
الحكومة السورية المؤقتة 

في الـنـــزع األخـيـــر

التخـرج  مشـارف  عـى  ثائـر  كان 

مـن كليـة اإلرشـاد النفـي، عندمـا 

خرج كـا اآلالف مـن شـباب مدينته 

منتفًضا مـع أوىل مظاهـرات الحرية 

والكرامـة فيهـا، مـن حـّي إىل حـّي 

ومـن مسـائية ألخـرى طّيـارة قبل أن 

يجـد نفسـه مضطـرًا ملغـادرة حمص 

وكل مـا فيهـا، بسـبب انتهـاء تأجيل 

خدمـة العسـكرية الخـاص بـه دون 

إمكانيـة تجديـده.

بالعمـل  انخراطـه  عنـد  ثائـر  راهـن 

الثـوري عى رسعـة سـقوط النظام، 

ومل يتخيـل أن يصمـد فـرة تتجـاوز 

صالحيـة تأجيلـه، لكـن حصـول ذلك 

جعل خيـار "حريته" الوحيـد مرهونًا 

بالهـروب إىل منطقة محـررة، مفارًقا 

وتحفـظ  تفاصيلهـا  يحفـظ  أحيـاء 

أصـوات هتافاتـه، ودّع ثائـر حمـص 

تـاركًا فيهـا أهله وبيتـه ومتوجًها إىل 

إدلب. ريـف 

وكان ريـف إدلب قد خـرج مبظاهرات 

ضخمة منـذ األسـابيع األوىل للثورة، 

ثـم ما لبـث أن تحـررت أجزاٌء واسـعة 

منـه ما جعلها تسـتقبل أعـداًدا كبرية 

من النازحـن............

www.enabbaladi .o rg
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جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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اجتماعات جنيف "معلقة"
رئيس االئتالف: الحل عسكري سياسي

)12 - 09(
ملف خاص

القـت كلمـة رياض حجـاب، املنسـق العـام للهيئـة العليا 

للمفاوضـات، قبـل مغادرة وفـد املعارضـة جنيف، صدًى 

واسـًعا بـني السـوريني، ووصفهـا بعضهـم بــ "الكلمة 

التاريخيـة"، بينـا رأى آخـرون أن ابتعـاد وفـد الهيئـة 

عـن املفاوضـات، سـيتيح للوفـود األخـرى الطريـق أمام 

تنفيـذ مـا تسـعى إليه.

ورغـم مغـادرة وفـد الهيئـة، الذي علق مشـاركته بسـبب 

اسـتمرار القصـف وتجويـع الشـعب السـوري مـن قبـل 

النظـام، إال أنـه تسـلم مـن املبعـوث األممي إىل سـوريا، 

سـتيفان دي ميسـتورا، أسـئلة حـول تصـوره بخصوص 

األممـي  املبعـوث  أكـد  بينـا  االنتقـايل،  الحكـم  هيئـة 

يف  بقيـت  التـي  األطـراف  بـني  املفاوضـات  اسـتمرار 

جنيـف، عىل أن تنتهـي يف موعدها، 24 نيسـان الجاري.

قـرار إعالن املعارضـة تعليـق مشـاركتها يف املفاوضات، 

جـاء عـىل لسـان حجـاب، خـالل مؤمتـر صحفـي مـن 

سـيغادر  أنـه  وأوضـح  نيسـان،   19 الثالثـاء  جنيـف، 

أن  عـىل  جنيـف،  آخريـن  معارضـني  مسـؤولني  برفقـة 

يبقـى بعـض الخـراء.

ودعا املنسـق العـام للهيئـة، مجلس األمـن لالجتاع لبحث 

خروقـات الهدنـة مـن قبـل النظـام السـوري ورصدهـا، 

وتعيـني مراقبني دوليـني ملراقبـة تطبيقها، مشـرًا إىل أن 

الهيئـة "تسـعى عر مجلـس األمن اتخاذ اإلجـراءات إلقرار 

لجـان لتقـي الحقائـق وزيـارة معتقالت النظـام"، فيا 

طالب بتشـكيل لجـان تقي حقائـق للمعتقلني بسـجون 

النظـام وامليليشـيات التابعـة له.

مطالبـات حجاب بتشـكيل اللجان، لقيت اسـتجابة رسيعة 

مـن دي ميسـتورا، الـذي أعلـن أن األمـم املتحدة سـتعني 

خـالل األيـام املقبلـة )مل يحـدد موعـًدا(، منسـًقا للتعامل 

مؤمتـر  خـالل  سـوريا،  يف  "املحتجزيـن"  قضايـا  مـع 

ذاته. اليـوم  صحفـي يف 

حجـاب طالب خـالل املؤمتر أن تحـدد األمم املتحـدة جدواًل 

زمنيًـا لتحقيـق االنتقـال السـيايس يف سـوريا، مؤكـًدا أن 

الهيئـة "لـن تسـمح لروسـيا بالعمـل عـىل إعـادة إنتـاج 

النظـام السـوري وإعـادة تثبيتـه"، كـا شـدد عـىل أنه ال 

مـكان لبشـار األسـد وزمرتـه يف الفـرة االنتقالية.

) 03 (وطالب وفد الهيئة العليا .......

سكان داريا يطورون بدائل لتصنيع 
اإللكترونيات وتصليح 

إسرائيل تستغل الصراع في سوريا 
وتعلن وصايتها على الجوالن

ثالثة ضباط في سجن حمص 
يعرون النساء بحجة "التفتيش" 

) 05 (

) 06 () 14 (

احتياطي 
العمالت الصعبة 

في مصرف 
سوريا المركزي 

"يجف"

) 02 (

هل فقد الناشطون 
المدنيون أماكنهم

في المناطق المحررة؟
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زين كنعان - داريا

وتشـهد املدينة أعطًاال متكـررة يف األدوات 

الكهربائيـة واملولـدات التـي تولـد التيار، 

بسـبب غيـاب الكهربـاء واالعتـاد عـىل 

"خلطـة البالسـتيك" كبديل عـن املازوت، 

األمـر الـذي وفّر طاقـة غـر منتظمة.

كليـة  خريـج  عـار،  أبـو  محمـد  يقـول 

الفنـون الجميلـة، والذي يعمـل حاليًا عىل 

إصـالح األدوات الكهربائيـة واإللكرونيـة 

يف ورشـته املتواضعة، "قـد ال يكون عميل 

اخراًعـا جديـًدا أبـر النـور يف العـامل، 

نعيشـها  التـي  الظـروف  هـذه  يف  لكـن 

وسـط انعدام لكل يشء، اسـتطعت إصالح 

اإللكرونيـة، كانـت  أعطـال يف األجهـزة 

مصنفـًة قبـل ذلـك بحكـم التالفة". 

درس الشـاب الفنـون الجميلـة، وعمل يف 

اإلعـالن قبـل الثورة السـورية، ومل يسـبق 

لـه أن عمـل يف صيانـة اإللكرونيـات، بل 

كانـت مجـرد هوايـة، ويقـول "مـع بداية 

الحملة تابعـت أعطال األجهـزة الكهربائية 

يف املنـازل، وبـدأت مبحاولة إيجـاد حلول 

لهـا، واالتصـال مع أصدقـاء مختصني يف 

هـذا املجال، ألتعلـم كيفية فحـص الدارات 

للوصـول لألعطـال، باإلضافـة إىل جمـع 

املعلومـات عـن طريـق اإلنرنت".

مجهـوًدا  أخـذت  كثـرة  تجـارب  وبعـد 

ووقتًـا كبرًا، اسـتطاع محّمـد جمع الكثر 

مـن املعلومات عـن كيفية فحـص األعطال 

وصيانتهـا، وأغلبهـا شـواحن البطاريـات 

واملحـوالت، والتـي أصبحت مـن الخدمات 

األساسـية يف املدينة لعدم توفـر الكهرباء 

لهـا  القـدرة عـىل توفـر بديـل  وغيـاب 

الحصار. بسـبب 

أعطال نوعية واختراعات من ال 
شيء

إدخـال  ومنـع  داريـا،  تطويـق 

إليهـا،  التجهيـزات والسـلع األساسـية 

زاد الطلـب عـىل املنتجـات الكهربائية 

لصيانـة  ماسـة  الحاجـة  وأصبحـت 

حتـى أبسـط األدوات ألن التالـف منها 

ال يعـوض. ويلفـت أبو عـار، إىل أنه 

أصبـح  الوقـت،  هـذا  كل  مـرور  بعـد 

مـن املسـتحيل الحصـول عـىل بطارية 

صالحـة أو جديـرة باالسـتخدام داخل 

حاليًـا  املوجـود  ومعظـم  املدينـة، 

بصالحيـات محـدودة أو دنيـا، وحتى 

وأجهـزة  بالشـحن  املتعلقـة  األجهـزة 

ومقويـات  الشـخصية  الكومبيوتـر 

الشـبكة واألجهـزة التي تقـوم بالتقاط 

أصبحـت  اإلنرنـت  إشـارة  وبـث 

توفـر  عـدم  بسـبب  كثـرة،  أعطالهـا 

املنتظمـة. الكهربـاء 

يواجههـا  التـي  األعطـال  هـذه  أغلـب 

يف  حصلـت  أن  يسـبق  مل  عـار  أبـو 

الحـاالت الطبيعيـة، وعنـد التواصل مع 

الصيانـة،  ووكاالت  مختصـني  فنيـني 

يقولـون إنـه مل ميـر عليهـم مثـل هذه 

يبـَق  "مل  الشـاب  ويضيـف  األعطـال، 

أمامـي إال إجـراء الكثـر مـن التجارب، 

إذ اسـتطعت صيانـة مقويـات الشـبكة 

والراوتـر  الفضـايئ  النـت  وأجهـزة 

وحتـى شـواحن الجـواالت التـي تعمل 

واملسـتمرة،  املتناوبـة  الكهربـاء  عـىل 

ومن خـالل بعـض القطـع اإللكرونية 

متكنـت مـن صناعة شـواحن جـواالت 

ولكنهـا  عاليـة،  بكفـاءة  تكـون  ال  قـد 

تخـدم املدينـة وتسـد حاجتهـا".

أجور زهيدة وشغف كبير 
مل يتلـق أبـو عـار أي دعم أو مسـاندة 

عـىل هـذه األعـال بـل كانت مجهـوًدا 

ويضيـف  تعبـره،  بحسـب  فرديًـا، 

"متكنـت من خالل شـغفي بهـذا املجال 

أن أخـدم مدينتـي وأتلقى أجـوًرا زهيدة 

ألسـتطيع االسـتمرار يف هـذا العمـل".

ــع  ــد جمي ــوم مقص ــاب الي ــح الش أصب

األهــايل املحارصيــن لصيانــة األجهــزة 

ــف  ــال، ويوص ــرض  ألعط ــي تتع الت

بأنــه "الشــخص الــذي ال يصعــب 

ــد  ــب أحم ــك بحس ــه يشء"، وذل علي

ــي،  ــاب عرشين ــو ش ــارس، وه ــو ي أب

ــه  ــش في ــذي نعي ــار ال ــول "الحص يق

جعــل مــن أبســط األشــياء أو األجهــزة 

ــي ذات  ــكل يوم ــتخدمها بش ــي نس الت

ــي  ــا يعن ــًدا، وتعطله ــة ج ــة عالي قيم

ــول  ــتحالة الحص ــبب اس ــا بس فقدانه

ــض  ــاء دور بع ــا ج ــل، وهن ــىل بدي ع

ــؤولية  ــوا مس ــن تحمل ــخاص الذي األش

ومواجهــة  العقبــة  هــذه  تخطــي 

ــم". ــداع يف عمله ــار واإلب الحص

فــراس أبــو كنــان )25 عاًمــا(، مقاتــٌل 

يف الجيــش الحــر، وحاصــل عــىل 

ــال  ــوي يف املج ــم الثان ــهادة التعلي ش

ــة  ــة صيان ــا كيفي ــم أيًض األديب، تعلّ

بعــض األجهــزة اإللكرونيــة وتصنيــع 

ــت،  ــىل اإلنرن ــاد ع ــدارات باالعت ال

التجــارب.  مــن  الكثــر  وإجــراء 

ــات  ــواحن البطاري ــع ش ــول "أصن ويق

صناعــة  إىل  باإلضافــة  والجــواالت 

ــرة  ــارب كث ــد تج ــك بع ــوالت وذل املح

ــت". ــىل اإلنرن ــث ع والبح

ويضيف الشـاب "اإللكرونيـات مل تكن 

يوًمـا مـن اختصـايص، ولكنهـا مجـرد 

الحملـة  هـذه  يف  اسـتطعت  هوايـة، 

تنميتهـا وإثبـات قـدريت عـىل العمـل 

. " بها

ــات  ــر اإللكروني ــاح يف تطوي النج

األول  هــو  يكــن  مل  وإصالحهــا 

ــر  ــذ أك ــارصة من ــة املح يف املدين

مــن ثــالث ســنوات، كالتحــّول 

الزراعيــة  املحاصيــل  إىل زراعــة 

املــواد  منــع  عــى  للتغلــب 

ــن  ــازوت م ــر امل ــة، وتكري الغذائي

لواقــط  وتصنيــع  البالســتيك، 

ــت  ــبكة اإلنرن ــاب ش ــارة لغي إش

ــة. ــن املدين ــة ع ــف املحمول والهوات

عنب بلدي - داريا

خرجـت مظاهـرة يف مدينـة معضميـة 

الشـام طالبـت بإسـقاط النظـام ورص 

وأكـدت عـىل  الحـر،  الجيـش  صفـوف 

الفصائـل  بـني  الخـالف  نبـذ  رضورة 

واملدنيـني، وشـارك فيهـا مقاتلـون مـن 

الجيـش الحـر وناشـطون مـن املدينـة.

وأوضـح محمود أبـو قيـس، إعالمي يف 

لـواء "الفتح املبـني" العامل يف معضمية 

الشـام، أن املظاهـرة التـي خرجت عر 

الخميـس 21 نيسـان، هدفـت إىل "إحياء 

روح الثـورة يف املدينـة، والتأكيـد عـىل 

أن الجيـش الحـر بـاٍق عىل مبادئـه التي 

حمـل السـالح ألجلها".

ورفـع املتظاهـرون الفتـات أكـدوا فيهـا 

املعضميـة  وأهـايل  الحـر  "الجيـش  أن 

يـد واحـدة ضـد نظـام األسـد"، وأشـار 

يف  فشـل  "النظـام  أن  إىل  قيـس  أبـو 

مخططاتـه الهادفـة إىل زرع الفتنـة بني 

عنـارص الجيـش الحـر واألهـايل".

ولفـت الناشـط إىل أن النظـام يسـتخدم 

سياسـة الحصـار والتجويـع، باإلضافـة 

إىل نـرش اإلشـاعات التي تشـوه سـمعة 

لنمـو  األسـاليب  كأحـد  الحـر،  الجيـش 

وتأجيـج الخالفـات، مؤكـًدا "وعي أهايل 

املدينـة ملـا يحـاك لهـم مـن مكائد".

معضـاين،  محمـد  قـال  جهتـه،  مـن 

عضـو املكتـب اإلعالمـي يف املدينـة، إن 

النظام يسـعى بشتى الوسـائل إىل "زرع 

الفتنـة"، لتعـم الفوىض وليفقـد الجيش 

الحـر رشعيتـه يف حمـل السـالح، لكنـه 

مل ينجـح يف هـذه املحـاوالت، ومايـزال 

"الحـر" محافظًا عىل الحاضنة الشـعبية 

التـي اكتسـبها منـذ بدايـة الثورة.

ــارب  ــا يق ــاين إىل أن م ــت معض ولف

ــار  ــون يف حص ــمة يعيش ــف نس 45 أل

تفرضــه قــوات النظــام عــىل معضميــة 

ــا،  ــق عليه ــة املتف ــم الهدن ــام، رغ الش

ــة  ــة قناع ــايل املدين ــى أه ــذا "أعط وه

ــه،  ــن جانب ــام ال يؤم ــأن النظ ــة ب كامل

واليؤخــذ منــه عهــد أو اتفــاق"، بحســب 

ــره. تعب

وشـدد عضـو املكتـب اإلعالمـي عـىل أن 

"رص الصفـوف والتوحـد"، مـن أبـرز 

يف  األهـايل  بهـا  هتـف  التـي  املطالـب 

املظاهـرة، إلدارة املرحلـة وضبـط األمـن 

يف املدينـة بعمـل أكـر تنظيـًا.

تقـع معضميـة الشـام يف ريف دمشـق 

الغـريب، بجـوار مدينـة داريـا، ودخلت 

مـع  بهدنـة   2014 عـام  مطلـع  منـذ 

تعرضـت  لكنهـا  السـوري،  النظـام 

لعـرشات الخروقـات مـن قبـل األخـر، 

وال سـيا مطلـع العـام الجـاري، حـني 

نجحـت قواتـه بفصل داريـا عنهـا كليًا.

سكان داريا يطورون بدائل لتصنيع
وتصليح اإللكترونيات

مقاتلو المعضمية وناشطوها يتظاهرون "إحياًء للثورة"

دفع غياب الفنيين المختصين بالصيانة الموهوبين في هذا المجال إلى التعلم وتنمية خبراتهم لسّد حاجة المدينة، 
وإصالح ما يمكن إصالحه من األجهزة اإللكترونية، معتمدين مبدأ "الحاجة أم االختراع".

محمد أبو عمار، 
يعمل في تصليح 

األدوات اإللكترونية 
في مدينة داريا

 15 نيسان 2016
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المعارضة تطالب النظام بموافقة خطية على إجراء االنتقال السياسي 

الهيئة العليا تغادر جنيف معلقًة مشاركتها.. 
والمفاوضات مستمرة 

عنب بلدي - خاص

ورغـم مغـادرة وفـد الهيئـة، الـذي علق 

القصـف  اسـتمرار  بسـبب  مشـاركته 

قبـل  مـن  السـوري  الشـعب  وتجويـع 

النظـام، إال أنه تسـلم من املبعـوث األممي 

إىل سـوريا، ستيفان دي ميسـتورا، أسئلة 

حـول تصـوره بخصـوص هيئـة الحكـم 

األممـي  املبعـوث  أكـد  بينـا  االنتقـايل، 

اسـتمرار املفاوضـات بني األطـراف التي 

تنتهـي يف  أن  عـىل  بقيـت يف جنيـف، 

الجـاري. نيسـان   24 موعدهـا، 

المعارضة تغادر وحجاب يطالب 
باجتماع مجلس األمن

قـرار إعـالن املعارضـة تعليق مشـاركتها 

يف املفاوضـات، جـاء عىل لسـان حجاب، 

جنيـف،  مـن  صحفـي  مؤمتـر  خـالل 

الثالثاء 19 نيسـان، وأوضح أنه سـيغادر 

آخريـن  معارضـني  مسـؤولني  برفقـة 

جنيـف، عـىل أن يبقـى بعـض الخـراء.

ودعا املنسـق العـام للهيئـة، مجلس األمن 

لالجتـاع لبحـث خروقـات الهدنـة مـن 

قبـل النظام السـوري ورصدهـا، وتعيني 

مراقبـني دوليـني ملراقبة تطبيقها، مشـرًا 

إىل أن الهيئـة "تسـعى عـر مجلس األمن 

اتخـاذ اإلجـراءات إلقـرار لجـان لتقـي 

الحقائـق وزيارة معتقـالت النظام"، فيا 

طالـب بتشـكيل لجـان تقـي حقائـق 

للمعتقلـني بسـجون النظام وامليليشـيات 

له. التابعـة 

مطالبـات حجاب بتشـكيل اللجـان، لقيت 

اسـتجابة رسيعة من دي ميسـتورا، الذي 

املتحـدة سـتعني خـالل  األمـم  أن  أعلـن 

األيـام املقبلـة )مل يحـدد موعًدا(، منسـًقا 

للتعامـل مـع قضايـا "املحتجزيـن" يف 

سـوريا، خـالل مؤمتر صحفـي يف اليوم 

ته. ذا

حجـاب طالـب خـالل املؤمتـر أن تحـدد 

لتحقيـق  زمنيًـا  جـدواًل  املتحـدة  األمـم 

مؤكـًدا  السـيايس يف سـوريا،  االنتقـال 

أن الهيئـة "لـن تسـمح لروسـيا بالعمـل 

السـوري  النظـام  إنتـاج  إعـادة  عـىل 

وإعـادة تثبيتـه"، كـا شـدد عـىل أنه ال 

مـكان لبشـار األسـد وزمرتـه يف الفـرة 

االنتقاليـة.

وطالـب وفد الهيئـة العليا، دي ميسـتورا، 

موافقـة خطيـة عـىل  النظـام  يقـدم  أن 

إجـراء انتقال سـيايس كامل يف سـوريا، 

وفـق مـا أشـار املتحـدث باسـم الهيئـة، 

سـبوتنيك،  لوكالـة  ماخـوس،  منـذر 

"أرصينـا  الفتًـا  نيسـان،   22 الجمعـة 

النظـام  يقـدم  أن  ميسـتورا  دي  عـىل 

موافقـة خطيـة بالتحديـد حـول االنتقال 

السـيايس، مبـا تـم اعتـاده يف جميـع 

الـدويل". األمـن  مجلـس  قـرارات 

دي ميستورا يؤكد استمرار 
المفاوضات ويدعو الجتماع 

بخصوص الهدنة
وأكـد دي ميسـتورا، الجمعة 22 نيسـان، 

السـالم  مباحثـات  يعتـزم مواصلـة  أنـه 

حتـى نهايتهـا يف 24 نيسـان الجـاري، 

عقـب وصفه قـرار املعارضة )وفـد الهيئة 

"اسـتعراض  بأنـه  باملغـادرة،  العليـا( 

دبلومـايس"، بينـا بقيت وفود موسـكو 

إضافـة  وحميميـم،  القاهـرة  ومؤمتـر 

وبعـض  السـوري  النظـام  وفـد  إىل 

منظـات  مـن  املسـتقلة  الشـخصيات 

االستشـاري  واملجلـس  املـدين،  املجتمـع 

النسـايئ.

دي ميسـتورا لفـت إىل "توجهـات تثـر 

إىل  إشـارة  يف  األرض"،  عـىل  القلـق 

التـي شـهدت خروقـات  الهشـة  الهدنـة 

متثلـت  املاضيـة،  الفـرة  خـالل  كـرى 

مبجـازر نفذتهـا قـوات األسـد يف مـدن 

عـدة، إضافـة إىل تصعيـد عـىل جبهـات 

القتـال، ودعـا إىل اجتـاع عاجـل لوزراء 

املعنيـة،  واإلقليميـة  الدوليـة  القـوى 

ومواصلـة  عليهـا،  الحفـاظ  أجـل  مـن 

املفاوضـات وجهود اإلغاثـة التي تتعرض 

كلهـا للتعـر، عـىل حـد وصفـه.

ورغـم أن دي ميسـتورا مل يحـدد موعـًدا 

لعقد االجتـاع، إال أنه قـال "نحن بحاجة 

املسـتوى  عـىل  جديـد  اجتـاع  لعقـد 

لدعـم  الدوليـة  للمجموعـة  الـوزاري 

املتعـرة  املفاوضـات  مشـبًها  سـوريا"، 

واتفـاق الهدنـة الهـش، وضعـف التقدم 

عـىل صعيـد إيصـال مسـاعدات غذائية، 

بـ"طاولـة ذات ثـالث قوائـم".

"حـني  أنـه  األممـي  املبعـوث  واعتـر 

عندئـذ  مشـكلة  القوائـم  أحـد  يواجـه 

ميكـن عالجهـا، ولكن حـني تواجـه كلها 

صعوبـات يف الوقـت ذاتـه، يكـون مـن 

العمـل  مجموعـة  اسـتدعاء  الـروري 

سـوريا". بشـأن  الدوليـة 

دي ميستورا يوجه 25 سؤااًل 
للمعارضة قبل مغادرتها 

وقبـل مغادرتـه مقـر إقامتـه يف جنيـف 

تسـلم وفـد الهيئـة العليـا للمفاوضـات، 

 25 وثيقـة مـن دي ميسـتورا، تضمنـت 

الهيئـة  تخـص  تفاصيـل  عـن  سـؤااًل 

بتشـكيلها. تطالـب  التـي  االنتقاليـة 

ووفـق صحيفة الحيـاة، التي ذكـرت أنها 

اطلعت عـىل األسـئلة، فإن السـؤال األول 

أشـار إىل "تناقـض" يف موقـف الهيئـة 

العليـا، التـي تر عـىل أن تتمتـع الهيئة 

مبوجـب  كاملـة  بصالحيـات  االنتقاليـة 

بحسـب  تتحـدث،  بينـا  جنيـف،  بيـان 

وثيقة سـابقة تسـلمها دي ميستورا، عىل 

التأكيـد حـول منع أي شـخص أو جسـم 

مـن امتـالك كامـل الصالحيات.

ومتحـور سـؤال آخـر حـول مـا إذا كانت 

الهيئـة االنتقاليـة تضـم أفـراًدا فقـط أم 

ميسـتورا  دي  سـأل  بينـا  مؤسسـات، 

ودخـل يف تفاصيـل عميقـة حـول رؤية 

املعارضـة لتشـكيل الهيئة وكيفيـة اتخاذ 

القـرارات، إضافـة إىل سـؤاٍل نصـه "هل 

سـيكون هنـاك أي جسـم ترشيعـي؟ وما 

هـي الصالحيات التي سـيمتلكها الجسـم 

والهيئـة؟".

"قلتـم إن الهيئـة سـترشف عـىل أجهـزة 

الهيئـة  عـر  هـذا  سـيتم  فهـل  األمـن، 

جانـب  إىل  سيشـكل  آخـر  جسـم  أم 

إشـارة  يف  الوثيقـة  أضافـت  الهيئـة؟"، 

إىل مجلـس عسـكري رديـف لهـا، كـا 

طرحـت تسـاؤالت عـن "املجالـس الثالثة 

التـي اقرحـت وهـي: األمنـي والقضايئ 

واملايل، وهل سـتعمل بشـكل مسـتقل؟".

كـا تسـاءل دي ميسـتورا حـول املجلس 

للهيئـة  التابـع  واألمنـي  العسـكري 

االنتقاليـة، وهـل سـيرشف عـىل أجهـزة 

األمن واالسـتخبارات، ومن هـم أعضاؤه؟ 

القـوات  إضافـة إىل أسـئلة عـن "دمـج 

املسـلحة ألن ذلـك مهمة كبرة وإشـكالية 

وتؤثـر عىل املجموعـات املسـلحة، وكيف 

ميكـن تلبيـة مطالبهـم".

