني اثنني عليهم القيمة بلرية، 

وذلك تحضريًا ملشاركة املنتخب يف كأس آسيا 

2011، وانتهت التجربتان قصريتا األمد بطريقة 

هزلية ال تقل هزاًل عن كّشة التفاوض املزمع 

مع األخ جوزيه.

التجربة الثانية تتعلق بالتعاقد مع املدرب 

الرصيب راتومري جوكوفيتش، واملسكني كان 

يناديه رئيس اتحاد كرة القدم حينها فاروق 

رسية باسم راتومور بداًل من راتومري، وحاول 

العديد من الزمالء إقناع فاروق بأن اسمه 

راتومري بال جدوى، وطبًعا فاروق رسية 

فضيحة بجالجل لحاله ال مكان لرسدها هنا.

املهم، وحتى ال نــرشد ونطيل بالقصة القصرية 

أساًســا، مل متر بضعة أيام عىل وصول 

راتومري واكتشــافه أن اسمه راتومور حتى 

كان يشــّمع الخيط ويهرب يف ليلة ال ضوء 

قمر فيهــا، احتجاًجا عىل تدخل أعضاء اتحاد 

كــرة القدم بعمله. فراتومري، أو راتومور، 

ورغــم أنه عمل يف عدد من دول العامل غري 

األول مل يكن يعرف أن الوضع ســيكون مزريًا 

لهذه الدرجة يف ســوريا األسد فحزم حقيبته 

ورحــل حالًفا األميان املعظمة أن ال تدوس 

قدمه بالدنا الســعيدة إال إن كان قادًما كمدرب 

آخر. ملنتخب 

أما التجربة األوىل، السابقة لتجربة راتومري 

بأيام قليلة فقط، فكانت التعاقد مع املدرب 

الرصيب اآلخر ميالن زيفانودفيتش )لك أن 

تتخييل أختي القارئة كيف ميكن لفاروق رسية 

أن يلفظ كنية هذا املدرب(، والضحية ميالن هذا 

مل يبارش مهمته أساًسا، فبمجرد اإلعالن عن 

التعاقد معه، بدأت صحف سورية مرموقة منها 

البعث واملوقف الريايض وغريها تتساءل عن 

الكيفية التي يتم بها التعاقد مع مدرب موضوع 

يف قامئة الفيفا السوداء للمدربني، ومبا أن 

دور الصحافة كسلطة رابعة يف بالدنا ال غبار 

عليه، تراجع اتحاد كرتنا املوقر عن التعاقد مع 

ميالن، إذ كيف يتعاقد بلد "الرياضة حياة" مع 

مدرب عليه إشارة استفهام. وما إن تم فسخ 

التعاقد حتى اكتشف فاروق رسية وصحبه أال 

وجود ليشء اسمه القامئة السوداء للفيفا.

مالذ الزعبي 

راتومور ومورينيو 
وقائمة الفيفا السوداء

وثيقة "االبتدار العلوي" التي أصدرها "مشايخ 

العلويني" مل تأت من فراغ، فقد استنفد "جيش" 

الطائفة أغلب مقدراته البرشية، والتدخل الرويس 

مل يحسم الرصاع، والروس لن ميوتوا دفاًعا عن 

الطائفة أو عن األسد. الروس يكتفون بالقصف 

عن بعد ويرتكون لaشباب الطائفة وامليليشيات 

واملغرر بهم من السنة مهمة "تنظيف" املواقع 

عىل األرض. يف النهاية، فالروس مهتمون 

مبقايضة علويي سوريا مقابل الناطقني 

بالروسية يف "أوكرانيا".

الروس يريدون قاعدتهم البحرية يف "طرطوس" 

والجوية يف "حميميم" وحقول الغاز يف 

املتوسط وهم يستعملون الطائفة كدرع برشي. 

صحيح أن الروس ال يريدون "تشييع" العلويني 

لكنهم ليسوا أكرث اهتامًما بالدم "العلوي" منهم 

بالدم “السني"، فالروس ينطلقون من مبادئ 

عنرصية وفوقية ولن يكونوا "إخوة سالح" مع 

العلويني ال اليوم وال غًدا.

إن جاء "انتصار" األسد بفضل التدخل والغطاء 

الرويس، فسيبقى شباب الطائفة ميوتون 

لحراسة جيش االحتالل الرويس وسيبقى 

العلويون ينزفون لعقود، يف حني ينعم الروس 

بالشاليهات املكيفة، متاًما كام يحصل يف 

العراق وأفغانستان بني األمريكيني و"حلفائهم 

املحليني".

إن كان الرويس ال يبايل بحامية أبناء الطائفة 

وهم املحسوبون عليه، فام بالك باألمرييك 

واإلرسائييل!

األمرييك الراحل من املنطقة لن يعود إليها كرمى 

لعيون الطائفة الكرمية، واإلرسائييل تعاقد مع 

األسد ليك يحميه ويحمي احتالله وليس العكس.

يبقى حزب "نرص الله" والشيعة، وهؤالء أخطر 

عىل الطائفة من السنة، فاإليراين لديه مرشوع 

إمرباطوري وحضاري متكامل يتلخص يف 

"التشييع" لكامل املنطقة، هذا املرشوع لديه 

فرصة حقيقية للنجاح يف وجود دول "سنية" 

عاجزة و"مرششحة" من نوع "أصدقاء الشعب 

السوري". 

كلفة أي “انتصار"، ولو محدود، يتحقق عىل 

يد الشيعة ستكون مرتفعة للغاية وستتعرض 

العقيدة العلوية ألزمة أخطر من تلك التي يواجهها 

السنة. "تشييع" العلويني والسنة هو لب املرشوع 

اإليراين الذي يبني نجاحاته استناًدا إىل فشل كل 

األنظمة "السنية" يف بناء هياكل ومؤسسات 

دولة حديثة، باستثناء الدولة الرتكية، العلامنية.

بعد جيل أو جيلني من الفشل السني ومن 

انحطاط الفكر اإلسالمي السني إىل مجاهل 

السلفية والتحجر و"الدعشنة"، من يضمن أن ال 

يطبق السنة )والعلويون...( القاعدة الخلدونية 

املعروفة "أن املغلوب يقلد الغالب العتقاده 

الخاطئ بكامله...". هذا هو الهدف اإلمرباطوري 

اإليراين: تشييع املنطقة العربية وإدخالها ضمن 

النطاق الحيوي اإليراين، عىل ذات املنوال الذي تم 

مبوجبه بناء اإلمرباطورية الشيوعية وتسخري 

موارد الجوار الرويس لصالح األمة الروسية.

يف هذه الحالة يكون العلويون قد دفعوا 

الثمن الدموي للرصاع السني الشيعي املفرتض 

وسيكونون ضحايا انتهاء هذا الرصاع حني 

ينتهي، هذا إن انتهى.

يف حالة انهيار الحلف الداعم لألسد سيدفع 

العلويون أيًضا مثن الهزمية من دمائهم، ولن 

يجدوا آذانًا صاغية لدى "أشقائهم" السنة، الذين 

أشبعهم الزبانية املحسوبون عىل الطائفة ذبًحا 

وقصًفا وبراميل منذ عقود.

باختصار، أصدقاء األسد ليسوا معنيني بإنقاذ 

الطائفة إن دارت عليها الدوائر وهم، إن أتوا، 

فسيأتون بعد أن يكون قد قي األمر، كام 

فعل األوروبيون حني تدخلوا يف "رواندا" عام 

1994 إلنقاذ حلفائهم من "التوتيس" وإعادتهم 

للسلطة، لكن بعد أن تم قتل مليون “توتيس" 

بالسكاكني ودون استعامل أسلحة نوعية.

بكلمة أخرى، ستكون الطائفة العلوية، كأفراد 

وكعقيدة، خارسة عىل املدى البعيد، فليس لدى 

السنة ما يخرسونه سوى الذل والعبودية. 

وثيقة "االبتدار العلوي" التي تجنبت إدانة مجازر 

األسد حاولت أن تعزل الطائفة عن نظام العصابة، 

وهذا األمر كان سيكون له كبري األثر لو أىت قبل 

الهولوكوست السني، لكنه يبدو، مع األسف، 

كمحاولة متأخرة لتجنب سيناريوهني أحالهام 

مر.

سيناريو "الحراكيني" املتعاونني مع املستعمر 

الفرنيس يف الجزائر والسيناريو "الرواندي".

التفاهمات البوتينيةصحوة علوية؟
ومفاوضات الجعفري 

حذام زهور عدي 

الروسـية-  التفاهـامت  تكـون  قـد 

اإلرسائيليـة أهـم التفاهـامت البوتينيـة 

املؤثـرة عىل الشـعب السـوري، وأكرثها 

للدولـة  وإهانـة  مصالحـه،  عـن  بعـًدا 

السـورية. 

فبعـد الجفـوة امللموسـة بـن نتنياهـو 

منـه  ظهـر  الـذي  والتعـايل  وأوبامـا، 

املتحـدة،  الواليـات  رئيـس  هـو  وكأنـه 

منـه،  الكونغـرس  موقـف  يف  خاصـة 

ظهرهـا  اإلرسائيليـة  السياسـة  أدارت 

ألمريـكا وتوجهت إىل روسـيا ألسـباب 

متعـددة:

- االتفـاق النـووي األمريـي- اإليراين 

الـذي كان إلرسائيـل تحفظـات عليه.

- محاولـة أوبامـا تحقيـق حلـم إنهـاء 

اإلرسائيـي  الفلسـطيني-  الـراع 

املحاولـة. تلـك  نتنياهـو  ورفـض 

- املوقـف األوبامي غر املؤثـر بالوضع 

السـوري عىل عكس املوقـف الرويس.

- التأثـر الـرويس الكبـر يف الوضـع 

النظـام  دعـم  خـال  مـن  السـوري 

األسـدي، السـيايس واملايل والعسـكري 

العسـكري  التدخـل  ثـم  السـابق، 

املبـارش والقواعـد العسـكرية واملصالح 

االقتصاديـة يف سـاحل رشق املتوسـط.

ــة أن  ــة اإلرسائيلي ــدت السياس ــد وج لق

ــاملية  ــا الش ــت جارته ــيا أصبح روس

الســورية  الدولــة  عــىل  املهيمنــة 

ــوي ال  ــس ق ــن رئي ــا، وبوت وقراراته

يــردد بــل يُعتمــد عليــه، ومــن نافــل 

القــول إن لهــام مصالــح مشــركة 

بنتنياهــو  دفــع  مــا  ســوريا،  يف 

للهرولــة إىل الكرملــن عشــية وصــول 

الطائــرات الروســية املتطــورة األجــواء 

ــورية. الس

كانـت طلبـات نتنياهـو التـي ترسبـت 

والتـي مُيكن توقعهـا هـي: أواًل، معرفة 

نـوع السـاح الـرويس الـذي سـيصل 

إىل األيـدي السـورية، والـذي قـد يبقى 

يف تلـك األيـدي عىل افراض انسـحاب 

تعهـد رويس  وثانيًـا،  رويس محتمـل. 

العسـكري  للطـران  الحركـة  بحريـة 

اإلرسائيـي يف األجـواء السـورية وعدم 

اعـراض الطائرات الروسـية لـه، حيث 

مناطـق  رضب  املهـم  مـن  أنـه  يجـد 

عسـكرية معينـة أو رضب خطوط إمداد 

الصواريـخ لحـزب اللـه. وثالثًـا، التعهد 

باسـتمرار السـام يف الجـوالن، وعمليًا 

املوافقـة عـىل بلعـه. ورابًعـا، أال تتـم 

أي تسـوية للـراع السـوري إال بعلـم 

إرسائيـل، ورمبـا مبوافقتها. وخامًسـا، 

االلتفاف عـىل االتفاق النـووي اإليراين 

وقصقصـة النفـوذ اإليراين يف سـوريا 

مـن خـال تأثـر تحالفهـا مع إيـران، 

التـامس  موقـع  يف  تريـد  ال  فهـي 

معهـا مـن ينافسـها ويقاسـمها النفوذ 

ويُزعجهـا بطلباته. وسادًسـا، التنسـيق 

الـرشكات اإلرسائيليـة والروسـية  بـن 

البروليـة  املكتشـفات  مبوضـوع 

والغازيـة يف السـاحل السـوري، ومـن 

تفاهـامت  هنـاك  تكـون  فقـد  يـدري 

فلبوتـن  وبالطبـع  أخـرى.  رسيـة 

طلباتـه أيًضا مـن إرسائيل، واملسـاومة 

هنا سـيدة سـوق التفاهامت، هـو يعلم 

أوروبـا  يف  اإلرسائيـي  النفـوذ  مـدى 

والعقوبـات  وألوكرانيـا  وأمريـكا، 

االقتصاديـة عاقـة وثيقـة فيهـا، فلِـَم 

اإلرسائيليـة  املصالـح  عـىل  يوافـق  ال 

يف سـوريا ويأخـذ منهـا مـا يضمـن 

مصالحـه املهمة يف مـكان يعلـم متاًما 

فيه.  تؤثـر  أنهـا 

فاجـأ بوتـن إرسائيل كام فاجـأ آخرين 

بإعانـه عـن االنسـحاب الجـزيئ مـن 

السـامء السـورية، وشـك اإلرسائيليـون 

تفاهـم  بوجـود  اإليرانيـون  كـام 

يف  يكونـون  ال  قـد  رويس  أمريـي- 

صورة تفاصيلـه، فطار راؤبـن ريفلن 

ليطلـع  موسـكو  إىل  إرسائيـل  رئيـس 

عـىل املوقف الـرويس بتفاصيلـه اململة، 

فليسـت إرسائيـل ممن تـرك مصالحها 

للصدفـة، أو تهمـل أي مبـادرة تتعلـق 

بسياسـة التفوق التـي تتبعهـا من زمن 

لهـا،  اسـراتيجية  كسياسـة  وجودهـا 

االنسـحاب،  ذلـك  بأبعـاد  ولإحاطـة 

الـرويس  الصهيـوين  اللـويب  أن  علـاًم 

ليـس بعيـًدا عـن بوتـن، لكـن بوتـن 

يعمـل ملصلحتـه بالتوازي مـع املصلحة 

بتفاهـامت  ويتحـرك  أواًل،  الروسـية 

متعـددة ليس أقلهـا التفاهـم الرويس- 

األمريـي، أو الـرويس- اإليـراين، ثـم 

الـرويس- اإلرسائيـي، إنـه حًقـا سـيد 

التفاهـامت الدوليـة بالرغم مـن احتاله 

أوكرانيـا  وتقسـيم  القـرم  لجزيـرة 

واحتاله لسـوريا، ودفـع النفوذ الغريب 

التاريخـي يف منطقـة الـرشق األوسـط 

إىل خانـة “اليك” كـام يُقـال. لقد جعل 

أوبامـا  وسياسـة  واإليرانيـون  األسـد 

بوتـن سـيد العـامل الجديـد، وأعطـوه 

فرصـة الثـأر لتاريـخ روسـيا واالتحاد 

الوطـن  بيـع  خـال  مـن  السـوفييتي 

السـوري ومـن أجـل كـريس السـلطة. 

املفرضـة  التفاهـامت  خـال  مـن 

السـابقة، ومـن خـال واقـع االحتـال 

الـرويس لسـوريا، ذلـك االحتـال الذي 

املنظـور،  املـدى  يف  نهايتـه  تُـرى  ال 

نجـد ويجد العـامل معنـا، تفاهـة ورقة 

الجعفـري، بوضع بند تحريـر الجوالن، 

)بعدمـا تناسـاها نظامـه، األب واالبـن، 

أربعـن عاًمـا(، يف مفاوضـاٍت هدفهـا 

الرئيـس االنتقـال السـيايس مـن نظام 

الدميوقراطيـة  لنظـام  الديكتاتوريـة 

واملواطنة، ونراها شـبيهة بدفـع املقتول 

تحريـر  علـم  لرفـع  الكيـايل  معـراج 

يف  عنـه  تنـازل  بعدمـا  اسـكندرون 

اتفاقات سـابقة مع تركيـا، وكأن تحرير 

األرايض السـورية هي ورقة مسـاومات 

الوطنـي  الهـدف  وليسـت  شـخصية، 

بالوطـن  األول ألي سـلطة لهـا عاقـة 

تحكمهـا.  التـي  والدولـة  والشـعب 

واملضحـك املبـي أن يتحـدث منـدوب 

واسـكندرون يف  الجـوالن  عـن  األسـد 

الوقـت الـذي يحـول الوطـن إىل ورقة 

بيد احتـال مضاعـف، إيـراين رويس، 

يعقـد الصفقـات والتفاهامت مـع العدو 

واملامنعة، ويسـاوم  للمقاومة  املفـرض 

وفـق مصالـح إرسائيـل. 

فـأي سـخرية هـذه التـي تلعـب مبثـل 

التفاهـامت  ملعـب  يف  األوراق  هـذه 

الجعفـري  يظـن  العامليـة.  البوتينيـة 

ومعلمـه، أنـه يسـخر مـن املفاوضـات، 

ومـا درى أو درى، سـيان، أن العامل كله 

يسـخر منـه.

http://www.enabbaladi.org/archives/72160
www.enabbaladi.org/archives/73185
http://www.enabbaladi.org/archives/72160
www.enabbaladi.org/archives/73189
www.enabbaladi.org/archives/73191
www.enabbaladi.org/archives/73191
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  محمد رشدي شربجي

التـي  الدسـتور،  جريـدة  اسـتطاعت   2005 آذار  يف 

شـغلت الدنيا بأسـلوبها السـاخر وتحقيقاتها الجريئة، 

العـودة مرة أخـرى لتحتل مكانها يف الوسـط اإلعامي 

املـري بعـد انقطـاع دام مثاين سـنوات.

عيـى  إبراهيـم  الامـع  الصحفـي  الجريـدة  تـرأس 

وكانـت افتتاحيتـه "مـن أول السـطر" أكـرث مـا يقرأ 

يف الجريـدة عىل اإلطـاق. الحقت السـلطات املرية 

الجريـدة وأصـدرت بحـق إبراهيـم عيى عـدة أحكام 

بالسـجن، خففـت الحًقـا إىل غرامات مل تثنـه كلها عن 

االسـتمرار يف نشـاطه املعـارض ضـد نظـام حسـني 

كان   2011 املريـة  الثـورة  قيـام  وحتـى  مبـارك، 

عيـى مـن أبـرز وجـوه املعارضـة املرية.

يعتـرب إبراهيـم عيـى اليـوم مـن أبـرز املدافعـن 

عـن نظـام عبـد الفتـاح السـيي، ومـن املباركـن 

واملهللـن لحمـات اإلبـادة التـي ارتكبتها السـلطات 

الصاعقـة  كانـت  وقـد  اإلخـوان،  ضـد  املريـة 

حـن بـرأ حسـني مبـارك نفسـه مـن جرميـة قتـل 

التحريـر.  ميـدان  يف  املتظاهريـن 

نـرك مـر ونتجـه إىل سـوريا، لعقود خلت انشـغل 

الوسـط الثقـايف والفكـري يف سـوريا باملعـارك مـا 

بـن محمد سـعيد رمضـان البوطي والكاتـب العلامين 

نبيـل فيـاض، عـرشات املحـارضات واملقـاالت وعـدة 

كتـب نرشهـا الطرفـان لتبيـان ما لـدى الطـرف اآلخر 

مـن "ضـال" و"رجعيـة"، وغرهـا مـن املصطلحات 

الخاصـة بـكل منهام. ومـع انـدالع الثـورة يف 2011 

اتحـد الرجـان خلـف بشـار األسـد، وقتـل البوطـي 

مؤيـًدا لـه، واآلخـر ينتظـر ومـا بـدل تبديًا. 

أكـرث مـا تنطبـق املفارقـة السـابقة عـىل الحقوقـي 

"العاملـي" هيثم املنـاع، الرجل الذي رفـع الءاته الثاث 

"ال للعنـف، ال للطائفيـة، ال للتدخـل الخارجـي"، يف 

وجـه املعارضـة وليـس يف وجـه النظـام، بـل وزاود 

انتهـى بـه  الدوليـة، حتـى  املحافـل  عليهـم بهـا يف 

تدربهـا  عسـكرية  لقـوات  كرتونيًـا  رئيًسـا  املطـاف 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وتؤّمن لها روسـيا غطاًء 

جويًـا كثيًفا، وتُتهـم بارتكاب جرائـم تطهر عرقي يف 

شـامل سـوريا، بحسـب منظمـة العفـو الدولية.

األمثلة كثرة ال يتسـع املجـال لذكرها بالتأكيـد، ولكنها 

تثبـت جميًعـا أن األنظمـة العربيـة، التي لطاملـا اعتُقد 

أنهـا تحكـم شـعوبها مبنطق القـوة املسـلحة العارية، 

هي أذىك مـام تبدو للوهلـة األوىل.

األنظمـة  هـذه  أن  لاسـتغراب  مثـرًا  يبـدو  ال  وقـد 

اسـتثمرت يف رجـال الديـن )هـذه هـي وظيفـة رجل 

مـن  ولكـن  واملثقفـن،  واإلعاميـن  أساًسـا(  الديـن 

الصـادم فعـًا أن تكـون هـذه األنظمـة اسـتثمرت يف 

أيًضـا. املعارضـن وناشـطي حقـوق اإلنسـان 

والحقيقـة أن الثـورات أظهـرت القـاع السـحيق الـذي 

تسـتقر فيـه النخـب يف العـامل العـريب، تعـاٍل رهيب 

عـن مطالـب الجامهر، وتثاقـف وغرور فـارغ من علو، 

واشـراط عـىل املظاهـرات قبـل "التكـرم" باملشـاركة 

اعتكافهـا يف  أثنـاء  النخـب  أن هـذه  فيهـا، والغالـب 

أبراجهـا العاجيـة كونت مـا يشـبه "كاتالوغـا" خاصا 

بالثـورات، فـا تكـون الثـورة ثـورة إذا خرجـت مـن 

املسـاجد، ثـم ال تكون ثـورة ما مل تشـارك فيها النسـاء 

"مناصفـة" وبالتسـاوي مع الرجال، وال تكـون ثورة إذا 

مل تكـن مطالبهـا دميوقراطية علامنيـة واضحة ال لبس 

فيهـا، هكـذا يقـول "الكاتالـوغ"، ثـم هل هي ثـورة أم 

انتفاضـة؟ وغرهـا مـن أسـئلة سفسـطائية ال تنتهي. 

يقـف أمـام هـذا الخـراب االسـتثناء التونـي، حيـث 

حساسـياتها  تجـاوز  هنـاك  النخـب  اسـتطاعت 

األيديولوجيـة لصالـح املسـألة الوطنيـة، وغيبـت عـن 

قصـد أحاديـث اإلسـامية والعلامنية لصالح اسـتقرار 

الدميوقراطيـة، وال يخلـو األمـر طبًعـا من اسـتثناءات 

ناشـد  العابديـن  لزيـن  املعـارض  الهاممـي  )حمـة 

العسـكر مـراًرا التدخـل لانقاب عىل حكـم النهضة(، 

ولكـن يبقـى تغليـب املصلحـة العامـة هـي مـا ميزت 

التجربـة هنـاك.

النخـب  تتحمـل  التونسـية،  التجربـة  عـن  وبعيـًدا 

انهيـار  عـن  كـربى  مسـؤولية  والثقافيـة  السياسـية 

الربيـع العـريب، فهـي بتخندقهـا وراء أيديولوجياتها 

العاملـة  لنفسـها  أجـازت  الباليـة،  و"كاتالوغاتهـا" 

يصـل  أن  مخافـة  نفسـها  البائـدة  األنظمـة  لصالـح 

املسـتعدون  واأليديولوجيـون،  الفكريـون  خصومهـا 

للسـلطة. الحيـل،  لنفـس  للجـوء  بدورهـم 

يف تنظـره لدور املثقـف، يعترب املفكـر عي رشيعتي 

أن مهمـة املثقـف هـي تهيئـة الجامهر للثـورة وليس 

قيادتهـا، أمـا أن تتحالـف النخـب مـع األنظمـة ضـد 

الجامهـر، فهـذا مـا اختصـت به بعـض نخبنـا، وهو 

ما سـيكتبه التاريـخ بحـروف الخيانـة والعار.

فراس عالوي 

يقـول ابـن خلـدون يف مقدمتـه الشـهرة 

إن الـدول كاألفـراد، متر بـذات املراحل من 

والدة وفتـوة وقـوة ومـن ثم هـرم وزوال.

مـا قالـه ابـن خلـدون قبـل مئات السـنن 

يـكاد ينطبـق متاًمـا عىل كثر مـن تجارب 

الـدول، ففـي القرنـن املاضيـن شـهدت 

السـاحة الدوليـة ظهور قوى كـربى وأفول 

نجمهـا وصعـود قـوى أخـرى، كتجربـة 

السـوفييتي  واالتحـاد  النازيـة  أملانيـا 

وأفـول نجميهـام، وكذلـك اململكـة املتحدة 

وانحسـار دورها، وزوال الدولـة العثامنية، 

وظهـور الواليـات املتحـدة األمريكية كقوة 

. عظمى

وبالحديـث اليـوم عن إيـران التـي ظهرت 

عـىل مـرسح األحـداث بفعـل دعـم دويل 

أهمها: لثورتهـا وألسـباب عديـدة 

-1 دعـم الواليـات املتحـدة لنظـام طائفي 

)شـيعي( يشـكل معـاداًل للقـوى السـنية 

إليقـاف  األوسـط،  الـرشق  يف  املوجـودة 

مـن  وكل  الشـاه  حكومـة  بـن  التقـارب 

العـريب. الخليـج  ودول  مـر 

العـريب-  الـراع  دفـة  تحويـل   2-

سـني-  طائفـي  رصاع  إىل  الصهيـوين 

. شـيعي

بقيـام  إيـران  قـادة  -3اسـتغال طمـوح 

دولـة إيـران الفارسـية يف الضغـط عـىل 

الـدول العربيـة واإلقليميـة، خاصـة تركيا 

وباكسـتان، وجعلهـا جـرس عبـور للقوى 

العامليـة مـن أجـل التدخـل يف املنطقـة.

وبالفعـل بدأ قـادة إيـران بالعمـل وفق ما 

خطـط لهـم منـذ البدايـة، فـكان هدفهـم 

األول هـو القـوة العربيـة الناشـئة والدولة 

واملقصـود  بناؤهـا،  يتـم  التـي  الحديثـة 

الحكومـة  بـدأت  فقـد  العـراق.  هنـا 

العراقيـة الجديـدة، بإنشـاء قوة عسـكرية 

واقتصاديـة حديثة وصلـت إىل البحث عن 

دعـم دويل إلنشـاء مفاعـل نـووي سـمي 

مبفاعـل "متـوز"، باالتفـاق بـن صـدام 

حسـن وجـاك شـراك، عندمـا كان صدام 

رئيـس مجلس قيـادة الثورة، لكـن إرسائيل 

دمرتـه بقصٍف جـوي عـام 1981 بتواطؤ 

السـوري. النظـام  مع 

ويذكـر ضابـط برتبـة نقيـب يف الدفـاع 

الجـوي العراقـي آنـذاك، أنه أخـرب القيادة 

السـورية بدخول طائـرة إرسائيليـة املجال 

الجـوي السـوري لكنه مل يتلـق أي رد رغم 

تكـراره التحذيـر ألكـرث من مـرة، وأن هذه 

الطائـرة هي التـي دخلت األجـواء العراقية 

وقصفـت مفاعـل "متـوز" ثم عـادت عرب 

األجـواء السـورية، وقـد اسـتدعي الضابط 

وحّقـق معـه ألشـهر ثـم عوقـب بتأخـر 

ترفيعه لسـتة أشـهر.

وخـاض الجيـش اإليـراين معـارك عنيفـة 

أمريـي  وبدعـم  العراقـي  الجيـش  مـع 

غـريب ملـدة مثـاين سـنوات، خـرس فيهـا 

باإلضافـة  األرواح  مـن  كثـرًا  الطرفـان 

للخسـائر االقتصادية التي تعـدت املليارات، 

ثم فـرض بعدها حصـار عىل العـراق كان 

مـن نتائجه خروجـه من معادلـة القوة يف 

الـرشق األوسـط، واسـتنزاف دول الخليج 

اقتصاديًـا، وبالتـايل الحفاظ عىل أسـعار 

النفـط مبـا يخدم اقتصـاد الـدول الكربى، 

مبيعـات  نسـبة  عـىل  الحفـاظ  وكذلـك 

مرتفعـة لألسـلحة.

نفذهـا  التـي  املهـام  أوىل  هـذه  كانـت 

نظـام املـايل يف الـرشق األوسـط، لتبـدأ 

بعدهـا محاولـة التمـدد والتسـلل إىل تلك 

الـدول مـن خـال دعـم األقليات الشـيعية 

حـزب  أنشـئ  حيـث  لبنـان،  مثـل  فيهـا، 

يف  إيـران  أجنـدة  لينفـذ  اللبنـاين  اللـه 

البلـد الصغـر، كذلـك دعمـت الحوثيـن 

عاقـة  تعزيـز  عـىل  وعملـت  اليمـن  يف 

اسـراتيجية مع نظـام األسـد الطائفي يف 

دمشـق، هـذه العاقة التي آتـت أُكلها بدعم 

النظـام السـوري يف حربـه ضـد الثـورة 

السـورية، الذي تحول إىل مـا يعرف اليوم 

بــ "احتال عسـكري لألرض السـورية"، 

بعد فشـل النظـام يف القضاء عـىل الثورة.

ولتثبيـت أركان طهـران يف املنطقـة، كان 

ال بـد مـن أن تسـوق ألفكارهـا مـن أجـل 

معـاداة  مثـل  أفعالهـا،  عـىل  التغطيـة 

إرسائيـل وشـعار املـوت ألمريـكا، وعليه، 

العديـد  ذمـم  اإليـراين  النظـام  اشـرى 

قـرار  مصـادًرا  املقاومـة،  مدعـي  مـن 

املقاومـة ضد إرسائيـل مع لجـم املقاومن 

بالدعـم. وإيهامهـم 

التوسـعية إىل  إيـران  وامتـدت محـاوالت 

املغـرب العريب وشـامل إفريقيـا، حيث تم 

الكشـف عـن خايـا نامئـة إليـران وحزب 

اللـه ذراعها يف املنطقـة، ثم تابعـت إيران 

قيـادة  إىل  حلفائهـا  بإيصـال  سياسـتها 

املتحـدة  للواليـات  تسـليمه  بعـد  العـراق 

األمريكيـة.

لكـن التمـدد السـابق، يوقفه تدخـل قوات 

النخبـة والحـرس الثـوري وفيلـق القدس 

الكـربى،  خسـائرها  بسـبب  سـوريا،  يف 

ورمبـا يكـون القشـة التـي قصمـت ظهر 

. لبعر ا

فقـد أدى هـذا التدخـل إىل تحـول الراع 

بينهـا وبـن القـوى السـنية الكـربى يف 

املنطقـة إىل رصاع رصيـح وواضـح، ومل 

يعـد حربًـا بالوكالـة، فبـدأ كل طـرف يعد 

لهـذه الحـرب، فعقـدت إيران مـع الواليات 

املتحـدة صفقـة النـووي اإليـراين مقابـل 

الدعـم األمريـي لهـا، يف حـن سـارعت 

بقيـادة  وباكسـتان  وتركيـا  السـعودية 

األوىل  بالدرجـة  معـاد  إسـامي  تحالـف 

إليـران، ويضم معظم الدول اإلسـامية يف 

إشـارة واضحـة لحـرب إثنية طائفيـة وأن 

إيـران ال متثـل العـامل اإلسـامي.

هـذه الحرب وهـذا التحالف، كـام يبدو من 

مؤرشاتـه األوىل، سـيكون نـواة حرب عىل 

كافـة الصعـد، ليـس السـيايس )تصنيـف 

حزب اللـه إرهابيًـا( أولهـا، وال االقتصادي 

آخرهـا، وقـد تتحـول إىل حـرب إقليميـة 

واسـعة سـيكون الخـارس األكـرب فيها هو 

نظـام مـايل إيران.

بالنظـر للتكويـن العرقـي اإلثنـي إليـران، 

نجـد أنهـا تحتـوي عـىل أكـرث مـن سـتة 

إثنيـة وأنهـا ال  مكونـات رئيسـية عرقيـة 

تلتقي سـوى بـاألرض التـي تسـكنها وأن 

بعـض هـذه الطوائـف أو األعـراق تعـاين 

اضطهـاًدا كبـرًا.

تعتـرب  مناطـق  وجـود  فـإن  كذلـك 

محتلـة مـن قبـل إيـران وأهلهـا يقاومون 

"االحتـال"، مثـل إقليـم األحـواز العربية 

الذي يخـوض حـرب تحريـر، وإن مل تكن 

وصلـت للمرجو منهـا لكنهـا وبدعم عريب 

وإقليمـي قـد تتحـول إىل حركـة مقاومـة 

تقـض مضجـع اإليرانيـن.

الحـرب االقتصادية التي تشـن ضـد إيران، 

تلعـب دورهـا أيًضـا، وبدايتهـا تخفيـض 

أسـعار النفـط الـذي تعـول عليـه إيـران 

املتدهـور،  اقتصادهـا  تحسـن  كثـرًا يف 

وتضـاف إىل هشاشـة النسـيج االجتامعي 

غضـب،  بانتفاضتـي  ومـروره  اإليـراين 

وسـوء األحـوال املعيشـية وتدين مسـتوى 

دخـل الفـرد واالسـتبداد والسـلطة املطلقة 

التـي ميارسـها النظـام، وتوجـد جميعهـا 

يف قبضـة مرشـد الثـورة.

للخسـائر  باإلضافـة  العوامـل،  هـذه  كل 

بسـبب  بجيشـها  لحقـت  التـي  الكـربى 

تدخلـه يف سـوريا ومقتل الكثـر من قادة 

عـن  النهايـة  يف  ستسـفر  األول،  الصـف 

انتكاسـة كـربى لسياسـة إيران وخسـارة 

فادحـة قـد تـودي إىل تقسـيمها إىل عـدة 

دويـات فينقلـب السـحر عـىل السـاحر.

قـد ال يتحقـق هذا السـيناريو عـىل املدى 

املـدى  عـىل  سـيتحقق  لكنـه  القريـب 

عـىل  كـربى  مصالـح  اللتقـاء  املتوسـط 

ذلـك، وكل ذلـك يتعلـق مبـا سـتتمخض 

أن  واملؤكـد  السـورية،  الثـورة  عنـه 

بدايـة  هـو  الثـورة يف سـوريا  انتصـار 

إليـران. بالنسـبة  النهايـة 

إيران الدولة..
حلم السيطرة ومستقبل التقسيم

"كاتالوغ" الثورات عند المثقفين.. واستثمار األنظمة لهم

يقول ابن خلدون في مقدمته 
الشهيرة إن الدول كاألفراد، تمر 
بذات المراحل من والدة وفتوة 

وقوة ومن ثم هرم وزوال.
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عبادة كوجان - عنب بلدي

ويف جـرد رسيـع ملناطـق االشـتباك بـن فصائـل املعارضـة وقـوات األسـد، بعيـد رسيان اتفـاق "وقـف األعامل 

العدائيـة" يف 27 شـباط املـايض، نجـد أن جبهـات درعـا والقنيطرة وحـامة وحمص والاذقية ودمشـق شـهدت 

هـدوًءا ملحوظًـا، عقـب معـارك وهجامت واسـعة شـنتها قـوات األسـد هناك.

إال أن جبهـات أخـرى مازالـت تحافـظ عـىل وترتها رغـم االتفاق، كحـال ريف حلب الجنـويب، الذي شـهد هجوًما 

عكسـيًا لقـوات املعارضـة، اسـتعادت من خالـه مناطق من قـوات األسـد وامليليشـيات الرديفة، إىل جانـب منطقة 

املـرج يف الغوطـة الرشقيـة للعاصمـة دمشـق، التـي ماتـزال حتـى اللحظة تشـهد محاوالت تقـدم لقوات األسـد، 

كذلـك فـإن ريف الاذقية الشـاميل شـهد مؤخـرًا اشـتباكات طفيفة بـن الجانبن.

لكـن خطـوط االشـتباكات مـع تنظيـم "الدولـة" شـهدت تصعيـًدا واضًحـا يف أكـرث مـن محافظة سـورية، عىل 

اعتبـار أن هـذا الفصيـل إىل جانب جبهـة النرة غر مشـمولن بالتهدئة، وتناوبـت األطراف املختلفـة واملتصارعة 

أصـًا فيـام بينهـا عىل تقليـص نفـوذ التنظيم بدعـم دويل متعـدد األطراف.

ثالث قوى تصارع تنظيم "الدولة" بدعم دولي 

مواجهات "فاترة" بين المعارضة واألسد
قابلها غليان على جبهات "داعش"

تكاد تقتصر المعارك في الساحة السورية اليوم على طرف رئيسي، وهو تنظيم "الدولة"، في مواجهة ثالث قوًى 
أساسية في البالد: قوات األسد وحلفاؤها، وفصائل المعارضة المختلفة، وقوات "سوريا الديموقراطية" بذراعها الرئيسي 

وحدات حماية الشعب )الكردية(.

تركـزت املواجهـات بن قـوات األسـد وتنظيـم "الدولة" منذ 

مطلـع الشـهر الفائـت، يف ريـف حمص الرشقـي، ومتكنت 

هـذه القـوات مدعومـة مبيليشـيات أجنبية ومحليـة وغطاء 

آذار   27 يف  تدمـر  مدينـة  اسـتعادة  مـن  رويس،  جـوي 

املـايض، ثـم مـا لبثـت أن سـيطرت عـىل مدينـة القريتـن 

يف الثالـث مـن نيسـان الجـاري، وسـط تلميحـات باقراب 

معركـة السـخنة، أقـى رشق املحافظـة.

وإىل الجنـوب مـن القريتـن، كانـت مدينـة الضمـر يف 

القلمـون الرشقـي بريـف دمشـق عـىل موعـد مـع معارك 

أخـرى بـن التنظيم وقـوات األسـد، مطلع نيسـان الجاري، 

واسـتطاعت األخـرة إفشـال هجـوم "داعـش" عـىل مطار 

السـن العسـكري وبعض القطعات العسـكرية األخرى، يف 

معركـة كان سـاح الجـو الـرويس "الفيصـل" فيها.

وتزامنـت معركـة الضمـر مع هجـوم للتنظيم عـىل محطة 

ترشيـن الحراريـة، رشق دمشـق أيًضـا، اعتـربه محللـون 

عسـكريون "رد فعـل" عـىل خسـائر "داعـش" الثقيلة يف 

الباديـة السـورية، وانحسـار نفوذها رشق حمـص، بطردها 

مـن مدينتـن رئيسـيتن فيه.

يف ديـر الـزور تسـتمر املعـارك بـن الطرفـن يف محيـط 

املطـار العسـكري، دون تحقيـق أي تقدم ملمـوس لكليهام. 

النظـام  الجويـة املسـتمرة مـن مقاتـات  الغـارات  ورغـم 

والطـران الـرويس عـىل حـد سـواء، والقصـف املدفعـي 

والصاروخـي املسـتمر عـىل مناطق نفـوذ "الدولـة"، إال أن 

تغـرًا لـن يحـدث عـىل خارطـة النفـوذ فيهـا، مـا مل يتـم 

"اخـراق" املحافظة مـن قبل قوات "سـوريا الدميوقراطية" 

يف الحسـكة، أو قـوات األسـد يف ريـف حمـص الرشقـي.

قوات األسد وحلفاؤها 

قوات "سوريا الديموقراطية"

فصائل المعارضة السورية  

وتلفظ  )الكردية(،  الشعب  حامية  وحدات  تعترب 

"سوريا  لقوات  الفقري  العمود   ،YPG بـ  اختصارًا 

العرب  عن  معارك  منذ  وحازت  الدميوقراطية"، 

عىل   ،2014 العام  يف  الدولة  تنظيم  ضد  )كوباين( 

هذا  من  أنقرة  سخط  رغم  ودعمها،  واشنطن  اهتامم 

التقارب باعتبار أن "الوحدات" مقربة من حزب العامل 

الكردستاين املحظور يف تركيا.

الدميوقراطية" )QSD( عدًدا من  كذلك تضم "سوريا 

)املسيحية(،  واآلشورية  والركامنية  العربية  الفصائل 

هذا  ويعرف  الثوار"،  املثال "جيش  ونذكر عىل سبيل 

ومعظم  الحر،  للجيش  يتبع  أنه  عىل  نفسه  الفصيل 

عنارصه ينحدرون من محافظتي حلب وإدلب، وشارك 

يف معارك ضد التنظيم بريف حلب الرشقي.

QSD معارك عنيفة ضد تنظيم "الدولة" يف  خاضت 

ريف حلب الرشقي، واستطاعت فرض سيطرتها عىل 

 ،2015 األول  كانون  منبج،  منطقة  يف  ترشين  سد 

الحسكة،  محافظة  يف  عملياتها  انطاق  مع  بالتزامن 

ترشين  يف  الهول  بلدة  من  "داعش"  طرد  عن  لتعلن 

الثاين من العام ذاته.

إذ  الشدادي،  معركة  هو  التشكيل  لهذا  األهم  اإلنجاز 

اعتربت هذه املدينة العاصمة الرئيسية لتنظيم "الدولة" 

يف محافظة الحسكة، ومتكنت "سوريا الدميوقراطية" 

من السيطرة عليها يف شباط املايض، لتصبح املحافظة 

خارج حسابات التنظيم، عدا عن بعض الجيوب والقرى 

املتناثرة عىل تخوم دير الزور.

شباط  نهاية  منذ  الطرفن  بن  الجبهات  هدوء  ورغم 

املايض، إال أن مصادر مطلعة أكدت لعنب بلدي تجهيز 

الفصائل  من  حلفائها  مع  الدميوقراطية"  "سوريا 

املحلية يف ريف حلب ملعركة السيطرة عىل مدينة منبج، 

إحدى أبرز مدن التنظيم رشق املحافظة، وسيحظى هذا 

الهجوم بدعم جوي من التحالف الدويل بقيادة الواليات 

املتحدة، كسائر املواجهات بن الطرفن.

حلـب  ريـف  يف  التنظيـم  نفـوذ  خارطـة  شـهدت 

آذار  شـهري  بـن  واضحـة  متغـرات  الشـاميل 

ونيسـان الجـاري، مع سـيطرة املعارضـة عىل نحو 

20 قريـة وبلـدة عىل الرشيـط الحدودي مـع تركيا، 

آخرهـا بلـدة الراعـي االسـراتيجية، قبـل أيـام.

تنضـوي معظـم الفصائـل املقاتلـة شـامل حلب إىل 

الجيـش الحـر، وأبرزها فيلق الشـام، فرقة السـلطان 

 ،99 الفرقـة  الحمـزة،  لـواء  املعتصـم،  لـواء  مـراد، 

الفرقـة 51، إىل جانـب حركـة أحـرار الشـام، ذات 

املعـارك بدعـم  التوجـه اإلسـامي، وحظيـت هـذه 

عسـكري تريك إىل جانـب تغطية جويـة من طران 

التحالف الـدويل بقيادة الواليات املتحـدة األمريكية.

القلمـون الرشقـي يف ريـف دمشـق يشـهد بـدوره 

وتنظيـم  الحـر  الجيـش  بـن  مسـتمرة  اشـتباكات 

هـي:  هنـاك  املقاتلـة  الفصائـل  وأبـرز  "الدولـة"، 

جيـش أسـود الرشقية، قـوات أحمـد العبـدو، جيش 

الصناديـد،  لـواء  اإلسـام،  الشـام، جيـش  تحريـر 

وتنضـوي جميعهـا يف الجيـش الحـر، وتتلقى دعاًم 

ماليًـا وعسـكريًا مـن بعـض الـدول الخليجيـة، وال 

سـيام السـعودية.