العمـل  تعليـق  يعنـي  الهيئـة  "تشـكيل 

بالدسـتور الحـايل )عـام 2012("، وفق 

الوثيقـة  لكـن  الهيئـة،  بـه  تطالـب  مـا 

اعتـرت ذلـك "خطـورة كبـرة، إذ هـل 

وكيـف  واالسـتقرار،  األمـان  سـيوفر 

ميكن ضـان ذلـك؟"، إضافة إىل أسـئلة 

السياسـية  األحـزاب  حـل  اقـراح  عـن 

وعـن كيفيـة اسـتمرار عمـل املؤسسـات 

وإطـالق  النازحـني  وعـودة  الحكوميـة 

ملعتقلـني. ا

سـيكون  "هـل   24 السـؤال  يف  وجـاء 

املسـلحة  للقـوات  مشـرك  عمـل  هنـاك 

واملجموعـات املسـلحة ضد اإلرهـاب قبل 

االندمـاج الكامـل؟ وكيف سـيتم تنسـيق 

هـذا؟"، بينـا نـص األخر "كيـف ميكن 

تشـكيل الجمعيـة التأسيسـية يك تصوغ 

أعضائهـا  مسـودة دسـتور؟ وكـم عـدد 

ومدتهـا؟"

وتبقـى التطـورات مفتوحـة حتـى نهاية 

الجولـة الثانيـة مـن املفاوضـات، بغياب 

وفـد الهيئـة العليـا، الـذي قالت روسـيا 

إنـه الخـارس األكـر مـن الخطـوة، بينا 

يـر النظـام السـوري عىل سـعي وفده 

لالتفـاق عـىل حكومـة موسـعة بقيـادة 

أن  معتـرًا  املفاوضـات،  خـالل  األسـد، 

مسـتقبل األسـد ليـس محـل نقاش.

القت كلمة رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، قبل مغادرة وفد المعارضة جنيف، صدًى واسًعا بين السوريين، ووصفها 
بعضهم بـ "الكلمة التاريخية"، بينما رأى آخرون أن ابتعاد وفد الهيئة عن المفاوضات، سيتيح للوفود األخرى الطريق أمام تنفيذ ما تسعى إليه.

قرار تعليق 
المشاركة في 

جنيف كان صائًبا 
وجاء عندما 

أحسسنا أن األمور 
باالتجاه  تسير 
الخاطئ ولم 

المجتمع  يفهم 
الدولي مطالبنا

يف  السياسـية  الهيئـة  دعـت 

املعارضـة  لقـوى  الوطنـي  االئتـالف 

 19 الثالثـاء  السـورية،  والثـورة 

لجميـع  طـارئ  اجتـاع  إىل  نيسـان، 

العليـا  الهيئـة  يف  االئتـالف  أعضـاء 

جنيـف،  تعـر  عقـب  للمفاوضـات، 

االئتـالف،  رئيـس  اعتـر  بينـا 

سـوريا  يف  الحـل  أن  العبـدة،  أنـس 

ميثـل  وجنيـف  سـيايس،  عسـكري- 

منـه. فقـط   10%

عاجـل  اجتـاع  إىل  العبـدة  وأملـح 

للشـعب  الصديقـة  الـدول  مـع سـفراء 

يجـري  أن  املفـرض  مـن  السـوري 

األسـبوع الحايل، خـالل مؤمتر صحفي 

عقـده داخـل مقـر االئتـالف، يف مدينة 

اسـطنبول الركية، األربعاء 20 نيسـان.

كـا تحـدث عـن مقرحـات يف جعبـة 

املعارضة، مـن املقـرر أن تطرحها خالل 

االجتـاع الـذي يجمعها مع سـفراء دول 

دعـم سـوريا، إال أنـه مل يذكـر أيًـا منها 

وفّضـل مناقشـتها أواًل، آمـاًل الحصـول 

الصديقـة  الـدول  مـن  اسـتجابة  عـىل 

. يا لسور

رئيس االئتالف السـوري أبدى اسـتغرابه 

مـن "صمـت ال ميكـن تفسـره"، مـن 

املجتمع الـدويل واألمم املتحدة، "سـوى 

مفتـوح  وإذن  وتواطـؤ  تخـاذل  أنـه 

للنظـام السـوري لالسـتمرار بالقتـل"، 

متعجبًـا مـن طـرح املبعـوث األممي إىل 

سـوريا، سـتيفان دي ميسـتورا، فكـرة 

إمكانيـة بقـاء األسـد مـع منـح ثالثـة 

مـن نوابـه صالحيات واسـعة، رغـم أنه 

ليسـت فكرته". أنهـا  اعـرف 

ال عودة للمفاوضات قبل تنفيذ 
القرار 2254

واعتـر العبـدة أن مـا جـرى "تدهـور 

مؤكـًدا  املتحـدة"،  لألمـم  جـًدا  خطـر 

مشـاركتها  املعارضـة  تعليـق  قـرار  أن 

يف جنيـف "كان صائبًـا وجـاء عندمـا 

باالتجـاه  تسـر  األمـور  أن  أحسسـنا 

الـدويل  املجتمـع  يفهـم  ومل  الخاطـئ 

مطالبنـا".

املفاوضـات  إىل  العـودة  أن  وأوضـح 

تكـون بعـد "تنفيـذ واضـح للبنـود 12 

2254، وإرادة  14 مـن القـرار  13 و  و 

واضحـة ملناقشـة االنتقـال السـيايس".

رئيس االئتالف السوري: 

الحل عسكري سياسي 
واألمم المتحدة خذلتنـا
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مواجهات القامشلي غّيرت خارطة الـــــــسيطرة 
ما سيناريوهات استمرارها؟ 

حسـن مطلق  - عنب بلدي

وتحـول القصـف واالشـتباكات إىل "هـدوء 

يف  بلـدي  عنـب  مراسـل  وفـق  حـذر" 

املدينـة، بعـد إعـالن القيـادة العامـة لقوات 

"تلبيـًة  النـار  إطـالق  وقـف  "األسـايش" 

لنـداءات وجهـاء املنطقة وشـيوخ العشـائر، 

اعتبـاًرا مـن ظهـر الجمعـة"، بينـا تلتـزم 

األطـراف بتمركزهـا داخـل النقـاط الجديدة 

املواجهـات،  خـالل  عليهـا  سـيطرت  التـي 

املراسـل. بحسـب 

وتبـدأ الهدنـة بحسـب قـوات "األسـايش" 

يف محاولـة "للتوصـل إىل صيـغ مناسـبة 

تضمـن أمـن أبنـاء املنطقـة وأهلهـا"، بينا 

توعـدت برد قـاٍس يف حـال اسـتغاللها من 

قبـل النظـام، فيـا تحـدث ناشـطون عـن 

مطـار  داخـل  النظـام  لرمـوز  اجتاعـات 

القضيـة. بخصـوص  القامشـيل 

"األسـايش" عـزت يف بيانها، الجمعـة، أنها 

مـن  اسـتفزازية  محـاوالت  "بعـد  تدخلـت 

النظـام التدخل يف شـؤون املجتمع وَسـوق 

واعتقالهـم،  جيشـه  إىل  الكـرد  الشـباب 

املدنيـني،  تسـليح  محـاوالت  إىل  إضافـة 

مـا  لقواتنـا،  تابعـة  دوريـات  واسـتهدافه 

أعضائنـا،  مـن  ثالثـة  باستشـهاد  تسـبب 

الشـباب". بعـض  واعتقـال 

بينـا قـال املتحدث الرسـمي باسـم وحدات 

حاية الشـعب، ريـدور خليـل، إن الوحدات 

تدخلـت بعـد هجـات النظام عـىل املدنيني 

ومقتـل عـدد منهـم، مشـرًا إىل أن "النظام 

يعيـش حالـة احتضـار، ويرغـب يف إطالـة 

عمـره من خـالل الهجـات وقصـف مدينة 

مسـتعدون  "نحـن  أكـد  كـا  القامشـيل"، 

لحايـة املواطنـني إذا فكر النظـام بتصعيد 

املوقف".

بداية المواجهـات وحصيلة اليوم 
األول

عـزت  و"األسـايش"  الكرديـة  الوحـدات 

تدخلهـا "إلفشـال مخطـط النظـام يف خلق 

الفتنـة بـني مكونـات املنطقـة"، وسـيطرت 

)عاليـا(،  املركـزي  القامشـيل  عـىل سـجن 

يف  أخـرى  مواقـع  باتجـاه  تقدمـت  كـا 

املدينـة، أبرزهـا سـيطرتها عـىل مواقـع يف 

الجهـة الغربيـة مـن املربـع األمنـي الـذي 

النظـام. عليهـا  يسـيطر 

 19 األربعـاء،  ظهـر  املواجهـات  وبـدأت 

نيسـان، أصيـب خاللهـا مدنيـون نقلوا إىل 

مشـفى "نافـذ" الخـاص يف املدينـة، إثـر 

والدوشـكا،  الخفيفة  باألسـلحة  االشـتباكات 

وأوضـح الناشـط اإلعالمـي روهـات محمد 

لعنـب بلـدي، أنهـا جـرت يف نقطـة العبور 

وبالتحديـد  القامشـيل،  وغـرب  رشق  بـني 

عنـد دوار السـبع بحـرات.

وأضـاف محمد أن قـوات الحايـة الكردية، 

معسـكراتها  باقـي  مـن  املـؤازرة  طلبـت 

القريبـة، وفرضـت طوقًا أمنيًا حـول املدينة، 

كـا نصبـت حواجـز تفتيـش عـىل جميـع 

املداخـل املؤديـة إىل املدينـة وخصوًصـا يف 

املنطقـة الجنوبيـة، مـا دعا أصحـاب املحال 

التجاريـة إىل إغالقهـا وسـط إطـالق نـار 

. يئ عشوا

عـىل  بعدهـا  سـيطرت  الكرديـة  الوحـدات 

مـن سـجن  وأجـزاء  مبـاٍن حكوميـة  عـدة 

مـن  متأخـرة  سـاعات  يف  القامشـيل، 

مسـاء األربعـاء، بينـا هاجـم عنـارص من 

الوحـدات دوريـة تابعـة لفـرع املخابـرات 

الجويـة بالقـرب مـن املربـع األمني وسـط 

املدينـة، وأرست كافـة عنارصهـا، بينا قتل 

"املقنعـني". مـن  عنـارص  مثانيـة 

وأشـار سـيان ماري، القيادي يف الوحدات 

للوحـدات  تابعـني  عنـارص  أن  الكرديـة، 

االجتاعيـة،  التأمينـات  دائـرة  اقتحمـوا 

التـي تخضـع لسـيطرة النظـام السـوري، 

خّيم الهدوء على مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، بموجب هدنة بدأت ظهر الجمعة، 22 نيسان، بعد سلسلة 
من االشتباكات جرت على مدار ثالثة أيام بين الوحدات الكردية وقوات "األسايش" من جهة، وبين قوات النظام 

السوري وميليشيا الدفاع الوطني "المقنعون" بقيادة محمد الفارس من جهة أخرى.
 وشهدت المدينة تغييًرا في خارطة السيطرة داخلها، بينما بدأ النظام السوري نقل النساء واألطفال من المربع األمني 

نحو المطار، عشية الهدنة، في خطوة تلوح بشيء يخطط له في الخفاء.

يقطـن أهـايل مدينـة القامشـي مـن العرب يف حـارة الطـي، بينا 

يتجمـع الرسيـان يف منطقـة شـارع الوحـدة، ويتوزع األكـراد عى 

أحيـاء العنريـة والهالليـة وقنـاة سـويس والكورنيـش والزيتونية، 

إضافـة إىل شـارع الخليـج ومنطقـة جمعاية والوسـطى.

ودخــل تنظيــم "الدولــة" الــراع مــع القــوى املتحاربــة يف املدينة، 

ــتهدف  ــس، اس ــر الخمي ــدة، ظه ــارع الوح ــريًا يف ش ــى تفج إذ تبن

عنــارص مــن الوحــدات الكرديــة، وذكــرت وكالــة "أعــاق" التابعــة 

ــتهدف  ــا اس ــفة، بين ــرة ناس ــرت بس ــة ج ــم أن العملي للتنظي

ــن  ــفر ع ــا أس ــش، م ــة دوار الكورني ــيارة مفخخ ــاٍن بس ــري ث تفج

ــة،  ــدات الكردي ــوف الوح ــى يف صف ــتة قت ــن س ــر م ــقوط أك س

ــة. ــفى"الكلمة" يف املدين ــم إىل مش ــوا جميعه نقل

ميليشيا المقنعين 
يتبعون لحزب 

البعث الحاكم 
وسلحهم النظام 

لتنفيذ أجنداته 
في المنطقة، 

ومنحهم رواتب 
شهرية كمرتزقة، 

ويحاول تحريك 
هذه الورقة 

ضد مكونات 
القامشلي

سجن عاليا في القامشلي
21 نيسان 2016 
)تصوير الناشط أحمد شويش(

يف وقـت متأخـر مـن مسـاء األربعـاء، ومزقـوا 

مؤكـًدا أرس خمسـة مـن  األسـد،  بشـار  صـور 

جنـود النظـام هنـاك.

وأضـاف مـاري، يف حديـث إىل عنب بلـدي، أن 

اسـتطالع  طائـرة  أسـقطوا  الوحـدات  عنـارص 

تابعـة للنظام بالقـرب من حي املصـارف، مؤكًدا 

البعـث  لحـزب  يتبعـون  املقنعـني  "ميليشـيا  أن 

الحاكـم، وسـلحهم النظـام لتنفيـذ أجنداتـه يف 

كمرتزقـة،  شـهرية  رواتـب  ومنحهـم  املنطقـة، 

مكونـات  الورقـة ضـد  تحريـك هـذه  ويحـاول 

القامشـيل".

مجريـات اليوم الثاني
وأحكمـت الوحـدات قبضتهـا عىل السـجن، فجر 

وأوضـح  نيسـان،   21 الخميـس  الثـاين  اليـوم 

يف  عنـر  وهـو  بلـدي،  لعنـب  سـيد  أوميـد 

السـجن،  عـىل  هجوًمـا  شـنت  التـي  الوحـدات 

أن القـوات سـيطرت عليـه بشـكل كامـل "بعـد 

اسـتمرار االشـتباكات لسـاعات طويلة، كا سـلم 

جميـع عنـارص النظـام املوجودون يف السـجن، 

إىل وحداتنـا"،  أنفسـهم  45 عنـًرا،  وعددهـم 

وأطلـق رساح جميـع املعتقلـني داخلـه.

 وتركزت االشـتباكات الخميس، وسـط القامشـيل 

تحليـق  مـع  املركـزي،  السـوق  يف  سـيا  وال 

يف  األسـد  لقـوات  التابـع  الحـريب  للطـران 

سـاء املدينة، وسـاع أصـوات املدفعيـة الثقيلة 

املطـار. يف  املتمركـزة 

كـا جرت اشـتباكات يف شـارع الوحـدة إضافة 

داخـل  الخليـج  دوار  القريبـة مـن  املنطقـة  إىل 

املدينـة، وفـق العنـر، الذي أشـار إىل أن أربعة 

مـن عنـارص الوحـدات جرحـوا، بينا قتـل عدد 

مـن عنـارص النظام.

 مسلسـل قذائـف الهـاون بـدأ يف اليـوم الثاين، 

واسـتهدفت األحياء الكردية يف املدينة القامشيل، 

ألول مـرة منـذ بدايـة الثـورة السـورية، ما خلف 

عـدًدا مـن الضحايـا والجرحـى، وتركز سـقوط 

املنطقـة  "كاتربيلـر" يف  كـراج  القذائـف عـىل 

الغربيـة مـن املدينـة، فيـا سـقطت قذائف عىل 

أحيـاء الزيتونية والسـياحي والعنريـة، من قبل 

قـوات النظـام املتمركـزة حـول املطـار الـدويل، 

والفوج العسـكري يف طرطب جنوب القامشـيل.

النظام يجند شـباب القامشـلي في اليوم 
الثالث

لليـوم  املدينـة  وسـط  االشـتباكات  واسـتمرت 

الثالـث عىل التوايل صبـاح الجمعة، 22 نيسـان، 

بينـا جنـد النظـام السـوري عـدًدا مـن شـباب 

امتـداد  ظـل  يف  صفوفـه،  يف  للقتـال  املدينـة 

االشـتباكات إىل حي الوسـطى وشـارع القوتيل، 

وصواًل إىل شـارع الفـرن اآليل، وشـهدت املدينة 

حينهـا حركة نـزوح وصفها مراسـل عنـب بلدي 

بــ "الكثيفـة" باتجـاه املناطـق اآلمنـة والريف.

ونصبـت قوات األسـد خيمـة لتجنيد الشـباب يف 

حـارة الطـي )يقطنهـا العـرب املوالـون للنظام( 

داخـل املدينـة، بـإرشاف مبـارش مـن مخابراتـه 

وميليشـيات الدفـاع الوطني )املقنعـون(، بقيادة 

محمد الفارس. وأشـار املراسـل إىل أن شـبابًا من 

عائالت الكريـدي والريك والبوعـايص والخزيم 

النظـام  للقتـال يف صـف  انتسـبوا  والرشمـان، 

وتسـلموا أسـلحة كالشـينكوف مـع ذخرتها.

عـن  املطـاف  نهايـة  يف  أسـفرت  االشـتباكات 

قـوات  وأعلنـت  الطرفـني،  قتـىل وجرحـى مـن 

"األسـايش" مقتل سـبعة مـن عنارصهـا، وثالثة 

من عنـارص الوحـدات الكرديـة، إضافـة إىل 17 

مدنيًـا، قتلـوا إثر قصـف النظـام أحيـاء املدينة، 

بينـا قتـل 31 عنـًرا مـن األخـر، وأرس أكـر 

مـن مئة مـن عنـارصه، وفـق "األسـايش".

فيـا اعتر ناشـطون مـن املدينـة أن التقدم كان 

لصالـح YPG، التـي متكنـت مـن السـيطرة عىل 

الهدوء يخيم بعد قصف استهدفها للمرة األولى وأوقع ضحايا 

األسايش ترفع علمها فوق سجن عاليا
21 نيسان 2016 - )إنترنت(
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مواجهات القامشلي غّيرت خارطة الـــــــسيطرة 
ما سيناريوهات استمرارها؟ 

اعتبر قرار مجلس 
حقوق اإلنسان، 

في 21 آذار 
2016، أن جميع 

التدابير واإلجراءات 
التشريعية واإلدارية 

التي اتخذتها 
إسرائيل بهدف 

تغيير طابع الجوالن 
السوري المحتل 

ووضعه القانوني 
الغية وباطلة، 

وتشكل انتهاًكا 
صارًخا للقانون 

الدولي والتفاقيات 
جنيف.

احتلت إسرائيل 
الجوالن عام 1967 
وأعلنت ضمها في 
العام 1981، في 

خطوة لم تحظ 
باعتراف دولي.

النظام "يدين" والمعارضة: لوال إسرائيل لما بقي األسد

إسرائيل تستغل الصراع في سوريا 
وتعلن وصايتها على الجوالن "إلى األبد"

عنب بلدي - وكاالت  

ــوالن، يف  ــة يف الج اإلرسائيلي  

17 نيســان الجــاري، أنــه "حــان الوقــت 

بــأن  يعــرف  ألن  الــدويل  للمجتمــع 

الجــوالن أرض إرسائيليــة إىل األبــد، بعــد 

50 ســنة". مــرور 

الـردود عـىل هـذه  الفـور توالـت  وعـىل 

لعقـد  الكويـت  دعـت  إذ  التريحـات، 

اجتـاع طـارئ لجامعـة الـدول العربيـة 

عـىل مسـتوى املندوبـني الدامئـني، وعقد 

االجتاع برئاسـة البحرين، وذلـك "التخاذ 

الخطـوات  حيـال  موحـد  عـريب  موقـف 

التصعيديـة". اإلرسائيليـة 

ونـددت جامعـة الـدول العربيـة، يف بيان 

صدر يف 21 نيسـان، بالتريحات واصفًة 

إياهـا بـ  "العدوانيـة والتصعيدية".

وطالـب مجلـس الجامعة املجتمـع الدويل، 

ممثـاًل يف مجلـس األمـن الـدويل، باتخاذ 

التدابـر الالزمة التي تفـرض عىل إرسائيل 

املجلـس  قـرارات  بتنفيـذ  التـام  االلتـزام 

ذات  املتحـدة  لألمـم  العامـة  والجمعيـة 

. لصلة ا

البحريـن،  الجامعـة مـن  وطلـب مجلـس 

بصفتهـا رئيًسـا لـه، ومـن مـر بصفتها 

العضـو العـريب يف مجلـس األمـن، ومـن 

نبيـل  العربيـة  للجامعـة  العـام  األمـني 

واملشـاورات  االتصـاالت  "إجـراء  العـريب 

مـع األمـني العـام لألمـم املتحـدة ورئيس 

فيـه،  األعضـاء  والـدول  األمـن  مجلـس 

الالزمـة  الخطـوات  اتخـاذ  أجـل  مـن 

واالنتهـاكات  االسـتفزازات  هـذه  ملواجهـة 

اإلرسائيليـة"، وفـق وكالـة أنبـاء رويرز.

بـدوره، قـال املنسـق العـام للهيئـة العليا 

للمفاوضـات، ريـاض حجـاب، يف مؤمتـر 

صحفـي من جنيـف إن "الجـوالن لن يبقى 

إلرسائيـل، ولـوال إرسائيل ملا كان األسـد يف 

اآلن".  السلطة 

استغالل للوضع في سوريا وخطوة 
"استفزازية"

وحـذرت الجامعـة العربيـة إرسائيـل مـن 

"مغبة اسـتغالل األزمـة السـورية الحالية، 

من أجل ترير اسـتمرار احتاللهـا للجوالن 

العريب السـوري"، وأكـدت يف البيان عىل 

"عروبـة الجـوالن، وحـق الشـعب العريب 

السـوري يف السـيادة عـىل هـذا الجزء من 

العربية". األرض 

واعتـر البيـان أن الهـدف مـن تريحات 

الدوليـة  الجهـود  "إفشـال  هـو  نتنياهـو 

الراميـة لعقـد مؤمتـر دويل للسـالم بـني 

الفلسـطينيني واإلرسائيليـني وفـق املقرح 

الفرنـي".

وقـال أمـني عـام الجامعـة، نبيـل العريب، 

يف كلمـة خـالل االجتـاع، إن "الجـوالن 

سـتظل أرًضا عربية سـورية ملًكا للشـعب 

السـوري وحـده"، مضيًفـا أن اإلجـراءات 

الحكومـة  تعنـت  "تعكـس  اإلرسائيليـة 

اإلرسائيلية ورئيسـها"، واسـتغاللها لألزمة 

يف سـوريا "لتكريـس االحتـالل".

الخطـوة  العربيـة  الجامعـة  ووصفـت 

املسـؤولة"  و"غـر  بـ"االسـتفزازية" 

لرئيـس الـوزراء اإلرسائيـيل وتعـر عـن 

اإلرسائيليـة  الحكومـة  وتعنـت  صلـف 

دولـة  كأنهـا  تتـرف  التـي  املتطرفـة 

فـوق القانـون وفـوق املحاسـبة، ضاربة 

عـرض الحائط بكافـة األعـراف واملواثيق 

الصلـة. ذات  الدوليـة 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يعاين 
الجانب السوري من الجوالن مع قادة عسكريين

 )انترنت(

سـجن عاليـا، وامللعـب ومنطقـة الفـرن والريد، 

وشـارع الوحـدة، وبالتـايل ضيقـت الخناق عىل 

النظـام، وقيّدت مـن حركته داخل القامشـيل، ما 

يسـمح لألهـايل بحريـة حركـة أكـر بعيـًدا عن 

النظام. مناطـق 

سيناريوهات اسـتمرار المواجهات 
مواجهـات القامشـيل طرحـت تسـاؤالت عديـدة 

بعـض  ورأى  اسـتمرارها،  سـيناريوهات  حـول 

إىل  تهـدف  أنهـا  األكـراد،  السياسـيني  املحللـني 

إبعـاد النظـام عـن "مقاطعـة الجزيـرة"، دعـًا 

يف  وخاصـة  املنطقـة،  يف  األمريـي  للمـرشوع 

ظل وجـود القاعـدة األمريكية يف حقـل الرميالن 

مروحيـات  وتغادرهـا  تصلهـا  التـي  النفطـي، 

محملـة باألسـلحة والذخـرة كل فـرة. 

األكادميـي الكـردي، وعميد كليـة الفرات سـابًقا، 

الدكتـور فريـد سـعدون، اعتـر أنـه ليـس هناك 

حربًـا مبارشة بني النظام و YPG، إذ مل تسـتخدم 

األخـرة األسـلحة الثقيلـة، وخاصة أنهـا تحارص 

وراجـات  ومدافـع  دبابـات  ومتتلـك  املدينـة 

وصواريـخ، كا مل يسـتخدم النظـام الطران وال 

الراجـات وال مدافـع امليـدان املتمركـزة يف املطار 

والفـوج القريـب مـن املدينة.

لقصـف  تعـرض  الـذي  الطـي  حـي  أن  كـا 

الهـاون،  أو  باملدفعيـة  يقصـف  مل  بالرشاشـات، 

رغـم أنـه محـارص متاًمـا مـن الوحـدات وقوات 

 YPG األسـايش"، ولفت سـعدون إىل أن "قوات"

تسـتطيع اجتياحـه وتدمـره بسـهولة ولكنهـا مل 

تفعـل"، إال أنهـا فرضـت طوقًـا أمنيًا عـىل الحي 

الهدنة. بـدء  مـع 

ومـن املمكـن أن يسـتفيد تنظيـم "الدولـة" من 

"إذ  سـعدون،  وفـق  املنطقـة،  يف  املواجهـات 

سـتضطر YPG إىل سـحب قواتهـا مـن جبهات 

القتـال مـع داعـش، ونقلهـا إىل املـدن للدفـاع 

الوطنـي والنظـام،  الدفـاع  عنهـا ضـد هجـوم 

وهـذا سـيرك فراًغـا كبـرًا لعـودة داعـش إىل 

املحافظـة".

قصـف  أن  بلـدي  لعنـب  سـعدون  وأوضـح 

حصـل(،  )إن  والطـران  باملدفعيـة  القامشـيل 

املطـار،   YPG تقصـف  ألن  الطريـق  "سـيمهد 

وبالتـايل تدمـر صلـة الوصـل الوحيـدة إلمداد 

داخـل  وحصارهـا  والعشـائر،  النظـام  قـوات 

املحافظـة، كـا سـتتوقف رحـالت الطـران مع 

إيـران".