منتصـف آذار املايض، تشـّكل يف درعا تحالف جديد 

"املثنـى"،  الرمـوك" وحركـة  لـواء "شـهداء  بـن 

وحـاول هـذان الفصيان، املتهـامن مببايعـة تنظيم 

“الدولـة"، فرض سـيطرتهام عىل أجزاء واسـعة من 

الريـف الغـريب للمحافظة، ونجحا باالسـتحواذ عىل 

سـت قـرى وبلـدات أبرزها تسـيل وسـحم الجوالن، 

السـابقة  الرمـوك"  "شـهداء  سـيطرة  جانـب  إىل 

عـىل قـرى وادي الرموك وأهمهـا: الشـجرة، جملة، 

نافعـة، عن ذكـر، كويا، بيـت آره.

وهبّـت فصائـل املحافظـة السـتعادة مـا خرستـه، 

التابعـة  الجنوبيـة  الجبهـة  مـن فصائـل  وتتكـون 

الشـام  أحـرار  حركـة  جانـب  إىل  الحـر،  للجيـش 

وجبهـة النـرة، بغطـاء رشعـي وقانـوين وفرتـه 

محكمـة "دار العـدل يف حـوران"، ودعم مـن غرفة 

)مـوك(. األردن  يف  العمليـات  تنسـيق 

ونجحـت فصائل حـوران باسـتعادة جميـع املناطق 

التـي خرستهـا، يف معارك اسـتمرت حتى 8 نيسـان 

)شـهداء  "الدواعـش"  وجـود  لينحـرس  الجـاري، 

الرمـوك واملثنـى( يف منطقـة وادي الرمـوك، يف 

ظـل معلومـات حصلـت عليها عنـب بلـدي بتجهيز 

املعارضـة لهجـوم جديـد ينهـي وجـود الفصيلـن 

بشـكل كامـل يف املحافظـة.

وال تقتـر املواجهـات بـن املعارضـة و"داعـش" 

عـىل املناطق التي ذكرناها فحسـب، فتسـتمر املعارك 

بـن جبهة النـرة والتنظيـم داخل مخيـم الرموك 

لاجئن الفلسـطينين يف الجنوب الدمشـقي، كذلك 

فـإن "النـرة" تتجه إىل إنهـاء وجـود التنظيم يف 

جـرود عرسـال، عـىل الحـدود اللبنانيـة السـورية، 

وسـط معلومـات تؤكـد اقـراب انضـامم عنـارص 

"داعـش" لجبهـة النـرة هناك.

مواجهـة  يف  الثاثـة  الرئيسـية  األطـراف  تسـعى 

املجتمـع  أمـام  نفسـها  إلثبـات  "الدولـة"  تنظيـم 

الـدويل أنهـا قـادرة عـىل اسـتئصاله مـن األرايض 

السـورية، فالنظـام يعّوم نفسـه ويراهن عـىل بقائه 

بدعم من حليفيه الرئيسـين روسـيا وإيـران، ونجح 

يف إثبـات قدرتـه عـىل املواجهـة يف ريـف حمص، 

رغـم االنتقـادات واالتهامـات التـي وجهت لـه، كون 

املعركـة "مرسحيـة" ذات فصـول متعـددة.

بينام تسّوق قوات “سوريا الدميوقراطية" نفسها عىل 

شامل  "داعش"  مواجهة  يف  األنجح"  "البيدق  أنها 

ورشق سوريا، بدعم أمريي ورويس، يف حن يراهن 

الجيش الحر واملعارضة بشكل عام عىل قدرته محاربة 

التنظيم والنظام عىل حد سواء، بدعم األتراك والدول 

"الصديقة"، مبا فيها الواليات املتحدة.

تحمل جميع المعارك بين قوات األسد وتنظيم "الدولة" خالل األشهر الماضية سمة 
"الدعم الروسي الالمحدود"، فلم تقتصر خدمات موسكو على الغطاء الجوي، 

وتعدى ذلك إلى استقدام مستشارين وضباط على األرض، وهذا ما بدا واضًحا في 
معركة تدمر، حيث قتل أحد الضباط الروس باعتراف "الكرملين".

يبدو المشهد هنا أكثر تعقيًدا، على اعتبار أن "فصائل المعارضة" تسمية 
فضفاضة لعشرات الفصائل المنضوية تحت مسمى "الجيش السوري الحر" 
وأخرى ذات توجه إسالمي، لكنها وبمعظمها شاركت بعمليات ومعارك 

ضد تنظيم "الدولة" والفصائل المنضوية في صفوفه على حد سواء.

منذ تشكيلها في تشرين األول 2015، قدمت قوات "سوريا الديمقراطية" 
نفسها على أنها بديل "ناجع" في مواجهة تنظيم "الدولة"، واستحوذت 
على دعم أمريكي عسكري وسياسي، وقبول روسي تحول إلى دعم 

عسكري أيًضا، وفق تقارير إعالمية.
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عنب بلدي - عمر الحلبي

وكانـت صحيفـة واشـنطن بوسـت، ذكرت 

يف وقـت سـابق عـن مسـؤولن أمريكين 

نبأ إطـاق رساح كيفـن دوز، الـذي احتجز 

بعـد سـفره إىل سـوريا يف 2012.

وقال مـارك تونر، املتحدث باسـم الخارجية 

إن  "رويـرز"،  أنبـاء  لوكالـة  األمريكيـة، 

الرجـل أطلـق رساحه قبـل أيام وإنـه غادر 

. سوريا

وأضـاف "كنـا أيًضـا عـىل اتصـال دوري 

يتعلـق  فيـام  السـورية  الحكومـة  مـع 

بالقضايا القنصلية بشـكل عـام واملواطنن 

األمريكيـن املحتجزين يف سـوريا"، مقدًرا 

جهـود الحكومة الروسـية التـي أجرتها من 

أجـل هـذا املواطـن األمريي.

وتعيـد عمليـة التفـاوض هذه بن موسـكو 

وواشـنطن والنظـام، إىل الواجهـة ظاهـرة 

والتـي  خطفهـم،  أو  الصحفيـن  احتجـاز 

السـوري  النظـام  مـن  كل  يسـتخدمها 

سياسـية  أغـراض  يف  "الدولـة"  وتنظيـم 

وللتفـاوض من أجـل املكاسـب، يف انتهاك 

صـارخ للقوانـن الدوليـة املرتبطـة بحرية 

اإلنسـاين  الـدويل  والقانـون  الصحافـة، 

وقـرارات مجلـس األمـن.

النظام ينفي احتجاز الصحفيين.. 
ويفرج عنهم 

خـال السـنوات الثـاث املاضيـة، اختطـف 

عـرشات الصحفين عىل األرايض السـورية، 

ففـي الوقـت الـذي أعلـن فيـه النظـام عدم 

االختطـاف،  لعلميـات  نفيـه  أو  مسـؤوليته 

جاهـر التنيظم بعمليـات التصفيـة امليدانية 

لصحفيـن أجانب عـىل األرايض السـورية. 

لعبت  والذي  دوز،  كيفن  األمريي  الصحفي 

يوم  رساحه  إطاق  يف  كبرًا  دورًا  روسيا 

الجمعة 8 نيسان عىل حد قول وزارة الخارجية 

نفي  عىل  السوري  النظام  دأب  األمريكية، 

سجونه  يف  بقي  إذ  اعتقاله،  عن  مسؤوليته 

مكامله  بإجراء  له  سمح  أن  إىل  سنوات  ثاث 

مع ذويه قبل أن يفرج عنه، وهو ما يدلل عىل 

الذين  األجانب  الصحفين  من  عدًدا  هناك  أن 

مايزالون يقبعون يف سجون النظام السوري، 

سوريا  يف  فقد  الذي  تايس،  أوسنت  ورمبا 

أيًضا العام 2012 واحًدا منهم. 

حتـى اآلن مـن غـر املعـروف ما هو السـبب 

الـذي دفـع النظـام السـوري لإفـراج عـن 

الصحفـي األمريـي، ورمبـا ينظـر لعمليـة 

اإلفـراج عـىل أنهـا بـادرة حسـن نيـة أمـام 

املجتمـع الـدويل عشـية الجولة الجديـدة من 

مفاوضـات جنيـف يف 13 نيسـان الجـاري، 

لكـن مهام كان السـبب وراء ذلـك، يبقى هناك 

ضحيـة، وهـو الصحفـي دوز، الـذي قـى 

ثـاث سـنوات يف السـجن دون ذنـب، وأفرج 

عنه تحـت ضغوط دولية، ومثـل دوز كثرون. 

مقايضة صحفي سويدي
يف شـباط 2015، اعتقلت سـلطات النظام 

السـوري عـىل أحـد الحواجـز يف مدينـة 

يواكيـم  السـويدي،  الصحفـي  القامشـي، 

االثنـان يف  ميديـن، مـع مرجمـه، وأودع 

أن تـم إطـاق رساحهـام يف  السـجن إىل 

صفقـة مبادلة بن قـوات النظـام ووحدات 

حاميـة الشـعب يف تلـك املنطقـة. وشـى 

الصحفـي وقتهـا مـن سـوء املعاملـة ومن 

عملـه  حـول  الطويلـة  التحقيـق  جلسـات 

يحمـل  ال  وأنـه  خاصـة  قدومـه  وسـبب 

تأشـرة دخـول. 

إعدام فولي وسوتلوف
اختطـف   ،2012 الثـاين  ترشيـن   22 يف 

الصحفـي األمريـي، جيمـس فـويل، مـن 

قبـل تنظيـم "الدولـة"، ورسعـان مـا ظهر 

يف تسـجيل خـاص، وظهـر صحفـي آخـر 

مصـره  "إن  قائـًا  اإلنجليزيـة  يتحـدث 

مرتبـط بقـرارات البيـت األبيـض املقبلـة".

سـتيفن  هـو  املتحـدث  الصحفـي  وكان 

سـوتلوف، )31 عاًما(، الذي يحمل الجنسـية 

"تايـم"  مبجلتـي  والكاتـب  اإلرسائيليـة، 

و"فوريـن بوليـي" وقـد اختطـف قـرب 

الحـدود بـن سـوريا وتركيـا عـام 2013.

التنظيـم عـن إعـدام  ويف آب 2014 أعلـن 

الصحفـي فـويل عـرب فيديـو مسـجل نرش 

عـىل اإلنرنـت. ويف وقـت الحـق أعلـن عن 

ذبح الصحفي سـوتلوف يف 2 أيلول 2014.

إعدام الصحفيين اليابانيين
ومـع تصاعـد هجـامت التحالـف الـدويل 

مناطـق  عـىل  املتحـدة  الواليـات  بقيـادة 

سـيطرة التنظيم يف سـوريا والعراق، وسع 

التنظيـم دائـرة اسـتهدافه لـكل مـا ميـس 

مصالـح الدول املشـاركة يف هـذا التحالف، 

وأعـدم الرهينتـن اليابانيتـن كنجي غوتو، 

وجونكـو   ،2015 الثـاين  كانـون   31 يف 

إيشـيدو يف نفـس الفـرة تقريبًـا، وذلـك 

بعـد أن فشـلت املفاوضـات غـر املبـارشة 

بـن األردن وتنظيـم "الدولة" الـذي طالب 

األردن بتسـليم سـاجدة الريشـاوي مقابـل 

إطـاق رساح الرهينـة اليابـاين الثـاين.

وكان التنظيــم طالــب اليابــان بدفــع فديــة 

ــول  ــن وص ــام، لك ــاق رساحه ــل إط مقاب

ــه  ــدود دفع ــق مس ــات إىل طري املفاوض

ــام. لقتله

"المال" مقابل صحفيين فرنسيين 
يف املقابل، شـهدت الفـرات املاضية إطاق 

"الدولـة"  وتنظيـم  جهاديـة  مجموعـات 

رساح عـدد مـن الصحفيـن دون اإلفصـاح 

عـن املقابـل لقـاء ذلـك، وأعلنـت صحيفـة 

"إل مونـدو" اإلسـبانية يف 30 آذار 2014، 

إطـاق رساح مراسـلها خافيـر اسـبينوزا 

غارسـيا  ريـكاردو  املسـتقل  واملصـور 

أيلـول   16 اختطفـا يف  اللذيـن  فيانوفـا، 

مـن قبـل تنظيـم "الدولـة" وفق مـا أعلنت 

الصحيفـة.

الصحفـي  عـن  أفـرج   ،2014 آذار   2 ويف 

الـذي  مارخينيـداس  مـارك  اإلسـباين 

البـاد.  وسـط  حـامة  يف  اختطـف 

أربعـة  اختطـف   ،2013 حزيـران  ويف 

حلـب،  مدينـة  قـرب  فرنسـين  صحفيـن 

"الدولـة"  تنظيـم  مـن  عنـارص  واتهـم 

باختطافهـم، إىل أن نجحـت صفقـة ماليـة 

باإلفـراج عنهـام وفـق مـا ذكـرت مصـادر 

ووسـائل إعـام، والصحفيـون هـم: ديدي 

فرانسـوا ويعمـل مراسـًا إلذاعـة "أوروبا 

1" وإدوارد إليـاس وهـو مصـور صحفي. 

مجلـة  مراسـل  فهـو  انـن،  نيكـوال  أمـا 

تـوري  وبيـر  الفرنسـية،  بـوان"  "لـو 

الفرنسـية.  مراسـل قنـاة "اريت" األملانيـة 

املــايض،  العــام  ســوريا  واحتلــت 

ــىل  ــد ع ــر بل ــا كأخط ــة األوىل عامليً املرتب

منظمــة  تقريــر  وفــق  الصحفيــن، 

مراســلون بــا حــدود، وذلــك بســبب عــدد 

ــال  ــا خ ــوا فيه ــن قتل ــن الذي الصحفي

الــراع. تغطيــة 

وقـدر التقرير عـدد الصحفيـن املحتجزين 

يف أيـدي الجامعات غـر الحكومية بـ 26، 

علـاًم أن 18 منهم مازالـوا يف قبضة تنظيم 

"الدولـة" وحدها، يف سـوريا والعراق عىل 

وجـه التحديد.

مازالـوا  صحفيًـا   26 أن  إىل  وأشـار 

محتجزيـن كرهائن يف سـوريا حتـى نهاية 

2015، مـن أصـل 54 صحفيًـا مختطفـن 

العـامل.  حـول 

األموال والمكاسب السياسية..  

تدفع النظام و “التنظيم" الختطاف الصحفيين
بعد ثالث سنوات من االحتجاز في سجون النظام السوري، أفرج عن الصحفي األمريكي كيفن دوز بعد مراسالت "سرية" 

أجرتها واشنطن وموسكو، ونجحت بالضغط على حكومة النظام وأطلقت سراحه فعاًل، إذ نقل الجيش الروسي الصحفي 
إلى موسكو وسلمه للسفارة األمريكية هناك، وما لبث أن غادر األراضي الروسية. 

اإلنسان لحقوق  السورية  الشبكة 

الخميس  اإلنسان،  لحقوق  السورية  الشبكة  أصدرت 

استخدام  بتوثيق  الخاص  الشهري  تقريرها  نيسان،   7

آذار املايض. املتفجرة خالل  الحكومية للرباميل  القوات 

ووثق التقرير استخدام 241 برمياًل متفجًرا يف سوريا، 

حلب  محافظتي  يف  كان  منها  األكرب  العدد  آذار،  خالل 

وريف دمشق، ثم إدلب، وخلف القصف بالرباميل مقتل 

ثالثة مدنيني )طفلة وسيدتان(.

وأوضحت الشبكة أن الحصيلة، جاءت خالل اتفاق وقف 

"األعامل العدائية"، مشريًة إىل أن النظام السوري مازال 

يستخدمها بقصف مناطق مختلفة من سوريا.

قبـل  مـن  بـارز  اسـتخدام  أول  أن  إىل  التقريـر  ولفـت 

القـوات الحكوميـة للقنابل الربميليـة، كان بداية ترشين 

األول 2012 ضـد أهـايل مدينـة سـلقني يف محافظـة 

إدلـب، مشـريًا إىل أن %99 مـن ضحاياهـا مدنيون، كام 

تراوحـت نسـبة الضحايـا مـن النسـاء واألطفـال بـني 

%12 ووصلـت إىل %35 يف بعـض األحيـان.

بشكل  خرقت  السورية  الحكومة  فإن  الشبكة  ووفق 

واستخدمت   ،2139 رقم  األمن  مجلس  قرار  يقبل"  "ال 

النطاق،  وواسع  ممنهج  نحو  عىل  الربميلية  القنابل 

من  السابعة  املادة  العمد  القتل  جرمية  عرب  منتهكًة 

األسايس. قانون روما 

بضـامن  األمـن  مجلـس  بتوصيـة  الشـبكة  وختمـت 

التنفيـذ الجـدي للقـرارات الصـادرة عنـه "إذ تحولـت 

إىل حـرب عـىل ورق، وبالتـايل فقـَد كامـل مصداقيتـه 

وجـوده". ومرشوعيـة 

ــف  ــة جني ــق باتفاقي ــايف امللح ــول اإلض ــن الربوتوك ــادة 79 م ــص امل تن

1949 لحاميــة املدنيــني بالنزاعــات العســكرية عــىل أن الصحفيــني 

املدنيــني الذيــن يــؤدون مهامتهــم يف مناطــق النزاعــات املســلحة 

يجــب احرتامهــم ومعاملتهــم كمدنيــني، وحاميتهــم مــن كل شــكل مــن 

أشــكال الهجــوم املتعمــد، رشيطــة أال يقومــوا بأعــامل  تخالــف وضعهــم 

ــاين( ــدويل اإلنس ــون ال ــني. )القن كمدني

تعبيرية - صحفيين يهرعون للبحث عن ملجأ من القصف في حلب
)رويترز - مظفر سلمان(

 رغم الهدنة..
 األسد قصف سوريا 

بــــ 241 برمياًل 
متفجًرا خالل آذار

www.enabbaladi.org/archives/73173
www.enabbaladi.org/archives/73173
www.enabbaladi.org/archives/72908
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 مبيع 515 شراء 510
q

 ليرة تركية q مبيع 175 شراء 172 يورو  q مبيع 570 شراء 565 دوالر أمريكي 

األخوان مخلوف في أوراق بنما.. دليل آخر على "نهب" الشعب السوري 

كيف يخبئ الفاسدون أموالهم      في المالذات اآلمنة؟ 

عنب بلدي - اقتصاد

رمبا ال يحتاج السوريون إىل كثر من الوثائق 

واألدلة التي تثبت انفراد رامي مخلوف وعدد 

من رجال األعامل املقربن منه بالسيطرة عىل 

االقتصاد السوري حتى اندالع الثورة، مستفيًدا 

من صلته برئيس النظام ومتسلًحا بالتسهيات 

لكونه  مخلوف،  حافظ  شقيقه  يقدمها  التي 

رئيس أحد أقوى فروع األمن يف سوريا. 

وتعد رشكات “األوف شور" منوذج األعامل 

من  واملقربن  مخلوف  عائلة  عند  األفضل 

إخفاء  فيها  يتم  حيث  السوري،  النظام 

الرثوات بعيًدا عن أعن الرقابة املالية، سواء 

إذ  العريب،  الربيع  دول  يف  أو  سوريا  يف 

كشفت ترسيبات عن تفضيل رجال األعامل 

البلدان  يف  السياسين  وكذلك  البارزين 

من  النموذج  لهذا  العامل  وحول  العربية 

أسامء  تحت  طائلة  أموال  وامتاك  األعامل 

بأعامل  والقيام  ووهمية،  مقربة  شخصات 

والتجارة  األموال  غسيل  مثل  "مشبوهة" 

غر املرشوعة من أجل زيادة الرثوات.

مخلوف يلتف على العقوبات 
الدولية 

عقب اندالع الثورة السورية، طالت العقوبات 

العربية والغربية شخصيات بارزة يف النظام 

السوري تصّدرها رامي مخلوف وشقيقه وتم 

منعهام من السفر والحجز عىل أموالهام للدور 

النظام ومتويل حماته  الذي لعباه يف دعم 

لقمع الشعب السوري. 

لكن رامي مخلوف وعرب واجهاته االقتصادية 

يف  استمر  أعامل  ورجال  مؤسسات  من 

وخارجها،  سوريا  داخل  وأعامله  مشاريعه 

اآلمنة،  املاذات  يف  األموال  إيداع  ويف 

رغم  معه  بالتعامل  دولية  جهات  واستمرت 

الحظر األورويب واألمريي، إذ كشفت وثائق 

رسبت من فرع بنك HSBC يف جنيف، العام 

املايض وُعرفت بـ "سويسليكس" أن مخلوف 

أودع 10.5 مليار جنيه إسرليني عام 2006، 

يف حسابات رسية بسويرسا، وذكر البنك أنه 

مل يجمد تلك الحسابات، إىل أن قدمت وكاالت 

رقابية طلبًا خاًصا يف آيار 2011.

وبعد تشديد العقوبات عىل النظام السوري 

األذرع  شملت  والتي   ،2011 العام  بعد 

املرف  وأبرزها  السوري  للنظام  املالية 

التجاري السوري، استمر بنك سوريا الدويل 

إيهاب مخلوف حصة  الذي ميلك  اإلسامي، 

كبرة فيه، بلعب دور الوسيط لتنفيذ صفقات 

للتجاري  واجهة  وكان  النظام،  لحكومة 

لفرض  األورويب  باالتحاد  ما حدا  السوري، 

عاد   2014 العام  وخال  عليه،  عقوبات 

االتحاد األورويب ورفع العقوبات عن البنك 

وذلك يف أيار من العام 2014. 

شركة وهمية في جزر العذراء 
البريطانية 

مـن  رسبـت  التـي  بنـام  أوراق  كشـفت 

رشكـة موسـاك فونسـيكا، ومقرهـا بنام، 

ورشكات  لبنـوك  رسيـة  تحويـات  عـن 

بحـواىل 2 مليـار دوالر، وشـملت الوثائق 

ملـوك ورؤسـاء دول وشـخصيات عامـة، 

ورجال أعـامل وسياسـين بارزين، وكان 

منهـم رجـل األعـامل رامي مخلـوف. فقد 

 2002 عـام  يف  أنـه  الوثائـق  أظهـرت 

أسـس رشكة سـرياتل موبايـل تيليكوم، 

منهـا   10% نسـبة  عـىل  حصـل  حيـث 

 Drex يف سـوريا، ونسـبة %63 لرشكـة

Technologies الوهمية التي أسسـها يف 

جـزر العـذراء الربيطانيـة. 

 Drex Technologies" رشكـة  ومتتلـك 

S.A" حسـابًا بنكيًـا بقيمـة 2.6 مليـون 

دوالر، كـام افتتحـت حسـابًا بنكيًـا آخـر 

HSBC يف جنيـف، وفتـح مخلـوف  يف 

أيًضـا حسـابات لثـاث رشكات ميتلكهـا، 

 Dorling"و  "Lorie Limited" وهـي 

International Limited" ، وراماك، يف 

نفسـه.  البنك 

حسـابات  يديـر   HSBC بنـك  وكان 

هـي  مخلـوف  يديرهـا  أخـرى  لـرشكات 

 Seadaleو  ،Cara Corporation

 .  International Corporation

 Eagle Trading & رشكـة  وكذلـك 

 Hoxim ورشكـة ،Contracting Limite

التـي   Lane Management Corp

شـقيقه.  ميتلكهـا 

وبحسب الوثائق فإن كًا من رامي وحافظ 

مخلوف استهدفا من قبل املجتمع الدويل، 

الذي  الدعم  عقوبات بسبب  فرض  عرب 

من  به  يقوم  السوري وما  للنظام  قدماه 

بتطبيق  املطالبن  للمحتجن  قمع  عمليات 

الدميوقراطية.

الوثائـق أشـارت إىل أن األخويـن مخلوف 

األنشـطة منـذ  ميلـكان رشكات متنوعـة 

مجـال  يف  بعضهـا  كان   1998 عـام 

أردنيـن،  مسـتثمرين  مـع  االتصـاالت 

وهـو مـا يدلـل عـىل الصفقـة التـي من 

خالهـا تأسسـت سـرياتل عندمـا دخل 

رامـي مخلـوف رشيًكا بنسـبة %63 عرب 

رشكة دريكـس الوهمية يف جـزر العذراء 

الربيطانيـة. كـام متكـن حافـظ مخلوف 

مـن الحصـول عـىل مبلـغ أربعـة ماين 

يف  رسيـة  حسـابات  يف  كانـت  دوالر 

السـويرسية. البنـوك 

الجّنات الضريبية.. 
سرقة المواطن دون علمه 

وتعليًقـا عـىل مـا ورد يف وثائـق بنـام، 

قال املحلـل االقتصادي السـوري، سـمر 

سـعيفان، إن "فضائـح بنام هـي فضائح 

بالنسـبة للمواطن العادي الـذي يتم نهبه 

ومل يكـن يعلم عنها شـيئًا بينـام هي جزء 

مـن مامرسـة عاديـة ضمـن نظـام عاملي 

محكـم صممـه ونفـذه ويحيمـه األقوياء 

املتحكمـون بهـذا العـامل مـن رجـال مال 

ورجـال سياسـة يف خدمة رجـال املال".

 Tax الريبيـة  بالجنـات  يسـمى  ومـا 

املـاذات  أيًضـا  وتسـمى   paradise

الريبيـة tax haven أو الجزر الريبية 

tax oases، "هـي األماكـن التـي يخبـئ 

سـارقو الشـعوب أموالهم فيها، وهي دول 

أو جـزر صغـرة تتبع أحيانًا لـدول كبرة 

وال  أو غرهـا  العظمـى  بريطانيـا  مثـل 

تفـرض أي رضائـب تذكـر عـىل الرشكات 

املسـجلة عندهـا أو األمـوال املودعـة يف 

الكاملـة،  الرسيـة  وتضمـن  مصارفهـا 

“وبالتـايل تشـكل مـاًذا آمًنـا للصـوص 

بلدانهـم وشـعوبهم". وناهبـي 

وأوضـح سـعيفان أن الجّنـات الريبيـة، 

األوىل:  رئيسـيتن،  بطريقتـن  تسـتخدم 

إيداع أمـوال وثروات فاسـدة دون فرض أي 

رضائـب عليهـا والتكتم عليها، لـذا يلجأ لها 

الفاسـدون من الرؤسـاء وكبار املسـؤولن، 

رشكاتهـم  وتأسـيس  أموالهـم  إليـداع 

آخريـن  أشـخاص  أسـامء  أو  بأسـامئهم 

ومل يقتـر ارتفاع األسـعار عـىل املواد 

الغذائيـة وحاجيـات املواطـن األساسـية 

ارتفـاع  فحسـب، بـل تعـدى ذلـك إىل 

يف   100% بحـدود  األطبـاء  أجـور 

األخـرة. الخمـس سـنوات 

نقيـب األطبـاء يف سـوريا، عبـد القادر 

لصحيفـة  تريـح  يف  قـال  حسـن، 

الوطـن املقربـة مـن النظام، 6 نيسـان، 

إن النقابـة تنـوي رفـع أجرة "كشـفية" 

خـال  سـوريا  يف  املختـص  الطبيـب 

األيـام املقبلـة.

أجـرة  سـتصبح  حسـن  كام  وبحسـب 

"كشـفية" األطبـاء املختصـن الذيـن ال 

تقـل خربتهم عـن عرش سـنوات 1500 

لـرة سـورية بعـد أن كانـت 700 لـرة 

سـورية، بينـام سـتصبح أجـرة األطباء 

الذيـن تقـل خربتهـم عن عرش سـنوات 

ألـف لـرة سـورية بعـد أن كانـت 500 

لـرة سـورية يف 2011.

حسـن علل رفـع نقابة األطباء لتسـعرة 

الذيـن  محاسـبة  أجـل  مـن  الكشـف 

يتـذرع  ولكيـا  التسـعرة،  يخالفـون 

الطبيـب بعـد ذلك بـأن التسـعرة قليلة 

وال تسـاوي شـيئًا يف الظـروف الراهنة، 

خاصـة وأن عـدًدا مـن األطبـاء أصبحوا 

ال يتقيـدون بالتسـعرة املفروضـة مـن 

شكلت "أوراق بنما"، وهي مجموعة وثائق حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" االستقصائية األلمانية من مصدر 
مجهول، ونشرها االتحاد الدولي للصحافيين االستقصائيين، "ورقة التوت" األخيرة التي سقطت وعّرت أهم رجال األعمال والشبكة 
االقتصادية الداعمة للنظام السوري الممثلة بعائلة مخلوف وبشخص رجل األعمال رامي مخلوف وشقيقه حافظ، الذي كان يرأس 

أحد فروع األمن التابعة للنظام السوري قبل أن يتم عزله، ويقال إنه فر إلى بالروسيا بما خف حمله. 

أودع مخلوف 10.5 مليار 
جنيه استرليني عام 2006، 
في حسابات سرية بسويسرا

اقتصاد

عدوى ارتفاع األسعار تصل إلى "كشفية" األطباء

لم تترك سنوات األزمة الخمس في سوريا 
والمستمرة منذ 2011 حتى اآلن شيًئا 

على حاله، وخاصة في ارتفاع األسعار تأثًرا 
بانخفاض مستوى الليرة السورية إلى أدنى 

مستوياتها.

سمير سعيفان
محلل اقتصادي السوري
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مصطلحات اقتصادية

ــي  ــرشكات الت ــن ال ــوع م ــي ن ه

الدوليــة  األنظمــة  عرفتهــا 

التجاريــة الحديثــة، والتــي تؤســس 

ــاطها  ــون نش ــا، ويك ــة م يف دول

ــة  ــدود الدول ــارج ح ــوًرا خ محص

.aالتــي تأسســت فيهــا

ــوع  ــذا الن ــل ه ــيس مث ــم تأس ويت

ــت أو  ــرب اإلنرتن ــرشكات ع ــن ال م

مــن خــالل بنــوك األوف شــور، 

وال يحتــاج تأسيســها ســوى عقــد 

وال  داخــيل،  ونظــام  تأســيس 

ــرتط  ــا يش ــر، إمن ــاج إىل مق تحت

بريــدي  عنــوان  وجــود  فقــط 

للمراســالت.

ــرى،  ــن أخ ــة عناوي ــون للرشك وتك

وهــو مــا يزيــد مــن قدرتهــا عــىل 

التخفــي وعــدم تتبــع اآلخريــن 

مؤســس  أن  كــام  لنشــاطاتها، 

الرشكــة يحظــى بنــوع كبــري مــن 

ــه. ــف عن ــب الكش ــة ويصع الرسي

وتعــد أوراق بنام الشــهرية، املرسبة 

مــن رشكــة موســاك فونســيكا، من 

ــا  ــا وضوًح ــة وأكرثه ــم األمثل أه

ــذه  ــل ه ــاط مث ــم نش ــىل حج ع

إخفــاء  يف  ودورهــا  الــرشكات، 

العامــة  الشــخصيات  أمــوال 

واالعتباريــة، بعيــًدا عــن أعــني 

ــة يف  ــات الرضيبي ــة والجه الرقاب

بلــدان هــذه الشــخصيات.

ــح  ــرية تتي ــدن كث ــد دول وم وتوج

ــىل  ــور ع ــاء رشكات األوف ش إنش

أراضيهــا، مــن أهمها: قــربص وديب 

ــج  ــو وهون ــة وموناك ورأس الخيم

كونــج وبنــام وســنغافورة، إضافة 

إىل وجــود جــزر تتيــح إنشــاء 

ــاعد يف  ــي تس ــرشكات الت ــذه ال ه

عمليــات تهريــب وغســيل األمــوال 

واألنتيــل  مثــل جــزر مارشــال 

ــان. ــودا وكامي ــن وبرم وفريج

ــن رشكات  ــدول م ــذه ال ــل ه وتجع

مســتقاًل،  كيانًــا  شــور  األوف 

ــب  ــن الرضائ ــا م ــوم بإعفائه وتق

وتوفــر خدمــة تعيــني أشــخاص أو 

مكاتــب استشــارية إلدارة الرشكــة، 

مــن خــالل تعليــامت يتلقونهــا 

مــن اإلدارة الحقيقيــة املتخفيــة 

إظهــار  وعــدم  الرشكــة  لهــذه 

أســامء املالكــني الحقيقيــني.

األوف  رشكات  عــىل  توجــد  وال 

مطالبــة  وال  رقابــة  أي  شــور 

ــي أن  ــا، ويكف ــة له ــم املالي بالقوائ

ــن  ــة ع ــة العمومي ــع الجمعي تجتم

طريــق الهاتــف، وال ميكــن معرفــة 

ــرشكات،  ــذه ال ــن ه ــة ع أي معلوم

مــا يســهل عليهــا التخفــي وعــدم 

ــري.  ــدر كب ــاطاتها بق ــار نش إظه

ويف حالــة وفــاة أحــد املســاهمني 

يف مثــل هــذه الــرشكات فإنــه مــن 

الــرضوري الحصــول عــىل وصيــة 

حقــوق  تضمــن  بهــا  معــرتف 

الورثــة لكــن يف كثــري مــن األحيان 

ال يعــرف الورثــة بهــا فتضيــع 

حقوقهــم.

وتعتــرب هــذه األماكــن مــالذات 

آمنــة إليــداع أمــوال الكبــار وأمــوال 

املنهوبــة،  واألمــوال  الجرميــة 

حيــث تضمــن رسيــة املودعــني وال 

ــر. ــب تذك ــم لرضائ ــع أمواله تخض

شركات 
"األوف شور"

17.600 q 21 15.086الذهب q 18 السعر الرسمي 135 السوق السوداء  250الذهب 
q

 350المازوت 
q

األرز )ك( q 350السكر )ك( q 240البنزين 

األخوان مخلوف في أوراق بنما.. دليل آخر على "نهب" الشعب السوري 

كيف يخبئ الفاسدون أموالهم      في المالذات اآلمنة؟ 

يسـتخدمونهم كواجهـة.

الكربى  الرشكات  إليها  تلجأ  الثانية  والطريقة 

والصغرى للتهرب من دفع الرائب، فتسجل مقرها 

الرئيي فيها شكليًا بينام مقرها يف مكان آخر يف 

عاصمة كربى، أو تشكل الرشكات الكربى رشكات 

ومتارس  الريبية  املاذات  إحدى  يف  شقيقة 

النشاط باسمها يف دول وأسواق ومناطق ال تفرض 

رضائب مرتفعة، وبالتايل تتهرب من دفع الريبة 

تكون  وقد  فيها  تقيم  التي  الدولة  قانون  بحسب 

بريطانيا أو أمريكا أو أملانيا أو غرها ال فرق.

هنا يخبئ اللصوص أموالهم 
وأشـار سعيفان إىل أن أشـهر الجنات الريبية 

وبربـادوس، وجـزر  "بنـام، وجامايـكا،  هـي 

وبيليـز،  وباربـادوس،  والباهامـاس،  انـدورا، 

آيانـد، ودول  وبرمـودا، وتـورك، وكايكـوس 

يف قلـب أوروبا مثـل آيرلندا، وسـويرسا )وهي 

األكـرث شـهرة ونشـاطًا( والدمنـارك، وموناكو، 

وليخنشـتاين، ولوكسـومبورغ، والجزر العذراء 

الربيطانيـة، وجـريس الربيطانيـة، وآيـل أوف 

الهولنديـة،  األنتيـل  الربيطانيـة، وجـزر  مـان 

مثـل  أخـرى  ومـدن  ودول  كاميـان،  وجزيـرة 

وديب،  وقـربص،  وبـروت،  كوسـتاريكا، 

وهونـغ  ومالطـا،  طـارق،  وجبـل  والبحريـن، 

وليبريـا،  وماليزيـا،  وسـنغافورة،  كونـغ، 

وأنغـوال وغرهـا".

ويقـدر عـدد املـاذات الريبية بأكـرث من 50 

منطقـة يف العامل، وتحضن قرابـة 10 تريليون 

دوالر مـن األصـول املالية وفيها أكـرث من 400 

مؤسسـة مرفيـة تقـدم خدماتها للفاسـدين، 

ومسـجل فيهـا نحو مليـوين رشكة.

زعيمان خليجيان إلى جانب مخلوف 
في أوراق بنما 

طالـت أوراق بنـام وعددهـا حـوايل 11.5 

مليـون وثيقـة، أسـامء مقربة مـن الرئيس 

الـروىس فادميـر بوتـن، وأحـد أقربـاء 

املـرى  الرئيـس  ونجـل  املغـرب،  ملـك 

األسـبق حسـنى مبـارك، وامللك السـعودي 

سـلامن بن عبـد العزيز، ورئيـس اإلمارات 

خليفـة بن زايـد، ورامي وحافـظ مخلوف، 

رئيـس  والـد  كامـرون  دونالـد  ويـان 

كامـرون  ديفيـد  الربيطـاين  الـوزراء 

الحكومـة  ورئيـس   ،2010 عـام  املتـوىف 

رئيـس  أرسة  مـن  وأفـراد  الباكسـتانية، 

أذربيجـان، وابنة رئيـس الـوزراء الصينى 

السـابق، ونجـل الرئيـس السـابق يف دولة 

غانـا، ونجـل رئيـس وزراء ماليزيـا، وأحد 

مـن  ومقربـن  املكسـيك،  رئيـس  أقربـاء 

رئيس سـاحل العاج السـابق، وابن شـقيق 

ملـك  وشـقيقة  أفريقيـا،  جنـوب  رئيـس 

األرجنتينـى  للرئيـس  ومسـاعد  إسـبانيا، 

الشـهر  القـدم  كـرة  والعـب  السـابق، 

باتينـي. وميشـيل  ميـي،  ليونيـل 

بيانـات  عـىل  املرسبـة  األوراق  وتحتـوي   

تتعلـق بعمليـات ماليـة ألكرث مـن 214 ألف 

رشكـة )offshore(  يف أكرث مـن 200 دولة 

العامل. ومنطقـة حـول 

ورصـدت أبرز عرش رشكات، سـّهلت عمليات 

بطـرق  لعمائهـا  الرائـب  مـن  التهـرب 

غـر رشعيـة، وهـي رشكـة جـزر فرجـن 

الكاريبـي،  البحـر  مبنطقـة  الربيطانيـة 

ورشكـة بنـام ىف أمريـكا الوسـطى، وجزر 

الباهامـا ىف البحر الكاريبي، وجزر سيشـل 

ىف املحيـط الهنـدي وغرهـا.

للمحققـن  الـدويل  االتحـاد  مديـر 

لهيئـة  قـال  رايـي،  جـرارد  الصحافيـن، 

"الوثائـق  إّن   BBC الربيطانيـة  اإلذاعـة 

تغطـي األعـامل اليوميـة يف رشكة موسـاك 

فونسـيكا خـال األربعـن عاًمـا املاضية".

وأضـاف "أعتقـد أن الترسيـب قـد يصبـح 

)األنشـطة(  عـامل  يتلقاهـا  لطمـة  أكـرب 

حجـم  بسـبب  شـور(  )األوف  الخـارج  يف 

الوثائـق".

يصـف الكثـرون أوراق بينـام بأنهـا أكـرب 

ترسيـب بعـد وثائـق ويكيليكـس والربـة 

األبـرز للصحافـة االسـتقصائية، ألنها ربطت 

الترسيبـات بإنجـاز تحقيقـات اسـتقصائية 

أنجزهـا صحفيـون عـرب وأجانب مبشـاركة 

أكرث مـن 100 وسـيلة إعامية عامليـة، أثبتت 

تورط شـخصيات حكومية وبارزة يف قضايا 

غسـيل أمـوال وفسـاد ومتويل حمـات غر 

مرشوعـة، منهـا مـا كشـفه تحقيـق لجريدة 

العـريب الجديـد عـن قيـام مجموعـة عبـد 

الكريـم يف سـوريا بتقديـم خدمـات لصالح 

النظـام السـوري، فقد زورت عقـوًدا وبيانات 

للشـحن واسـتخدمت سـفًنا وغّرت وجهات 

سـرها، وفـق الخزانـة األمريكية. 

وينظـر إىل وثائـق بنـام عـىل أنهـا دليـل 

ومستمسـك قانـوين ميكـن األخذ بـه لجهة 

السـعي مـن أجـل اسـرداد األمـوال املخبأة 

يف املـاذات الريبيـة والعائـدة لعائـات 

مخلـوف والتي ميكـن أن تعود يوًمـا ما إىل 

السوري. الشـعب 

قبـل النقابـة يف الفـرة األخـرة عـىل 

قوله. حـد 

ولـن يكـون لرفـع أجـرة الطبيـب تأثر 

بحسـب  ألنـه  املواطنـن،  عـىل  كبـر 

دراسـة النقابة فـإن التسـعرة الجديدة 

عادلـة بـن املواطـن والطبيـب، معتربًا 

بالظـروف  أيًضـا  يتأثـرون  األطبـاء  أن 

املعيشـية الصعبـة التي يعيشـها معظم 

املواطنـن.

مـع  تزامـن  األطبـاء  "كشـفية"  رفـع 

إحصـاء عـدد األطبـاء السـورين الذين 

غادروا البـاد نتيجة األحداث، فبحسـب 

نقيـب األطبـاء فإن سـبعة آالف طبيـب 

سـوري غـادروا البـاد مـن أصـل 33 

ألـف طبيـب مسـجلن يف نقابـة أطباء 

سـوريا بنسـبة %20. مشـرًا إىل أنـه 

1000 طبيـب  أكـرث مـن  متـت عـودة 

سـوري يف الفـرة األخـرة.

دون  البـاد  يف  األحـداث  وباسـتمرار 

وجـود بارقـة أمـل عـىل نهايتهـا، تزداد 

واألدمغـة  العقـول  هجـرة  خطـورة 

وأصحاب الشـهادات العليا، والتي تعرف 

لحيـاة  طلبًـا  الهجـرة،  أنـواع  بأخطـر 

أفضـل حيث تتوفـر لهم إمكانيـات عالية 

ومسـتوى معيـي مرتفـع بعيـًدا عـن 

ويـات الحـرب ونظـام األسـد.

فضائح بنما هي 
فضائح بالنسبة 

للمواطن العادي 
الذي يتم نهبه ولم 

يكن يعلم عنها 
شيًئا بينما هي 

جزء من ممارسة 
عادية ضمن نظام 

عالمي محكم 
صممه ونفذه 

ويحيمه األقوياء 
المتحكمون 

بهذا العالم من 
رجال مال ورجال 

سياسة في 
خدمة رجال المال

اقتصاد

7000

33000

طبيب 
غادروا 
البالد

المسجلين 
في نقابة 

األطباء
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هنا الحلبي - عنب بلدي

الســورية  املــرأة  أن  الغــرب  "يعتقــد 

ــأردت أن  ــا، ف ــة يف بيته ــة ومنزوي منغلق

ــخصيتها"،  ــن ش ــر م ــب اآلخ ــروا الجان ي

ــة  ــاين، الاجئ ــع آراء جرم ــا دف ــذا م ه

ــة  ــيس منظم ــدا، لتأس ــورية يف هولن الس

خاصــة باملــرأة الســورية، تهــدف إلظهــار 

حقيقتهــا ومســاعدتها عــىل االندمــاج يف 

ــد. ــا الجدي مجتمعه

ــهادة  ــل ش ــي تحم ــاين، الت ــول جرم وتق

الدكتــوراه يف اللغــة العربيــة مــن جامعــة 

املنظمــة  هيكليــة  "وضعــت  دمشــق، 

لتحقيــق أربعــة أهــداف، أهمهــا تعريــف 

الهولنديــات بثقافــة املــرأة الســورية، مــن 

خــال مامرســة نشــاطاتها، مــع التمســك 

ــظ". ــا املحاف ــة مجتمعن بخصوصي

هولنديـة،  سـورية  نسـائية  "جلسـات 

مارسـت فيهـا املـرأة السـورية العزف عىل 

فيهـا  وألقـت  املوسـيقية،  اآلالت  مختلـف 

الشـعر، وروت القصـة القصـرة"، كانـت 

شـيئًا مـن صلب عمـل املنظمة التـي تحمل 

هولنـدا"،  يف  السـوريات  "النسـاء  اسـم 

النشـاطات  هـذه  أن  جرمـاين  وتضيـف 

ترجـم أيًضـا للغـة الهولنديـة.