إقليـم  رئيـس  أن  إىل  أملـح  الكـردي  األكادميـي 

العـراق، مسـعود بـرزاين، "ال يقبـل  كردسـتان 

فتـح  املمكـن  مـن  وبالتـايل  القامشـيل،  تدمـر 

ورمبـا  اللوجسـتية،  املسـاعدة  لتقديـم  الحـدود 

يتطـور األمر إىل إرسـال قوات بشـمركة"، معترًا 

وال   YPG بقبـول  يحظـى  ال  اإلجـراء  "هـذا  أن 

." النظـام 

 YPG ويف رد فعـل غـر متوقع، قد تهاجـم قوات

نصيبـني )مدينة تركيـة عىل الحدود مع سـوريا(، 

"سـيختلط  وأضـاف  سـعدون،  رؤيـة  بحسـب 

الحابـل بالنابـل، وعندهـا يتدخل الجيـش الريك 

يف  تركيـا  وتتـورط  القامشـيل،  مواجهـات  يف 

"العشـائر  أن  مؤكـًدا  مبـارش"،  بشـكل  القتـال 

العربيـة سـتدفع مثًنا باهظًا، وسـيخرس الشـعب 

بـكل تأكيـد مـن الطرفني".

وال ميكـن التنبـؤ بالسـيناريو األقـرب إىل الواقـع 

يف الوضـع الحـايل، نظرًا لحساسـية موقع مدينة 

القامشـيل ومحافظة الحسـكة ككل، وخاصة عقب 

تريحـات الزعيـم الكـردي صالح مسـلم، رئيس 

حـزب االتحـاد الدميوقراطي، لصحيفـة "عكاظ" 

السـعودية، منتصف نيسـان الجـاري، إذ اعتر أن 

الوحـدات الكرديـة )ممثـل الحزب عـىل األرض(، 

مسـتعدة لقتـال النظام السـوري، مردفًـا "أما عن 

مؤسسـاته يف الحسـكة فليـس مهمتنـا تخريبها، 

إذا كان النظـام ال يهاجمنـا، ألنهـا ملـك للشـعب 

وليـس لألسـد يف النهاية".

الهدوء يخيم بعد قصف استهدفها للمرة األولى وأوقع ضحايا 

أثار تصريح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من الجوالن السوري المحتل، بأن المرتفعات "ستبقى 
تحت سيطرة إسرائيل لألبد"، موجًة من التصريحات الدولية المنددة بذلك، والتي اعتبرت أن هذه الخطوة 

تهديٌد "صارخ" لألمن والسلم الدوليين، وتناقض قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن ذات الصلة.

أوروبا ال تعترف بقرار إسرائيل 
الخارجيـة  وزيـرة  قالـت  أوروبيًـا، 

موغرينـي،  فيديريـكا  األوروبيـة، 

"يعرف االتحـاد األورويب بإرسائيل 

بحدودهـا ما قبـل 1967، أيًـا كانت 

)اإلرسائيليـة(  الحكومـة  مطالبـة 

مبناطـق أخـرى، حتـى التوصل إىل 

حـل نهـايئ". وأضافت إنـه "موقف 

األورويب  االتحـاد  يكـرر  مشـرك 

ودولـه األعضـاء تأكيـده".

من جهتهـا، أكدت مـر أن الجوالن 

جـزء ال يتجـزأ مـن أرايض سـوريا، 

ومـا فعلـه نتنياهـو "يعـد انتهـاكًا 

للرشعيـة الدوليـة". وقال املستشـار 

باسـم  املتحـدث  زيـد،  أبـو  أحمـد 

"وزارة  إن  املريـة،  الخارجيـة 

الخارجيـة املريـة تؤكـد عـىل أن 

ذلـك ميثـل انتهـاكًا ملبـادئ القانون 

الـدويل والرشعيـة الدوليـة املتمثلة 

بقـرارات مجلـس األمـن والجمعيـة 

العامـة لألمـم املتحـدة، وأن الجوالن 

جـزء ال يتجزأ من األرايض السـورية 

التـي تم احتاللهـا من قبـل إرسائيل 

إبـان حـرب يونيـو 1967".

النظام السوري يدين
يف الوقـت الـذي يدعي فيـه النظام 

األرايض  عـىل  السـيادة  السـوري 

"املقاومـة  يف  وحقـه  السـورية، 

بقـي  إرسائيـل،  ضـد  واملانعـة" 

الجـوالن تحـت االحتـالل اإلرسائييل 

منـذ 1967 دون أن يحـرك النظـام 

السـوري سـاكًنا، يف وقـت متطـر 

طائراته املدنيني السـوريني بالقنابل 

والراميل املتفجرة بعـد أن دار ظهره 

قمـع  وفضـل  املحتلـة  للمرتفعـات 

بالسـالح،  الشـعبية  االحتجاجـات 

ومواطنـون  ناشـطون  يقـول  كـا 

سـوريون يف معـرض تعليقهم عىل 

رد النظـام عـىل تريـح نتينياهو. 

الخارجيـة  وزارة  وجهـت  فقـد 

التابعـة للنظـام، رسـالتني إىل أمني 

عـام األمـم املتحـدة، بـان يك مون، 

ورئيـس مجلـس األمـن، جـاء فيها 

أن "سـوريا تديـن بأشـد العبـارات 

قيـام حكومـة االحتـالل اإلرسائييل 

يف  اسـتفزازي  اجتـاع  بعقـد 

الجوالن السـوري املحتـل، مؤكدة أنه 

باطل شـكاًل ومضمونًـا، داعية األمم 

املتحـدة ومجلـس األمـن إىل التدخل 

الفـوري إلدانـة عقـد هـذا االجتاع 

الالمسـؤول وللمطالبة بعـدم تكرار 

أنـه  العمـل األهـوج وخاصـة  هـذا 

يعقـد عـىل أرض سـورية محتلة".

بـدوره، أكـد فيصـل املقـداد، نائـب 

وزيـر الخارجيـة يف حكومة النظام، 

أن السـوريني مسـتعدون السـتعادة 

الجـوالن بـكل الوسـائل مبـا فيهـا 

العسـكرية، وشـدد عىل أن "الجوالن 

محتلة".  عربيـة  أرض 

واسـتثمر النظـام السـوري قضيـة 

الجوالن خـالل مفاوضات جنيف مع 

املعارضة السـورية برعايـة أممية، إذ 

طالب بإعادة الهضبة إىل سـوريا يف 

معرض رشوطـه التـي طرحها عىل 

طاولـة تناقش "االنتقال السـيايس" 

يرفضـه  الـذي  األمـر  سـوريا،  يف 

النظـام وتـّر عليـه املعارضة.

اتخـذ مجلـس األمـن القـرار رقـم 497 باإلجـاع يف 17 كانـون األول 

1981، ودعـا إرسائيـل إىل إلغـاء ضـم مرتفعـات الجـوالن بحكم األمر 

الواقـع، ومـن بنوده: 

• قـرار إرسائيـل فـرض قوانينهـا وواليتهـا وإدارتهـا يف مرتفعـات 

الجـوالن السـوري املحتلـة الغٍ وباطـل وليـس لـه أثـر قانـوين دويل.

ومنـذ حـرب حزيـران1967 تحتـل إرسائيـل 1200 كيلومـر مربع من 

هضبـة الجـوالن السـورية، وأعلنت ضمهـا يف 1981، ومـا زالت 510 

كيلومـر مربع تحت سـيطرة سـوريا.
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"ال يمكن ترك العوام على هواهم فيضلوا "

تنظيم "الدولة" يخنق أهالي الرقة بقائمة محظوراته

مناطق سيطرة النظام في حمص.. تحكمها "شريعة الغاب" 

ثالثة ضباط في سجن حمص يعرون النساء بحجة "التفتيش" 

سيرين عبد النور - عنب بلدي 

بفـم ُخيّـط بأسـالك معدنية، جـال عنارص 

جهـاز الحسـبة التابـع لتنظيـم "الدولـة" 

بعـد  املواطنـني  بأحـد  الرقـة،  مدينـة  يف 

اتهامه بــ "الطعـن" يف التنظيـم، صورة 

تلخـص أوضـاع املدينـة املحـارصة اليوم، 

والتـي قيدهـا بالخـوف والبطـش، راسـًا 

حـدود مناطقـه بالنـار والبارود، ومشـيًّدا 

القوانـني  أهلهـا سـوًرا عاليًـا مـن  حـول 

واملحظـورات. 

وال يـكاد يسـمع يف أرجـاء املدينـة سـوى 

صـوت إذاعة البيـان FM التابعـة للتنظيم، 

ورغـم أن التحالـف الـدويل اخرقهـا عدة 

رسـائلها  تبـث  ماتـزال  أنهـا  إال  مـرات، 

وحيـدة يف فضـاء الرقـة.

وبينـا تصـدح الخيـام الدعويـة والنقاط 

اإلعالمية بأناشـيد وخطب التنظيـم الدينية 

الخـوف  األهـايل رغـم  املسـجلة، يحـاول 

مـن  املشـددة،  اإلعالميـة  القبضـة  كـرس 

إىل  عـادت  التـي  الراديـو  أجهـزة  خـالل 

مناطـق  يف  أسـواقها  وانتعشـت  الحيـاة 

التنظيـم، بعـد فتـاوى تحريـم التلفـاز و 

النـاس  يتـذرع  فيـا  الـدش"،  "صحـون 

برغبتهـم يف االسـتاع إلذاعـة التنظيم يف 

حـال ضبط الجهـاز يف املنزل أو السـيارة.

جدار من العزلة والصمت
قـرارات املنـع التـي يصدرهـا التنظيـم ال 

إجرائيـة،  أو  تفصيليـة  لوائـح  تتضمـن 

مينـح  مـا  واضحـة،  عقوبـات  حتـى  وال 

للتعـدي عـىل  عنـارصه مسـاحة واسـعة 

حريـة األهـايل واالعتـداء عليهـم، فتنوعت 

عقوبـات مـن ألقـي القبـض عليـه بتهـم 

الراديـو  )أجهـزة  املمنوعـات  حيـازة 

والتلفـاز(.

ورغـم تطبيـق القرارات بشـكل جـزيئ، إذ 

ماتـزال بعـض املناطـق الخاضعـة لحكـم 

األجهـزة،  هـذه  عـىل  تحتـوي  التنظيـم 

كـا أنهـا موجـودة داخـل جميـع مقرات 

التنظيـم ومنـازل عنـارصه، إال أن بعـض 

األهـايل وصفـوا لعنـب بلـدي مـا يجـري 

بـ "املخـزي واملحـزن"، كونـه عملية عزل 

مدروسـة بهدف منـع تواصلهم مـع العامل 

الخارجـي، عـىل حـد وصفهم.

أبـو عـيل، الـذي يقطـن يف حـي الثكنـة 

داخـل املدينـة، مع قلـة ممن بقـوا فيه بعد 

أن هاجـر سـكانه باعتبـاره أبـرز تجمعات 

"إنهـم  بلـدي  لعنـب  أوضـح  التنظيـم، 

مينعـون كل يشء، فقـد شـملت إجـراءات 

مقاهـي  عـىل  الرقابـة  تشـديد  التنظيـم 

اإلنرنـت وإغـالق الكثر منهـا، إضافة إىل 

تفتيـش جـواالت املـارة، وتنفيـذ حمـالت 

أحيـاء  عـىل  دوري  شـبه  بشـكل  دهـم 

املدينـة".

مـن  شـبكة  إنشـاء  إىل  التنظيـم  ولجـأ 

املخرين ملسـاعدته يف إحـكام الرقابة عىل 

األهـايل، وفق "أبو عـيل"، الـذي اعتر أن 

"النظـام كان يحكمنـا بقوانـني وضعيـة 

نسـتطيع االحتجـاج عليهـا، لكـن هنـا من 

الصعـب االعـراض عـىل فتـاوى وقوانني 

إلهيـة أو التشـكيك فيهـا فكل تسـاؤل هو 

شـك وطعن وكفـر ".

"ال يمكن ترك العوام على هواهم 
فيضلوا"

التنظيـم  قوانـني  أثارتـه  الـذي  اللغـط 

التلفـاز،  أجهـزة  الخاصـة مبنـع  األخـرة 

دفعـت  عنـارصه،  ترفـات  إىل  إضافـة 

بعنـارص التنظيـم ومؤيديـه للدفـاع عـن 

وجهة نظرهـم، مرريـن القوانني "بحاية 

الدولـة اإلسـالمية مـن األفـكار الصليبيـة 

والغربيـة والعلانيـة" وفـق "أبـو معـاذ 

الشـامي"، وهـو لقـب يطلقـه عىل نفسـه 

حـي  يف  التنظيـم  مـع  املتعاطفـني  أحـد 

املشـلب.

بالتنظيـم  يلتحـق  مل  الشـامي  أن  ورغـم 

بشـكل رسـمي، إال أنه يعقد حلقـات دعوية 

يوميًـا للرويـج ألفـكاره، وينـري للدفاع 

لعنـب  قوانينـه، معتـرًا يف حديثـه  عـن 

بلـدي "هـذا حقنـا فالعـامل اجتمـع عـىل 

حربنـا والبـد مـن اتخـاذ رد فعـل".

الوسـائل  تلـك  كل  أن  الشـامي  ويـرى 

)التلفـاز والـدش واإلنرنـت(، "تسـتهدف 

جبهـة التنظيـم الداخليـة وتحـرض الناس 

ضـد اإلسـالم، كـا تبـث الفرقـة والفـن، 

أصـاًل"،  املوجـودة  املفاسـد  عـن  فضـاًل 

التعسـفية  "التشـديد واإلجـراءات  مشـرًا 

والثقافـة،  اإلعـالم  وسـائل  جميـع  ضـد 

وسـائل رضوريـة لحايـة أمننـا وسـالم 

تـرك  ميكـن  "ال  كالمـه  وبـرر  أرضنـا"، 

العـوام عـىل هواهـم فيضلـوا ".

تنقـل  بدائـل  توفـر  التنظيـم  ويحـاول 

الوسـائل  للنـاس، وتعوضـه عـن  أخبـاره 

اإلعالميـة األخـرى )إذاعة البيـان(، إذ يوزع 

داخـل نقاطـه اإلعالمية املنتـرشة يف املدينة 

مطبوعاته ونرشات يوميـة وأقراص مدمجة 

يف الفقـة والعقيـدة والتفسـر مجانًـا.

أيادي التنظيم تطال األقالم 
واألفكار خارج حدوده 

حسـن، ناشـط مـن مدينـة الرقـة، اضطر 

بسـبب  للخـروج  غـره،  الكثريـن  مثـل 

قوانـني  أن  اعتـر  التنظيـم،  تهديـدات 

التنظيـم األخـرة، "تـأيت مثـل غرهـا من 

األنظمة االسـتبدادية الشـمولية التي تسعى 

لإلمسـاك بجميع مفاصـل الدولـة والحياة 

والتـي مـن أهمهـا وسـائل اإلعـالم".

ابتعـاد معظـم  الناشـط ورغـم  وبحسـب 

الناشـطني عـن املدينـة، إال أن الخوف بقي 

الخـارج، مشـرًا إىل  يالحقهـم حتـى يف 

أن أيـادي التنظيـم تطـال األقـالم واألفكار 

دليـل  خـارج مناطـق سـيطرته، "وأكـر 

هـو تبنيـه خـالل األشـهر املاضيـة اغتيال 

ناشـطني سـوريني يف تركيـا".

وتسـتمر التهديـدات ملـن بقـي "إلخضـاع 

الجميـع"، بحسـب ناشـطني مـن املدينـة، 

أحدهـم  وعلـق  بلـدي،  عنـب  حاورتهـم 

)رفض نرش اسـمه(، "ال نأمن عىل أنفسـنا 

مـن خناجـر و كواتـم يحملهـا متطرفـون 

متعاطفـون مـع التنظيـم أو مرتزقتـه".

سـبق  مـا  الهـدف  أن  الناشـط  ويـرى 

فالصـور  واألهـايل،  املدينـة  "تركيـع 

والكلـات هـي أكر مـن قاوم وأقـوى من 

تصـدى، كـا أن التنظيـم يعـرف أنها أكر 

تأثـرًا و أبعد مدًى وأشـد قـوة وقدرة عىل 

." االخـراق 

قامئـة طويلـة مـن املحظـورات وضعهـا 

واملسـموع  املطبـوع  تشـمل  التنظيـم 

واملـريئ، و كل مـا هـو بعيـد عن أفـكاره، 

األخـرى  الدينيـة  االتجاهـات  فيهـا  مبـا 

واملذاهـب املخالفـة لـه، وغدا أهـايل الرقة 

جديـد  قـرار  عـىل  يـوم  كل  يصبحـون 

القامئـة. يطيـل تلـك 

جودي عرش - حمص 

املجتاحـة  حمـص،  مدينـة  نسـاء  تعـش  مل 

عسـكريًا مـن قبل قـوات األسـد، األمان سـوى 

عـىل التلفـاز التابـع للنظـام، أو عـىل مواقـع 

التواصـل االجتاعـي املؤيـدة، ومل يكن خوفهن 

الوحيـد هـو العبـوات الناسـفة التـي يزرعهـا 

يف الشـوارع املكتظـة بـني الفينـة واألخـرى، 

بـل زاد عـىل ذلـك حـوادث الخطـف واالعتقال 

التي تعرضهن بشـكل شـبه يومـي، إضافة اىل 

جرائـم القتـل التـي ازدادت يف اآلونـة األخرة، 

والتـي وصفهـا الناشـطون بأنهـا باتـت "غر 

اإلطالق. عـىل  محتملـة" 

هذا ما يحدث في كنف النظام
مل متنـع القبضـة األمنية "الصارمـة" يف أحياء 

النظـام مـن  الواقعـة تحـت سـيطرة  حمـص 

تفيش االنحـالل األخالقي يف املنطقـة، أو الحد 

مـن الجرائـم املرتكبـة بحـق املدنيـني هنـاك، 

مبـا فيها مـن جرائـم الرسقـة والنهـب، إضافة 

إىل جرائـم القتـل التـي ازدادت بشـكل واضح 

يف اآلونـة األخـرة، بحسـب محمـد الحمي، 

عضـو مركز حمـص اإلعالمي، الذي قـال لعنب 

بلـدي إن جرائم القتـل والتجـاوزات األمنية يف 

ازدادت،  النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق 

رغم محـاوالت السـلطات التكتـم عليها وضبط 

فقـد  بجديـد،  ليـس  األمـر  "وهـذا  رسيتهـا، 

شـاهدنا يف اآلونـة األخـرة تذمـرًا واضًحا من 

قبـل املدنيـني الذيـن كانوا قـد اختاروا سـلطة 

النظـام، وتظللـوا تحتهـا ظًنـا منهم أنـه قادر 

حديقة الرشيد في الرقة - نيسان 2013 )عنب بلدي(
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عـىل حايتهـم، لكنهـم رسعان ما اكتشـفوا 

مخطئون". أنهـم 

بحـق  املرتكبـة  الجرائـم  تقتـر  ومل 

بـل  الرجـال،  املنطقـة عـىل  القاطنـني يف 

رئيـي  بشـكل  النسـاء  تسـتهدف  كانـت 

بأيـدي  السـالح  انتشـار  بسـبب  ومتكـرر، 

الشـبان غـر العسـكريني، وانعـدام الرقابة 

الرجـال  وجـود  وقلـة  عليهـم،  واملحاسـبة 

والشـبان يف املنطقة، بحسب رأي الحمي، 

"الحظنـا أن أغلـب الجرائـم التـي ارتكبـت 

كانـت قد اسـتهدفت النسـاء بشـكل مبارش 

العتبارهن نقطـة الضعف الوحيدة بالنسـبة 

للمعارضة، كـا أن معظم الشـبان الحاملني 

للسـالح يف املدينـة هم مـن املرتزقـة والذين 

جعلتهـم الحكومـة يف موقـع قـوة يف ظل 

نسـبة  ووجـود  الشـعبية  اللجـان  غيـاب 

تتجـاوز الــ%75 منهـم عـىل الجبهـات".

غيـاب الرقابـة، وكـرة الرشـاوى، والفلتان 

اتبـاع  مـن  الشـبان  هـؤالء  مّكـن  األمنـي، 

مـا  عـىل  الحصـول  وبالتـايل  أهوائهـم 

هـذه  يف  األوضـاع  جعـل  مـا  يرغبـون، 

األحيـاء "كاريث"، كـا يصـف الحمـي، 

مضيًفـا "الفلتـان األمنـي يف هـذه املناطق 

أتـاح لهـؤالء املرتزقـة تنفيـذ كل رغباتهـم 

والحصـول عليهـا بـأي طريقـة، طاملـا أن 

السـالح موجـود واألجهـزة األمنيـة تغـض 

النظـر وتنشـغل بقصـف األحيـاء الثائرة"، 

عـىل  التشـبيحية  األعـال  تقتـر  ومل 

الجامعـي،  الحـرم  إىل  فوصلـت  األحيـاء، 

كـا حصـل مـع الطالبـة الجامعيـة مـروة 

األتـايس، التـي اختطفـت وقتلـت يف نفـق 

الجامعـة قبل أيـام، "وقد مرت هـذه القصة 

مـرور الكـرام، ومل يتـم ذكرهـا يف وسـائل 

تحـت  تقـع  التـي  املناطـق  وكأن  اإلعـالم، 

األمنيـة  واللجنـة  غابـة  الحكومـة  سـيطرة 

تبـارك هـذا"، يقـول الحمـي.

 إهانات داخل "المركزي"
يحـوي سـجن حمـص املركـزي عـىل مئات 

السـجينات املعتقـالت عـىل خلفيـة األحداث 

يف جنـاح خـاص تحـت إرشاف عـدد مـن 

السـجانات، بحسـب "أ.م"، أحـد املعتقلـني 

املوجودين يف السـجن املركـزي، وقال لعنب 

بلـدي "يحوي السـجن املئات مـن املعتقالت 

اللـوايت أُخذن مـن منازلهن أو مـن الحواجز 

التابعـة لقوات النظـام، بسـبب قرابتهن ملن 

يصفونهـم باإلرهابيـني، هـذا مـا يؤكـد أن 

األخـر ال يسـتثني أحـًدا مـن طغيانـه وأنه 

ليـس مـن املهـم أن تكـون رجـاًل أو امـرأة 

أو طفـاًل يك تصنـف ضمـن قامئـة اإلرهاب 

لديهـم، بـل يكفـي أن تكـون مـن حمـص 

لـي تنـال مثـن الحريـة التـي طالـب بهـا 

جميًعا". السـوريون 

مضايقـات كثـرة تتعـرض لهـا املعتقـالت 

يف السـجن املركـزي، ويعمـد النظـام فيهـا 

الرجـال  املسـجونني  غضـب  إثـارة  إىل 

وإخضاعهـم، كـا يوضـح "أ. م"، مضيًفـا 

"تعيـش املعتقـالت يف السـجن تحـت الذل 

ووابـل مـن الشـتائم اليوميـة التـي يسـمع 

صداهـا يف جناحنـا الخاص، كـا أن نوعية 

الطعـام املقدمـة لهن سـيئة ورديئـة، وأغلب 

املعتقلـني الرجال هنـا لديهم أخـت أو قريبة 

يف السـجن، وال يتمكنـون مـن رؤيتهـا أو 

التحـدث إليهـا، كـا مينـع عليهـم إرسـال 

املبالـغ النقدية أو مسـاعدتهن يف أي شـكل 

األشـكال". من 

تعرية النساء قبل الزيارة
السـجن  داخـل  مـن  املعتقلـون  أطلـق 

طالبـوا  واسـتغاثات،  مناشـدات  املركـزي، 

فيهـا بـرورة تدخل األمـم املتحـدة لرؤية 

مـا يحـدث داخل السـجن من إهانة للنسـاء، 

والحـد مـن كارثـة عـىل وشـك الحصـول، 

يكمـل "أ. م"، "ال نسـتطيع الصمـت عـىل 

معاملـة إداريـي السـجن لنسـائنا القادمات 

مـن الخارج لزيارتنـا، فالقامئـون عىل إدارة 

السـجن كالعميد عبـدو كرم، والرائـد ويليام 

كنعـان، والنقيـب حسـان، يقومـون بتعرية 

يقومـون  كـا  التفتيـش،  بحجـة  النسـاء 

بشـتمهن وإهانتهـن، ولهـذا فإننـا نطالـب 

األمـم املتحـدة بإرسـال وفـد لالطـالع عىل 

أحـوال السـجن و رؤيـة املعتقلـني وسـاع 

النظـام  ترفـات  مـن  والحـد  طلباتهـم 

االسـتفزازية قبـل حـدوث املجـزرة".

تهديد بقوة "التشبيح" 
"س. ل" طالبـة تعرضت لتهديـدات مبارشة 

املدينـة،  يف  السـالح  حامـيل  أحـد  مـن 

وشـاركت عنـب بلـدي قصتهـا قائلـة "لقد 

بـدأت  ابتـزاز  ومحاولـة  لتهديـد  تعرضـت 

بعدمـا حصـل شـاب يف الحـرم الجامعـي 

عـىل رقـم هاتفـي مـن إحـدى صديقـايت 

بأنـه  وتهديـدي  مبراسـلتي  وبـدأ  عنـوة، 

سـوف يقتـادين اىل األفـرع األمنيـة بتهمة 

املعارضـة".

الوحيـدة  هـي  ل"  "س.  قصـة  تكـن  ومل 

التـي جعلتهـا تغـادر البـالد برسعـة خوفًا 

مـن التهديـدات، بـل زاد عـىل ذلـك عرشات 

كل  "يف  الطالبـة،  روتهـا  التـي  القصـص 

يـوم تسـمع حكايـات جديـدة تحـايك الذل 

لحظـات  كل  يف  نعايشـه  الـذي  والخـوف 

فصديقتـي  النظـام،  كنـف  يف  وجودنـا 

تعرضـت لسـيل مـن الشـتائم مـن شـبيح 

دوار  منطقـة  إىل  عنـوة  اقتادهـا  بعدمـا 

الرئيـس وقام بشـتمها و رضبهـا وتهديدها 

مبـارشة بالقتـل، دون تدخل الرشطـة أو أي 

أحـد مـن القـوة الحكوميـة رغـم وجودهم 

بكـرة يف تلـك املنطقـة".