القضاء على "المخاوف الدينية"
أهميـة  الدينـي  الجانـب  املنظمـة  وأولـت 

كبـرة، بسـبب االعتقـادات الخاطئـة لدى 

كل مـن الطرفـن تجـاه ديـن اآلخـر، برأي 

املجتمـع  "لـدى  تقـول  التـي  الجرمـاين، 

السـوري اعتقاد بـأن كل الـدول األوروبية 

السـورين  ديـن  تغيـر  هاجـس  لديهـا 

وجـود  أنكـر  "ال  موضحـًة  للمسـيحية"، 

الجانـب التبشـري للمسـيحية، ولكن أريد 

ليـس هاجـس  أنـه  للسـورين  التوضيـح 

بأكملـه". املجتمـع 

للديـن  األوروبيـن  كافـة  "اعتنـاق 

اإلسـامي، ليس هـدف السـورين أيًضا"، 

وعليه تحـاول آراء إيصال فكـرة أن "الدول 

تكفـل  دميوقراطيـة  دول  هـي  األوروبيـة 

الحريـة الدينية، حتى يحـرم كا الجانبن 

ديـن اآلخـر، ويحـرم طقوسـهم وأديانهم 

كحالـة اجتامعيـة".

تنمية الثقافة السياسية لدى المرأة 
السورية

ــامت  ــوٌد للمنظ ــوريا وج ــن يف س مل يك

املــرأة  تتعلــم  ومل  املدنيــة،  األهليــة 

ــية،  ــاة السياس ــة الحي ــورية مامرس الس

ــزب  ــل ح ــن قب ــرة م ــت محتك ــي كان الت

االتحــاد  عــىل  ومقتــرة  البعــث، 

النســايئ.

أن  السـوريات  تعلـم  أن  الجرمـاين  أرادت 

اجتامعيـة  منظـامت  تأسـيس  بإمكانهـن 

تعمـل عـىل متكـن املـرأة، وأن بإمكانهـن 

أيًضا تأسـيس أحزاب جديـدة والدخول يف 

الربملـان بعـد حصولهـن عىل الجنسـية.

ويف هـذا الصـدد تقـول "سـعيت لتعليـم 

املـرأة السـورية كيف تعيـش الدميوقراطية 

 يتهجمن على ناشطاٍت حذرن منه
ٌ

أمهات

الزواج المبكر.. بين "الحاجة" إليه 
ومحاوالت المنظمات الحقوقية الحد منه

“الغرب يعتقد أن المرأة السورية منغلقة، 
والسوريون يعتقدون أن الدول األوروبية تريد 

تغيير دينهم"

منظمة سورية في 
هولندا لتخفيف 

“المخاوف الدينية" 
وتنمية الثقافة السياسية

جودي سالم - بيروت

تحـّذر املنظـامت الدوليـة والحقوقيـة من 

الحـد  ورضورة  املبكـر  الـزواج  ظاهـرة 

منهـا، خصوًصا بـن الاجئن السـورين 

لكـن  النسـاء،  الحـرب واسـتغال  بسـبب 

هـل تراعـي هـذه املنظـامت الواقـع الـذي 

يكمـن وراء انتشـار الظاهرة، وهـل تبحث 

يف أسـبابها وثقافـة ضحاياهـا وهويتهـم 

سـبيل  يف  ناجعـة  طـرق  إىل  لتصـل 

إنهائهـا؟

“عندمـا يكـرث الدمـار والدماء يزيـد الحب 

والغـرام، وكـام قيـل: يف زمـن الحـروب 

تقـول  الحـب"،  ويشـتد  املـوت  يشـتد 

املدرّسـة حنـان، التـي تقـوم عـىل تعليـم 

الفتيـات السـوريات يف البقـاع اللبنـاين، 

مضيفـًة أنه “عندمـا ال يسـتوعب املجتمع، 

مبـا يحملـه مـن عـادات وتقاليـد، حاجات 

واألحاسـيس،  العواطـف  إىل  اإلنسـان 

الحـرب  فـإن أكـرث مـن يُظلـم يف وقـت 

هـم النسـاء، فالرجـل ميكنـه التعبـر عن 

حاجتـه للمشـاعر والجنـس، بينـام يحـرُم 

ذلـك عىل املـرأة ويعـاب عليها، ألنـه خارج 

عليه". تربـت  مـا 

الفتاة تتعرف على الشباب
في سن مبكرة

التواصل  وسائل  استخدام  ازدياد  ومع 

أمام  عائًقا  املسافات  تعد  مل  االجتامعي، 

الحب، ومل تعد الفتاة بحاجة ألن تضع نفسها 

والخشية  الطريق  يف  شاب  مقابلة  مبخاطر 

التي  حنان،  بحسب  أقرباؤها،  يراها  أن  من 

يف  عاًما   17 تبلغ  الفتاة  “كانت  توضح 

تقابل  ومل  سوريا،  يف  املحافظة  املجتمعات 

يف  تتعرف  اليوم  لكنها  حياتها،  يف  شبابًا 

سن الـ 13 عىل أكرث من شاب عرب الفيسبوك 

وواتس أب، وتقع يف الحب أكرث من مرة".

املجتمـع  منظـامت  سـلوك  حنـان  تنتقـد 

املـدين تجـاه القضيـة، إذ تركـز دامئًـا عىل 

فيـام  النظـر  دون  املبكـر  الـزواج  قضيـة 

وراءهـا مـن مأسـاة ومعانـاة، وتقـول “أال 

يفكـرون حًقـا بهـذا الزمـن الخطـر الـذي 

تعيش فيـه الفتيـات دون خـربة يف الحياة، 

وميكن ألي شـاب اللعب عليهن بسـهولة، ما 

أراه رضوريًـا هـو تأهيلـّن ليكن مسـتقات 

عاطفيًـا وواثقـات بأنفسـهن أكـرث مـن أن 

نـرشح لهـن أخطـار الـزواج املبكـر عـىل 

صحتهـن، خصوًصـا أنهـن رأيـن أمهاتهـن 

اللوايت تزوجـن مبكرًا وهـن بصحة جيدة".

أمهاٌت يتهجمن على ناشطاٍت حذرن 
من الزواج المبكر

املدين  املجتمع  منظامت  سلوك  حنان  تنتقد 

قضية  عىل  دامئًا  تركز  إذ  القضية،  تجاه 

من  وراءها  فيام  النظر  دون  املبكر  الزواج 

مأساة ومعاناة، وتقول “أال يفكرون حًقا بهذا 

الزمن الخطر الذي تعيش فيه الفتيات دون 

اللعب  شاب  ألي  وميكن  الحياة،  يف  خربة 

تأهيلّن  أراه رضوريًا هو  ما  عليهن بسهولة، 

بأنفسهن  وواثقات  عاطفيًا  مستقات  ليكن 

أكرث من أن نرشح لهن أخطار الزواج املبكر 

عىل صحتهن، خصوًصا أنهن رأين أمهاتهن 

اللوايت تزوجن مبكرًا وهن بصحة جيدة".

الـزواج  أرضار  عـن  محـارضة  وخـال 

املبكـر يف مدرسـة “مـاال" يف بـر إلياس 

البقاعيـة، تهّجمـت األمهـات عىل ناشـطات 

جـًدا  مسـتاءات  وكـن  املحـارضة،  نظمـن 

ومنعـن بناتهـن مـن حضـور أي محارضة 

مـن هذا النوع، بحسـب منال زيـد، املوظفة 

يف منظمة “النسـاء اآلن من أجـل التنمية"، 

والتـي كانـت عضـًوا يف الفريـق.

حكايا الزواج تخترق الطفولة.. 
والشباب يبحثون

نـور، اسـم وهمـي لفتـاة مخطوبـة عمرها 

مدرسـة  يف  تعليمهـا  وتتابـع  عاًمـا،   16

البقـاع،  يف  السـورية  الصغـر"  “العـامل 

أتوقـف  ولـن  تعليمـي  “سـأتابع  وتقـول 

حتـى لـو كنـت مخطوبـة، وسـأتزوج بعد 

الفتـاة املفعمـة بالحيـاة  عـام". وتضيـف 

“مل يجـربين أهـي عـىل الخطوبـة ولكني 

كنـت راغبًة جـًدا بهـذا، ألنني كنـت بحاجة 

باألمـان". وللشـعور  للعاطفـة 

ــد  ــا بع ــع والدته ــدة م ــور وحي ــش ن تعي

“استشــهاد" والدهــا يف ســوريا، وترفــض 

ذكــر اســمها الريــح ملــا قــد يســببه ذلــك 

مــن إحــراج لهــا، وتؤكــد “ارتبطت بالشــاب 

الــذي اخرتــه أنــا وأهــي، وأظــن أن الفتــاة 

ــا أصبحــت اليــوم  الســورية بعمــر 16 عاًم

ناضجــة بســبب الحــرب التــي أعطتهــا أكرث 

مــن عمرهــا، فجميــع صديقايت يف املدرســة 

يتمنــن الخطبــة أو الــزواج".

حسـام، شـاب سـوري يعيـش يف املنطقة، 

“أغلـب  تلكـؤ،  ودون  براحـة  يعتـرب، 

الشـباب يفكـرون بخطبـة الفتـاة الصغرة 

بعمـر الـ 16 و 15، ألنها أقل اشـراطًا، كام 

يتأكـدون بذلك أنهـا مل تتعرف عـىل مليون 

شـخص عرب مواقـع التواصـل االجتامعي"، 

تعبره. بحسـب 

التفكـر  هـذا  إن  “سـيقولون  ويضيـف 

رشقـي، طبًعـا رشقـي ألننـي مـن املـرشق 

وال أرى أن هـذا التفكـر يعيبنـي، وإذا كان 

العـامل حًقا حريًصـا علينا فليحـرم ثقافتنا 

وعاداتنـا قليـًا".

أرملة بعمر 13 عاًما
يف نفس املدرسـة، تـداوم طفلـة عمرها 13 

عاًمـا، هـي يف الحقيقة “أرملـة" رغم صغر 

سـنها، أحرتهـا أمهـا وسـط تكتٍم شـديٍد 

“ال أفهم كيف تفكر هذه المنظمات، ماذا أفعل بأربع بنات يجلسن طوال اليوم في الخيمة دون علم أو تدريس أو عمل، طبًعا 
الزواج لهن أفضل من هذه الحياة"، تقول أم مصعب، الالجئة السورية في لبنان، عند إبداء رأيها بأضرار ظاهرة الزواج المبكر، مطالبًة 

المنظمات المعنية بـ “تأمين البديل للفتيات، إن كانت تحرص حًقا عليهن"، مضيفًة “لسنا بحاجة لمن يعلمنا مصلحة بناتنا".

)AP( 2014 ،طفلة سورية في مخيم الزعتري

www.enabbaladi.org/archives/73163
www.enabbaladi.org/archives/73162
www.enabbaladi.org/archives/73163
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حسن مطلق - عنب بلدي

 ،"Moon in the Skype فـاز فيلـم "قمـر يف سـكايب

للمخـرج السـوري، غطفان غنـوم، بجائـزة أفضل فيلم 

لألفـام  العاملـي  هوليـوود  مهرجـان  خـال  وثائقـي 

غنـوم  يتسـلم  أن  املقـرر  ومـن  املسـتقلة،  الوثائقيـة 

جائزتـه يف مدينـة لوس أنجلـوس األمريكيـة، حزيران 

. ملقبل ا

وصـّور غنـوم الفيلـم يف عدة بلـدان، من بينها سـوريا 

واليونـان وفنلنـدا، واسـتغرقت عملياتـه الفنيـة قرابـة 

عـام، ويتضمن سلسـلة مـن اللقاءات مـع الجئن خابت 

آمالهـم يف الوصـول إىل أوروبا، ضمـن قالب قصي، 

فيام يجسـد ببعض مشـاهده قصص أشـخاص وصلوا 

فعـًا إىل االتحـاد األورويب وبـدأوا التأقلم مـع واقعهم 

الجديد.

الفيلم نموذج حقيقي للسينما المستقلة
عنـب بلدي تحدثـت إىل غنـوم، وأوضح أنـه تلقى خرب 

ترشـيح فيلمه للمنافسـة قبل فرة، مشـرًا إىل استامه 

التكريـم  نيسـان، لحضـور حفـل   2 السـبت   دعـوة، 

فنلنـدا،  إىل  إرسـالها  أو  أمريـكا  الجائـزة يف  وتسـلم 

الشـخصية. رغبته  حسـب 

عـىل  للحصـول  الحـايل  الوقـت  يف  غنـوم  ويسـعى 

الفيـزا، والذهاب إىل أمريكا، وعرّب عن سـعادته مشـرًا 

إىل أن "شـعور أي مخـرج عـىل الصعيـد الشـخي 

السـعادة، واألهـم هـو تسـليط الضـوء عـىل العمل من 

الجوائز". هـذه  خـال 

مـدة الفيلـم سـاعة وخمـس دقائـق، واعترب غنـوم أنه 

منـوذج حقيقـي ملا ميكن تسـميته بالسـينام املسـتقلة، 

مـن حيـث ضآلـة تكاليفـه اإلنتاجيـة التـي ال تتجـاوز 

الــ 500 يـورو، إضافـة إىل أنـه يـأيت ضمـن رؤيـة 

شـخصية، ملـا يجـري مـن مـآٍس يف البحـر األبيـض 

املتوسـط، مـع تدفـق موجـات الهجـرة إىل أوروبـا.

ووجـه املخرج السـوري مـن منرب عنـب بلدي، رسـالة 

إىل كل سـوري هـاٍو يف مجـال اإلخـراج السـيناميئ، 

معتـربًا أن السـينام تحمـل قضايـا كبـرة، “وعندمـا 

عمـل  لصناعـة  الحقيقـي  الهاجـس  اإلنسـان  يحمـل 

جيـد، لن يقـف يف طريقـه أي عائـق، وإن كان اإلخراج 

السـيناميئ يتطلـب إمكانيـات ماديـة كبـرة".

الفوز "من ثمار الثورة"
وعلّـق عىل فـوز الفيلم بالجائـزة عدد من الشـخصيات 

واملعـارض  املفكـر  بينهـم  مـن  املعروفـة،  السـورية 

السـوري، برهان غليون، وكتب عىل صفحته الشـخصية 

يف فيسـبوك، "االعـراف بإبداعـات السـورين، الذين 

حـاول نظـام األسـد دفنهـم أحيـاء يف سـوريا التـي 

حولهـا إىل مقـربة، لـن تتوقـف بعـد اليوم".

وعـرب غليون عـن إعجابـه باملخرج السـوري الفتًا "هذه 

بعض مثـار الثـورة وإبداعـات الحريـة أيًضـا"، مردفًا 

"تحيـة لغطفـان غنوم عىل الهديـة التي قدمها لشـعبه 

املأسـاة واملحنة". يف زمن 

تسـلم غنـوم مؤخرًا منصـب مدير املهرجان السـيناميئ 

يف  يعقـد  الـذي  فنلنـدا،  يف  الـدويل  االسـكندنايف 

أيلـول مـن كل عـام، وهـو عضـو نقابـة السـينامئين 

الفنلنديـن، ويطمـح إليصـال صـوت املأسـاة العظمى 

التـي يتعـرض لهـا الشـعب السـوري بطريقـة يتقبلها 

العـامل الحـر، وهو مـا يتمثل بالفـن، عىل حـد وصفه.

غطفـان رضوان غنوم مـن مواليد حمـص 1976 درس 

اإلخراج السـيناميئ وتخرج مـن األكادميية السـينامئية 

مولدافيـا  جمهوريـة  يف  البريـة  السـمعية  للفنـون 

مـن  املـايض  العـام  وانتهـى   ،2006 عـام  الشـعبية 

تصويـر فيلمـه الـروايئ “وجـوه" يف فنلندا، وشـارك 

فيـه عدد مـن السـورين.

عـاد غنـوم إىل دمشـق بعـد تخرجـه، وبقـي يف أول 

سـنتن مـن الثورة السـورية، ثم صـور فيلمـه الوثائقي 

األول "بورتريـه مدينـة ثائـرة"، يف مدينـة القصر أثناء 

حصارهـا وقبـل اقتحامهـا مـن قبـل عنارص حـزب الله 

اللبناين وقوات األسـد، حزيـران 2013، كـام صور فيلم 

"بوردينـغ"، عن املهجرين وشـارك يف عـدة مهرجانات.

غطفان غنوم..
مخرج سوري يفوز بجائزة أفضل وثائقي في هوليوود

عـىل قصتهـا ومطالب بــ “عـدم فضحها"، 

وتقـول األم “زوجـت ابنتـي وهـي يف الثانية 

عـرشة من عمرها، لشـاب يف الجيش الحر يف 

منطقتنـا، لكنه استشـهد بعد عـام وترملت".

هربـت األم والفتـاة بعدهـا إىل لبنـان وكانت 

املرحلـة،  الطفلـة منهـارة يف هـذه  نفسـية 

وتضيف األم “سـجلتها يف املدرسـة وأخربت 

عـىل  التكتـم  وطلبـت  بوضعهـا  اإلدارة 

الحادثـة، وهـي اآلن متـارس طفولتهـا مـن 

املدرسـة". جديـد وسـعيدة بالذهـاب إىل 

يقول عبـد الهـادي، مدير املدرسـة، إن الفتاة 

تصديـق  الصعـب  ومـن  صغـرة  ماتـزال 

وضعهـا،  يراعـي  أنـه  مؤكـًدا  أرملـة،  أنهـا 

وأنـه سـعيد جـًدا عندمـا يراهـا تركـض مع 

صديقاتهـا وتلعـب معهـم وتحمـل حقيبتها 

عـىل ظهرهـا".

“أنـا نادمـة جـًدا"، تقـول األم لعنـب بلدي، 

يف  ابنتـي  وجـود  لـوال  “لكـن  مسـتدركًة 

الظـروف  دفعتنـي  رمبـا  حاليًـا،  املدرسـة 

أخـرى". مـرة  لتزويجهـا  عليهـا  وخـويف 

ما الحلول إذن؟
املرشـدة رابعـة القـادري تقـول إنـه “مـن 

الغبـاء أن تتجاهـل املنظـامت ثقافة الشـعب 

السـوري وهويتـه الدينيـة عندمـا تضـع أي 

برامـج لتطبيقهـا"، معتـربًة أنـه مـن “غـر 

الطبيعـي أن يكـون العمـل عـىل الحـد مـن 

ظاهـرة الـزواج املبكـر هـو األولويـة مع كل 

هـذه املـآيس التـي منـر بها".

لكنهـا  للظاهـرة،  رفضهـا  املرشـدة  وتؤكـد 

تقول “متـر عي بعـض الحـاالت والقصص 

املؤملة، وأتوقـع أنني سـأترف مثل األمهات 

لـو كنـت مكانهن".

وتوافـق املعلّمـة مـاك، يف مدرسـة “العامل 

الصغـر"، رأي القـادري وتضيـف “أتوقـع 

الديـن  علـامء  يحـث  أن  األفضـل  مـن  أنـه 

أهـل الفتاة عـىل الحـرص وتأمـن حقوقها، 

خصوًصـا وأن أغلـب الحـاالت ترغـب الفتاة 

فيها بالـزواج وال تكون مجـربة من األهايل".

“أعـرف العديـد مـن الفتيات السـوريات وأنا 

قريبـة منهـن، غالبيتهـم يتمنون أن يعيشـوا 

الحـب وأن يتزوجـوا، وعندمـا يجـد األهـل 

بناتهن هكـذا ومع كل االنفتـاح، يتمنون حًقا 

أن يتزوجـن خوفًـا عليهـن من االنحـراف أو 

مـن سـلوك طريق خطـر، ووقتها سـتضيع 

حياتهن". كل  فيـه 

ال ميكـن الحصول عـىل إحصائيـات تقريبية 

سـّن  يف  تزوجـن  الـايت  الفتيـات  لعـدد 

مبكـرة يف لبنـان، ألكـرث مـن سـبب، أبرزها 

التوجـه إىل كتـاب الشـيخ وغياب التسـجيل 

الرسـمي يف املؤسسـات الحكوميـة، لكن يف 

مدرسـة كــ “العـامل الصغـر"، يوجـد 15 

فتـاة مخطوبـة مـن بـن 120 دون الــ 18 

عمرهن. مـن 

ويطالـب من اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهم، 

بالنظـر إىل األسـباب التـي تعتـرب مسـؤولة 

ال  بينـام  وتضخمهـا،  الظاهـرة  نشـوء  عـن 

يعتـرب معظـم األهـايل الاجئن أنها مسـألة 

سـيئة، ويهملون النظـر لتداعياتها عىل األرسة 

مقارنـة بالظـروف التـي يعيشـونها حاليًا.

السياسـية، ومـا هـو مفهـوم حريـة التعبر 

ضمن منظومـة املسـؤولية، وكيفيـة التعامل 

أن  إىل  مشـرًة  واملنظـامت"،  األحـزاب  مـع 

بعـض تلـك األحـزاب واملنظـامت الهولنديـة 

سـاهمت يف ترسـيخ هذه املفاهيـم من خال 

وتعليمهـا  املنظمـة،  الجتامعـات  حضورهـا 

السـوريات. للنسـاء  إياها 

ومـن حـق السـوريات التخطيـط ملشـاريع 

تجاريـة متكنهـم مـن املسـاهمة يف إعالـة 

ملسـاعدتهن  املنظمـة  وسـعت  عائاتهـن، 

أهدافهـن  تحقـق  مبشـاريع  التفكـر  يف 

ودراسـة  لهـا  والتخطيـط  وطموحاتهـن، 

الواقـع. أرض  عـىل  تنفيذهـا  إمكانيـة 

التـي  األوروبيـة  الـدول  هاجـس  يبقـى 

تسـتقبل الاجئـن السـورين، هـو إمكانية 

املجتمعـات،  بهـذه  اندماجهـم  تحقيـق 

للوصـول إىل التعايـش الحقيقـي يف البنية 

الجديـدة للمجتمـع، خصوًصـا فيـام يتعلق 

بنسـاء خرجـن مـن الحـرب ليبـدأن حيـاًة 

جديـدة مـن ال يشء.

بمشاركة مديرية الصحة في الحكومة المؤقتة

"ساعدني ألشفى"..
تعود لمواجهة المخدرات في حلب

عنب بلدي - حلب 

نبنــي  بيــد  "يــًدا   تحــت شــعار 

مجتمًعــا نظيًفــا مــن املخــدرات"، 

انطلقــت مطلــع نيســان الجــاري، 

حملــة "ســاعدين ألشــفى"، وهــي 

الثانيــة مــن نوعهــا يف حلــب، ونظــم 

ــة  ــارضة توعوي ــا مح ــون عليه القامئ

ــدرات،  ــر وأرضار املخ ــف بخط للتعري

االثنــن 4 نيســان.

محمد كحيـل، املكنـى بـ"أبـو جعفر"، 

يف  الرشعيـة  الطبابـة  مديـر  وهـو 

محافظـة حلـب ومديـر الحملـة، أوضح 

لعنـب بلدي أنهـا تهـدف إىل "وقف مد 

وزحـف املخـدرات إىل املناطـق املحررة 

التي يسـعى النظـام إلغراقها بهـا لقتل 

اإلنسـان وإنسـانيته".

املقبـل،  أيـار  مطلـع  الحملـة  وتنتهـي 

أبرزهـا  نشـاطات،  عـدة  وتتضمـن 

نـدوات توعوية وملصقات يف الشـوارع 

وعـىل الجـدران، إضافـة إىل مطويـات 

املشـاة،  عـىل  تـوزع  )بروشـورات( 

والفتات طرقية يف الشـوارع الرئيسـية، 

تظهـر اآلثـار الضـارة للمخـدرات، وفق 

كحيـل.

الحملة تستهدف الجميع حتى 
العسكريين

املواطنـن  كافـة  الحملـة  وتسـتهدف 

يف املناطـق املحـررة وطلبـة املـدارس، 

وسـن الشـباب بشـكل خـاص، إضافـة 

إىل العسـكرين عـىل الجبهـات، وفـق 

مديرهـا.

جـود أقـرع، ناشـطة يف الحملـة، قالت 

الحـايل  الوقـت  يف  تـأيت  الحملـة  إن 

للمخـدرات  النظـام  ترويـج  "بسـبب 

املحـررة"،  املناطـق  يف  كبـر  بشـكل 

املـدارس  ستشـمل  أنهـا  مضيفـًة 

واملؤسسـات والجمعيـات، "وسنسـتمر 

لننـال الثمرة التـي انطلقنا مـن أجلها".

ندوة توعوية في مجلس مدينة 
حلب 

مبشـاركة  انطلقـت  الحملـة  فعاليـات 

هيئـة املحامـن األحـرار ومديرية صحة 

حلـب، وبالتعـاون مـع جمعيـة "أحرار 

املظلومـن"،  سـجن تدمـر" و"نـرة 

إضافة إىل مؤسسـة "عثـامن بن عفان" 

"جـود"  وجمعيـة  العامليـة،  التنمويـة 

. ية لخر ا

ضمـن  توعويـة  نـدوة  أول  وعقـدت 

مدينـة  مجلـس  مقـر  داخـل  الحملـة، 

حلـب، وبحضـور كافـة الفعاليـات يف 

املناطـق املحـررة، إذ حـارض عـدد مـن 

الرشعين كالشـيخ عبـد القـادر فّاس، 

املنحـى  ومحمـد حـاق، وتحدثـا عـن 

األخاقـي والدينـي لتحريـم املخـدرات 

واملسـكرات.

مديـر بنك الـدم وممثل مديريـة الصحة 

عبـد  الدكتـور  املؤقتـة،  الحكومـة  يف 

اآلثـار  عـن  حـارض  درويـش،  الـرزاق 

لعنـب  وأوضـح  للمخـدرات،  السـلبية 

بلـدي أن "الخـوف األسـايس يف الوقت 

الراهـن يكمـن يف اإلدمان بسـبب سـوء 

اسـتعامل األدويـة بـدون رقابـة طبية، 

املناطـق  يف  الطبيـة  الكفـاءات  وقلـة 

املحـررة".

واعتــرب درويــش أن مــا ســبق، ســبب 

ــي  ــل الطب ــن الحق ــرات يف كل م ثغ

والقضــايئ واألمنــي، مشــرًا إىل أن 

ــي  ــع باق ــاون م ــة بالتع ــة املديري مهم

املشــاركن يف الحملــة، "ضبــط األمــر 

مــن خــال التوعيــة عــىل كافــة 

ــة  ــل املديري ــام تعم ــتويات"، بين املس

ــة  ــة الدوائي ــة الرقاب ــال هيئ ــن خ م

ــة  ــا يف مرحل ــتمر دوره ــا، ويس فيه

مؤسســاتها  خــال  مــن  العــاج، 

التــي تنتــرش يف حلــب وترعــى أمــور 

ــش. ــق دروي ــا، وف ــن حاليً املدمن

قشــقش،  املنعــم  عبــد  املحامــي 

تحــدث خــال النــدوة التوعويــة، 

ــن  ــال مدم ــي تط ــات الت ــن العقوب ع

ــربًا  ــدرات، معت ــروج املخ ــر وم وتاج

ــوي  ــا تح ــاًم كونه ــة دوًرا مه أن للهيئ

ــن  ــن، الذي ــن املحام ــرًا م ــا كب تجمًع

ــؤون  ــاس بالش ــة الن ــون توعي يحاول

القانونيــة.

ولفــت قشــقش يف حديثــه لعنــب 

بلــدي، إىل رضورة تعريــف النــاس 

ــان  ــدرات، وبي ــار املخ ــات تج بعقوب

للمروجــن،  القانونيــة  األوضــاع 

ــام  ــاليب النظ ــف أس ــبيل كش "يف س

وطرقــه التــي يســتخدمها لنرشهــا يف 

املنطقــة".

وكانـت مدينـة حلـب وريفهـا شـهدت 

خـال ترشين الثـاين 2014، حملة ضد 

املخدرات تحت املسـمى ذاته، وسـاهمت 

حينهـا الطبابـة الرشعيـة لوحدهـا يف 

إنشـاء مصح صغر لعـاج املدمنن، إال 

أن املـرشوع مل يلـق الدعم الـكايف لذلك 

أوقـف العمـل به.
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تـم تصنيـع امليتفورمن للمـرة األوىل يف عـام 1920، 

ووجـد أنـه ناجـع يف خفـض سـكر الـدم، إال أن آليـة 

القـرن املـايض،  عملـه مل تعـرف إال يف خمسـينيات 

فقـد تبـن أن امليتفورمـن يعمل عىل خفـض جزيئات 

الـذي يسـمح لألنسـولن  الكبـد، األمـر  الدهـون يف 

بـأن يعمـل بشـكل أفضـل ويخفض مسـتويات سـكر 

الغلوكـوز يف الـدم، كـام أنه يخفـض إنتـاج الغلوكوز 

من خايـا الكبـد والكليتن، ويعـزز حساسـية الخايا 

لألنسـولن، إضافـة إىل أنـه يقلل امتصـاص الغلوكوز 

مـن جهـاز األمعـاء إىل الدم.

ولذلـك فهو يسـتخدم لعاج مـرىض داء السـكري من 

النمـط الثـاين الذيـن ماتزال لديهـم خايـا فعالة تفرز 

األنسـولن يف البنكريـاس، وبخاصـة مـن يعانون من 

السـمنة والبدانـة، ويعتقـد اليـوم أن امليتفورمـن هـو 

خافض سـكر الـدم األكـرث وصًفـا يف العامل.

كـام أنـه يسـتخدم لعـاج البدانـة، إذ إنه يسـاعد عىل 

فقـدان الـوزن بنفـس اآلليـة التـي يخفـض بهـا مـن 

ارتفـاع سـكر الـدم، ويسـتخدم أيًضا يف عاج النسـاء 

 ،)PCOS( املصابـات مبتازمة املبيض املتعدد الكيسـات

فقـد تبـن أن هـذا املرض يرافـق مبقاومة لألنسـولن 

وزيـادة مسـتوى السـكر يف الـدم، ويؤدي اسـتخدام 

امليتفورمـن إىل تحسـن الـدورة الشـهرية وتحسـن 

معـدل اإلباضة عنـد هؤالء النسـاء.

معلومات دوائية
يتوافـر ميتفورمـن يف الصيدليـات عىل شـكل حبوب 

)أقـراص وكبسـوالت( فموية بعيـارات متعـددة )500 

– 850 – 1000 ملـغ(، وكذلـك محلـول فمـوي )100 

االنتشـار،  قليـل  الفمـوي  املحلـول  أن  إال  ملغ/مـل(، 

وتؤخـذ الحبـوب مـع كـوب مـن املـاء، ويجـب بلعها 

ومراعـاة عـدم مضغها أو كرسهـا، ويفضـل أخذها مع 

الطعـام، وتبـدأ فعاليتهـا خال سـاعتن مـن تناولها.

الثـاين  النمـط  السـكري مـن  وهـو يعطـى ملـرىض 

بجرعـة 850 ملـغ مرة واحـدة يف اليـوم وحتى 3000 

ملـغ يف اليوم، مقسـمة عـىل دفعتن أو ثـاث دفعات، 

الطبيب. رأي  حسـب 

بينام يعطـى لعاج كيسـات املبيض والبدانـة بجرعات 

متصاعـدة، والتـي تبدأ بــ 500 ملغ يوميًـا لتصل إىل 

500 ملـغ ثاث مـرات يوميًـا تدريجيًا، وميكـن زيادة 

الجرعـة يف حالـة تََحّمل املـرأة لجرعات أعـىل قد تصل 

بالتدريـج إىل 1000 ملـغ ثـاث مـرات يوميًـا، وملـدة 

سـتة أشـهر، وإن تخفيـض الـوزن الحقيقـي ال يبدأ إال 

بعـد أربعة إىل سـتة أسـابيع من بـدء أخذ الـدواء.

تحذيرات
مينـع اسـتخدام ميتفورمـن إذا كان املريـض يعـاين 

من إحـدى الحـاالت التاليـة: حموضة الـدم، التجفاف، 

تنـاول املرشوبـات الكحوليـة، أمـراض الـكىل، أمراض 

الكبـد، النوبـة القلبيـة الحديثـة، الضعف الشـديد يف 

. لقلب ا

ال ينصـح باسـتخدامه أثناء الحمـل )فئة السـامة أثناء 

الحمـل ب(، ويفضـل االسـتعاضة عنـه باألنسـولن، 

وكذلـك ال ينصـح باسـتخدامه أثناء اإلرضـاع ألنه يفرز 

يف حليـب األم.

ال ينصـح باسـتخدامه للرضـع واألطفـال بعمـر أصغر 

من 12 سـنة.

يجـب إيقـاف ميتفورمـن ملـدة يومـن عنـد إجـراء 

السـينية. باألشـعة  الظليـل  التصويـر 

الجانبيـة  التأثـرات  بعـض  ميتفورمـن  يسـبب  قـد 

وأشـيعها اضطرابات الجهاز الهضمـي )آالم يف البطن، 

غثيـان أو قـيء، إسـهال، مـذاق غـر طبيعـي، ويف 

الغالـب يعود إىل طبيعته مـرة أخرى(، وقـد يؤدي إىل 

.B12 نقـص مسـتوى فيتامـن

عند اسـتخدامه رغـم وجود أحـد موانع االسـتخدام، أو 

عند أخـذه بجرعات مفرطة، قد يسـبب انخفاض سـكر 

الـدم، واألخطر هو تراكـم حمض اللـن )الاكتات( يف 

الـدم وحدوث الحـامض اللبني.

أخـرًا ننـوه إىل أن املؤسسـة العامـة للغـذاء والـدواء 

مل توافـق بعـد عـىل اسـتخدام ميتفورمـن لتخفيض 

الـوزن ألنهـا تحتاج العديد من الدراسـات قبـل املوافقة 

عليـه، خاصـة أن هناك دراسـات تقول إنـه ال يؤدي إىل 

انخفـاض ملحـوظ  بالـوزن وإمنـا يكـون لـه دور يف 

تثبيـت الـوزن أكرث مـن خفضه.

ما الذي تعرفه عن دواء

ميتفورمين؟

د. كريم مأمون

سـبب الثعلبـة غـر معـروف بالضبـط 

حتـى اآلن، ولكـن مـن املتفـق عليـه أن 

املناعـة  بجهـاز  عاقـة  املـرض  لهـذا 

الـذايت، وكذلـك تلعـب الحاالت النفسـية 

دوًرا مهـاًم يف إحداثـه، فالقلـق والتوتر 

العصبـي والضغـوط النفسـية تعترب من 

أهـم األسـباب التـي تـؤدي إىل حـدوث 

مـرض الثعلبـة، وهنـاك أسـباب وراثيـة 

قـد تشـكل %10 مـن الحـاالت، وكذلـك 

األكزميـا  حـاالت  يف  الثعلبـة  تظهـر 

الوراثية بكـرثة، وقد يكون للبـؤر العفنة 

وأمـراض األسـنان كالتسـوس والجيوب 

األنفيـة املزمنـة سـبب يف ظهـوره.

كيف يتظاهر المرض؟
غـر  عامـات  أو  أعـراض  أي  يوجـد  ال 

سـقوط الشـعر، والـذي غالبًا مـا يكون 

فجائيًـا خـال عـدة أيـام، بينـام يكـون 

املريـض بصحـة جيـدة وطبيعيـة.

والشـكل النموذجـي للثعلبـة هـي بقعـة 

الشـعر،  مـن  خاليـة  أكـرث،  أو  صغـرة 

مسـتديرة أو بيضويـة، وغالبًـا مـا يكون 

أو  الترسيـح،  عنـد  بالصدفـة  اكتشـافها 

عند صالـون الحاقـة أو رؤية أحـد أفراد 

الجلـد أسـفل هـذه  األرسة لهـا، ويبـدو 

البقـع طبيعيًـا ظاهريًـا عـىل السـطح، 

وعـادة مـا تكـون املنطقة املصابـة ناعمة 

بشـكل كبـر، وقـد يحـدث وخـز خفيف 

مـكان تسـاقط الشـعر، ويأخـذ الشـعر 

التعجـب  اإلصابـة شـكل عامـة  مـكان 

)!(، إذ يكـون أضيـق عـىل طـول ضفرة 

الشـعر قـرب القاعـدة، كـام أنه عند شـد 

البقعـة،  املوجـود عـىل حـواف  الشـعر 

ينفصـل بشـكل أسـهل مقارنـة باألجزاء 

البعيـدة عـن الرقعـة حيث يكون الشـعر 

مازال سـلياًم، وتكون البصيـات يف هذه 

املنطقـة مهاجمة مـن قبل جهـاز املناعة.

فـروة  اإلصابـة يف  تحـدث  مـا  وغالبًـا 

الـرأس واللحيـة، ولكن قـد تحدث يف أي 

جزء مشـعر من الجسـم، وميكـن ملناطق 

مختلفـة مـن الجلـد أن تُظهـر تسـاقط 

الشـعر وإعـادة منـوه يف نفـس الوقت، 

التسـاقط  إىل  الشـعر  مجمـل  ومييـل 

لفـرة قصـرة مـن الزمـن، مع تسـاقط 

يحـدث عـادة عـىل جانـب واحـد مـن 

فـروة الـرأس أكرث مـن الجهـة األخرى.

وقـد تكـون البقعة دائرية الشـكل مفردة 

ومبنطقـة محـددة بوسـط الـرأس مثًا، 

بالعـاج أرسع  الحـاالت تشـفى  وهـذه 

مـن غرهـا، وهنـاك نـوع آخـر يظهـر 

رشيـط  شـكل  عـىل  الـرأس  بأطـراف 

يحيـط به، ويسـمى هـذا النـوع “الحية 

أو الثعبـان"، وهـذه الحـاالت كثـرًا مـا 

تقـاوم العـاج، وهناك نوع ثالث تشـمل 

فيـه اإلصابة كل أجـزاء فروة الـرأس مع 

الرمـوش والحواجـب، ويسـمى بالثعلبة 

الكليـة، وهنـاك نـوع رابـع عبـارة عـن 

الجسـم، وهـذا هـو  تسـاقط كل شـعر 

العـام بالجسـم، ويصبـح فيهـا  النـوع 

املريـض بدون أي شـعر بفـروة الرأس ، 

وال الحواجـب وال الرمـوش وال األطـراف 

وهـذه  العانـة،  وال  اإلبطـن  تحـت  وال 

الحـاالت األخـرة يصعـب عاجهـا.

ومـن املاحـظ أيًضـا أنـه قـد يصاحـب 

وتكـون  األظافـر،  يف  تغـرات  الثعلبـة 

عىل شـكل نتـوءات منتظمـة الرتيب يف 

خطـوط عرضيـة أو طوليـة يف األظافر.

ما هي طرق عالج الثعلبة؟
يبـدأ العـاج دامئًـا بطأمنـة املريض بأن 

شـعره سـوف يعـود للنمـو مـن جديـد 

كـام كان، لكن االسـتجابة للعـاج ممكن 

أن تكـون رسيعة وقد تكـون بطيئة، وأن 

الثعلبة غـر معديـة لبقية أفـراد األرسة.

املرافقـة،  األمـراض  عـاج  ويجـب 

كاضطرابـات الغـدد الصـامء، وتسـوس 

والتهابـات  العفنـة،  والبـؤر  األسـنان، 

النظـر. واضطرابـات  الجيـوب، 

املوضعـي  العـاج  يتـم  مـا  وعـادة 

املهيجـة  املراهـم  بعـض  باسـتخدام 

)األنرثالـن أو قطـران الفحـم املوضعي( 

التـي تعمـل عـىل إيجـاد طفـح جلـدي 

بسـيط مـع احمـرار وحكـة يف منطقـة 

اإلصابـة، وهـذا يحفـز بصيات الشـعر 

عـىل النمـو، وهـي اآلليـة التـي يعمـل 

بها الثـوم حن يسـتخدم لعـاج الثعلبة 

لكـن يجـب عـدم  الشـعبي،  الطـب  يف 

اسـتخدامه ملـا قـد يكـون لـه مـن أثـر 

عكـي يف العـاج، كـام أنـه قـد يؤدي 

الشـعر. بصيـات  ضمـور  إىل 

وقد يفيـد اسـتخدام دواء مينوكسـوديل 

القلق يزيدها..الثعلبة
والتفاؤل يشفيها..

 إن مرض الثعلبة، أو الحاصة البقعية، من أكثر األمراض الجلدية شيوًعا وانتشاًرا، فهو يشكل 5-%7 من 
األمراض الجلدية المترددة على العيادات، وكثير من المرضى المصابين به يعانون من القلق والخوف والتوتر 

بسببه، فتجدهم يهرعون للعيادات محاولين إيجاد حل لمشكلتهم، وهذا القلق الذي ال داعي له يكون 
عائًقا أمام استجابة المريض للعالج، وقد يكون سبًبا لتفاقم المشكلة، فقد ثبت علمًيا أن العامل النفسي 
أهم العوامل المساعدة على ظهور المرض وانتشاره، فعلى المريض أن يتقبل حالته بهدوء وتفاؤل، إذ إن 

نسبة الشفاء جيدة، خصوًصا إذا كانت المساحة المصابة صغيرة أو متوسطة.

تهاني مهدي

مـن  بفطرتـه  اإلنسـان  ينمـو 

الداخـل إىل الخـارج مدفوًعـا بحـب 

االستكشـاف والتطـور، وميـر خالل 

الظـروف  فـرتة منـوه بالعديـد مـن 

التـي قـد تؤثـر بشـكل أو بآخـر عىل 

منوه السـوي يف طريقه إىل الرشـد. 

وحيـث إن النمـو السـوي يسـتدعي 

بتلبيـة  تقـوم  أرسة  ضمـن  نشـأته 

احتياجاتـه النفسـية والفيزيولوجية 

يف جـو مـن الحـب والتقبـل، فـإن 

حـدوث نكبات ومشـكالت يف حياته 

سـوف يـؤدي بالـرضورة إىل زعزعة 

النمو السـليم وإىل حدوث مشـكالت 

قـد تسـتمر معه مـدى الحيـاة ما مل 

يتـم التعامـل معهـا وعالجهـا.

قـد يقـول البعـض إن الحيـاة مليئـة 

واألحـداث  واملشـكالت  باملتاعـب 

التـي البـد لـكل إنسـان أن يتعـرض 

لهـا، إال أن مـا نقصـده هـو األحداث 

غـري املعتـادة، والتـي تشـكل تهديًدا 

حقيقًيـا لحيـاة األفـراد، وتسـبب ما 

“الصدمـة". يسـمى 

وميكـن تصنيـف األحـداث الحياتيـة 

الصادمـة إىل قسـمني: 

الطبيعيـة  الكـوارث  بسـب  منهـا 

كالـزالزل والرباكـني، ومنها من صنع 

اإلنسـان، كالحـروب وما ينتـج عنها 

مـن دمار وفقدان ألشـخاص مقربني 

والتعـرض للعنـف واالغتصـاب.