وكانـت قـوات املعارضـة، خـرست منطقـة 

باب السـباع يف آذار عـام 2012 بعد مجزرة 

كـرم الزيتـون الشـهرة، فيا خـرج مقاتلو 

أحيـاء حمص القدمية يف نيسـان 2014 إىل 

الشـال، يف حـني بقي حي الوعـر ومنطقة 

الريـف الشـايل تحـت سـيطرة املعارضـة 

السـورية حتـى اللحظة.

بهار ديرك - الحسكة   

القامشـيل  مـدن  يف  االرتفـاع  وتركـز 

ومعبـدة  العـني  ورأس  والدرباسـية 

واملالكيـة، إذ وصـل سـعر الكيلـو الواحـد 

سـورية،  لـرة   1500 إىل  البنـدورة  مـن 

بينـا ارتفـع سـعر البطاطـا ووصـل إىل 

800 لـرة، فيا يبـاع املوز بسـعر 2500 

لرة، وسـط احتـكار ملحـوظ للمـواد يف 

العامـة. األسـواق 

حواجز النظام و"المقنعون" يمنعون 
دخول المواد

يف  الـزوري  دوار  عـىل  النظـام  حاجـز 

عـرش  أوقـف  القامشـيل،  مدينـة  مدخـل 

شـاحنات محملـة باملواد الغذائية األسـبوع 

أحـد  اعتقـل  كـا  سـبب،  دون  املـايض، 

السـائقني من مدينـة حلب بتهمـة التعامل 

مـع اإلرهابيـني، بحسـب دحـام الجابـر، 

وهو سـائق شـاحنة نقل بضائـع من وإىل 

الحسـكة.

جميـع  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الجابـر 

الشـاحنات مازالت قيد الحجز، مشـرًا إىل 

أن "املـواد التـي بداخلهـا معرضـة للتلف 

نتيجـة ارتفـاع درجـات الحـرارة وخاصة 

هـذه الفـرة".

أمـا غالـب رشـيد علـو، وهـو سـائق آخر 

يف املنطقـة، فقـال لعنب بلـدي إن الحاجز 

يفـرض مبالـغ "باهظـة" عىل كل شـحنة 

متـر عـن طريقـه، مشـرًا إىل أن "رئيـس 

السـائقني  إهانـة  إىل  يعمـد  الدوريـة 

ومرافقيهـم ويتهمهـم اتهامـات باطلـة".

رشـيد علـو أضـاف أن سـيارته مركونـة 

داخـل سـوق الغنـم يف مدينة القامشـيل، 

منتظـرًا قـراًرا يسـمح بدخولـه وخروجـه 

يك يتابـع عملـه.

وليـس النظـام وحده مـن يضيـق الخناق 

عـىل املحافظـة، بل تسـر ميليشـيا الدفاع 

الوطنـي "املقنعـون"، عىل نهجه، بحسـب 

الناشـط اإلعالمـي حمـود الهيثـم، إذ متنع 

دخـول الشـاحنات عـر املدخـل الجنويب 

ملدينـة القامشـيل، الذي تسـيطر عليه.

الهيثم أشـار لعنـب بلـدي، إىل منع دخول 

الشـاحنات مـن باقـي املناطـق السـورية، 

وخاصة املحملـة بالخضـار والفواكه، الفتًا 

إىل أن قرابـة 250 شـاحنة مركونـة حاليًا 

قـرب الحاجز بانتظـار السـاح بدخولها.

ونقل الناشـط عـن أحد السـائقني أن كلفة 

املـواد املوجـودة داخـل الشـاحنات تبلـغ 

قرابـة 500 مليـون لرة سـوري، مؤكًدا أن 

"جميـع املـواد سـتتلف إن اسـتمر الحجز 

طويلة". لفـرة 

حواجز اإلدارة الذاتية تسلك نفس 
النهج

حاجـز املروكـة الخاضـع لسـيطرة قوات 

مينـع  بـدوره  مـازال  الكرديـة،  الحايـة 

الشـاحنات املحملـة بالبضائع مـن الدخول 

كثـرة،  بحجـج  ويتـذرع  املحافظـة،  إىل 

وفـق عبدالحليـم نـارص، وهـو تاجـر من 

مدينـة القامشـيل.

الشـاحنات،  دخـول  القـوات  وتعرقـل 

بحسـب نـارص، وأردف يف حديثـه لعنـب 

بلـدي "هنـاك أعـداد كبرة من الشـاحنات 

تفتيـش  أن  كـا  الحاجـز،  املحملـة عـىل 

شـاحنة واحدة قـد يسـتغرق أحيانًـا يوًما 

كامـاًل".

اإلدارة تلغي الرسوم الجمركية 
للمواد

اإلدارة الذاتيـة أصـدرت قبـل أيـام قـراًرا 

بإلغـاء الرسـوم الجمركيـة املفروضة عىل 

املـواد الغذائيـة والخـراوات الداخلة إىل 

الجزيـرة، بعـد فقـدان بعـض املـواد مـن 

األسـواق وارتفـاع سـعرها.

جـارك  يف  العامـل  محمـد،  خلـدون 

أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  الذاتيـة،  اإلدارة 

"اإلدارة تقـدم تسـهيالت للتجـار وال متنع 

دخـول املـواد كـا تدعـي جهـات إعالمية 

مناهضـة"، مردفًـا "قرارنا بإلغاء الرسـوم 

عىل املـواد الداخلـة دليل عىل ذلـك، فنحن 

يهمنـا خدمـة املواطـن وال ميكـن أن نكون 

سـببًا يف تجويعـه".

منـع  بخصـوص  االدعـاءات  عـىل  ورًدا 

الشـاحنات،  دخـول  املروكـة  حاجـز 

أن "املوضـوع متوقـف  إىل  لفـت محمـد 

عـىل الجهـات األمنيـة ومـن املحتمـل أن 

تكـون هناك سـيارات مشـبوهة، إذ سـبق 

وتعرضت املحافظـة لعمليـات إرهابية راح 

املدنيـني". مـن  املئـات  ضحيتهـا 

اتهامات بين القوى التي تسيطر عليها

الحواجز العسكرية تحاصر محافظة الحسكة اقتصادًيا 

هناك أعداد 
كبيرة من 
الشاحنات 

المحملة على 
الحاجز، كما أن 
تفتيش شاحنة 

واحدة قد 
أحياًنا  يستغرق 

يوًما كاماًل

تمنع الحواجز العسكرية المسيطرة على مداخل الحسكة وريفها، دخول الشحنات المحملة بالمواد الغذائية والقادمة من باقي 
المحافظات، منذ عشرة أيام، فيما تعيش المنطقة غالًء وفقداًنا غير مسبوق في المواد األساسية، وسط ارتفاع األسعار.

جميـع مواطنـي الحسـكة الذيـن التقتهـم عنب 

بلـدي، رأوا يف منـع دخول املـواد إىل املحافظة، 

عمليـة ممنهجة يقـف خلفها النظـام ومن يدير 

املنطقـة، لتهجـر مـن بقي مـن السـكان، عىل 

حـد وصفهم.

خالــدة محمــد، مواطنــة مــن ريــف الحســكة، 

اعتــرت أن املشــكلة "كبــرة"، مشــرًة "رغــم 

ظروفنــا املعيشــية التــي ال نحســد عليهــا 

والفقــر الــذي يــالزم الجميــع بــدون اســتثناء، 

يســاهم القامئــون عــىل إدارة املنطقــة بســوء 

ــو  ــارس األول ه ــر، والخ ــر فأك ــع أك الوض

ــن". املواط

أما رشيـف محمـد، مالك محـل لبيـع الخضار، 

فقـال "الفـرة مأسـاوية لدرجـة أن املواطن مل 

يعـد قادًرا عـىل رشاء مـا يلزمه مـن الخضار"، 

مضيًفـا "املواطـن الـذي ال حـول وال قـوة لـه 

يدفع رضيبـة املشـاريع التي تنفـذ يف املنطقة، 

إذ يحـاول النظـام منـذ سـنوات الضغـط عـىل 

السـكان من خـالل مواليه املسـلحني ليدفع بهم 

إىل الهجـرة خـارج البالد".

فريد عزيـز، مهندس سـابق يف دائـرة التموين 

التابعـة للنظـام السـوري، قـال لعنـب بلدي إن 

محافظ الحسـكة ومديـر التمويـن، اتفقا مؤخرًا 

عىل زيادة سـعر املـواد وعدم محاسـبة الجهات 

املحتكـرة، مشـرًا إىل أن "الغايـة مـن القـرار 

وضـع املواطنـني بصـورة أن حكم النظـام كان 

الحايل". الواقـع  أفضل مـن 

سـابًقا  السـكر  فقـدان  أن  عزيـز  واعتـر 

والخضـار والفواكـه حاليًا، أمـور يديرها النظام 

يف الخفـاء، موضًحـا "عقـدت اجتاعـات يف 

مبنـى املحافظـة مؤخـرًا بحضور جهـات أمنية 

لتطبيـق هـذا الحصـار عـىل املواطنـني".

ــه  ــا يصف ــاًرا اقتصاديً ــكة حص ــهد الحس وتش

ــل  ــاب ح ــط غي ــق"، وس ــايل بـ"الخان األه

ــية  ــواد األساس ــاحنات امل ــول ش ــكلة دخ ملش

تتبادلهــا  اتهامــات  ظــل  يف  والخضــار، 

ــام  ــة )النظ ــىل املنطق ــيطرة ع ــراف املس األط

الســوري وميليشــياته والوحــدات الكرديــة(، ، 

ــار. ــذا الحص ــن ه ــؤولية ع ــول املس ح

المواطن يعاني وإدارة المنطقة 
زادت األمر سوًءا

محالت بيع الخضار في ريف الحسكة - نيسان 2016 - )عنب بلدي(
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نادر وسيمن أّجال فكرة االنفصال إىل ما بعد 

مل الشمل.
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الدون كورليوين.. "يحمي" األقليات.

- 3

أصوات القذائف الهاطلة من قاسيون ليست 

بالنسبة لكثريين أكر من رسائل شفهية.

- 4

مهارات العميل 007 كانت بال جدوى، زميلته 

006 تكفلت بكل املهات عرب جلسة سكايب.

- 5

الدب الرويس انقض عى شعب عائد من املوت.

 - 6

الساء ال متطر بطيًخا كا يف "صعود املطر"، 

وال أقراص فالفل كا يف "فالفل"، وال ضفادع 

ميتة كا يف "ماغنوليا"، بل براميل متفجرة.

- 7

عندما حورص الجندي ريان، مل تكرث القيادة 

الحكيمة وتركته يواجه مصريه وحيًدا.

- 8

العقل الجميل.. قىض تحت التعذيب.

- 9

اآلخرون، مصدر رعب دائم.

- 10

شكلت حياة اآلخرين قلًقا للنظام، فقام بقتلهم 

عى الفور ومل يكلف نفسه عناء مراقبتهم.

- 11

اسمي خان، قضيت يف قبو فرع أمني.

- 12

الشعب السوري طار فوق عش الواقواق.

- 13

خطايا السورين السبعة واحدة: املطالبة 

بالحرية والكرامة والعدالة واملساواة 

والدميقراطية والتعددية واالنعتاق.

- 14

القاعدة األوىل عن الثورة السورية يف اإلعالم 

الغريب: ال تتحدث عن الثورة السورية.

القاعدة الثانية عن الثورة السورية يف اإلعالم 

الغريب: ال تتحدث عن الثورة السورية.

القاعدة الثالثة عن الثورة السورية: إذا رصخ 

أحدهم كفى، فالثورة انتهت

القاعدة الرابعة عن الثورة السورية: القتال ليس 

حكًرا عى جانبن

 - 15

النفق الذي حفره تيم روبنز للخروج من 

شاوشانك، فّجره سالح الهندسة يف الجيش 

العريب السوري.

مالذ الزعبي 

السينما كما تحصل 
في سوريا 2

أحمد الشامي 

قبل انطالق الثورة، متتعت نخبة من السورين 

مبستوى معييش مقبول وبرواتب مرتفعة، 

ومتكن هؤالء من السياحة خارج بلدهم، ووصل 

األمر ببعضهم لدرجة "استرياد" خادمات من 

دول يتمتع مواطنوها بحقوق ودميوقراطية عز 

مثيلها يف سوريا "األسد".

هذه النخبة تركزت يف املدن الكربى خاصة 

دمشق وحلب ومدن الساحل، وال ننىس أن 

موسم الصيف كان موسم "الرزق" للكثريين 

ممن اعتاشوا بالنصب عى السورين العائدين 

من الخارج.

بالفعل، من زار سوريا قبل الثورة وتجول 

فيها "كسائح" ال يفهم سبب ثورة السورين! 

فاملظاهر كانت توحي بوجود حد أدىن من دولة 

القانون واملطاعم واملنتزهات كانت، ومازال 

الكثري منها حتى اليوم يف دمشق، ممتلئة 

بالزائرين، وال ننىس "طاوالت" املطاعم الحافلة 

مبا لذ وطاب.

يف تلك األيام، كان اللبنانيون واألردنيون يأتون 

لسوريا بحًثا عن بضائع رخيصة وجيدة، وكان 

األوروبيون يتقاطرون لزيارة عاصمة األموين 

والتقاط الصور يف حارات دمشق وحلب 

العتيقة.

ثم نشبت الثورة ويف غضون أيام استحالت مدن 

سوريا، باستثناء حوارض الساحل، إىل ثكنات 

عسكرية تعج بالحواجز والقناصة قبل أن تنزل 

الدبابات إىل الشوارع وتليها الهيليكوبرات 

والرباميل، ثم "الكياوي" واملجازر املتنقلة، 

وقبل أن تتحول األكرية الساحقة من مدن 

سورية السنية إىل ركام.

ما الذي حصل يك تتحول "الجنة" السورية إىل 

الجحيم الذي يعيشه السوريون يومًيا؟ كيف 

تحولت سوريا من بلد "يستورد" الخادمات 

والعال إىل بلد "يصّدر" الالجئن حتى إىل 

"بنغالدش" التي تطردهم؟

مقولة "كنا عايشن..." تذكرين بنكتة فرنسية 

مؤداها أن رجاًل ألقى نفسه من قمة ناطحة 

سحاب، وأثناء سقوطه أرسل رسالة نصية 

ألصدقائه مضمونها هو التايل: "حالًيا، أمر قرب 

الطابق العارش وكل يشء عى ما يرام...حتى 

هذه اللحظة...".

من نافل القول التذكري أن أصدقاء الرجل قد 

وصلتهم الرسالة حن كان صاحبنا قد ارتطم 

باألرض وودع دنيانا الفانية إىل غري رجعة! من 

وجهة نظر حرفية، فقد كان الرجل صادًقا، فقبل 

ارتطامه باألرض بثوان، "كان كل يشء عى ما 

يرام"، وهكذا كان حال السورين حتى صدمة 

آذار 2011، حن أعاد السوريون اكتشاف الطبيعة 

الدموية واإلجرامية للنظام االستعاري، الذي 

ظنوا أنه قد "تحّض" بعض اليشء، وصدق فينا 

كسورين املثل القائل أن "كلًبا قد خلّف جرًوا 

فكان أكر نجاسة من أبيه...".

صحيح، "كنا عايشن" مثل الفرني الساقط 

من قمة ناطحة سحاب، ولحظة الحقيقة أتت 

حن كتب أطفال "درعا" عبارتهم املشهورة 

"جاك الدور يادكتور".

قبل الثورة، كان كل السورين الواعن بالطبيعة 

العميقة للنظام يدركون أن لحظة الحقيقة آتية 

ال محالة، وأن حام الدم لن يوفر أحًدا. كل 

املؤرشات كانت تدل عى أن االنفجار قادم لكن 

أحًدا مل يكن يعرف كيف ومتى وقالئل هم من 

توقعوا أن يصل النظام والعامل "املتحض" إىل 

هذه الدرجة من السفالة.

العقالء، حتى من قلب النظام، كانوا مدركن 

لحقيقة أن البلد تتجه لكارثة، بثورة أو دون 

ثورة. يكفي النظر إىل انهيار الناتج املحي، 

وتردي مستوى التعليم والخدمات كافة، 

والفساد وسيادة مفاهيم النهب والسطو، 

واألفق املسدود ملئتي ألف سوري يبلغون سن 

الرشد كل عام وأغلبهم ال ميلك ال التعليم املناسب 

وال فرص العمل وال حتى ما يسد رمقهم.

"النخب" الراقية يف املدن الكربى مل تبال يوًما 

مبصري هؤالء، النخب كانت "تعيش" يف حن 

كان الباقون ميوتون ببطء من الفقر والجهل 

واملرض واليأس.

هؤالء الذين كانوا خارج الحياة هم اليوم وقود 

الثورة السورية ونسغها وأملها الوحيد يف 

مستقبل أفضل للسورين.

قبل الثورة، كنا "نعيش" يف انتظار املوت القادم 

حتًا، بعدها، "منوت" أماًل يف حياة أفضل.

االرتزاق الروسي في سورياكنا عايشين

حذام زهور عدي 

أوائـل الثانينيـات، عندمـا كانت الحرب 

العراقيـة- اإليرانيـة عىل أشـدها، كانت 

الصحـف اإلرسائيليـة بـواٍد آخـر، كانت 

مقاالتهـا تنصـب عـىل خـوف إرسائيل 

مـن الخـرة العسـكرية واملهـارات التي 

اكتسـبها الضبـاط العراقيـون مـن تلك 

العسـكريون  املحللـون  وكان  املعـارك، 

اإلرسائيليـون يُحـذرون من هـذا الخطر 

املسـتقبيل. فيـا بعـد، قيـل بـأن أحـد 

أهـداف توريـط صـدام بالكويـت هـو 

العسـكرية  الرشيحـة  مـن  التخلـص 

والتجربـة،  الخـرة  ذات  العراقيـة 

أحـدث  مـع  تعاملـت  التـي  وبخاصـة 

عـىل  اطّلـع  ومـن  األسـلحة،  أنـواع 

االسـراتيجية اإلرسائيليـة يف حروبهـا 

العربيـة يعـرف معنـى هـذا الـكالم، إذ 

الربـات  عـىل  تعتمـد  دوًمـا  كانـت 

األوىل شـبه الحاسـمة ثـم تدفـع مبـن 

يطلـب اجتـاع مجلـس األمـن لوقـف 

إطـالق النـار، فخـوض حـرب حقيقية 

طويلـة األمد كانـت ممنوعة عـن العرب 

متعـددة،  ألسـباب  صهيـوين،  بقـرار 

أولهـا عـدم متكـني العـرب مـن الخرة 

العسـكرية.

عندمـا  الخاطـرة  تلـك  ببـايل  خطـرت 

بـأن  الكرملـني،  تريحـات  سـمعت 

روسـيا لـن تخـرس اقتصاديًـا بحربهـا 

السـورية، فـا تسـتخدمه من سـالحها 

يف هـذه الحـرب هو خردة قدميـة، تريد 

التخلـص منهـا يف كل األحوال، ووجدت 

الشـعب السـوري أفضـل من تسـتطيع 

التخلـص منهـا عليـه، بـل وسـتقبض 

مثًنـا لهذا مـا كان يخطـر ببالهـا، حًقا 

إنهـا صفقـة العر الروسـية.

لقـد فتـح االحتـالل الـرويس لسـوريا 

أبـواب الـرزق، فدعم االقتصـاد الرويس 

صناعتهـا  اسـتعراض  لهـا  وأتـاح 

العسـكرية يف أكر األسـواق اسـتهالكًا 

لـه، والسـاء السـورية أفضـل امليادين 

لعـرض بضاعتهـا األحـدث وتجريبهـا، 

طاملـا أن مـن يعتـره بوتـني "الرئيس 

الرشعـي" يفتـح البالد عـىل مراعيها 

بـدأ  وهكـذا  البضاعـة،  تلـك  لتسـويق 

العـامل يـرى آخـر صيحات السـوخوي 

واملناظـر  الهلوكوبـرات  وأنـواع 

وبعيدتهـا  املـدى  قريبـة  والصواريـخ 

املحرمـة وغـر املحرمة وغرهـا، وحتى 

فنـون إدارة املعـارك مـن الدراسـة إىل 

ومل  والتنفيـذ.  اإلرشاف  إىل  التخطيـط 

امللفتـة  لوقاحتـه  يهتـم  بوتـني  يعـد 

للنظـر حـني يعلـن أن سـوريا أرًضـا 

وسـاًء وشـعبًا كانـت ميـدان تدريـب 

العـريب  الشـعر  بيـت  وكأن  جيشـه، 

املعـروف قد قاله الشـاعر مـن أجله: إذا 

ما خـال الجبـان بـأرض، طلـب الطعن 

كان  بوتـني  فجيـش  والنـزاال،  وحـده 

يتـدرب بالذخـرة الحيـة ضـد شـعب 

أعـزل ال ميلـك من األسـلحة مـا يوازيه، 

أو يـرده عنـه.

لكـن مـا يلفـت النظـر، شـيئان، أولها 

املوالـني  السـوريني  الضبـاط  أن 

دخـول  مـن  ممنوعـون  والحلفـاء، 

القواعـد العسـكرية الروسـية املوجودة 

علـت  مهـا  السـورية  األرايض  عـىل 

أبرمـه  الـذي  االتفـاق  وفـق  رتبهـم، 

األسـد مـع بوتـني، إال مبوافقـة قيـادة 

القاعـدة الروسـية، وثانيها أنهـم أيًضا 

ممنوعـون مـن العمـل كطياريـن عـىل 

فمـن  الروسـية،  الحديثـة  الطائـرات 

يقصـف  ومـن  الطائـرات  تلـك  يقـود 

الشـعب اآلمـن هـم الطيـارون الـروس 

بالدرجـة األوىل، وقد يركـون للطيارين 

السـوريني مـا اعتـادوا عليه مـن قيادة 

الطائـرات املُنتجـة قبل عرشات السـنني، 

ومـا عـىل الضبـاط السـوريني سـوى 

تسـليم الـروس إحداثيات األماكـن التي 

عـن  عـدا  هـذا  قصفهـا.  األسـد  يريـد 

األخـرى.  واملعـدات  التقنيـات 

يف  جـرى  ملـا  وفًقـا  اآلن  والسـؤال 

الحـرب العراقيـة- اإليرانيـة، ووفًقـا ملا 

بـات معروفًا مـن االسـراتيجية األمنية 

اإلرسائيليـة، هـل هناك اتفـاق رويس– 

إرسائيـيل عـىل منـع وصـول األسـلحة 

وتدريبهـم  السـوريني  إىل  الحديثـة 

عليهـا ولو عـىل حسـاب دمـار وطنهم 

وشـعبهم وبلدهـم؟ وهل بحـث نتنياهو 

هـذا األمـر مـع بوتـني؟ وهـل أعطـى 

الصهيـوين  للـويب  تعهـدات  بوتـني 

املحيـط بـه بهـذا الشـأن؟ وأن تكـون 

األسـلحة الروسـية األحدث بيـد الروس 

كلفـة  دفـع  السـوريني  وعـىل  فقـط، 

أهليتهـم  عـدم  بدعـوى  اسـتئجارها، 

لقيادتهـا، وهـل طأمنـه بـأن احتاللـه 

لسـوريا لن يسـاهم بتكويـن جيش ذي 

خـرة قد يهـدد أمـن إرسائيل مسـتقباًل 

حتـى لـو كان اآلن مواليًـا لألسـد، وأن 

يف  يتبخـر  أن  اإلرسائيـيل  للطـران 

السـاء السـورية كيفـا يشـاء؟

–نحـن  األيـام  تجـارب  علَمتنـا  لقـد 

العـرب عامـة والسـوريني خاصـة- أال 

نثـق بأحـد، فنحـن يف غابـة مصالـح 

الـدول لسـنا أكـر مـن طعام يسـدون 

بـه نهمهـم، يأكلوننـا لحـًا ويقذفـون 

بنا باشـمئزاز وتعـاٍل عظًا، يسـاعدهم 

حـكام ال يردعهـم يف خيانتهـم ملصالح 

خلـق  أو  ضمـر  مـن  رادع  شـعوبهم 

أو قانـون، همهـم  أو دسـتور  أو عهـد 

األبـد،  إىل  كراسـيهم  عـىل  البقـاء 

يفرّطـون بقـدس األقـداس مـن أجلهـا، 

ونحـن يف كل مـا نكتـب ال ولـن نتوجه 

إليهـم ولـن نـرى يف شـحمهم إال الورم 

الـذي ال نتقـي خطـره إال باسـتئصاله، 

وجنودنـا  ضباطنـا  إىل  نتوجـه  لكننـا 

يف الجيـش األسـدي، الذيـن ضللوهـم 

وقذفوهم مبهـاوي ال ناقة لهـم فيها وال 

جمل، ونسـألهم: هـل مازالـوا يعتقدون 

أن إرسائيـل هـي العدو األول لسـوريتنا 

بـرف النظـر عـن النظـام واملوقـف 

منـه؟ وهـل يؤمنون بـأن أحـًدا بالعامل 

ميكـن أن يدافـع عـن سـوريا ويحميها 

وهـل  أنفسـهم؟  أبنائهـا  مـن  أكـر 

أو  واحـد  دم شـاب سـوري  أن  يـرون 

شـيخ أو امـرأة أو طفـل سـوري يعادل 

مـا يدعيـه صاحـب اإلمسـاك بكـريس 

الحكـم إىل األبـد؟ فكيـف إذا كان الثمن 

تدمـر الوطـن بحجـره وشـجره وأهله 

فيـه؟ يشء  وكل  وحضارتـه 

لكـن أال يحـق لنـا أن نطمـع بصحـوة 

ضمر مـن أولئـك الضباط السـوريني؟ 

الـذي  العسـكري  لرشفهـم  صحـوة 

يـدوس عليـه الغربـاء يوميًـا، صحـوة 

يحمـون بهـا كرامتهـم وكرامة شـعبهم 

ووطنهـم، وهـل يـرىض أي ضابـط يف 

العـامل كله أن يـرى وطنه ودماء شـعبه 

ميدانًـا لتدريـب للغربـاء دون أن يحـق 

لـه توجيه سـؤال لهم؟ وعندمـا ينتهون 

مـن التدريـب، يسـحبون مـا غـال مثنه 

الشـعب  ليتحمـل  خردتهـم  ويركـون 

السـنوات؟  عـرشات  مثنهـا  السـوري 

قـوت  أنهـم يرسقـون  أولئـك  يعـي  أال 

أوالدهم ومسـتقبلهم ودماءهـم إن كانوا 

موالـني أم مل يكونـوا، ال فـرق عندهـم 

إال مـا يكسـبونه؟ غـر آبهـني بأنهـار 

دمـاء إخوانهـم أبنـاء سـوريا العظيمـة 

وال بخرابهـا؟ أال تسـتحق منهم سـوريا 

أفضـل مـا هـم به؟ 

مـا أجمـل ذلـك اليـوم الذي سـنصحو 

جميًعـا  الغربـاء  خـرج  أن  بعـد  بـه 

حـرة  إلينـا  عـادت  و  سـوريتنا  مـن  

كرميـة مهابـة الجانـب، هـل نأمـل بأن 

يشـاركنا حلمنا هـذا ضباطنـا وجنودنا 

السـوريون قبل أن يفوتنـا قطار العمر؟
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الحكومة السورية المؤقتة

في النـزع 
األخـيـــــــــر

تراجع دور الحكومة السورية املؤقتة يف 

الداخل السوري، يف وضع مل تعهده منذ 

تأسيسها قبل نحو ثالث سنوات، ويبدو 

عى أرض الواقع أن نجم الجسم، وليد 

الثورة، يتجه نحو األفول، يف ظل تقلص 

الدعم املادي، وضعف املقومات القانونية 

والسياسية املساعدة عى إنعاشه، فال بناء 

يليق مبسمى الحكومة يف غازي عنتاب 

الركية، وال أصول أو رواتب لبعض وزرائها 

باتت موجودة.