مـرة  تكـون  قـد  الصدمـة  أن  كـام 

ملـرة  اغتصـاب  كحـدوث  واحـدة 

واحـدة، وغالًبا مـا يتبع هـذه الحالة 

تشـويه صـورة الـذات )تحقريهـا(، 

بالذنـب. الشـعور  الخجـل، 

وقـد تكـون مسـتمرة كالحـروب أو 

طويلـة،  ملـدة  الجنـيس  االسـتغالل 

وغالًبـا مـا تحتـاج هـذه الحالـة إىل 

فـرتة عـالج طويلـة األمـد.

كيف تظهر عالمات الصدمة؟
يظهـر الطفـل العديـد مـن املشـاعر 

والسـلوكيات التـي تـدل عـىل وجود 

الصدمـة، والتي قـد تظهـر مبارشة، 

أو  أيـام،  بعـد  الحـق  وقـت  يف  أو 

سـنني )اضطـراب مـا بعـد الصدمة( 

وتختلـف  ونشـاطاته،  لعبـه  خـالل 

مظاهرهـا مـن طفـل آلخـر بحسـب 

شـخصيته ومنـوه العقـيل، فالبعض 

يلجـأ للمقاومـة )يصبـح عدوانًيـا(، 

الهـروب  إىل  يلجـأ  اآلخـر  والبعـض 

ويصبـح انعزالًيـا، وقـد يعـرب الطفل 

مـام  والتذمـر  بالشـكوى  مبـارشة 

بشـكل  التسـاؤالت  وطـرح  يحـدث، 

مسـتمر، وقـد يلجـأ إىل سـلوكيات 

مل يكـن ميارسـها تعـرب عـن وجود 

يف  تشـنجات  كالتعلـق،  مشـكلة، 

العضـالت ناتجـة عـن توتـر نفيس، 

السـيطرة  وفقـدان  اإلصبـع،  مـص 

عـىل التبـول أو التـربز.

تأثير الضغط المستمر على الطفل
إن تعرض الطفل املستمر للضغوطات 

)العيـش يف مخيـامت ال تتوفـر فيها 

مقومـات الحياة، العيـش يف مناطق 

عـىل  تؤثـر  والنزاعـات...(  الحـروب 

والفيزيولوجيـة،  النفسـية  الصحـة 

إذ إن بقـاء الطفـل يف حالـة تأهـب 

مسـتمر واسـتمرار الجسـم يف إفراز 

هرمـون األدرينالـني يخفـض مناعة 

بأمـراض  الطفـل  فيصـاب  الجسـم 

وغريهـا،  والحساسـية  االلتهـاب 

الدماغيـة  القـرشة  كـام يعلـق منـو 

املسـؤولة عـن عمليات عقليـة كثرية 

عـىل  ويؤثـر  والرياضيـات،  كاللغـة 

الذاكـرة قصـرية املدى التـي يحتاجها 

الطفـل يف عمليـة التعلـم.

إن كل ذلـك معنـاه أن الطفل سـينمو 

الدماغيـة  الوظائـف  حسـاب  عـىل 

عمليـات  لتعلـم  الالزمـة  األساسـية 

عقليـة أكـرث تعقيـًدا.

فضاًل عـن أن صحة الطفل النفسـية 

تتدهـور حيث يعاين مـن اضطرابات 

الليليـة،  الكوابيـس  النـوم،  يف 

العدوانيـة. االكتئـاب، 

ماذا نفعل؟
يف هـذه الظـروف ال يعنـي أن نقـف 

مكتـويف األيـدي نشـاهد مـا يحدث 

دون فعـل أي يشء، فمـن املعـروف 

مرحلـة  يف  وخصوًصـا  الدمـاغ،  أن 

عاليـة  مبرونـة  يتمتـع  الطفولـة، 

فالتدخـل  التكيـف،  عـىل  وقـدرة 

الذيـن  األطفـال  املبكـر، سـواء مـع 

ممـن  أو  الضغـط  تحـت  مازالـو 

خرجـوا ويعانـون من اضطـراب بعد 

كبـري  إيجـايب  تأثـري  لـه  الصدمـة، 

والعقليـة  النفسـية  صحتهـم  عـىل 

والجسـدية مبـا توفـره مـن فـرص 

تعليمية و أنشـطة ترفيهية، متنحهم 

شـعوًرا ولـو جزئًيـا باالسـتقرار من 

خـالل برنامـج روتينـي يعتـاد عليه 

يومـي. بشـكل  الطفـل 

كيف تبدو آثار الصدمة على الطفل؟

www.enabbaladi.org/archives/73153
www.enabbaladi.org/archives/73146
www.enabbaladi.org/archives/73146
www.enabbaladi.org/archives/73149
www.enabbaladi.org/archives/73149
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التغيريات  عىل  الضوء  السوق"  "إسالم  كتاب  يلقي 

خالل  التدين  ومسرية  املتديّنني  أصابت  التي  العميقة 

العقود الثالثة املاضية.

قيم  ابتالع  إىل  هايني  باتريك  الكاتب  ويشري 

من  التديّن  ألمناط  الليربالية  والرأساملية  الحداثة 

الكاتب،  أسامه  ما  تجاوزا،  الذين  الحديثني  املتدينني 

“اإلسالموية"، ونزعوا القداسة عن االلتزام التنظيمي، 

لصالح التأكيد عىل قيم النجاح الفردي وعلوم اإلدارة 

يف  الصلبة  اإلسالمية  املفاهيم  وقولبة  "املنجمنت" 

قوالب "عرصية" و"حديثة".

"النشيد  الدينية  األغنية  قصة  الكاتب  يناقش 

اإلسالمي"، ويعتربها صورة للمصري الذي تنتهي إليه 

مرجعية بدأت ثورية املنحى وتأخذ اليوم منحى آخر، 

عىل  حكرًا  ظل  أن  بعد  اإلسالمي،  النشيد  سيشهد  إذ 

انتشاًرا  السبعينيات،  أوائل  منذ  اإلسالمية  الجامعات 

مسلمون  يقوده  األربع،  العامل  جهات  يف  واسًعا 

غالب  يف  اإلسالمية  التنظيامت  إطار  خارج  يقعون 

األحيان، وهم يشرتكون جميًعا يف "مصالحة اإلسالم 

مع املوسيقى والثقافة".

فالحجاب  اإلسالمي،  اللباس  عىل  ينطبق  األمر  ذات 

السيايس  اإلسالم  بتجربة  بداياته  يف  ارتبط  الذي 

ما  رسعان  استهاليك  "سياق  إىل  نقل  تم  تحديًدا، 

بذلك  وسيدخل  الخاصة"،  ومعايريه  بقيمه  سيدمغه 

مبدأ  يرفض  الذي  اإلسالموي  األصل  مع  رصاع  يف 

باعتباره  معه  ويتعامل  ذاته  حد  يف  األزياء  موضة 

االغرتاب  من  حالة  عن  وتعبريًا  مفروًضا  أسلوبًا 

الثقايف وتبذيرًا ومصدًرا لإلغراء. ولكن النمط الجديد 

احرتافية،  أكرث  لصالح مرحلة  الشعارات  تجاوز هذه 

وقع  ذات  للحجاب  التجاربة  العالمات  فيها  تصبح 

فرنيس أو إنكليزي متامشية مع منط السوق أكرث. 

ومن الحجاب ينطلق املؤلف ليتحدث عن "زمن الدعوة 

العرصية"، فيناقش ظاهرة الدعاة الجدد الذي يضفون 

"املرح  التدين  الجديد،  التدين  عىل  رسمًيا  طابًعا 

والتنافيس"، وهو يؤكد حالة الربجوازية التي داخلت 

عىل  خاص  بشكل  ويؤكد  اإلسالمية"،  الحياة  "منط 

يف  جيم"  و"األخ  مرص،  يف  خالد"  "عمرو  ظاهرة 

إندونيسيا، إذ تتكون عالقتهم مع الجمهور عن طريق 

الوسائط اإلعالمية "العلامنية"، وعىل رأسها محطات 

الذي  التقليديني  الدعاة  كل  خالف  عىل  املنوعات، 

يعتمدون غالًبا القنوات الدعوية التقليدية كاملسجد.

لتحقيق  والسعي  والتأمل  العاطفة  عىل  الرتكيز 

يعمل  خطابًا  تسود  التي  القيم  هي  الفردية  السعادة 

مبقاربات  اإلميان  مسائل  يتناول  وجداين  كعالج 

هادئة إىل جانب الرتكيز عىل تحقيق األهداف.

"عبادة الطموح" وتثمني النجاح واالرتقاء االجتامعي 

لوعظ  األساسية  املكونات  التي تشكل  املقومات  هي 

الراقية،  النخبوية  الصالونات  عرب  غالًبا  مير  ديني 

جيم"  "األخ  من  لكل  األوىل  الخطوات  كانت  حيث 

نجوم،  الخمسة  فنادق  إىل  إضافة  خالد"،  و"عمرو 

للتحفيز  ملتقيات  الطريقة  وبنفس  ينشطون،  حيث 

وأمسيات رمضانية ودروٌس دينية أو مؤمترات.

يتحدث الكاتب يف فصل الحق عن التدين الجديد الذي 

تحركه قوى السوق، ليناقش قضية الرشكات التجارية 

اإلسالمية الجديدة، إذ "يدفع التطلع إىل جذب زبائن 

مرئية  درجة  تخفيف  إىل  املنتجني  مسلمني،  غري 

املكونات اإلسالمية الدينية يف املنتج وتطوير خطاب 

أخالقي أكرث إدماًجا يحل محل الخطاب الديني مبعناه 

الدقيق".

يتبنى الكاتب، بحسب الباحثة هبة رؤوف عزت التي 

الصحوة  بفشل  القائلة  النظر  وجهة  للكتاب،  قدمت 

إذ  اإلسالمية،  الحركات  منها  القلب  ويف  اإلسالمية 

ترى أنها أصيبت بحالة سيولة يف املفاهيم الحاكمة، 

املثال، وأنها تبنت يف  كالجهاد والحجاب عىل سبيل 

النهاية رؤية التنمية البرشية األمريكية املتمركزة حول 

الفردي  النجاح  عىل  تركيز  من  الربوتستانية  القيم 

وسعي للرثوة والنجاح الدنيوي.

منوعات

تميم عبيد - عنب بلدي 

سـبق أن تحدثنـا عن املصـادر املجانيـة للصور عىل 

اإلنرنـت يف العـدد 191، وذكرنـا أنواًعـا مختلفـة 

مـن حقـوق االسـتخدام. كذلـك ال بـد مـن التوقـف 

واإلحجـام عـن اسـتخدام املحتـوى الرقمـي الـذي 

يحمـل "حقـوق النـرش" ألنـه مـن غـر القانـوين 

إعـادة نـرشه أو إنتاجـه أو االسـتفادة منـه ماديًـا.

ويتعـرض الكثـر مـن الفنانـن واملبدعـن أحيانًـا 

إىل مشـاكل بحقـوق ملكيتهـم الفكريـة ألعاملهـم، 

كالتقليـد واسـتخدام أعاملهـم مـن دون إذن، ولهـذا 

 Creative" اإلبداعـي  املشـاع  "منظمـة  عملـت 

Commons عـىل وضـع ضوابـط ومعايـر تحـدد 

الحقـوق وتعطـي امللكيـة الفكريـة لصاحـب العمل.

منظمة المشاع اإلبداعي
Creative Commons

منظمة املشـاع اإلبداعـي Creative Commons هي 

منظمـة غر ربحية، مقرها مدينة سـان فرانسيسـكو 

يف الواليـات املتحـدة األمريكية، وتهدف إىل توسـيع 

مجـال األعـامل اإلبداعية املتاحـة للناس لاسـتفادة 

مـع  يتوافـق  نحـو  عـىل  عليهـا  واإلضافـة  منهـا 

متطلبـات قوانـن امللكيـة الفكرية.

حيث  التشاركية،  تسهيل  أيًضا  املنظمة  أهداف  ومن 

مينح صاحب العمل ترخيًصا لآلخرين باستخدام عمله 

الوضع  أن  حن  يف  املبينة،  الرخص  إحدى  بحسب 

املبديئ هو افراض الحامية الكاملة ألي عمل فور نرشه.

أصدرت املنظمة عدة رخص للملكية الفكرية، وتسعى 

مجانًا  العامل  حول  املبدعون  ليستخدمها  لرويجها 

لرخيص املصنفات الفكرية التي ينتجونها.

أنواع رخص المشاع اإلبداعي
تتألـف رخـص املشـاع اإلبداعـي من أربعـة عنارص 

تحكـم االسـتخدام املسـموح بـه لـكل رخصـة منها، 

: وهي

  )by( النسبة
وتوزيـع  نسـخ  لـه  للُمرخـص  يحـّق 

املحتـوى املسـتخدم بـرشط ذكـر اسـم 

املؤلـف األصـي عـىل النحـو الـذي يحـدده املؤلف.

)nc( غير التجاري
وتوزيـع  نسـخ  لـه  للُمرخـص  يحـّق 

املحتـوى املسـتخدم، بـرشط أال يكـون 

التجاريـة. لألغـراض  ذلـك 

)nd( بدون تعديل
وتوزيـع  نسـخ  لـه  للُمرخـص  يحـّق 

طبـق  نسـخة  يف  املسـتخدم  املحتـوى 

األصـل وال يحـق لـه عمـل تعديـات عـىل العمـل.

)sa( الترخيص بالمثل
وتوزيـع  نسـخ  لـه  للُمرخـص  يحـّق 

تعديـات  وعمـل  املسـتخدم  املحتـوى 

عـىل العمـل بـرشط توزيـع املحتـوى الجديـد بذات 

األصـي. للعمـل  بهـا  املُرخـص  الرخصـة 

تسـّهل رخص املشـاع اإلبداعـي عىل املؤلـف تحديد 

الحقـوق التـي يحتفـظ بهـا لنفسـه والحقـوق التي 

يتنـازل عنهـا، وذلـك بوضع اإلشـارات التـي توضح 

املوافقة. الرخصـة 

وتحكـم قوانـن امللكيـة الفكريـة األعـامل املرخصـة 

بإحـدى رخـص املشـاع اإلبداعـي، مبـا فيهـا الكتب، 

واملرسحيات، واألفام، واملوسـيقا، واملقاالت، والرسـوم 

والخرائـط  واملخطوطـات  الفوتوغرافيـة  والصـور 

والتصميـامت، واملدونـات، ومواقـع اإلنرنـت.

ويحـق للمسـتخدم العمـل عـىل املنتج الـذي حصل 

عليـه بإحـدى رخص املشـاع اإلبداعي، حتـى لو غّر 

صاحـب العمـل األصـي إىل رخصة غرهـا الحًقا.

كتاب

إسالم السوق 
لـ باتريك هايني 

نرى عبارة "جميع الحقوق محفوظة" لشركة ما أو "حقوق 
النشر" ألخرى، بجانب بعض المحتوى الرقمي الخاص على 
شبكة اإلنترنت، فما الضوابط والمعايير التي تتخذ للسماح 

باستخدام المحتوى على اإلنترنت؟

ما هي حقوق

“المشاع اإلبداعي"
حمى الملكية الفكرية على 

ُ
وكيف ت
اإلنترنت؟

هـو أحـد أمـراض املناعـة الذاتيـة التـي 

تصيب بصيالت الشـعر مؤدية لسـقوط 

الشـعر يف منطقـة أو أكرث من الجسـم، 

الشـارب  أو  اللحيـة  أو  الـرأس  مثـل 

الجسـم  أو  والرمـوش  الحواجـب  أو 

الشـعر  تسـاقط  ويحـدث  واألطـراف، 

عشـوايئ  وبشـكل  مفاجـئ،  بشـكل 

ومتكـرر، وميكـن أن يكـون منتـرشًا أي 

قابـاًل للتوسـع واالنتشـار، وهـو غـري 

مؤذ لصحة اإلنسـان، وغـري مؤذ لصحة 

الجلـد، وغـري معـد. 

والنسـاء  الرجـال  الثعلبـة  وتصيـب 

بنسـب متسـاوية، وتحدث يف أي عمر 

مـن األعـامر، فتشـاهد عنـد األطفـال 

بعمر السـنتني ومـا فـوق، لكنها أكرث 

مشـاهدة بعمـر بـني 10 40- سـنة.

كلمـة  مـن  مشـتق  الثعلبـة  واسـم 

الثعلـب(،  )َجـرَب  تعنـي  إغريقيـة 

فالثعالـب إذا أصيبـت بالجـرب فقـدت 

مـا  وبرهـا  أو  شـعرها  مـن  شـيًئا 

يتسـبب بظهـور بعـض البقـع خالية 

فرائهـا. يف  الشـعر 

ما هو مرض الثعلبة؟

هناك ستة أنواع من الرتاخيص 

املعتمدة حالًيا وهي:

)CC-BY( 1- النسبة

     

)CC-BY-SA( 2- النسبة - الرتخيص باملثل

     

)CC-BY-ND( 3- النسبة - بدون تعديل

     

)CC-BY-NC( 4- النسبة - غريالتجاري

     

5- النسـبة - غريالتجـاري - الرتخيـص 

)CC-BY-NC-SA( باملثـل 

     

6- النسـبة - غريالتجـاري - بدون تعديل 

)CC-BY-NC-ND(

     

موضعيًـا عـىل شـكل محلـول نقـط موضعية أو 

بخـاخ، ويسـتخدم إذا كانـت املنطقـة صغرة.

فباإلمكان  متوسطة،  إىل  صغرة  البقع  كانت  وإذا 

إعطاء حقن موضعية من الكورتيزون، ويحدث منو 

تكرار  وميكن  أسابيع،   6-4 خال  تدريجيًا  الشعر 

الحقن كل شهر وملدة ثاثة أشهر متتالية كحد أقى.

أما يف حـاالت الثعلبة الكلية أو العامة لكل الجسـم 

فيجـب العـرض عـىل أخصـايئ املعالجة النفسـية 

ومسـاهمته يف عـاج الثعلبـة، كـام قد تسـتجيب 

.)PUVA( بعـض الحـاالت إىل العاج الضـويئ

وميكـن اللجـوء إىل العـاج عـن طريـق اإليحـاء 

النفـي، بإجـراء عدة جلسـات إلعطاء إرشـادات 

للمريـض عـن هـذا املـرض وأنـه لـن يؤثـر عىل 

حياتـه العمليـة، مع إدخـال مؤثـرات صوتية مثل 

الرقيـة  أو  البحـر والطيـور،  املوسـيقي وصـوت 

الكريم. القـرآن  وقـراءة 

 "Fair use"االستعمال العادل
هـو مبـدأ قانـوين تعتمـده يوتيـوب وكثـر مـن املحاكـم األوروبيـة واألمريكيـة، وبشـكل مبسـط هـو مبدأ 

يـّرح باسـتخدام املـواد املحمية بحقـوق النـرش دون إذن مالـك الحقوق، وذلـك تحت ظروف خاصـة، منها 

االسـتخدام الـذي يضيف معنـى جديًدا للمحتـوى األصـي رشط أال يكون تجاريًـا، كام يعترب اسـتخدام أجزاء 

صغـرة مـن العمـل األصـي اسـتخداًما عـاداًل بحيـث ال ير بقـدرة مالـك املحتوى األصـي عىل بيـع عمله. 

تطبيق رخصة املشاع اإلبداعي ال يتقاطع مع الحقوق التي يكفلها حق االستعامل العادل، وال تفرض رشوطًا متنعه. 

قد يكون من “الترف" الحديث في عالمنا العربي عن مثل هكذا حقوق، 
خاصة في حالة الفوضى والحرب التي نعيشها اليوم، لكّن نسبة عدد 

مستخدمي هذه التراخيص في تضاعف كبير، وهناك دوٌل كثيرة بدأت 
استخدامها حتى أصبحت تشمل أغلب دول العالم.

www.enabbaladi.org/archives/73239
www.enabbaladi.org/archives/73239
www.enabbaladi.org/archives/73143
www.enabbaladi.org/archives/73146
http://www.enabbaladi.org/archives/71162
www.enabbaladi.org/archives/73146
www.enabbaladi.org/archives/73149
www.enabbaladi.org/archives/73143
www.enabbaladi.org/archives/73143
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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

أفقي
طفل سوري يف أملانيا لقب بامرباطور . 1

القراءة

جواد - مبلغ يدفع شهريًا )معكوسة(. 2

ممثلة ومغنية، شقيقة فريد األطرش. 3

مدرب كرة قدم برتغايل - ملس. 4

بلدة حدودية شامل حلب - وجع . 5

)معكوسة(

خاص يب - مايعاب عىل العمل والعامل. 6

آلة عزف وترية - ثالث هروف الهجاء . 7

اإلنكليزية - آله الشمس لدى املرين 

القدماء

الئم بالعامية - اللهم. 8

إيداع املال يف البنك. 9

يكسب عتاد العدو - إشارة . 10

عمودي
قائد مليشيا النجباء العراقية. 1

بالعامية شوب - طعام الدعوات . 2

واالفراح

انا باإلنكليزية - متشابهان - أثناء . 3

يجري يف العروق - للنداء - مستلق. 4

أكرَمسش - إنرنت بالعامية. 5

سيفقد األمل - حرف جر. 6

تجدها يف ارسموا - فارس. 7

مانع - منذ - ضمر متكلم. 8

ميدح بغر صدق - متشابهان. 9

رئيس االئتاف الوطني املعارض. 10
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعىل الاعب إكامل باقي املربعات باستخدام األرقام من 1 إىل 9، يف كل 

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

حلول العدد السابق

قضيـة ميـيس مـع التهـرب مـن الرضائب مل 

تتوقـف عنـد املحكمـة اإلسـبانية، كـام كان 

متوقًعـا، بـل فجـرت "وثائـق بنـام" مفاجأة 

بإظهارهـا اسـم النجـم ووالـده عـىل أنهـام 

يثـري  مـا  بنـام،  يف  تجاريـة  رشكـة  أسسـا 

شـكوكًا حـول اسـتخدامها لتبيـض األمـوال.