تشكلت الحكومة يف آذار 2013 بدعٍم من 

االئتالف الوطني املعارض بشكل رئيي، 

إىل جانب معارضن آخرين، وبدأت 

تشكيلتها األوىل برئاسة غسان هيتو 

ضعيفة وغري متوازنة، كا رأى محللون، 

واقتر دعمها آنذاك عى املنتدى السوري 

لألعال ورئيسه مصطفى الصباغ، األمن 

العام األسبق لالئتالف، وتغريت املعطيات 

يف أيلول من العام ذاته، حن تغريت 

تشكيلتها ورأسها منذ ذلك الوقت أحمد 

طعمة.

تحاول عنب بلدي من خالل هذا التحقيق، 

الوقوف عى األسباب التي أوصلت 

الحكومة املؤقتة إىل مرحلة اإلخفاق يف 

إثبات وجودها، مستطلعة آراء عدٍد من 

مسؤوليها مبن فيهم رئيسها الحايل، 

إىل جانب آراء خرباء ومطلعن، اتفقوا 

عى هشاشتها وتاليش الدور املنوط بها، 

مختلفن حول املسؤولية واألسباب، بن 

من أعاده إىل تغرّي املزاج الدويل ولعبة 

التوازنات السياسية يف املنطقة، وبن من 

أشار إىل "فساد الحكومة اإلداري واملايل" 

أو اعترب أن "حسن النية" ال يكفي لقيادة 

مؤسسة بديلة ناشئة.

مسؤول أمريكي:

المجالس المحلية على األرض 
والحكومة في غازي عنتاب

أحمد طعمة لعنب بلدي:

أمراء حرب الداخل يختلقون المشاكل 
كي ال ندخل إلى سوريا

ملف خاص
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الجهـة  هـي  التنفيذيـة  السـلطة 

الحكوميـة التـي تكـون مسـؤولة عن 

تضعهـا  وقواعـد  سياسـات  تنفيـذ 

متتلـك  وهـي  الترشيعيـة،  السـلطة 

صالحيـات إصدار القـرارات وتنفيذها 

وإدارة الدولـة، مسـتمدًة رشعيتها من 

الدسـتور.

ويـرى كثـر مـن املحللـني يف هـذا 

جهـة  كونهـا  الحكومـة  أن  السـياق 

أن  األوىل  بالدرجـة  يجـب  تنفيذيـة 

ويعتـرون  سـوريا،  داخـل  تكـون 

أكـر معرقـل  الخـارج  وجودهـا يف 

الثقافـة  وزيـرة  وبحسـب  لعملهـا. 

يف الحكومـة املؤقتـة، سـاح هدايـا، 

ألنهـا  األيـدي"،  "مكبلـة  فالحكومـة 

حكومة داخل حكومة )يف إشـارة إىل 

وجودهـا يف تركيـا(، "وال تسـتطيع 

القيـام بـدور الحكومـة الحقيقـي".

زكريـا  رأى  السـياق،  نفـس  ويف 

مالحفجـي، رئيـس املكتب السـيايس 

لتجمـع "فاسـتقم كا أمـرت" و"لواء 

أن  الحـر،  الجيـش  يف  الحريـة" 

"الحكومـة ليسـت جهـة قضائيـة وال 

ترشيعيـة وال إعالميـة، إمنـا هي جهة 

تنفيذيـة، تنفذ مشـاريع عملية سـواء 

يف قطـاع التعليـم أو الصحـة أو أي 

مجـال آخر"، وتسـاءل "كيـف لها أن 

تنفـذ املشـاريع يف البلد وهـي مقيمة 

يف بلـد آخـر؟"، معتـرًا يف حديثـه 

ُوجـدت  "مهـا  أنـه  بلـدي  لعنـب 

العراقيـل، تبقى الحكومـة من يتحمل 

انتقالهـا  بعـدم  الكاملـة  املسـؤولية 

للداخـل".

توجهـت عنـب بلـدي بهـذا االنطبـاع 

إىل رئيـس الحكومـة، أحمـد طعمـة، 

وكان لـه رأي مغاير، قائـاًل إن "هناك 

أمـراء حـرب داخـل سـوريا يختلقون 

مئات املشـاكل يك ال تدخـل الحكومة 

بأننـا  العتقادهـم  للداخـل،  املؤقتـة 

حكمنـا  ونفـرض  أدوارهـم  سـنأخذ 

عليهم"، وأضاف "يرددون باسـتمرار 

حجًجـا عن تبعيتنـا لالئتـالف املؤمن 

يرفضونهـا  والتـي  بالدميوقراطيـة، 

بدورهـم"، واصًفـا تلـك الحجـج بــ 

"الواهيـة".

ال يوجد اعتراف قانوني 
بالحكومة

رغـم اعـراف بعـض دول "أصدقاء 

املؤقتـة  بالحكومـة  سـوريا" 

متنحهـا  مل  أنهـا  إال  سياسـيًا، 

االعـراف القانـوين، وهذا مـا جعل 

دورهـا يأخـذ شـكل املراقـب وليس 

واملتـرف. وعزا  الحقيقـي  الفاعـل 

طعمـة ذلك لسـعي املجتمـع الدويل 

إىل تعزيـز الالمركزيـة يف سـوريا، 

الحكومـة  مـن خـالل عـدم متكـني 

املؤقتـة من تفعيـل دورهـا املركزي، 

بـأن  األطـراف  جميـع  يلـزم  الـذي 

طوقهـا. تحـت  يكونـوا 

وحول متريـر حكومـات "األصدقاء" 

مشـاريع إىل جهـات غـر الحكومـة، 

روى طعمـة مـا حـدث معـه خـالل 

أملانيـا،  إىل  املـايض  العـام  زيارتـه 

"التقيـت باملديـر الرئيـي للصليـب 

األحمـر األملـاين، وأخـرين مبنتهـى 

الراحـة، أنهـم يثقـون بنـا وبدقتنا 

يف العمـل، وأنهم يعلمـون بالرسقات 

األحمـر  الهـالل  يف  تجـري  التـي 

السـوري، إال أن األمم املتحـدة قانونيًا 

تعـرف بهـم، وال تعـرف بكـم".

امللـف الشـائك يف مسـرة الحكومة، 

السـوري  النظـام  اسـتثمره  والـذي 

كان  مبؤسسـاته،  املواطنـني  لربـط 

املـدين.  والقيـد  القانونيـة  الوثائـق 

ورّد القـايض إبراهيـم حسـني، مدير 

العامـة  باألمانـة  املركزيـة  الخدمـات 

للحكومـة، حـول هـذه النقطـة، قائاًل 

إن "الـدول مل تعـرف بشـكل فعـيل 

وواقعـي بالحكومـة املؤقتـة، ألن هذا 

االعـراف يرتـب عليه تبعـات كثرة، 

منهـا االعـراف بـكل الوثائـق التـي 

تصـدر عنهـا، سـواًء جـوازات سـفر 

وميـالد  وزواج  وفـاة  شـهادات  أو 

وغرهـا"، وأضاف "كـا أن االعراف 

سـحب  األوىل  بالدرجـة  يعنـي  بهـا 

االعـراف من النظـام، وهـذا األمر مل 

يحصـل، ألن مواثيـق األمـم املتحـدة 

تعـرف بحكومـة النظـام باعتبارهـا 

متثـل الدولـة السـورية".

الحكومة المؤقتة "مكبلة األيدي" في تركيا
أحمد طعمة: أمراء حرب الداخل يختلقون المشاكل كي ال ندخل إلى سوريا

زكريا مالحفجي: الحكومة هي من يتحمل المسؤولية الكاملة بعدم انتقالها للداخل

يمنح المواطنون في المجتمعات الديموقراطية السلطات لزعمائهم عن طريق االنتخابات الحرة، بحيث يحّدد القانون 
هذه السلطات بالسلطة التشريعية التي تسن القوانين، والسلطة التنفيذية التي ُتنفذها وتطبقها، إلى جانب السلطة 

القضائية التي تعمل بشكل مستقل.

كثـٌر ممـن اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم، 

رأوا أن القضيـة ال تحمـل تآمـرًا دوليًـا، بـل 

عـىل العكس، هنـاك الكثـر مـن دول الجوار 

متتلـك املصلحـة يف التعامـل مـع املعارضـة 

"التـي رمبـا سـتنتر يوًمـا ما"، وسـتكون 

لدولهـم مصالح مـع حكومة سـوريا الجديدة، 

املؤقتـة  الحكومـة  فيـه  تتحمـل  وقـت  يف 

املسـؤولية بالكامل، إذ مل يرتـق عملها اإلداري 

والتنظيمـي مـن وجهـة نظرهـم لتكـون أهاًل 

لتلقـي الدعـم. ففـي الجانـب املقابـل الـذي 

تلقـى اتهامات الحكومـة مبحاوالت إفشـالها، 

)فّضـل  بـارزة  طبيـة  منظمـة  عضـو  قـال 

عـدم كشـف اسـمه(، إنـه يُفـرض باالئتالف 

والحكومـة املؤقتـة أن يكونـا عـىل مسـتوى 

واملسـؤولية  والنضـج  الشـفافية  مـن  معـنّي 

والتنظيـم حتـى يُقنعـوا الحكومـات األخـرى 

بتمويلهـم، ورأى أن الكثـر من الكـوادر التي 

اسـتلمت زمام األمـور، سـواء يف الحكومة أو 

املديريـات الطبيـة، تنقصهـا مؤهـالت العمل 

ال  املسـؤولية  موقـع  "يف  ألنـه  املؤسسـايت، 

يعـّد حسـن النيـة كافيًا، وإمنـا تقييـم العمل 

املسـتمر هـو األسـاس".

وأشـار املصـدر إىل أن "الكثر ممـن يعملون 

يَُقيّمـون  السـوري،  بالداخـل  املديريـات  يف 

كفـاءة األشـخاص باألقدميـة الثوريـة، وليس 

الشـخصية"،  واملؤهـالت  املهنيـة  بالخـرة 

إضافة إىل الكثـر من املحسـوبيات والوالءات 

التـي أثرت يف مسـار عمـل الحكومـة املؤقتة، 

واصًفـا ذلك بــ "الفسـاد اإلداري".

واعتر املصـدر ذاته أن توجـه منظات غربية 

مؤخـرًا لدعـم بعض الـوزارات هو خـر دليل 

عىل عـدم وجود مؤامـرة ضد هـذه الحكومة، 

دعمـت   )GIZ( األملانيـة  "املنظمـة  وتابـع 

مـرشوع متكني املجالـس املحليـة يف الداخل، 

وبـدأت اآلن بدعـم مديريـات الصحـة، وجـاء 

هـذا نتيجـًة لتحسـني أداء هـذه املديريـات"، 

رأيه. بحسـب 

ضعف خبرات إدارية وتنظيمية لدى 
الوزارة

العاملـني  لـدى  أن  النقـاد  بعـض  يـرى   

فهـم  يف  مشـكلًة  املؤقتـة  الحكومـة  يف 

آليـات العمـل، فلـم تقـم حتـى اآلن ورشـات 

ومؤمتـرات كافيـة وواضحة لتوضيـح العالقة 

بـني املديريـات والحكومـة مـن جهـة، وبـني 

املنظـات الداعمـة أو املؤسسـات يف الداخـل 

جهـة  مـن  وغرهـا،  املـدارس  أو  كاملشـايف 

أخـرى

مـن  وهـو  طبـاع،  يـارس  محمـد  واعتـر   

مؤسـي منظمة "SIMA" الطبيـة واملتحدث 

باسـمها، أن "املنظات التي أسسـها ناشطون 

سـوريون مقيمـون يف دول الخليـج والـدول 

األوروبيـة متلك خرة عاليـة يف العمل اإلداري 

تعتمـد  أن  يفضـل   " وتابـع  والتنظيمـي"، 

مديريـات الصحة عـىل املنظـات الطبية التي 

نضجـت أكـر منهـم وصـار لديهـا قـدرات، 

حّمل
ُ

آراء ت
الحكومة مسؤولية 

فشلها بالكامل

أحمد طعمة
رئيس الحكومة السورية 
المؤقتة

 إبراهيم حسين
مدير الخدمات المركزية 
باألمانة العامة للحكومة 
المؤقتة

الـذي  الحكومـة  مبنـى  ُعـرض 

عنتـاب  غـازي  مدينـة  يف  يقـع 

الركيـة لإليجـار، بعـد أن انتهـى 

عقـد إيجـاره، املـرم ملدة سـنتني 

مـع صاحـب املبنـى، منـذ مطلـع 

لتنتقـل   ،2014 الثـاين  كانـون 

حـي  يف  يقـع  جديـد  مبنـًى  إىل 

بأطـراف املدينـة، بعـد أن منحتها 

الحكومـة الركية مبلًغـا يُقدم ملرة 

واحـدة، عـىل أن يغطـي تكاليـف 

نقـل األثـاث وإيجار املبنـى وكافة 

التجهيـزات.

كـا توقـف الدعـم بشـكل كامـل 

عـن الحكومـة املؤقتـة منذ تسـعة 

أشـهر، مـا دفـع بعـض موظفيها 

محليـة  منظـات  يف  للعمـل 

االسـتمرار  أو  أخـرى،  وأجنبيـة 

ودون  مجـاين  بشـكل  بالعمـل 

راتـب.

الحكومـة، أحمد  وأوضـح رئيـس 

كانـت  قطـر  دولـة  أن  طعمـة، 

دعـًا  قدمـت  التـي  الوحيـدة 

ماديًـا لهـا من بـني جميـع الدول 

التـي وعـدت بتوفـره، وكان عىل 

تأسيسـية يف  أوىل  دفعـة  شـكل 

شـباط 2014 بقيمـة 50 مليـون 

يـورو، مـع وعدها باسـتمرار دعم 

الحكومـة. مشـاريع 

الحـق  وقـت  يف  قطـر  قدمـت 

منحتـني ماليّتـني، يف متـوز ثـم 

كل  قيمـة  تبلـغ   ،2015 أيلـول 

أمريـي،  دوالر  مليـوين  منهـا 

بحسـب طعمـة، موضًحـا أن هذه 

اسـتلمته  مـا  فقـط  هـي  املبالـغ 

الحكومـة املؤقتـة منـذ تأسيسـها 

حتـى اللحظـة، وقـال "مـا أكـر 

بالدعـم،  تلقيناهـا  التـي  الوعـود 

األمـوال". أقـل  ومـا 

حديـث القـايض إبراهيم حسـني، 

صـب يف ذات السـياق، موضًحـا 

قطـر  مـن  املقدمـة  األمـوال  أن 

خصصت كنفقات تأسيسـية، عىل 

أن يتـم دعم مشـاريع تنفيذية يف 

وقـت الحـق، وأضـاف "بالفعـل 

تم البـدء بوضـع هيـكل تنظيمي 

عـدد  واسـتقطاب  للحكومـة، 

وبـارشت  الكفـاءات،  مـن  قليـل 

الحكومـة عملهـا لتفاجأ بـأن كل 

الوعـود بالدعـم قـد تالشـت ومل 

أحد". بهـا  يلتـزم 

الدعم يتوقف و"المؤقتة" إلى الزوال
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كثـرية هـي التقاريـر اإلعالمية التـي انتقدت الحكومـة املؤقتة 

يف  الشـفافية  وغيـاب  النقديـة،  سياسـتها  وضـوح  لعـدم 

وزاراتهـا واملديريـات التابعـة، ويف هـذا السـياق حصلت عنب 

بلـدي عـى بعـض املعلومـات مـن موظـف سـابق عمـل يف 

مكاتبهـا مبدينـة غـازي عنتـاب، واتهـم الجسـم بـ "الفسـاد 

واإلداري". املـايل 

وأوضـح املوظـف السـابق، الـذي رفض نـر اسـمه، أن أموااًل 

أهدرهـا رئيـس الحكومة يف تركيـا، رغم أنها تضـع يف رؤيتها 

الدخـول إىل سـوريا، مـن خـالل اسـتئجار املبنـى الرئيي يف 

عنتـاب ملدة عامـن مقابل 400 ألـف لرية تركية، يضـاف عليها 

100 ألـف لـرية ألعـال الديكـور، أي مـا يقـارب 21 ألـف لرية 

للشـهر الواحـد )10 آالف دوالر أمريـي آنذاك(.

يضـاف إىل ذلك صفقة رشاء 23 سـيارة، وصفهـا املوظف بالـ 

"فارهـة" ملسـؤويل الحكومـة البارزيـن، وتكلفـت خزينتهـا 

نحـو 130 ألـف لـرية تركيـة عـام 2014 إلمتامهـا، إىل جانـب 

400 ألـف لـرية تركيـة رصـدت السـتئجار مبنـى آخـر يف حي 

بحسـب  "الوهميـة"  املديريـات  ببعـض  خصـص  قرطـاش، 

املوظـف السـابق، معتـربًا مـا رسده "رفاهيـة وفسـاًدا مالًيـا 

املواطن". حسـاب  عـى 

مل يقتـر حديـث املوظـف يف الحكومـة عى األرقـام، فأكد 

أن طعمـة اعتمـد عـى "املناطقيـة" يف التوظيـف، من خالل 

الـزور بنسـبة  تعيـن موظفـن وكـوادر مـن مدينتـه ديـر 

تفـوق باقـي املحافظات، إىل جانـب تركيزه عـى املنتمن إىل 

تكتلـه السـيايس )اإلخوان املسـلمون(، وتعين 13 مستشـاًرا 

دوالر،   3500 إىل  منهـا  كل  يصـل  شـهرية  رواتًبـا  يتلقـون 

دون إيضـاح ماهيـة عملهـم، ووجـود معظمهم خـارج مبنى 

باألصل. الحكومـة 

والحقوقيـني  السياسـيني  مـن  كثـر  يـرى 

بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  ممـن  والناشـطني 

إلفشـال  دوليًـا  توجًهـا  هنـاك  أن  آراءهـم، 

دورهـا،  وتهميـش  املؤقتـة  الحكومـة 

اسـتناًدا إىل أن أبـرز املنظـات األمميـة كــ 

"اليونسـكو" و"اليونيسـف" مازالت تعرف 

بحكومـة بشـار األسـد دون غرهـا، ويـرى 

آخـرون أن مـن مصلحـة املنظـات الدوليـة 

التعامـل مع مؤسسـات خاصـة أو أفراد عىل 

أن تتعامـل مـع جهة حكوميـة، ألن ذلك يتيح 

لهـا فـرض أجنداتهـا.

إضعاف "المؤقتة" يعزز الالمركزية
طغـى عـىل حـوار عنـب بلـدي مـع أحمـد 

طعمـة رؤيتـه بأنـه مع اقـراب طـرح الحل 

النهـايئ يف سـوريا، أصبـح واضًحـا توجه 

املجتمع الدويل إىل تعزيـز فكرة "الالمركزية 

اإلداريـة" يف املحافظـات السـورية، معـززًا 

الالعبـة  األطـراف  بعـض  برغبـة  قناعاتـه 

يف أن تكـون سـوريا "دولـة فيدراليـة"، يف 

إشـارة إىل الطـرح الـرويس.

وقـال رئيـس الحكومـة "صحيـح أننـا يف 

سـوريا عانينـا بشـكل كبـر مـن السـيطرة 

بحيـث  مركـزي،  بشـكل  للنظـام  املطلقـة 

تصـدر كل القرارات من دمشـق حـًرا، لكن 

هـذا ال يعنـي أبـًدا أن تتفلـت األمـور لدرجة 

تصبـح فيهـا الحكومـة عاجزة عـن لعب أي 

دور".

ذات  إبراهيـم حسـني يف  القـايض  وذهـب 

االتجـاه، ورأى عـدم وجـود رغبـة دوليـة أو 

إقليميـة بتقويـة الحكومـة املؤقتـة، ومنحها 

املعادلـة  يف  أكـر  دور  للعـب  الفرصـة 

تجفيـف  ذلـك  "رافـق  وأضـاف  السـورية، 

ملـوارد الدعم عـن كل هيـاكل املعارضة، فيا 

يبـدو أنه سياسـة ممنهجة ومدروسـة بقصد 

تكبيـل املعارضـة وجعلهـا رهينة لسياسـات 

معينـة عـر خنقهـا ماليًا".

وهـو مـا أكـده أيًضـا معـاون وزيـر العدل 

يف  الحلـو،  خالـد  املؤقتـة،  الحكومـة  يف 

تريحـات سـابقة لعنـب بلـدي، حـني قال 

"لو أريـد للحكومـة النجاح لدعمـت من قبل 

أصدقـاء سـوريا ولنجحـت، ولكنهـا مكبلـة 

األيـدي".

لالئتالف المعارض دور في فشلها
الحكومــة  مســؤويل  بعــض  واتهــم 

ومعارضــون ســوريون، االئتــالف الوطنــي 

املعــارض بلعــب دور يف إفشــال الحكومــة، 

ــه  ــض أعضائ ــني بع ــات ب ــمت العالق واتس

ــا،  ــرة أحيانً ــيئة واملتوت ــؤوليها بالس ومس

ــا  ــل م ــالف باألص ــدة االئت ــا ولي ــم أنه رغ

يحتــم عليــه أن يكــون داعــًا رئيســيًا لهــا، 

وأشــار إبراهيــم حســني إىل أن "الراعــات 

بــني كتــل االئتــالف وســعي بعــض الكتــل 

ــر  ــة ع ــن الحكوم ــبات ضم ــل مكتس لني

أدى  جديريــن،  غــر  موظفــني  فــرض 

ــة". ــاف الحكوم إلضع

ــات  ــذه االتهام ــدي ه ــب بل ــت عن وطرح

ــالف،  ــابٍق يف االئت ــو س ــة عض ــىل طاول ع

ــا  ــة ودوره ــكيل الحكوم ــىل تش ــع ع ُمطّل

ــة  ــد أن أولوي ــمه(، وأك ــف اس ــض كش )رف

التوظيــف يف الحكومــة مــن قبــل االئتــالف 

ــن  ــداًل م ــوالءات ب ــرض ال ــر بف ــت تتأث كان

الخــرات، وأضــاف "التغــّر يف املــزاج 

2015 والتنســيق  الــدويل بدايــة عــام 

األمريــي- الــرويس، الــذي شــكل ضغطًــا 

ــف  ــق بضع ــة، وتراف ــىل املعارض ــرًا ع كب

متثيــل لالئتــالف، بحيــث أصبحــت الــدول 

الصديقــة تعتــره طرفـًـا يف متثيــل الشــعب 

الســوري، بــداًل مــن كونــه املمثــل الوحيــد 

لــه، أثــر ســلبًا عــىل دور الحكومــة املؤقتــة 

ــا". ــا دوليً ــف دعمه وأضع

اإلعالم "الثوري" ضد الحكومة 
بــ  البعـض  وصفهـا  إعالميـٌة  حـرٌب 

"املمنهجـة"، رافقت الحكومة منذ تأسيسـها 

وحتى اليـوم، ورأى القايض إبراهيم حسـني 

أن اإلعـالم "الثـوري" سـلط األضـواء عـىل 

أخطـاء الحكومة وتجاهـل إنجازاتهـا، وقال 

طبيعيـة  األخطـاء  هـذه  معظـم  أن  "مـع 

ومتوقعـة، بالنظـر إىل الظروف التي نشـأت 

فيهـا وعمليـة بنائهـا مـن الصفر، وال سـيا 

أن الـكادر الـذي سـاهم يف البنـاء مل يكـن 

مؤهـاًل مبـا يكفـي، وال ميلـك الخـرة التـي 

تتوفـر عـادة لـدى العاملـني يف الحكومات 

الطبيعيـة".

"األخطـاء واإلخفاقـات أمـر غر مسـتغرب، 

إن راعينـا ظروف الثـورة وتشـتت الكفاءات 

وتوزعهـا بني عـدد من الدول، وعـدم امتالك 

قاعـدة بيانـات بالخـرات التي قـد تفيد يف 

مرحلـة التأسـيس"، بحسـب حسـني، الـذي 

اإلعالميـة"  "الحملـة  عـىل  القامئـني  اتّهـم 

والتعتيـم  القضايـا،  مـن  الكثـر  بفركـة 

الكامل عـىل كل إنجـازات وأعـال الحكومة 

يف الداخـل والخـارج.

"مـرشوٌع مضـاٌد للحكومـة"، هـو توصيف 

للحمـالت  هدايـا،  سـاح  الثقافـة،  وزيـرة 

التي واجهتهـا الحكومة، وأوضحـت "دخلُت 

الحكومـة املؤقتـة بعـد سـنة من تأسيسـها، 

مـن  تصاحبهـا  جـًدا  سـيئًة  سـمعًة  ألرى 

أو  الداعمـة،  املنظـات  الجهـات، سـواء  كل 

الداخـل". الناشـطني والثـوار يف 

التـي  باألخطـاء  أقـرّت  الوزيـرة  أن  ورغـم 

وقعـت فيهـا الحكومـة، لكنهـا اعترتها "ال 

ترقـى ألن تكون سـببًا كافيًا لرفض الشـعب 

السـوري"، عـىل حـد تعبرها.

هـذه العوامـل، إىل جانـب الضعـف اإلداري 

واألخطـاء التـي رافقـت مرحلـة التأسـيس، 

أدت إىل فقـدان الحكومـة املؤقتـة هيبتهـا، 

بـرأي القـايض حسـني، وتابـع "بالتـايل مل 

تثبت وجودهـا عند الداعمـني ومل تتمكن من 

الدخـول إىل سـوريا بشـكل مؤثـر وواضح 

ككيـان متكامـل، لتقصـر منهـا وألسـباب 

خارجـة عـن إرادتهـا"، مذكـرًا بقضيـة منع 

املرافـق  والوفـد  املؤقتـة  الحكومـة  رئيـس 

لـه دخول سـوريا مـن قبـل فصيـل الجبهة 

الشـامية، املسـيطر عـىل معر باب السـالمة 

الحـدودي شـال حلـب، العـام الفائت.

المنظمات تتحمل جزًءا من المسؤولية
يتهـم أحمد طعمـة، بعض منظـات املجتمع 

املـدين الصغرة العاملة يف الداخل السـوري 

باملسـاهمة يف إفشـال عمل الحكومة املؤقتة، 

دعـم  أن  عليـه  املتعـارف  "مـن  موضًحـا 

الحكومـات إمـا سـيقدم للحكومـة املؤقتـة 

أو ملنظـات املجتمـع املـدين، وهذا مـا خلق 

إليـه  ذهـب  الـذي  األمـر  بيننـا"،  تنافًسـا 

العضـو السـابق يف االئتالف "يف حـال قُّدم 

املال للحكومة فسـتخرس املنظـات دعمها".

ويف هـذا السـياق، اعـرف طعمـة بوجـود 

لـدى  الخـرة  يف  ونقـص  إداريـة  أخطـاء 

جهـازه، لكنه اسـتدرك "هذا ال يعنـي أنه من 

املمكـن أن تحل املنظـات محـل الحكومة… 

فهنـاك مشـاريع وأعـال ال ميكـن أن تقـوم 

بهـا سـوى الحكومـة، ألنهـا تحتـاج تنفيًذا 

عـىل مسـتوى سـوريا بأكملها".

شرعية ال ُتستمد إال من الحكومة
أي  أو  العامـة  الثانويـة  لشـهادة  ميكـن  ال 

شهادة دراسـية أن تُعتمد، عىل سـبيل املثال، 

مـا مل تحمـل ختـم وزارة الربيـة والتعليـم 

التابعـة للحكومـة املؤقتـة، كذلـك ال ميكـن 

ملجالـس اإلدارة املحليـة أن تسـتقي رشعيتها 

إال مـن الحكومـة املؤقتـة، وال تقـدم أي جهة 

داعمـة مها كانـت صغرة دعمهـا للمجالس 

إال يف حـال اعـراف الحكومة بهـذا املجلس.

مسـؤول  رشبجـي،  مظهـر  محمـد  واعتـر 

شـؤون االنتخابـات يف وزارة اإلدارة املحليـة، 

ثقـة  كسـب  اسـتطاعت  الـوزارة  هـذه  أن 

الداخـل بسـبب زياراتها الدامئـة للمحافظات 

السـورية، وإرشافها عـىل االنتخابات بشـكل 

مبـارش، موضًحا أنـه "لو أخذت هـذه الوزارة 

يف  وجودهـا  دون  التعليـات  إمـالء  دور 

الداخل والتعـرف عىل الكـوادر العاملة، لكان 

مـن املسـتحيل كسـب ثقتهـم"، وعليـه حّمل 

رشبجـي الكثر من الـوزارات املسـؤولية يف 

انعـدام الثقـة بينهـم وبـني الداخل.

هنـاك  أن  املقابـل،  يف  رأى  رشبجـي  لكـن 

توجًهـا دوليًـا واضًحـا تسـبب بقطـع الدعم 

بشـكل كيل عـن جسـم الحكومة، مستشـهًدا 

بقرار أصدرتـه دولة قطر يف نيسـان 2015 

لتوظيـف  دوالر  مليـون   20 مبلـغ  بإعطـاء 

9712 موظًفـا يف املجالـس املحليـة، تـاله 

قـرار بتوقيـف هـذا الدعـم بشـكل كامل يف 

فتحـت  بعدمـا  ذاتـه،  العـام  مـن  حزيـران 

مـا  إىل  مشـرًا  التوظيـف،  بـاب  الـوزارة 

سـببته قـرارات كهذه هـو انعدام الثقـة كليًا 

بـني الحكومـة والداخـل.

وأكـد املسـؤول يف وزارة اإلدارة املحليـة أن 

"الحكومـة هـي أهـم جسـم أفرزتـه الثورة، 

وهـو صام أمـان قوي جـًدا لو أعيـد تأهيله 

بشـكل صحيـح، إذ تضـم كـوادر وخـرات 

جيـدة، تقيـم الجهـات التنفيذيـة منهـا يف 

الداخـل السـوري".

من المسؤول عن  فشل 
الحكومة السورية المؤقتة؟

تجفيف لموارد الدعم عن كل 
هياكل المعارضة، فيما يبدو أنه 

سياسة ممنهجة ومدروسة بقصد 
تكبيل المعارضة وجعلها رهينة 
لسياسات معينة عبر خنقها مالًيا

وكسـبت ثقـة املجتمع الـدويل".

 "الجهـات الداعمـة واملنظـات الدوليـة مثل 

اليونسـكو أو اليونيسف ليسـت صاحبة املال، 

وإمنا وسـيط يتلقـى الدعـم مـن الحكومات، 

التـي تتلقاهـا  فهـي مسـؤولة عـن األمـوال 

أمـام املانحني"، بحسـب الطباع، واسـتطاعت 

املنظات التي تأسسـت يف أول الثورة كسـب 

عكـس  عـىل  الدوليـة،  املنظـات  تلـك  ثقـة 

الحكومـة املؤقتة التـي مل تحَظ بهـذه الثقة". 

وأثنـى يف الوقـت ذاته عـىل عمـل املديريات 

التـي "مل تُقّر يف املجـال الطبي"، لكنه رأى 

أن هنـاك حاجـة ملحـة لتطويرهـا يف األمور 

واإلدارية. التنظيميـة 
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الداخل السوري

الفرصـة  املؤقتـة  الحكومـة  تغتنـم  مل 

"الذهبيـة" عندما كان االئتـالف املعارض يف 

مرحلـة القـوة دوليًـا وسياسـيًا قبـل عامني، 

ووقعـت بإخفاقات كبرة، أدت إىل خسـارتها 

ثقـة املجتمع الدويل، وال سـيا أنهـا تعرضت 

السـوري  الداخـل  مـن  كبـرة  لضغوطـات 

واالئتـالف، ومـن جهـات دوليـة عىل رأسـها 

تركيـا، يك تنقـل مقرهـا للعمـل يف الداخـل، 

"اإلخفـاق  هـذا  واعتُـر  تفعـل،  مل  ولكنهـا 

األعظـم".

الجيـش  يف  السـيايس  املسـؤول  واعتـر 

الحـر، زكريـا مالحفجـي، أن الحكومـة "غر 

معـذورة" بـأي تقصـر بـدر منها، ولـو أنها 

موجـودة يف الداخـل السـتطاعت كسـب ثقة 

املنظـات الدولية واحـرام املجتمـع الدويل، 

يف  املؤقتـة  الحكومـة  "وجـود  وأضـاف 

الداخـل كان سـيمكن وزارة الدفـاع مـن لعب 

دور عسـكري كبـر يغـر من مسـار املعركة، 

الفصائـل  مـع  عالقتهـا  حسـنت  ولكانـت 

العسـكرية، واسـتطاعت جمعها تحـت مظلة 

الدفـاع". وزارة 

فالفشـل األسـايس للحكومـة املؤقتـة، بـرأي 

مالحفجـي، يعـود لوجودها يف تركيـا، وتابع 

"الـوزارات التـي متكنـت مـن تحقيـق بعض 

اإلنجازات، يعـود الفضـل يف نجاحها لوجود 

كـوزارة  السـوري،  الداخـل  يف  مؤسسـاتها 

نجاحهـا  يف  سـاهم  والتـي  املحليـة،  اإلدارة 

يف  ونجاحهـا  املحليـة  املجالـس  تأسـيس 

الداخـل".

وجـود وزارة التعليم يف تركيـا خالل العامني 

املاضيـني، جعـل دور هـذه الـوزارة "سـلبيًا 

باملطلـق" أيًضـا، ومل تسـتطيع فهم مشـاكل 

مـن  تتمكـن  حتـى  الداخـل،  يف  املـدارس 

التعامـل معهـا أو تأمـني الدعـم الـالزم لها، 

بحسـب السـيدة عفراء هاشـم، مديرة مدرسة 

يف حـي صـالح الدين مبدينة حلـب، وأضافت 

وكانـت  الداخـل  يف  الـوزارة  وجـدت  "لـو 

تواكـب مشـاكلنا باسـتمرار، لكانـت فرضـت 

احرامهـا بني املنظـات الداعمـة، ولكنا نحن 

لتمكينها". سـعينا  كمـدارس 

الحكومـة  الربيـة والتعليـم يف  لكـن وزارة 

املؤقتـة انتقلـت بكامـل كوادرهـا منـذ مطلع 

العـام الجـاري إىل دارة عـزة بريـف حلـب، 

واملعاهـد  املـدارس  آالف  وإدارة  لـإلرشاف 

والكليـات الجامعـة التابعـة لهـا، يف خطـوٍة 

هـي األوىل مـن نوعها، وتحسـب ألول جسـم 

إداري خدمـي تابـع للحكومـة، رغـم أن وزير 

التعليـم، عاد بـرق، ال يتقـاىض أي راتب منذ 

آب املـايض، بحسـب مـا أفـاد الوزيـر عنـب 

بلـدي يف وقت سـابق.

500 ألف لمبنى الحكومة 
و 23 سيارة "فارهة"

مبنى الحكومة السورية المؤقتة في عنتاب معروض لإليجار - )إنترنت(
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وأوضـح املسـؤول األمريـي أن بـالده مل 

تدعـم فكـرة إنشـاء الحكومـة منـذ البداية، 

وأضـاف "قلنـا للـدول أصدقاء سـوريا إن 

إنشـاء مثـل هـذا الكيـان سـيكون مربـًكا 

ويـؤدي إىل التشـويش بـداًل مـن تحقيـق 

وبعـض  االئتـالف  ولكـن  منـه،  الغـرض 

حسـًنا،  فقلنـا:  أرّصوا  الصديقـة  الـدول 

سـنحاول أقـى جهدنـا لدعـم الحكومـة 

املؤقتـة".

بيروقراطية ضخمة
املؤقتـة  الحكومـة  مـن  واشـنطن  طلبـت 

األولويـات  بعـض  عـىل  تركـز  أن 

تحولـت  لكنهـا  والروريـة،  األساسـية 

وفًقـا  جـًدا"،  ضخمـة  "بروقراطيـة  إىل 

للمسـؤول، وتابـع "بـداًل مـن الركيـز عىل 

أولويتـني مثـاًل، وزعـوا جهودهـم يف كل 

النواحـي، وهـذا ما خيـب آمالنـا، ومع ذلك 

مـرشوع  خـالل  مـن  الدعـم  عـىل  أبقينـا 

فيـه  ندعـم  والـذي  باألخـر(،  )سـوريا 

املجالـس املحليـة يف سـوريا عـن طريـق 

املؤقتـة". الحكومـة 

وأكـد املسـؤول أن الواليات املتحـدة طالبت 

مـن خـالل لقـاءات خاصـة مـع مسـؤويل 

الحكومـة املؤقتـة تقليـص نواحـي عملها، 

وتركيـز الجهـود عـىل بعـض األولويـات، 

)تقليـص  البروقراطيـة  حجـم  وتخفيـف 

الفعالـة(،  املوظفـني واملكاتـب غـر  عـدد 

يف ظـل تناقـص الدعـم مـن الـدول التـي 

تعهـدت بدعـم هـذه الحكومـة.

لكـن املطالـب األمريكيـة قوبلـت بـإرصار 

عملهـا،  نطـاق  توسـيع  عـىل  الحكومـة 

أن  تسـتطع  الوقـت مل  نفـس  وأردف "يف 

السـوري،  الداخـل  يف  لنفسـها  تسـّوق 

وتكسـب ثقـة الناس عـىل األرض، حتى يف 

املشـاريع والخدمـات التـي كانـت تنفذها، 

مل تكـن قـادرة عـىل تسـويق هـذا العمـل 

لصالحهـا، وفرض نفسـها كجهـة حكومية 

داعمـة للنـاس يف الداخـل".

جميـع  مـع  املتحـدة  الواليـات  تتعامـل 

الحكومـات التـي تدعمهـا بنفس السـوية، 

بحسـب املسـؤول يف خارجيتهـا، مضيًفـا 

التـي  الحكومـات  لجميـع  نقـول  "نحـن 

تخفيـف  يجـب  الـكالم:  نفـس  ندعمهـا 

بعـض  عـىل  والركيـز  البروقراطيـة، 

القطاعـات لتعزيزهـا، ذلك أن املـوارد املالية 

محـدودة عـادة، ويك يتم االسـتخدام األمثل 

لهـذه املـوارد ال بد مـن تركيـز الجهود عىل 

األولويـة". ذات  القطاعـات 

تلقـت الحكومة املؤقتـة وعـوًدا بالدعم منذ 

بدايـة تأسيسـها، لكنـه اقتـر عـىل دولة 

قطـر وبعـض الجهـات الداعمـة األخـرى، 

بشـكل ال يتناسـب مـع املتطلبـات وحجـم 

أن  كـا  عليهـا،  للقامئـني  وفًقـا  اإلنفـاق، 

عـدًدا من الـدول جعلت منها جـرًسا لتقديم 

املؤسسـات  أو  املحليـة  للمجالـس  الدعـم 

هـذا  السـوري. ويف  الداخـل  الثوريـة يف 

الخصـوص أوضـح املسـؤول األمريـي أن 

بـالده تقـدم الدعـم عـن طريق مؤسسـات 

ومنظـات ورشكات تنفـذ مشـاريع داخـل 

سـوريا، وهـي الطريقـة التـي تتبعها حول 

العـامل، وليـس فقـط يف سـوريا. 

واشنطن تدعم "سوريا باألخضر"
وكشـف املسـؤول أن بـالده قدمـت دعـًا 

باألخـر"،  "سـوريا  ملـرشوع  كامـاًل 

بالتعـاون مـع الحكومـة املؤقتـة، موضًحا 

تحتاجهـا  التـي  املعـدات  بـرشاء  "قمنـا 

املجالـس املحليـة يف سـوريا، وطلبنـا مـن 

الداخـل  إىل  إيصالهـا  املؤقتـة  الحكومـة 

السـوري، آملني أن يسـاعدها هـذا املرشوع 

ومازلنـا  الداخـل،  يف  سـمعتها  رفـع  يف 

نقـوم بذلـك حتـى هـذا اليـوم، لكنهـا مل 

تسـتفد منـه يف رفـع مصداقيتهـا، ومل تقم 

بالتسـويق لعملهـا، حتـى إنهـا مل تنتقـل 

الداخـل السـوري للعمـل مـن هنـاك،  إىل 

وهـذا مؤسـف حًقـا، ولكـن هـذا ال يعنـي 

أننـا سـنوقف الدعم، بـل سـنبقى نقدمه ما 

موجـودة". الحكومـة  دامـت 

الواليـات  تقدمـه  الـذي  الدعـم  يقـدر 

باألخـر"  "سـوريا  ملـرشوع  املتحـدة 

مباليـني الـدوالرات، وأوضـح املسـؤول أن 

بـالده مل تعلـن رشاءهـا معـدات املـرشوع 

وتسـليمها للحكومـة املؤقتـة "أمـاًل يف أن 

الداخـل،  إىل  بإيصالهـا  الحكومـة  تقـوم 

لبنـاء مصداقيتهـا عـىل األرض، ولكنهم مل 

يسـتغلوا هـذا الدعـم لذلـك الغـرض، وهذا 

حقيقـة". لآلمـال  مخيـب 

الدعم للداخل وليس لـ "عنتاب"
عـىل  بالالمئـة  املؤقتـة  الحكومـة  تلقـي 

الـدول الصديقـة بتوجيـه الدعـم ملنظـات 

دورهـا  متجاهلـة  بعينهـا،  ومؤسسـات 

"الحكومـي" بالتوزيـع املتسـاوي وتقديـم 

الخدمـات وفًقا لرؤيتها وخـرات موظفيها، 

لكن املسـؤول األمريـي كان لـه وجة نظر 

مختلفـة، وقـال "هنـاك فرق بسـيط ومهم 

والحكومـة  املحليـة  املجالـس  بـني  جـًدا 

املؤقتـة، وهـو أن املجالس املحليـة موجودة 

عـىل األرض يف حـني أن الحكومـة املؤقتة 

موجـودة يف عنتـاب".

لديهـا  األمريكيـة  "الحكومـة  وأردف 

أولويـة دعـم املجالـس املحليـة واملنظات 

األهليـة املوجـودة داخـل سـوريا، والتـي 

وجـه  يف  هنـاك  السـوريني  تسـاعد 

النظـام وداعـش والنـرة، بداًل مـن دعم 

بغـازي  القابعـة  الضخمـة  البروقراطيـة 

عنتـاب يف تركيـا، والتـي تنتقـد املجالس 

الداخـل  أن تكـون يف  بـداًل مـن  املحليـة 

وتدعـم عمـل املجالـس يف الداخـل، وهذا 

كان برأينـا اسـراتيجية خاطئـة تنتهجهـا 

املؤقتـة. الحكومـة 

ونفـى املسـؤول يف الخارجيـة األمريكية ما 

يشـاع حول نيـة بـالده ودول إقليمية أخرى 

حسـاب  عـىل  املؤقتـة  الحكومـة  تهميـش 

تعويـم نظام األسـد ومؤسسـاته، متسـائاًل 

ملـاذا  صحيًحـا،  الـكالم  هـذا  كان  "إذا 

االئتـالف  100 دولـة واعتمـدت  اجتمعـت 

املمثـل الوحيد للشـعب السـوري، علـًا أن 

الحكومـة املؤقتـة تـم إنشـاؤها مـن قبـل 

االئتـالف؟"، وتابـع "نحـن منثـل حكومـة 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وليـس األمم 

املتحـدة، ونحن ال نعـرف بحكومة األسـد، 

وأي أسـئلة حـول اعـراف األمـم املتحـدة 

بهـذه الحكومـة يجـب توجيههـا إىل األمم 

لنا". وليـس  املتحـدة 

"المؤقتة" أضاعت الفرصة
ــا آل  ــفه مل ــي أس ــؤول األمري ــدى املس وأب

ــة  ــة يف اآلون ــه وضــع الحكومــة املؤقت إلي

األخــرة، منتقــًدا يف الوقــت ذاتــه أســلوب 

ــاف  ــة، وأض ــاتها الخاطئ ــا وسياس عمله

مبســؤولية  التــرف  منهــا  "طلبنــا 

وتخفيــف بروقراطيتهــا وعــدد موظفيهــا 

ونقــل مقرهــا إىل داخــل ســوريا، ولكنهــا 

صـّام األمـان لإلبقـاء عـىل مركزيـة الحكم يف سـوريا 

وبالتـايل وحـدة أراضيهـا، هـو وجـود حكومـة قويـة 

بحيـث  األرض،  عـىل  الحقيقـي  املنّفـذ  تكـون  وفاعلـة 

تضبـط جميـع الجهات واألرايض السـورية ضمـن كياٍن 

 . حٍد وا

وبغيـاب دور الحكومـة املؤقتـة ككيـان ثوري، سـتبقى 

كافـة املؤسسـات واملرافـق الخدميـة العاملـة يف املناطق 

مبنظـات  مرتبطـة  النظـام  سـيطرة  عـن  الخارجـة 

وتيـارات عسـكرية أو سياسـية تتحكـم بهـا، وال ميكـن 

يف النهايـة للمنظـات الداعمـة أن تحل مـكان الحكومة، 

ولـن يكـون هناك بديـل عن حكومـة النظام السـوري إال 

حكومـة أخـرى تسـد الثغـرات وتتسـلم مهامهـا، لتبقى 

املنظـات جـرًسا للوصـول ال أكر.

ورأت الوزيـرة سـاح هدايا أن بقاء الـوزراء يف الحكومة 

املؤقتـة مهـم جـًدا، إلميـان املنظـات بـرورة وجـود 

مرجعية رشعية للشـعب السـوري، وأضافت "عىل سـبيل 

املثـال لدينـا ماليـني السـوريني يف تركيـا، بحاجـة إىل 

حاضـن غر سـلطوي عـىل اإلطالق، وإمنا يشـكل سـنًدا 

لهؤالء". مرجعيًـا 

ولوزيـر الصحـة يف الحكومـة املؤقتـة، محمـد وجيـه 

جمعـة، رأي ماثـل، إذ اعتـر أن الخدمات التـي تقدمها 

املتفرقـة ال ميكـن أن تفـي بالغـرض، وأردف  الجهـات 

"هنـاك مشـاريع ال ميكـن أن تتـم دون وجـود نظـام 

صحـي متكامل يف كافـة املناطق املحـررة، يتمثل بوزارة 

صحـة تكـون مبثابـة قاعـدة بيانـات، تـوزع الخدمـات 

الطبيـة عـىل املناطق السـورية بشـكل أفقي متـوازن". 

يعتقـد جمعـة أن عمل مديريـات الصحة ضمـن منظومة 

صحيـة متكاملـة يحمـل معنـًى سياسـيًا، مؤكـًدا "لـن 

نسـمح بـأن يكـون لـكل منطقـة مديريـة تعمـل عـىل 

هواهـا"، ألن ذلك بحسـب رأيه "يـؤدي إىل تقطيع البالد 

إىل أشـالء".

ولعـل أهـم مرافـق الدولـة التـي مـن املمكـن أن تتأثـر 

بغيـاب دور الحكومـة هـي القضاء والتعليـم، ألن ترشذم 

املناهـج التعليميـة سـيؤدي إىل خلـق تناقـض تربـوي 

واجتاعـي وفكـري عميـق بـني أبنـاء املجتمـع الواحد، 

كذلـك فـإن تعـدد املرجعيـات القضائيـة يعتر تقسـيًا 

قانونيًـا للبـالد ينذر بتقسـيم سـيايس، وأوضـح معاون 

"الـوزارة  أن  الحلـو،  خالـد  القـايض  العـدل،  وزيـر 

حافظـت عـىل القوانـني واألنظمـة… ومن املفيـد وجود 

وزارة للتأكيـد عـىل القوانـني السـورية، وتعزيـز وجود 

القضـاة ودعمهـم، لكـن إمكانياتهـا قليلـة جـًدا".

أن  إبراهيـم حسـني إىل  القـايض  أشـار  السـياق،  ويف 

الحكومـة املؤقتـة سـعت لخدمـة القضـاة املنشـقني عن 

النظـام، وقدمـت ضمـن املمكـن معونـة ماليـة شـهرية 

لهـم، للحفـاظ عـىل كراماتهـم، ولعـدم تركهـم عرضـة 

العـدل  لوزيـر  "كان  وأضـاف  السياسـية،  للتجاذبـات 

ورفـض  السـوري،  القانـون  الحفـاظ عـىل  الـدور يف 

االعـراف باملحاكـم التـي أسسـتها القـوى يف الداخل"، 

معتـرًا أن "هـذه املحاكـم كانـت مذبحـة بحـق القضاء، 

مارسـة  وقدمـت  باملواطنـني،  وأرضت  لـه  فأسـاءت 

مشـوهة عـن رشيعتنـا اإلسـالمية الغـراء".

وفًقـا ملـن قابلتهـم عنب بلـدي، فـإن معظـم اآلراء تتجه 

إىل رضورة إنعـاش الحكومـة املؤقتـة وإعـادة التـوازن 

لهـا وتأهيلهـا لتدخل سـوريا، ومتـارس عملها بشـفافية 

مطلقـة، بعيًدا عـن التجاذبات السياسـية وسـلطة الدولة 

األوان  بفـوات  آسـفة  تقـر  اآلراء  ذات  أن  إال  املحتضنـة، 

إلنعاشـها، بعـد ثالث سـنوات عىل التأسـيس دون قاعدة 

شـعبية أو اعـراف دويل.

مسؤول في الخارجية األمريكية لـ "عنب بلدي":

الحكومة المؤقتة بيروقراطية وأضاعت الفرص 

هل يحتاج السوريون
 إلى استمرار الحكومة؟

"أضاعت الحكومة السورية المؤقتة فرصتها األخيرة في إثبات نفسها على الساحة السورية، واتخذت سياسات بيروقراطية خاطئة 
أفقدتها الحاضنة الشعبية"، جاء ذلك على لسان مسؤول في وزارة الخارجية األمريكية )طلب عدم كشف اسمه(، خالل حواٍر أجرته 

معه عنب بلدي عبر الهاتف حول الدور "المتالشي" للحكومة.

ــذ  ــك من ــوا بذل ــم قام ــو أنه ــل. ل مل تفع

ــر  ــًا أك ــا دع ــا قدمن ــا كن ــنتني، رمب س

بكثــر لهــم، ولكــن اآلن يبــدو األمــر 

صعبًــا بعــد مــي كل هــذا الوقــت 

ــر". ــاز يذك ــا إنج دومن

وقال إن السـوريني يف الداخـل ليس لديهم 

أي تقديـر لهـذه الحكومـة "عـىل األقل هذا 

مـا تقوله نتائـج االسـتبيانات"، معتـرًا أن 

مسـتحياًل  يبـدو  اآلن  الواقـع  هـذا  تغيـر 

"هـذا مؤسـف، فقـد ضوعـوا الفرصة".