ــة،  ــيون" األرجنتيني ــة "النس ــت صحيف وقال

اطلعــت  التــي  الصحــف  مــن  وهــي 

عــىل وثائــق رسبتهــا رشكــة "موســاك 

فونيســكا"، إن ميــيس ووالــده خورخــي 

منــذ  للحــدود،  عابــرة  رشكــة  ميلــكان 

.2013 حزيــران 

يعنـي ذلـك أن ميـيس لجـأ إىل الرشكـة يف 

بنـام بعـد أيـام مـن اتهامـه بقضيـة التهرب 

الرضيبـي األوىل يف إسـبانيا، والتـي طالـت 

4.1 مليـون يـورو عـن عائـدات حقـوق بيـع 

لكـن  و2009،   2007 عامـي  بـني  الصـور 

السـلطات اإلسـبانية اكتفـت وقتهـا بالنظـر 

داخلًيـا. والرضائـب  األمـوال  إىل 

إنشـاء رشكـة يف بنـام ليـس جرميـة بحـد 

األمـوال  لغسـيل  اسـتغاللها  وإمنـا  ذاتـه، 

والتهـرب الرضبيـي هـو مـا يحاسـب عليـه 

القانـون، مـا يجعـل من املبكـر الحكـم حول 

تـورط ميـيس أو اسـتخدام الرشكـة ألغراٍض 

مرشوعـة.

العائلـة سـارعت لنفـي تورطها بسـلوك غري 

رشعي، وجـاء يف بيـان صادر عنهـا االثنني، 

التـي  االتهامـات  جميـع  ينفـي  "ميـيس  أن 

التهـرب  قضيتـي  يف  وتحديـًدا  لـه،  وجهـت 

الرضيبـي وتبييـض األمـوال".

يف  ذكـرت  التـي  "الرشكـة  أن  البيـان  وأكـد 

الوثائـق متوقفـة عـن العمـل كلًيـا، وليـس 

لديهـا أي متويـل أو حسـابات بنكيـة"، بينام 

توّعـد والـد ميـيس برفع دعـوًى ضّد وسـائل 

اإلعـالم التـي نـرشت املعلومات عـن الرشكة.

وكانـت املحكمة اإلقليمية العليا يف برشـلونة 

أعلنـت يف كانون الثاين املـايض، أن محاكمة 

مليـيس ووالـده بثـالث تهـٍم تتعلـق بالتهـرب 

الرضيبـي، سـتبدأ نهايـة أيـار املقبـل، وقـد 

تـؤدي التهمـة إىل سـجنهام، لكـن املحكمـة 

مل تعلّـق بعد عـىل القضيـة الجديـدة املتعلقة 

بنام. بوثائـق 

ميــيس مل يكــن وحيــًدا يف "ملفــات بنــام"، 

بــل يتــّورط فيهــا كل مــن ميشــيل بالتينــي، 

ــا  ــاد الفيف ــس االتح ــو، رئي ــاين إنفانتين وج

ــرة  ــاد األورويب لك ــن االتح ــايل، إذ أعل الح

القــدم أن الرشطــة الســويرسية، فتشــت 

ــا  ــون، بعدم ــة ني ــره يف مدين ــاء، مق األربع

ــل  ــوق النق ــة حق ــق فضيح ــفت الوثائ كش

يف  أوروبــا  أبطــال  لــدوري  التلفزيــوين 

ــة. ــكا الجنوبي أمري

"طلبـت  االتحـاد  عـن  صـادٌر  بيـان  وتابـع 

الرشطـة االطـالع عـىل العقـود بـني االتحاد 

األورويب ورشكـة كـروس تريدينـغ، وأيًضـا 

رشكـة تيـيل أمازونـاس، وهام مـن الرشكات 

نهائيـات  بـث  حقـوق  عـىل  حصلـت  التـي 

دوري أبطـال أوروبـا بـني 2006 و2009 يف 

اإلكـوادور"، وكان إنفانتينـو حينها مسـؤواًل 

عـن القسـم القانـوين يف االتحـاد األورويب.

وكان أكرث من 400 صحفي ينتمون لـ 

78 دولة، كشفوا أكرث من 11 مليون 

وثيقة، مطلع األسبوع املايض، 

بعدما رسبتها رشكة "موساك 

فونسيكا" للخدمات 

القانونية، وأثبتت 

تهريب العرشات من 

املسؤولني والحكام 

مليارات الدوالرات 

يف مالذات 

رضيبية آمنة.

فضائح الفساد 
تعصف بالـ "فيفا"

"وثائق بنما" تعيد 
ميسي إلى دائرة 
"التهرب الضريبي"
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المنتخب السوري يتقدم 13مركًزا
واألرجنتين تنتزع صدارة الفيفا

مالك عبد المجيد - بروكسل 

ولكـن رغـم التقـدم عـىل سـلم الرتيـب 

فلـن يسـتفيد املنتخـب يف قرعـة الـدور 

لـكأس  اآلسـيوية  للتصفيـات  النهـايئ 

العـامل 2018 يف روسـيا، املقـرر إقامتها 

يـوم الثاثـاء يف كواالملبور، بسـبب تقدم 

جميـع املنتخبـات األخـرى املتأهلـة أيًضا 

للتصفيـات النهائيـة.

وسـيعتمد االتحاد اآلسـيوي هـذا الرتيب 

عـدم  فيهـا  يراعـي  التـي  القرعـة  يف 

وقـوع املنتخبـن ذوي التصنيـف الدويل 

املتتـايل مـع بعضهام البعـض ويوزعهام 

عـىل املجموعتـن، مـا يعنـي أن املنتخب 

السـوري سـيكون يف املسـتوى السادس 

واألخـر إىل جانـب منتخـب تاياند، فيام 

يحتـل منتخبـا إيـران وأسـراليا املركـز 

األول، وكوريـا الجنوبيـة واليابـان املركز 

الثـاين، والسـعودية وأوزبكسـتان املركز 

الثالث، واإلمـارات والصن املركـز الرابع، 

وقطـر والعـراق املركـز الخامس. 

إىل   ،12 الــ  املنتخبـات  وستقّسـم 

سـتة  واحـدة  كل  تضـم  مجموعتـن 

الـدوري  بنظـام  تتنافـس  منتخبـات 

فريقـن  أول  ويتأهـل  مرحلتـن،  عـىل 

مـن كل مجموعـة مبـارشة إىل نهائيـات 

املنتخبـان  يتواجـه  بينـام  العـامل،  كأس 

كل  الثالـث يف  املركـز  عـىل  الحاصـان 

مجموعـة ضمـن امللحق اآلسـيوي لتحديد 

الفريـق املتأهـل لخـوض امللحـق العاملي 

الكونـكاكاف. ممثـل  مـع 

عامليًــا، أزاحــت األرجنتــن وصيفــة بطل 

العــامل، بلجيــكا عــن صــدارة التصنيــف 

العاملــي الجديــد، وارتقــت تشــيي بطلــة 

كوبــا أمريــكا يف نســختها األخــرة 

إىل املركــز الثالــث خلــف األرجنتــن 

يف  تصنيــف  أفضــل  يف  وبلجيــكا 

ــة  ــا أربع ــت كولومبي ــا، وتقدم تاريخه

ــت  مراكــز وباتــت رابعــة العــامل، ودخل

ــات  ــة املنتخب ــن الئح ــواي ضم األوروغ

العــرشة األوىل فأصبحــت يف املركــز 

التاســع، يف حــن تراجعــت إنكلــرا إىل 

ــارش.  الع

بينـام احتلت الجزائـر املركـز األول عربيًا 

ثاثـة  متقدمـة  عامليًـا،   33 املرتبـة  يف 

مراكـز، تليهـا مـر التـي قفزت تسـعة 

مراكـز إىل املركـز 44، ثـم تونـس الثالثة 

عربيًـا و47 عامليًـا، بينام تراجـع املنتخب 

السـعودي خمسـة مراكـز يف املرتبة 60، 

أعـىل  صاحبـة  غينيـا  تعتـرب  حـن  يف 

تقـدم عـىل سـلم الرتيـب بــ 45 مركزًا 

لتصبـح يف املركـز 102 عامليًـا.

وقلـب فريـق برشـلونة تأخـره عـىل ملعبه 

أمـام أتلتيكـو مدريـد، يف سـهرة الثاثـاء، 

األرغويـاين  بهدفـن سـجلهام  الفـوز  إىل 

لويس سـواريز يف الشـوط الثـاين، بعد أن 

سـجل أتليتكو عـن طريق فرنانـدو توريس 

يف الشـوط األول، والـذي طـرد يف الدقيقة 

35 بعـد حصولـه عـىل البطاقـة الصفـراء 

. نية لثا ا

ورغم إحـكام أتلتيكـو منطقته يف الشـوط 

أن  إال  املرتـدات،  عـىل  واعتـامده  الثـاين 

التيـي تـاكا، نجحـت بفـّك عقـدة األتلتي 

ألفيـش،  لـداين  عرضيتـن  بتمريرتـن 

سـاهمتا بالهدفـن، بينـام أضـاع الربازيي 

نيـامر أبـرز فـرص املبـاراة.

إىل أملانيـا، حيـث وقع ريـال مدريد يف فخ 

نـادي فولسـفبورج، وخرس أمامـه، بعد أن 

فاجأه األملـان بهدفن خـال أول 25 دقيقة 

مـن املباراة.

وفشـل ريـال مدريـد يف العـودة بالنتيجة 

بعـد إحـكام الخصـم منطقتـه يف الشـوط 

الثـاين، وسـط غيـاب النجاعـة الهجوميـة 

مـن الفريـق املدريـدي، الـذي غـاب عنـه 

كريـم بـن زميـة بعـد خروجـه مصابًا يف 

األول. الشـوط 

وحّملت جامهـر النادي املـدرب زين الدين 

أبرزهـا  أسـباب  لعـدة  الخسـارة،  زيـدان 

النزعـة  صاحـب  كارفاخـال،  إرشاك  عـدم 

الهجوميـة، وانتظـاره عـىل تبديـل بنزمية 

رغـم اإلصابـة قرابـة 20 دقيقـة، بينام عزا 

آخرون الخسـارة إىل غياب الـروح القتالية.

وقال زيـدان عقـب املباراة “لسـت سـعيًدا 

بالطريقـة التي سـارت بها املبـاراة وخاصة 

يف الشـوط األول، هكـذا هـي كـرة القـدم، 

نكـون  ال  عندمـا  الصعوبـة،  تكمـن  هنـا 

حازمـن منـذ البدايـة فـإن األمـور تسـر 

عـىل هـذا الشـكل".

ورغــم الهزميــة، أعــرب املــدرب الفرنــي 

ــىل  ــة ع ــض النتيج ــه يف تعوي ــن أمل ع

ملعــب ســانتياجو برنابيــو األســبوع 

املقبــل، مؤكــًدا غيــاب الــروح القتاليــة يف 

ــاراة. ــن املب ــق األوىل م الدقائ

دوري  مـن  الريـال  خـروج  حـال  ويف 

األبطـال، فإنـه يفقـد األمـل يف إحـراز أي 

مـن البطـوالت هـذا املوسـم، خصوًصا بعد 

ألسـباب  اإلسـبانية  الـكأس  مـن  خروجـه 

قانونيـة، بينـام تضاءلـت فرصـه بالفـوز 

بالصـدارة. برشـلونة  النفـراد  بالـدوري 

األملـاين  ميونيـخ  بايـرن  حقـق  بـدوره، 

فـوزًا صعبًـا عىل ضيفـه بنفيـكا الربتغايل 

سـجله  يشء،  ال  مقابـل  وحيـد  بهـدف 

التشـيي، ارتورو فيـدال، بعد بدايـة املبارة 

بدقيقتـن.

ويف املبـارة األخـرة خرج فريق مانشسـر 

سـيتي اإلنكليزي مـن ملعب حديقـة األمراء 

الفرنـي بنقطـة مهمـة، بعـد تعادلـه مع 

جرمـان  سـان  باريـس  األرض  صاحـب 

بهدفـن لـكل منهام.

وتقـام مباريـات اإلياب يف 12 من الشـهر 

مدريـد  ريـال  يسـتقبل  حيـث  الجـاري، 

فولفسـبورج األملاين عىل ملعب سـانتياغو 

برنابيـو، بينـام يحل باريس سـان جرمان 

الفرنـي ضيًفا عىل مانشسـر سـيتي يف 

إنكلـرا، ويلتقـي بايـرن ميونيـخ وبنفيكا 

بينـام  بالربتغـال،  “النـور"  ملعـب  عـىل 

يحل برشـلونة ضيًفـا عىل أتلتيكـو مدريد 

عـىل ملعـب فيسـنتي كالديرون.

بعد خسارته “الكالسيكو"، استعاد برشلونة اإلسباني نغمة االنتصارات بتفوقه على قطب العاصمة المدريدية أتلتيكو، في ذهاب دور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا، بينما فّجر فولفسبورج األلماني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ريال مدريد.

برشلونة يثأر من المدريديين
في دوري األبطال والريال في مأزق

تقدم منتخب سوريا الرسمي لكرة 
القدم 13 مركًزا في التصنيف الشهري 

الجديد، الذي أصدره االتحاد الدولي للعبة، 
الخميس 7 نيسان 2016، ليحتل المركز 

110 عالمًيا و14 آسيوًيا.

1 - األرجنتين 1532
2 - بلجيكا    1352
3 - تشيلي    1348

4 - كولومبيا 1337
5 - ألمانيا         1309
6 - إسبانيا     1277

7 - البرازيل           1251
8 - البرتغال      1184
9 - األوروغواي 1158

10 - إنكلترا   1069

نقاط المراكز العشرة األولى
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www.enabbaladi.org/archives/73226
www.enabbaladi.org/archives/73226


سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
أحمد شحادةمنوعــــــة

03-12
2013

01-16
2013

محمد شحادة

11-28
2012

محمد قريطم
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi .o rg

ـة 
ريــ

سو
ة ال

كــ
شب

و ال
ضـــ

ع
وع

طب
لم

م ا
عال

ــل 2016لإل ــد 10 نيـــسـان/أبــريــ األحـــــــ
ــسة ــة اــلخامــــ ــدد 216 - السنــــــ العـــــــ

20 صفحة

جمهور المشاهدين في مهرجان سوريا ألفالم الموبايل على مسرح بصرى - 7 نيسان 2016

مهرجان سوريا ألفالم الموبايل 

ينطلق من مسرح بصرى
عنب بلدي - خاص  

ــام  ــرصى الش ــة ب ــدرج قلع ــن م احتض

النســخة  األثريــة يف درعــا، إطــالق 

ــالم  ــوريا ألف ــان س ــن مهرج ــة م الثاني

7 نيســان، كــام  املوبايــل، الخميــس 

ــذي  ــوم ال ــالل الي ــان خ ــرض املهرج ع

يليــه، يف مدينــة برلــني األملانيــة.

 وقــال منســق املهرجــان يف درعــا، 

ــريًا  ــااًل كب ــى إقب ــه الق ــور، إن ــد أن مهن

إعالميــي جنــوب درعــا،  مــن قبــل 

ــن مل  ــايل، الذي ــض األه ــة إىل بع إضاف

ــروف  ــًرا للظ ــرية، نظ ــم كب ــن أعداده تك

اســتهداف  مــن  واملخــاوف  األمنيــة 

مــكان املهرجــان.

عرضــت خــالل املهرجــان أفــالم وثائقيــة 

املوبايــل،  بعدســة  مصــورة  قصــرية 

الثــورة  واقــع  تحــايك  وجميعهــا 

إيصــال رســالة  الســورية، وتحــاول 

ــا  ــوري يومًي ــعب الس ــه الش ــام يعاين ع

ــور. ــق أن ــل، وف ــل وتنكي ــن قت م

واعتــرب أنــور، يف حديثــه لعنــب بلــدي، 

العــروض كانــت ناجحــًة قياًســا  أن 

والخــربات  املتوفــرة  باإلمكانيــات 

الداخــل  يف  رعتــه  التــي  املتواضعــة 

ــدف  ــان "يه ــًدا أن املهرج ــوري، مؤك الس

بالدرجــة األوىل إىل تشــجيع الناشــطني 

عــن  األفــالم  وإخــراج  إنتــاج  عــىل 

الثــورة الســورية.

املهرجــان إىل رضورة  ولفــت منســق 

إعــادة املوبايــل، "ليتصــدر مجــدًدا أهــم 

ــى  ــق حت ــت وتوث ــي وثق ــائل الت الوس

ــذ  ــوري من ــام الس ــاكات النظ اآلن، انته

ــورية". ــورة الس ــة الث بداي

ومــن املقــرر أن تعــرض أفــالم املهرجــان 

ــوريا"  ــا س ــة "بيتن ــر منظم ــن مق ضم

الســاعة  يف  حلــب،  مدينــة  داخــل 

مســاء    مــن  والنصــف  الســابعة 

نيســان.  14 املقبــل  الخميــس 

ــام،  ــدار الع ــىل م ــان ع ــر املهرج ويوف

املخرجــني  ومتكــني  لتدريــب  فرًصــا 

الشــباب  مــن  الهــواة  واملصوريــن 

الســوري، مــن خــالل برنامج "بيكســل" 

التدريبــي، وعــرب املنــح واملســابقات.

املوبايــل،  ألفــالم  ســوريا  مهرجــان 

 ،2014 عــام  األوىل  نســخته  أطلــق 

ــدن  ــل امل ــه داخ ــا أفالم ــرض حينه وع

ــط  ــة وس ــروف صعب ــورية، يف ظ الس

القصــف والدمــار، كــام عرضــت األفــالم 

ــامل،  ــول الع ــة ح ــن 20 مدين ــرث م يف أك

بحســب  عليــه  القامئــون  ويطمــح 

ــهد  ــن املش ــزًءا م ــون ج ــم ألن يك رؤيته

الســيناميئ العاملــي، عــرب التشــبيك مــع 

ــد  ــة، والتأكي ــة وعربي ــات دولي مهرجان

ــت  ــة ليس ــىل دق ــورة األع ــىل أن الص ع

ــا. ــرث وضوًح ــرضورة األك بال

جمان حسن - بيروت  

وجـاء االعتصـام بعـد لقـاء تشـاوري دعـا إليـه التجمع 

موقـف  إلعـالن  الدميوقراطـي،  اللبنـاين  النسـايئ 

واملطالبـة  بهـن،  واإلتجـار  النسـاء  السـتغالل  رافـض 

باتخـاذ خطـوات كفيلـة بحاميتهـن وتحديـًدا الالجئات، 

والنسـوية  الحقوقيـة  املنظـامت  مـن  واسـع  بحضـور 

اللبنانية والسـورية والناشـطني والناشـطات السـوريني 

واللبنانيـني.

ــكر  ــني س ــه كارول ــان تلت ــدار بي ــة إص ــل الوقف وتخل

صليبــي، نائبــة رئيــس التجمــع الدميوقراطــي اللبنــاين، 

جــاء فيــه أن "هــذه الشــبكة ليســت الوحيــدة وال 

األخــرية التــي تســتبيح أجســاد النســاء والفتيــات 

وتتاجــر بهــا، بطريقــة منظمــة كانــت الســلطة رشيكة 

فيها مــن خــالل الصمــت والحيــاد والتغــايض والترشيع 

التاريخــي والقانــوين والواقعــي… هــو زمــن الالعدالــة 

والالأمــان يف بلــد تتعطــل فيــه مؤسســة وإدارة الدولــة 

ــراغ". ــه الف ــات ويحكم واملؤسس

وطالـب البيـان بالتحقيـق الشـفاف والجـاد يف امللفـات 

املجرمـني  أسـامء  "كل  وكشـف  بالقضيـة،  املتعلقـة 

لهـم،  الحاميـة  يؤّمـن  ومـن  واملتدخلـني  واملتواطئـني 

وإعـالن نتائـج التحقيقات إىل الـرأي العام ورفـع الغطاء 

هـذه  يف  مشـاركته  تتكشـف  مـن  كل  عـن  السـيايس 

الشـبكات".

كـام أكد عـىل رضورة تعويـض الضحايـا وتقديـم الدعم 

النفـيس والقانـوين لهـن، إضافـة إىل تحسـني األوضاع 

اإلنسـانية لالجئـات وتسـوية أوضاعهن.

نبـال زيتونـة، عضو شـبكة املرأة السـورية، قالـت لعنب 

بلـدي "تتحمـل جهات عدة املسـؤولية عن هـذه الجرمية، 

أولهـا الحكومـة اللبنانيـة إضافـة إىل املجتمـع الـدويل 

واملنظـامت الحقوقيـة املدافعة عـن حقوق اإلنسـان…"، 

وأضافـت أنه "يف حـال مل تتحرك هـذه املنظامت ملكافحة 

اإلتجـار بالبـرش فهي عاجـزة وتثبـت عجزها".

املنظــامت  صــوت  رفــع  "رضورة  عــىل  وأكــدت 

ــف  ــن نتوق ــا ل ــنوات، وأنن ــس س ــذ خم ــح من ــذي بُ ال

طاملــا تنتهــك حقوقنــا ويتاجــر بنــا وبقضيتنــا.. 

ــا  ــب أن تليه ــوة يج ــوى خط ــت س ــة ليس وأن الوقف

خطــوات وعــىل كل الصعــد".

حراك نسائي
في بيروت ضد

"اإلتجار بالبشر"
أطلقت مجموعة منظمات حقوقية حراًكا إلدانة جرائم اإلتجار بالبشر، بعد 

تحرير 75 فتاة سورية تعرضن للعبودية الجنسية على يد شبكة في لبنان، 
وبدأ الحراك باعتصام أمام قصر العدل في بيروت، الجمعة 8 نيسان.
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