ــم  ــد، رغ ــي يعتق ــؤول األمري ــن املس  لك

ــة  ــا، أن للحكوم ــي طرحه ــلبيات الت الس

املؤقتــة بعــض اإلنجــازات يجــب ذكرهــا، 

مثــل مــرشوع "ســوريا باألخــر"، 

واملحافظــة عــىل عمــل بعــض املؤسســات 

التعليميــة، ومحاربــة شــلل األطفــال، 

ــن  ــة.. ولك ــازات مهم ــذه إنج ــع "ه وتاب

ــره". ــتطيع أن أذك ــا أس ــذا كل م ه

وشـدد يف نهايـة حديثـه إىل عنـب بلدي 

عـىل أن الحكومـة املؤقتة فقـدت فرصتها 

ضعيًفـا  أداؤهـا  وكان  نفسـها  تثبـت  ومل 

منتقـًدا  لتعبـره،  وفًقـا  مقنـع،  وغـر 

مسـؤولوها  يوجهـه  الـذي  "اللـوم" 

املتحـدة  واألمـم  الـدويل  للمجتمـع 

املتحـدة. والواليـات 

الحكومة األمريكية لديها 
أولوية دعم المجالس 

المحلية والمنظمات األهلية 
الموجودة داخل سوريا، 
والتي تساعد السوريين 
هناك في وجه النظام 

وداعش والنصرة، بداًل من 
دعم البيروقراطية الضخمة 

القابعة في غازي عنتاب 
في تركيا، والتي تنتقد 

المجالس المحلية بداًل من أن 
تكون في الداخل وتدعم 

عمل المجالس في الداخل، 
وهذا كان برأينا استراتيجية 

خاطئة تنتهجها الحكومة 
المؤقتة
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هل يتجه "ميالة" للتصرف باحتياطي الذهب؟ 

احتياطي العمالت الصعبة في مصرف 
سوريا المركزي "يجف"

عنـب بلدي - اقتصاد

البنـك  أكدهـا  التـي  املعلومـات  أن  يبـدو 

يف  الحـاد  الراجـع  حـول  الـدويل 

سـوريا  بنـك  لـدى  النقـدي  االحتياطـي 

املرصـد  "عنـوان  تقريـره  يف  املركـزي، 

األوسـط  الـرشق  ملنطقـة  االقتصـادي 

وشـال أفريقيا - ربيـع 2016"، انعكس 

بشـكل رسيـع عـىل الـدوالر يف السـوق 

سـعر  تراجـع  وصـل  حيـث  السـوداء، 

مسـبوقة  غـر  مسـتويات  إىل  الـرف 

للـدوالر.  لـرة   530 قرابـة  وبلـغ 

لكـن الالفـت يف األمـر أنـه للمـرة األوىل 

يتـم اإلعـالن مـن جهـة رسـمية دولية عن 

االحتياطيـات املتبقية يف خزينـة املركزي، 

بعـد خمـس سـنوات مـن الـراع، جاهد 

خاللهـا املركـزي ليبقـي قيمـة اللـرة عند 

الـدوالر،  أمـام  "معقولـة"  مسـتويات 

لكنـه "فشـل" وبشـهادة خـراء ومحللني 

اقتصاديـني كونه بـدد االحتياطي وأصبح 

دوالر  مليـون   700 فقـط  خزينتـه  يف 

بعدمـا كانـت 17 مليـار لـرة يف 2011.

املركـزي السـوري نفـى هـذه املعلومـات، 

وأكـد وجـود قطيعـة بينـه وبـني البنـك 

بـأي  يـزوده  مل  وبالتـايل  الـدويل، 

معلومـات، سـلبية أو إيجابيـة، منذ خمس 

سـنوات. فيـا شـبه رجـل أعـال بـارز 

الـدويل  البنـك  معلومـات  دمشـق،  يف 

وجهـت  التـي  بالتهمـة  شـبيهة  بأنهـا 

للعـراق بامتـالك األسـلحة النوويـة، حيث 

 .2003 يف  لغـزوه  ذريعـة  اسـتخدمت 

سـاهمت  املاضيـة،  السـنوات  خـالل 

االسـتثارات  الغربيـة وتراجع  العقوبـات 

التدفقـات  حركـة  بإبطـاء  سـوريا  يف 

املاليـة إىل حكومـة النظـام، وترافـق ذلك 

الصـادرات  مـن  املداخيـل  تراجـع  مـع 

وكل  والرسـوم،  والرائـب  والجـارك 

ذلـك ضغـط عـىل حجـم املوازنـة العامة 

ومهـد  واالسـتثاري،  اإلنفاقـي  بشـقيها 

بسـبب  للـرة  الرشائيـة  القـدرة  لراجـع 

ارتفـاع الطلـب عـىل العمـالت األجنبيـة.

وملواجهـة ذلـك سـعى املركـزي إىل اتباع 

سياسـة "التدخـل اإليجـايب" عـر ضـخ 

كميـات مـن القطـع األجنبـي يف السـوق 

ملواجهـة الطلـب عـىل العملـة يف السـوق 

املوازيـة، ولكبـح جـاح املضاربـة عـىل 

إطـالق  مـع  بالتـوازي  السـورية،  اللـرة 

وفريقـه  ميالـة،  أديـب  املركـزي،  حاكـم 

النقـدي تريحات تكـّذب ارتفـاع الطلب 

الـدول  وتتهـم  األجنبيـة،  العملـة  عـىل 

ووسـائل اإلعـالم بتأجيـج حالـة السـوق، 

الـرف وهمـي وأن  أن سـعر  معتريـن 

اللـرة سـتعود إىل مسـتوياتها الطبيعية، 

لكـن مـا حصـل هـو أن اللـرة اسـتمرت 

بالراجـع واسـتمر نزيف القطـع األجنبي 

حتـى أصيـب بـ"الجفـاف". 

جهـاد  االقتصـادي،  الخبـر  يقـول 

عـىل  تعليقـه  معـرض  يف  اليازجـي، 

الـدويل  البنـك  أوردهـا  التـي  املعلومـات 

عن نفـاد االحتياطـي من القطـع األجنبي، 

االحتياطـي  أن  إن "هـذا يعنـي بوضـوح 

جـف". 

أن "انهيـار  فاعتـر  الـدويل،  البنـك  أمـا 

الصـادرات واالحتياطـي أديـا إىل تراجـع 

قيمـة العملـة الوطنيـة".

وتابـع البنـك الـدويل "إن إجـايل الناتج 

تراجـع  سـوريا  يف  اإلجـايل  املحـيل 

بنسـبة %19 يف العـام 2015 ويفـرض 

أن يشـهد تراجًعـا جديـًدا بنسـبة %8 يف 

."2016

تراجع الليرة يهدد إعادة اإلعمار 
تشـر أرقام البنـك الـدويل، إىل أن العجز 

ارتفـع  العامـة  املوازنـة  يف  الحكومـي 

إجـايل  مـن   12% مـن  كبـر،  بشـكل 

الناتـج اإلجـايل خالل الفـرة بني 2011 

ويفـرض   ،2015 %20 يف  إىل  و2014 

%18 يف العـام الحـايل. أن يصـل إىل 

ففي العام 2010، كان سـعر رصف اللرة 

الواحـد، يف  للـدوالر  لـرة   47 السـورية 

حني وصـل اليـوم إىل 462 لـرة للدوالر 

بحسـب النـرشة الرسـمية التـي يصدرهـا 

املركزي، أما يف السـوق السـوداء فيراوح 

السـعر بـني 520 و 530 لرة.

االحتياطيـات  عـىل  الضغـط  مـن  وزاد 

تراجـع الـواردات مـن النفط، الـذي خرج 

لصالـح  النظـام  سـيطرة  مـن  باملجمـل 

تنظيـم "الدولـة"، وباتـت سـوريا تعاين 

تراجًعـا للعائـدات النفطية مـن 4.7 مليار 

دوالر يف العـام 2011 )4.1 مليـار يورو( 

مليـار   0.12( دوالر  مليـار   0.14 إىل 

.2015 يف  يـورو( 

مـن  البـد  أنـه  املتحـدة  األمـم  وتقـدر 

اسـتثار 158 مليار يـورو إلعادة إجايل 

الناتـج املحـيل )GDP( إىل مسـتواه قبـل 

السـوري  املركـز  يقـدر  فيـا  الـراع، 

يف  الدمـار  كلفـة  السياسـات،  ألبحـاث 

البنـى التحتيـة بحـوايل 75 مليـار دوالر 

)66 مليـار يـورو(، وأنـه مـن املتوقـع أن 

سـوريا  يف  النقـدي  االحتياطـي  يكـون 

انخفـض اىل مليـاري دوالر فقـط العـام 

الـدويل،  البنـك  رئيـس  ووضـع   .2013

جيـم يونـغ كيـم، تصـوًرا لتكاليـف إعادة 

إعـار املناطـق التـي تدمرت يف سـوريا، 

وقدر حجـم التكاليف بحـوايل 180 مليار 

دوالر، واعتـر أن انخفـاض أسـعار النفط 

سـيصعب إعـادة إعـار البالد. أمـا رئيس 

النظام السـوري، بشـار األسـد، فقـد قدم 

وخـالل إحـدى مقابالتـه التلفزيونية رقًا 

قريبًـا لرقـم البنك الـدويل من أجـل إعادة 

مليـار   200 بحـوايل  وحـدده  اإلعـار 

دوالر. 

الكلمة للمضاربين 
يؤكـد خبـر اقتصادي مـن دمشـق لعنب 

بلـدي، أن املعلومـات التـي أوردهـا البنك 

يف  االحتياطـي  انهيـار  حـول  الـدويل 

"صحيحـة"،  املركـزي  سـوريا  مـرف 

الـرف  سـعر  عـىل  تؤثـر  لـن  لكنهـا 

حاليًا، وما سـيؤثر بشـكل كبر هو سـعر 

املضاربـني السـتغالل هـذه املعلومات من 

أجـل الضغـط عـىل اللـرة والعمـل عـىل 

جنـي األربـاح بعـد تدهـور االحتياطـي. 

اللـرة سـتواصل  ويشـر الخبـر إىل أن 

يف  الـدوالر  سـعر  وسـيكون  الراجـع، 

بسـعر  املتحكـم  هـو  السـوداء  السـوق 

املنظـور.  املـدى  عـىل  الـرف 

املاليـة  املـوارد  حـول  سـؤال  عـىل  ورًدا 

والقطـع األجنبـي الـذي سـيتم توظيفـه، 

وضخـه يف السـوق لضبط سـعر الرف 

التجـار واملسـتوردين  احتياجـات  وتلبيـه 

مـع نفـاد االحتياطـي الحايل، أكـد املحلل 

بشـكل  سـيلجأ  املركـزي  أن  االقتصـادي 

القادمـة  املاليـة  الحـواالت  إىل  أسـايس 

إىل املواطنـني بالعملـة الصعبـة، والدعـم 

مـن  دمشـق  لحكومـة  املقـدم  الـدويل 

الحلفـاء. 

األول  املتأثـر  أن  إىل  الخبـر  ولفـت 

واألخـر من تدهـور سـعر اللـرة، ونفاد 

االحتياطـي األجنبـي، هـو املواطـن، كونه 

سـيتحمل تبعـات ذلـك، واملتمثلـة بغـالء 

األسـعار.  وارتفـاع  املعيشـة  تكاليـف 

التصرف باحتياطي الذهب 
بعـد أن تراجـع االحتياطي إىل مسـتويات 

غـر مسـبوقة، تبقـى مخزونـات سـوريا 

مـن الذهـب عـىل حالهـا، وهو مـا يطرح 

سـؤااًل عـن احتالية توجـه حاكم مرف 

سـوريا املركـزي، أديـب ميالـة، لبيـع هذا 

املخـزون أو التـرف بـه للحصـول عىل 

القطـع األجنبـي غـداة إفـراغ الخزائن من 

كشـفت  إذ  الصعبـة،  والعمـالت  الـدوالر 

بيانـات مجلـس الذهـب العاملـي أن حيازة 

الذهـب  مـن  املركـزي  سـوريا  مـرف 

بلغـت 25.8 طًنا، وسـجلت سـوريا املركز 

56 يف الحيـازة الرسـمية للذهب من أصل 

وبذلـك  التصنيـف،  شـملها  دولـة   100

حافـظ املركـزي عىل هـذه الحيـازة خالل 

السـنوات الــ 14 املاضيـة دون تغير. 

رسـالن  االقتصـادي،  الخبـر  بـدوره، 

أن  صحفـي،  تريـح  يف  أكـد  خضـور، 

إمنـا  الذهـب  مـن  سـوريا  "احتياطـات 

تعتـر صام أمـان للرة السـورية وحتى 

مجلـس  بيانـات  أن  وخاصـة  لالقتصـاد، 

حيـازة  اسـتقرار  تبـنّي  العاملـي  الذهـب 

مـرف سـوريا املركزي مـن الذهـب، ما 

يثبـت عـدم اضطرارنـا لبيـع الذهـب مـن 

أجـل دعـم اللـرة، وهـذا مـؤرش إيجـايب 

وبعـد  لكـن  االقتصـادي".  املسـتوى  إىل 

البـاب  بـات  األجنبـي  االحتياطـي  نفـاد 

مرشًعا أمـام اسـتخدام احتياطـي الذهب، 

مـا مل يسـتمر رشيـان اإلمداد مـن طهران 

وموسـكو مسـتمرًا للحفـاظ عـىل تـوازن 

العملـة وبقـاء النظـام واقًفـا.

الذهـب  مجلـس  تقريـر  إىل  وبالعـودة 

 16.8 األردن  احتياطـي  يبلـغ  العاملـي، 

طـن، يف حـني بلغـت 12.4 طـن لقطـر 

و6.8 طـن لتونـس و4.7 طـن للبحريـن 

و1.6 طـن لليمـن، فيا بلغـت احتياطيات 

طـن   75.6 ومـر  طـن   89.8 العـراق 

116.6 طـن،  79 طـن وليبيـا  والكويـت 

 286.8 ولبنـان  طـن   173.6 والجزائـر 

طـن.   322.9 والسـعودية  طـن 

موظف يوضب قطع نقدية من فئة الـ500 ليرة 
في مصرف حكومي سوري
)تعبيرية - أنترنت(

مصطلحات اقتصادية

 Foreign( يُعـرف عـن االحتياطـي النقـدي األجنبـي

الدوليـة  االحتياطيـات  بأنـه   )exchange reserves

مـن العمـالت األجنبية، عىل رأسـها الـدوالر إىل جانب 

اليـورو والـني اليابـاين والجنيـه اإلسـرليني، وهـي 

وسـيلة للمدفوعـات بـني الـدول وأدراة للتحكم بسـعر 

الـرف داخـل كل دولـة. 

وقـد كانـت سـابًقا فقـط مـن الذهـب، واعتمـد الحًقـا 

الـدوالر األمريي كعملـة الحتياطي النقـد، وأصبح أيًضا 

جـزًءا مـن أصـول االحتياطـي الـدويل الرسـمي للدول. 

نسـبة  املركـزي  البنـك  يفـرض  الـدول  بعـض  ويف 

معينـة من اإليداعـات النقديـة الفردية لـدى املصارف، 

باسـم  املركـزي  املـرف  املبالـغ يف  وتحتفـظ هـذه 

"االحتياطـي اإللزامـي"، وقـد تحتفـظ البنـوك مبقدار 

املركـزي تحـت مسـمى  املـرف  أعـىل مـا يطلبـه 

اختيـاري".  "احتياطـي 

ويعتـر احتياطـي النقـد األجنبـي يف الـدول مـؤرًشا 

مهـًا للقـدرة عىل تسـديد الديـون الخارجيـة والدفاع 

عـن العملة، ويسـتخدم لتحديـد التصنيفـات االئتانية 

للـدول وقدرتهـا عـىل السـداد ومـدى قـدرة النظـام 

االقتصـادي عـىل جـذب االسـتثارات الخارجيـة.

أرباح  إىل  األسواق  يف  الرف  أسعار  تقلبات  وتؤدي 

وخسائر يف القوة الرشائية لالحتياطي، وحتى أثناء غياب 

أزمة يف العملة، فقد تؤدي التقلبات إىل خسائر ضخمة.

وتحتفـظ الصـني برصيـد ضخم مـن األصـول املقيّمة 

الـدوالر قـد ضعـف يف  األمريـي، ولكـن  بالـدوالر 

أسـواق الرف، مـا أدى إىل خسـارة نسـبية للروة.

ومـن املمكـن للبنـك املركزي أن يبيـع املزيد مـن العملة 

الـذي  األمـر  األجنبيـة،  العمـالت  ويشـري  املحليـة، 

سـيزيد مجمـوع االحتياطـي مـن العمـالت األجنبيـة، 

ويف هـذه الحالـة تراجـع قيمـة العملة املحليـة حيث 

يـزداد عـرض العملـة املحليـة، وهـذا قـد يـؤدي إىل 

التضخـم وارتفـاع أسـعار السـلع. 

ويف سـوريا خـرست الخزينـة املركزيـة جـزًءا كبـرًا 

مـن االحتياطـي النقدي بعدما اسـتنزف البنـك املركزي 

االحتياطـي بالتدخـل يف سـعر الـرف مـن أجل منع 

تراجـع اللـرة، وعىل مـدار السـنوات الخمـس املاضية 

كان مـن املقـرر أن تبقى اللـرة عند مسـتويات مقبولة 

ومتسـاوية مع قـدرة املواطنـني الرشائية، لكـن تراجع 

املداخيـل وقلة االسـتثارات عـززت املبالـغ املالية التي 

ضخهـا املركـزي للحفـاظ عىل سـعر الرف. 

ومـع ذلك اسـتمر تراجـع اللـرة، ويعتـر مراقبون أن 

املركزي السـوري اسـتفاد مـن تراجع اللـرة ألنه متكن 

من تحويـل العمـالت األجنبية الـواردة إليه عىل سـعر 

دوالر أعـىل مـا سـاعد يف تأمـني رواتـب املوظفـني 

والنفقـات العامـة يف ظـل تراجـع املوارد بشـكل كبر 

بعـد انـدالع الثورة. 

ومـع ارتفـاع مسـتويات التضخـم إىل حـوايل 400% 

القطاعـني  يف  والعاملـني  املواظفـني  رواتـب  بقيـت 

العـام والخاص عـىل حالهـا دون أي تغيـر، وبحدود 

50 دوالًرا أمريكيًـا، ومـع تراجـع اللرة تآكلـت القدرة 

الرشائيـة، وأصبح نحـو %90 تحت خـط الفقر، وقفز 

معـدل البطالـة إىل نحـو %70 بعدمـا كان %8 العام 

2010 وفـق التريحـات واألرقام الرسـمية. 

احتياطي
 النقد األجنبي

 مبيع 530 شراء 528
q

 مبيع 586 شراء 582 دوالر أمريكي 

q

 مبيع 158 شراء 183 يورو  
q

 ليرة تركية 

17.400 
q

 15.771الذهب 21 
q

 السعر الرسمي 135 السوق السوداء  250الذهب 18 
q

 350المازوت 
q

 350البنزين 
q

 350السكر )ك( 
q

األرز )ك( 
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رغم أن عملي يقتصر 
على تعليم مواد اللغة 
العربية واإلنكليزية إال 

أن ذلك لم يمنع من 
اتهامي بنشر أفكار 

علمانية بين الطالب، 
وهم يقصدون 
األفكار الثورية 

والوطنية التي نتناقش 
بها من حين آلخر

عنب بلدي - اقتصاد

األمـراض  نسـبة  يف  ارتفاًعـا  سـوريا  تشـهد 

وانتشـارها، مع اشـتداد الـراع املسـلح، إذ عادت 

أمـراض مثـل إنفلونـزا الخنازيـر والتهـاب الكبـد 

الوبـايئ "أ" إىل االنتشـار، وأدت إىل وقـوع وفيات، 

إضافـة إىل مـرض السـكري، الذي يـزداد انتشـاًرا، 

ليس يف سـوريا فحسـب بـل حـول العـامل، إذ بلغ 

عـدد املصابـن بـه بحسـب تقرير منظمـة الصحة 

العامليـة 422 مليـون مريـض.

بـداء  املصابـن  نسـبة  فبلغـت  سـوريا  يف  أمـا 

نـزار  النظـام،  صحـة  وزيـر  بحسـب  السـكري، 

يازجـي، %13 مـن عـدد السـكان، وهـو مـن أكر 

التحديات التـي تواجه النظام الصحـي االجتاعي، 

نتيجـة ازديـاد عـدد املصابـن بشـكل رسيـع.

خليفـاوي  أحمـد  الصحـة،  وزيـر  معـاون  وكان 

رصح، يف 15 تريـن الثـاين 2015، أن نسـبة عدد 

مصايب مرض السـكري %10 من سـكان سـوريا، 

مـا يعنـي أن عـدد املصابـن باملـرض ارتفـع خالل 

خمسـة أشـهر 3%.

منظمـة الصحـة العامليـة أوضحـت يف تقرير يوم 

الصحـة العاملي، الصادر يف السـادس من نيسـان 

الجـاري، والـذي خصصتـه للحديـث عـن مـرض 

السـكري، أن عدد املصابن بالسـكري يف سـوريا 

بلـغ %11.9، ونسـبة الذكـور %11.2 بينـا بلغت 

نسـبة النسـاء املصابة باملـرض 12.6.

وبحسـب التقريـر بلـغ عـدد الوفيات جـراء املرض 

 210 نحـو  سـنة،   30-60 بـن  العمريـة  للفئـة 

رجـال، بينا بلغ عـدد النسـاء 170 امـرأة، أما عدد 

الوفيـات للذيـن تجـاوزت أعارهـم 70 سـنة فقد 

بلـغ 300 رجـل و320 امـرأة.

الوزيـر يازجـي، أكـد يف تريح لصحيفـة الوطن 

املقربـة مـن النظام يف 17 نيسـان الجـاري، أن داء 

السـكري يكلـف الدولـة أرقاًمـا مالية كبـرية، ليس 

بسـبب املعالجـة والتشـخيص فقـط، وإمنـا مبـا 

يخلفه مـن اختالطات وإعاقات جسـدية للمصابن 

بـه يف بعـض الحاالت.

السـكري  مريـض  عـالج  فـإن  الوزيـر  وبحسـب 

الواحـد يكلـف الدولـة يف سـوريا بـن 350 و400 

ألـف لرية سـورية، إذ تعد سـوريا من الـدول القليلة 

التـي تقـدم األنسـولن بأنواعـه ووسـائل حقنـه 

املختلفـة، وخافضات سـكر الدم الفمويـة واألدوية 

العالجيـة ملضاعفـات السـكري، بشـكل مجـاين، 

الوزير. بحسـب قـول 

ومــع اســتمرار الــراع يف البــالد، يــزداد القطــاع 

الصحــي ســوًءا يوًمــا بعــد يــوم، خاصــة بعدمــا 

بلــغ عــدد املنشــآت الطبيــة املدمــرة %30، وبعــد 

هجــرة معظــم األطبــاء إىل خــارج ســوريا، 

ــة  ــم بحاج ــن ه ــخاص الذي ــدد األش ــول ع ووص

ــة  ــة األولي ــة الصحي ــية والرعاي ــة األساس لألدوي

ــب  ــوريا، بحس ــاب يف س ــون مص إىل 11.5 ملي

ــة. ــة العاملي ــة الصح منظم

حنين النقري - عنب بلدي

راهـن ثائـر عنـد انخراطـه بالعمـل الثـوري 

عـىل رسعـة سـقوط النظـام، ومل يتخيـل أن 

يصمـد فـرة تتجـاوز صالحية تأجيلـه، لكن 

حصـول ذلك جعـل خيـار "حريتـه" الوحيد 

مرهونًـا بالهروب إىل منطقة محـررة، مفارقًا 

أحيـاء يحفـظ تفاصيلهـا وتحفـظ أصـوات 

هتافاتـه، ودّع ثائـر حمـص تاركًا فيهـا أهله 

وبيتـه ومتوجًهـا إىل ريـف إدلب.

مبظاهـرات  خـرج  قـد  إدلـب  ريـف  وكان 

ثـم  للثـورة،  األوىل  األسـابيع  منـذ  ضخمـة 

مـا لبـث أن تحـررت أجـزاٌء واسـعة منـه ما 

جعلهـا تسـتقبل أعـداًدا كبرة مـن النازحني 

السـورية،  املـدن  والناشـطني مـن مختلـف 

األمـر الـذي دفـع إىل تشـكيل لجان لتسـير 

الدولـة  دور  غيـاب  ظـل  يف  النـاس  أمـور 

واألمنـي. اإلداري 

مل ينـِو ثائـر االنضـام إىل صفـوف الجيش 

األعـال  مـن  أّي  يف  االنخـراط  أو  الحـّر 

مـع  االحتـكاك  عـدم  مفضـاًل  العسـكرية، 

املقاتلـني يف املنطقـة إلميانه بسـلمية الثورة 

األوىل. وروحهـا 

بدايـة وجـوده استشـعر ثائـر معنـى الحياة 

الحـرة بعيـًدا عـن قمع األسـد وسـلطته، مع 

طبيعـة هادئـة وصحبـة نـاس بسـطاء بـدأ 

عملـه يف قطـاع التعليـم، مسـاهًا بتدريس 

األطفـال املنقطعـني عـن املدارس مـع بضعة 

املناهـج  عـىل  باالعتـاد  آخريـن،  معلمـني 

الرسـمية الحكوميـة باسـتثناء مـادة الربية 

. لقومية ا

التقريـر  نرشهـا  إحصائيـات  وأشـارت 

إىل  العربيـة  الـدول  يف  للتعليـم  التعليمـي 

أن مـا يزيـد عـن %20 مـن مدارس سـوريا 

عـن  عـدا  كيل  أو  جـزيئ  بشـكل  تـررت 

تحـّول 1500 مدرسـة ملالجـئ إيـواء، إضافة 

لتوقـف أربعـة ماليني طفل عـن الحضور 

املـدريس، ويلتحـق يف إدلـب %55 مـن 

املعلمـني بقطـاع التعليـم، ويـداوم 60% 

فقـط مـن األطفـال يف املـدارس.

اســتمر فــردوس الحرية هــذا إىل أن بدأت 

التدخــالت يف حياتــه الشــخصية تظهــر، 

باإلضافــة إىل افتتــاح مشــاريع تعليميــة 

ــج  ــارج مبناه ــن الخ ــة م ــدة ممول جدي

ــن  ــه م ــو ورفاق ــا ه ــة كان يراه معّدل

ــال  ــة األطف ــة ألدلج ــطني، محاول الناش

ــر  ــول ثائ ــال. يق ــم بامل ورشاء والء ذويه

ــي  ــيطة الت ــات البس ــد أن اإلمكاني "أعتق

ــر  ــن ت ــا ل ــن خالله ــال م ــم األطف أعلّ

بهــم كــا قــد يرهــم توجيــه التعليــم 

ملــآرب املمــول الخاصــة، وهــو أمــر أراه 

ــر أداة  ــض أن أص ــويل وأرف ــوم ح كل ي

ــه". ل

ســاهمت معارضــة ثائــر للتيــار الجديــد، 

واســتمراره مــع رفاقــه مبرشوعهــم 

ــني  ــح األع ــتقل يف تفت ــيط واملس البس

ــوم  ــئلة تح ــدأت األس ــر، وب ــم أك عليه

ــع  ــه، م ــي وطائفت ــه الدين ــول انتائ ح

حصصــه  مضمــون  عــىل  التشــديد 

الدراســية ومــا يــدور فيهــا مــن أفــكار 

ونقاشــات، باإلضافــة ملضايقــات أخــرى 

ــدة. عدي

مل تكـن األسـئلة والشـكوك بعيـدة عـن 

إىل  األمـر  وصـل  بـل  املعلـم،  مسـامع 

سـؤاله بشـكل شـخي "بصيغـة أشـبه 

أن  "رغـم  يقـول،  كـا  بالتحقيـق"، 

عمـيل يقتـر عـىل تعليـم مـواد اللغـة 

العربيـة واإلنكليزيـة إال أن ذلـك مل مينـع 

مـن اتهامـي بنـرش أفـكار علانيـة بـني 

الطـالب، وهم يقصـدون األفـكار الثورية 

والوطنيـة التـي نتناقـش بهـا مـن حـني 

آلخـر".

رسعـان مـا تحّولـت الشـكوك لتهديدات، 

اإلسـالمية  الفصائـل  بعـض  وبـدأت 

بالتضييـق عليـه واسـتجوابه مـراًرا رغم 

كل ما قدمـه لألطفـال وللمدنيني، ووصل 

األمـر إىل حـد عصـب عينيـه واختطافـه 

عـدة سـاعات، ثـم رميـه قريبًا مـن مكان 

إقامتـه بغـرض اإلرهـاب و"التطفيـش"، 

بحسـب تعبـره.

املناطـق  يف  الخطـف  حـاالت  وتنتـرش 

السـورية، الخاضعـة للنظـام أو الخارجة 

عـن سـيطرته عـىل حـّد سـواء، وذكـرت 

النظـام  مـن  املقربـة  الوطـن  صحيفـة 

يف تقريـر عـام 2014، أن عـدد حـاالت 

الخطـف وصـل إىل ثالثـة حـاالت يوميًـا 

السـورية. املحافظـات  يف 

بعـد االختطـاف املؤقـت الذي تعـرض له 

ثائـر استشـعر خطر بقائه، وعـادت فكرة 

يحافـظ  وحيـد  نجـاة  كحبـل  الخـروج، 

فيـه عـىل حريـة عملـه املـدين وتفكره، 

أحـد  مـع  اتفـق  حتـى  بشـّدة،  تـراوده 

املهربـني تأمـني عبـوره إىل تركيـا.

هكـذا انتهـت رحلـة نشـاطه يف ريـف 

إدلـب بعـد أكـر مـن عامـني، مختـاًرا 

السـالمة لنفسـه مجدًدا باحثًـا عن مكان 

يتيـح له حريـة النشـاط والتفكـر، تلك 

ألجلها. ثـار  التـي 

رحلة ثائر من حمص لم تسعه أرضه

هل فقد الناشطون المدنيون أماكنهم
في المناطق المحررة؟

كان ثائر على مشارف التخرج من كلية اإلرشاد النفسي، عندما خرج كما اآلالف من شباب مدينته منتفًضا مع أولى مظاهرات 
الحرية والكرامة فيها، من حّي إلى حّي ومن مسائية ألخرى طّيارة قبل أن يجد نفسه مضطًرا لمغادرة حمص وكل ما فيها، 

بسبب انتهاء تأجيل خدمة العسكرية الخاص به دون إمكانية تجديده.

مظاهرة أهالي 
حي الوعر في 

مدينة حمص 
بجمعة "ال 
للفيدرالية"

1 نيسان 2016
)يوتيوب(

داء السكري يصيب %3 من السكان خالل خمسة أشهر في سوريا 
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ورشة في حلب
لدعم الناجيات من االعتقال

أول دار أيتام داخلية
تفتح في الغوطة الشرقية

عنب بلدي - حلب 

زيـن فتاة مـن مدينـة حلـب، اعتقلت يف 

ترشيـن الثـاين مـن عـام 2013، وأفرج 

عنهـا مطلـع العـام املـايض، تحـاول من 

ينظمهـا  خـالل مشـاركتها يف ورشـات 

املعهـد السـوري للعدالة، )انتهـت األوىل 

منهـا االثنني 18 نيسـان( توعيـة املجتمع 

للتعامـل مـع الناجيـات مـن االعتقال.

وتحدثـت زيـن لعنـب بلـدي وقالـت إن 

سـبب اعتقالها هو "التطوع يف املشـايف 

تهـدف  أنهـا  إىل  مشـرًة  امليدانيـة"، 

لتسـليط الضـوء عـىل رضورة االهتـام 

باملعتقـالت بعـد اإلفراج عنهـن، من خالل 

مراكـز دعـم نفـي وجسـدي.

وبـإرشاف  للعدالـة"  السـوري  "املعهـد 

املجلس املحـيل ملدينة حلب نظم الورشـة، 

ويهـدف لتنظيم ورشـات أخـرى متتابعة 

حـول القضية، تسـتمر كل منهـا ليومني، 

عـىل  أسـايس  بشـكل  الضـوء  لتسـليط 

القوانـني التـي تحمي املـرأة أثنـاء النزاع، 

وطـرح تصـورات عـن واقـع املـرأة بعـد 

خروجهـا من االعتقال، وماهيـة التحديات 

التـي تواجههـا، وفق عبـد القـادر مندو، 

املعهد. مديـر 

عنـب  إىل  حديـث  يف  منـدو،  وأضـاف 

كيـف  الورشـة  خـالل  "رشحنـا  بلـدي، 

ميكـن للمجلـس املحـيل دعـم املعتقلـة، 

ومتكينهـا بعـد خروجهـا مـن املعتقل"، 

إذ توجـه الحملـة ألعضـاء مجلـس املدينة 

بشـكل  وتهـدف  األحيـاء،  ومجالـس 

رئيـي إىل رفـع وعي املجالـس برورة 

رعايـة الناجيـات مـن االعتقـال.

بتوصيـات،  األوىل  الورشـة  وخرجـت 

املحليـة  املجالـس  مـن  لجنـة  شـكلت 

املعهـد  مديـر  أكـد  فيـا  ملتابعتهـا، 

"سـنؤّمن لقـاءات مـع املنظـات املهتمة 

بدعـم النسـاء، بحيث ننظم ورشـات عمل 

بـني الطرفـني لالسـتفادة مـن الخرات، 

التـي تصـب نهايـة مبصلحـة املعتقلـة".

رئيـس  نائـب  أمينـو،  زكريـا  املحامـي 

املجلـس املحـيل ملدينة حلـب والعضو يف 

املعهـد، اعتـر يف حديثـه لعنـب بلـدي، 

أن آليـة دمـج املعتقلـة املفـرج عنهـا مـع 

املجتمـع، مـن أهـم األمـور التـي يجب أن 

تحدث، إضافـة إىل "رفع سـوية املجالس 

يليـق  املـرأة كـا  للتعامـل مـع  املحليـة 

. " بها

بينـا وصـف املحامـي محمـود دعـدو، 

املجلـس،  يف  القانونيـة  الدائـرة  رئيـس 

األمـر بـ"الخطـر"، الفتًـا لعنـب بلـدي 

الشـخصية  التجـارب  مـن  "اسـتفدنا 

إىل  واسـتمعنا  السـابقات،  للمعتقـالت 

نصائحهـن ومقرحاتهـن، كـا دعـا إىل 

احرازيـة  أسـاليب  البحـث عـن  رضورة 

االعتقـال.  النسـاء مـن  تحمـي 

املشـارقة  معـر  مـن  الشـابة  اعتقلـت 

األمـن  أفـرع  بـني  وتنقلـت  حلـب،  يف 

العسـكرية يف كل  العسـكري والرشطـة 

مـن حمـص وحـاة وحلـب، كـا مـرت 

عىل فـرع فلسـطني يف دمشـق، وقضت 

السـجن  اعتقالهـا بـني  آخـر فـرة مـن 

عـدرا. وسـجن  حمـص  يف  املركـزي 

وتقـول زيـن إنهـا تعـاين حتـى الوقـت 

الراهـن يف البحـث عـن معالـج نفـي 

يفهـم حالتهـا ويخرجهـا مـن الكوابيس 

والحالـة التـي تعيشـها، إذ بقيـت داخـل 

زنزانـة منفردة لخمسـة أشـهر متواصلة، 

خرجـت بعدها وشـعرت كأنهـا تعاين من 

مـرض التوحـد، عـىل حـد وصفها.

ومـن  الحقوقيـة،  املنظـات  وتحـاول 

ضمنهـا املعهـد السـوري للعدالـة، الـذي 

أسـس يف حلب 2011، عىل يـد مجموعة 

املختصـني  واألكادمييـني  املحامـني  مـن 

الجنـايئ،  والعـدل  اإلنسـان  حقـوق  يف 

توثيـق أهـم انتهـاكات حقـوق اإلنسـان، 

كا تسـعى لبناء قـدرات املجتمـع املحيل 

ورفـع الوعـي بأهميـة هـذه الحقـوق.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية

افتتـح ناشـطون داًرا داخليـة لأليتام يف 

بلـدة مرسابـا بريـف دمشـق، الثالثاء 19 

نيسـان، وتعتـر الـدار األوىل مـن نوعها 

الرشقية. الغوطـة  يف 

وتؤّمـن الدار مـأوى لليتيـم وتغطي كافة 

احتياجاتـه، مـن إقامـة وتعليـم وأماكـن 

للعـب، بحيـث تكـون مبثابة بيـت الطفل 

ومدرسـته، بحسـب وصـف أحـد أعضاء 

جمعيـة "تكافـل الخريـة"، القامئة عىل 

املرشوع.

ويف حديثـه لعنـب بلـدي أوضح أسـامة 

العمـري، عضـو مجلـس إدارة الجمعيـة 

ومديـر مكتبهـا اإلعالمي، أن الـدار ضمت 

50 يتيـًا ويتيمـة غالبيتهـم مـن فاقدي 

األب واألم، "باعتبـار معاناتهـم مضاعفـة 

عّمن فقـد أحـد الوالدين فقـط"، وأضاف 

للذكـور  أحدهـا  قسـمني:  الـدار  تضـم 

لإلناث. واآلخـر 

الغوطـة  يف  الربيـة  مديريـة  وتجـري 

الرشقيـة، دورة تأهيـل تربـوي يف الوقت 

يجـري  اللـوايت  للمرشفـات  الراهـن، 

إعدادهـن لـإلرشاف عـىل الـدار، وأشـار 

العسـكرية  "التهدئـة  أن  إىل  العمـري 

مـن  الكثـر  لتأسـيس  الفرصـة  أتاحـت 

املشـاريع املشـابهة يف الغوطـة، مل يكـن 

مـن املمكـن التفكر بهـا سـابًقا"، متمنيًا 

لقيـام  شـعلة   " األيتـام  دار  تكـون  أن 

أخـرى". مشـاريع 

لكنه أردف أن عدم االسـتقرار العسـكري، 

إلنشـاء  كبـرًا  عائًقـا  اآلن  إىل  "مـازال 

"دار  أن  إىل  مشـرًا  ماثلـة"،  مشـاريع 

مـن  خوفًـا  قبـو  يف  أنشـئت  األيتـام 

العسـكري  الوضـع  كان  ولـو  القصـف، 

آخـر". لكانـت سـتأخذ شـكاًل  مختلًفـا 

األيتـام يف  األطفـال  وارتفعـت حصيلـة 

العمليـات  بسـبب  الرشقيـة،  الغوطـة 

الـذي  والقصـف،  املسـتمرة  العسـكرية 

اسـتهدف أحياءها طوال السـنوات األربع 

األخـرة، وأدى إىل سـقوط عـدد كبر من 

املدنيـني. الضحايـا 

من ورشة دعم المعتقالت في حلب - االثنين 18 نيسان )عنب بلدي(

دار األيتام في مسرابا بالغوطة الشرقية - 19 نيسان  2016  )عنب بلدي(

عنب بلدي - حلب 

وتســلم القــادة املتدربــون شــهادات 

 19 الثالثــاء  األكادمييــة،  مــن 

ــي،  ــا مالحفج ــال زكري ــان، وق نيس

مديــر األكادمييــة، لعنــب بلــدي، إن 

ــع  ــد ورف ــت للمفاس ــدورة "تطرق ال

التــي  املشــاكل  وكافــة  الظلــم 

وقعــت بــن النــاس والعســكرين، 

ــذه  ــة ه ــة معالج ــت كيفي ورشح

ــر". الظواه

وأضـاف "ركـز التدريـب أيًضـا عى 

املدنيـن  بـن  العالقـة  ترسـيخ 

تلبيـة  وطـرق  والعسـكرين، 

احتياجـات النـاس"، مؤكـًدا "نحـن 

باالنتقـال  نسـمح  أن  ميكـن  ال 

اسـتبداد  إىل  النظـام  اسـتبداد  مـن 

الثـورة".

اسـتهدفت الدورة فصيل لـواء أحرار 

الشـامية،  للجبهـة  التابـع  سـوريا 

بينا تنطلـق يف األيـام املقبلة دورة 

ماثلة تسـتهدف لـواء الحرية، وفق 

مالحفجـي، الـذي أكـد أن الـدورات 

تسـتهدف كافة الفصائل العسـكرية 

مـن مقاتلن أو قيـادات.

البريـة، معرف  التنمية  أكادمييـة 

بها مـن قبـل وزارة الربيـة الركية، 

الجـاري  العـام  خـالل  وسـتعمل 

عـى دورات تدريبيـة بالتعـاون بن 

يـارس  محمـد  والعقيـد  مالحفجـي 

ابراهيـم.

دروة  "ننظـم  مالحفجـي  وأضـاف 

كل شـهر أو شـهرين، ملـدة ثالثـة أو 

املحتـوى  ثلثـي  أقـدم  أيـام،  أربعـة 

عـن  اجتاعيـة  قضايـا  وأتنـاول 

كيفيـة التعامل مـع ضحايـا النظام 

أو داعـش والناس املغـرر بهم، بينا 

يقـدم العقيد الثلـث املتعلـق باألمور 

وكائـن  رصـد  مـن  العسـكرية 

وغريهـا". القيـادة  ومهـارات 

عنب بلدي - خاص 

وبدأ املعرض يف 16 نيسـان الجاري، 

املقبـل، يف  أيـار   6 ويسـتمر حتـى 

عـى  ويحتـوي  كاليفورنيـا،  واليـة 

قصـص  مـع  كبـرية  صـوٍر  سـت 

بحجـم  صـورة  أصحابهـا، و20 

"بوسـرين"  إىل  إضافـة  أصغـر، 

الصـور. مـن  ملجموعـة  طويلـن 

كـا يعرض أيًضـا ثالثـة آالف كـرت 

قصصهـم،  مـع  شـخصية  لثالثـن 

ألـوان  راديـو  بطباعتهـا  سـاهم 

وراديو سـوريايل، وموقـع "حكاية 

مـا انحكـت".

 University" جامعـة  وقدمـت 

الـذي  املـكان   "Lutheran Chapel

املعـرض، بعدمـا سـعت  أقيـم فيـه 

لتأمينـه إحـدى صديقـات املـروع 

وتوضح مارفـن،  األمريكيـات، 

مـروع  مؤسسـات  إحـدى 

"منـذ  أنـه  سـوريا،  يف  اإلنسـان 

معنـا  تواصلـت  أشـهر  نحو سـتة 

 ،"Kelly Grabianowski" الناشـطة

كانـت ممـن أحـب املـروع حتـى 

صـارت إحـدى صديقاتـه، وهي من 

سـعت حتى أّمنـت من يهتـم بإقامة 

املعـرض".

املعـرض  خـالل  الزائـرون  يسـتمع 

ملقطوعة موسـيقية يتخللها تعريف 

لـكل بطـل مـن أبطـال القصص عن 

وتضيف مارفـن  بصوتـه،  نفسـه 

هـذه  عـى  "عملنـا  بلـدي  لعنـب 

راديـو  مـع  املوسـيقية  املقطوعـة 

تسـجيالت  تحتـوي  وهـي  ألـوان، 

ألكر مـن 12 قصة من عـدة مناطق 

يف الغوطـة ورساقـب وداريا وبنش 

وأريحـا وريـف الالذقيـة وغريهـا".

مجموعـة  املـروع  وأسـس 

مسـتقل،  بشـكل  وشـابات  شـباب 

السـوري  اإلنسـان  إليصال قصـص 

يف الحـرب ومـا اسـتطاع أن يصنع 

خاللهـا.

تقول مارفـن يف هذا الصـدد "بدأنا 

يف  اإلنسـان  قصـص  نقـل  بفكـرة 

سـوريا عى خالف ما تنقله وسـائل 

اإلعـالم من أرقـام وإحصائيـات عن 

ضحايـا الحـرب" مضيفـًة "سـلطنا 

وتنوعـه  املجتمـع  عـى  الضـوء 

ومايقدمـه مـن نشـاطات مدنيـة".

ويضــم الفريــق حالًيــا 50 متطوًعــا 

الســوري،  الداخــل  يف  موزعــن 

وتقــول مارفــن "أصدقــاء املروع 

ــن  ــا ع ــا ويخربونن ــون معن يتواصل

ــث  ــتحق الحدي ــي تس ــاريع الت املش

املحيطــن  األشــخاص  أو  عنهــا 

ــم". به

اشـركوا  الخـارج  مـن  متطوعـون 

يف  كمصممـن  الفريـق  يف  أيًضـا 

فرنسـا  يف  ومرجمـن  لبنـان، 

الحملـة  سـاعد  مـا  وهـو  وتركيـا، 

عى نـر قصـص املـروع باللغـة 

والفرنسـية. والعربيـة  اإلنكليزيـة 

الغوطة  املـروع يف  انطلق نشـاط 

ليغطـي  وتوسـع اليوم  الرقيـة، 

الغوطـة الغربيـة ومخيـم الريمـوك 

باإلضافـة  بـه،  املحيطـة  واملناطـق 

إىل درعـا والقابـون وحلـب وإدلـب 

وغريهـا. وكوبـاين 

ورشات لقادة حلب العسكريين 
في القانون واإلدارة

معرض في أمريكا
 يحكي قصص اإلنسان السوري 

زمن الحرب

ينّظم فريق "مشروع اإلنسان في سوريا" 
معرًضا في الواليات المتحدة األمريكية، 

لقصص الحياة اليومية لإلنسان المحاصر في 
الداخل السوري.

اختتمت أكاديمية الريادة والتنمية البشرية 
الدورة التدريبية األولى في مدينة حلب، لقادة 

في الجيش الحر حول اإلدارة والتخطيط وكيفية 
التعامل القانوني مع الناس والمجتمع.

www.enabbaladi.org/archives/74806
www.enabbaladi.org/archives/75081
www.enabbaladi.org/archives/75081
www.enabbaladi.org/archives/75614
www.enabbaladi.org/archives/74863
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م. خليل آغا )مدرب إداري واستشاري(

كلنـا ميـدح تحمل املسـؤولية، فا أسـوأ املوظـف الذي 

يتهـرب مـن تحمـل املسـؤولية بأعـذار مختلفـة، منهـا 

مثـاًل رفـع األمـر لـإلدارة أو للجهـة األعـىل أو املاطلة 

أو التعـذر بتقصـر الزمالء اآلخرين أو برمي املسـؤولية 

واملصلحـة  النـاس  مصالـح  فيعطـل  الزمـالء،  عـىل 

العامـة، ويف كثـر مـن األحيـان يكـون هـذا السـلوك 

أسـوأ من قبـول الرشـوة.

عـدم تحمل املسـؤولية يوصلنـا إىل موظفـني يداومون 

ويعملـون ويقبضـون رواتبهـم ولكن الناتـج اإلجايل 

للعمـل ضعيف وغـر مجـد، أو أن املؤسسـة ال تتطور.

نعـم قـد يكـون عـدم تحمـل املسـؤولية بسـبب املكـر 

واألنانيـة، أو بسـبب كـون عـدم تحمل املسـؤولية جبلّة 

ثابتـة، ولكـن املوظـف قد ال يتحمل املسـؤولية ألسـباب 

عديـدة أخـرى منهـا ضعـف الثقـة بالنفـس، ومنهـا 

أسـلوب  ومنهـا  للمؤسسـة،  واالنتـاء  الـوالء  ضعـف 

تعامـل املديـر املغـرق يف التفاصيـل، املتمحـور حـول 

بنفسـه،  األزرار  عـىل  الضغـط  يعشـق  الـذي  ذاتـه، 

لينسـب كل اإلنجـازات لذاتـه وال يذكـر فريـق عمله إال 

نفاقًـا وحيـث ال يجـب ذلـك.

وأحيانًـا تحمـل املسـؤولية يقـود إىل ارتـكاب أخطـاء، 

ولكـن هـذه األخطـاء غالبًـا مـا تنتـج عـن التـرسع أو 

الفرديـة أو عـن عـدم إدراك القضيـة بكافـة أبعادهـا، 

ومـع ذلـك بيقـى تحمـل املسـؤولية أفضل مـن عدمه.

هنـاك حـاالت مـن تحمـل املسـؤولية بشـكل زائد تر 

العمـل، مثـل الحالـة من تحمل املسـؤولية التـي توصل 

صاحبهـا إىل التعلـق الزائـد بالنتائـج، مـا قـد يوصل 

لإلحبـاط، أو لسـوء التعامـل مـع الزمـالء، أو لشـحن 

جـو العمـل بالسـلبية والتشـاؤم، أو للفرديـة املكرسـة 

يف العمـل والتـي قـد تصـل إىل التمحـور الـكيل حول 

الـذات، أو لحالـة البحث عـن املثالية بعيًدا عـن الواقعية 

مـا يعطـل العمل.

التعـدي عـىل  دون  لكـن  مطلـوب  املسـؤولية  تحمـل 

صالحيـات الزمـالء بـدون مـرر قـوي، هـو مطلـوب 

بوعـي وبتـأٍن.

تحمـل املسـؤولية مطلـوب مـع مراعـاة أن فهمـك قـد 

يكـون ناقًصـا يكملـه فهـم زمالئـك وفريـق العمـل.

لـك  والصحـي  املريـح  العمـل  جـو  عـىل  الحفـاظ 

ولآلخريـن أهـم مـن تحمـل املسـؤولية بشـكل زائـد.

السـيد املديـر: شـجع موظفيك عـىل تحمل املسـؤولية 

مـن خـالل مارسـاتك معهـم، وهذا سـرفع من شـأن 

العمـل بقوة وسـيعطيك الفرصـة للتخطيـط والتطوير 

بـدل الغـرق يف الروتني.

تحمل المسؤولية في العمل

الجبــال  يف  عــادة  النبــات  هــذا  ينمــو 

وعــىل  بــري،  كنبــات  الصخــور  وبــني 

ــوب،  ــول الحب ــول حق ــات وح ــب الطرق جوان

ــازل  ــه يف املن ــاره وزراعت ــن إكث ــن ميك ولك

العالجيــة،  خصائصــه  مــن  واالســتفادة 

ــى  ــرع، مغط ــر التف ــر، كث ــات معم ــو نب وه

باألوبــار، يــراوح ارتفاعــه بــني 30 – 80 

أوراقــه متقابلــة بيضويــة تقريبًــا  ســم، 

مغطــاة بزغــب أبيــض، وتظهــر األزهــار 

ــة  ــورة مجموع ــىل ص ــات ع ــم النب ــن قم م

غزيــرة، وهــي أزهــار صغــرة شــفوية بلــون 

ــع  ــهر الربي ــر يف أش ــر تظه ــواين أو أحم أرج

والصيــف، الجــزء الطبــي املســتعمل منــه هــو 

املزهــرة و األوراق. الفــروع 

البســتاين  عــن  الــري  الزعــر  ويتميــز 

ــر  ــر أك ــأن أوراق األخ ــألكل ب ــتخدم ل املس

منهــا يف الــري، إضافــة لوجــود اختــالف يف 

ــا. ــون أيًض الل

ــف،  ــل الصي ــري يف فص ــر ال ــت الزع ينب

ــض  ــر األبي ــوض البح ــة ح ــة يف منطق خاص

املتوســط، ويف بــالد الشــام، كســوريا واألردن 

ــوريا يف  ــز يف س ــطني، ويرك ــا وفلس وليبي

جبــال املناطــق الســاحلية الوعــرة، ويف جبــال 

ــة  ــن املشمس ــة يف األماك ــات الصنوبري الغاب

رائحتــه  مــن  ببســاطة  متييــزه  وميكــن 

ــة. ــة العطري املعروف

المواد الفعالة
ــبة  ــار بنس ــايس طي ــت أس ــىل زي ــوي ع يحت

ــم: ــى 4 % ، ويض ــن 0.5 وحت ــراوح م ت

ــة  ــورات عدمي ــي بل ــول، وه ــادة الثيم 1 - م

اللــون تعطــي الرائحــة املميــزة للزعــر، وهــي 

ــات مــن  ــات وطــاردة للطفيلي ــة للميكروب قاتل

املعــدة.

الكارفكــرول، وهــو مســكن ومطهــر   -  2

ومــدر وطــارد للبلغــم ومضــاد للســموم.

3 - التانــني، القابــض واملطهــر واملســاعد عىل 

التئــام الجــروح واملانــع للنزيف واإلســهال .

4 - مــواد راتنجيــة، وهــي مقويــة للعضــالت، 

ــب الرشايــني، وطــاردة لألمــالح  ــع تصل و متن

الضــارة.

5 - باراسمني، وبنني. 

استخداماته الطبية
ــل  ــث يعم ــي، حي ــاز التنف ــراض الجه يف أم

الزعــر الــري عــىل تليــني املخــاط القصبــي 

ــدئ  ــا يه ــارج، ك ــرده للخ ــهل ط ــا يس م

الشــعب الهوائيــة ويلطفهــا، لــذا ينصــح 

والــزكام  الــرد  نــزالت  لعــالج  بتناولــه 

ــات  ــي وااللتهاب ــعال الدي ــزا، والس واإلنفلون

ــق  ــات الحل ــج التهاب ــو، ويعال ــة والرب القصبي

ــن أمل  ــه م ــد مضغ ــف عن ــرة، ويخف والحنج

ــي  ــه يق ــا أن ــة، ك ــات اللث ــنان والتهاب األس

ــوس. ــن التس ــنان م األس

ــل  ــي، فيعم ــاز الهضم ــراض الجه ــا يف أم وأم

عــىل طــرد الغــازات، ومينــع التخمــرات، 

ــواد  ــاص امل ــم وامتص ــىل الهض ــاعد ع ويس

ــام،  ــاول الطع ــهية لتن ــد الش ــة، و يزي الغذائي

كــا يعمــل عــىل قتــل الجراثيــم وطــرد 

ــاء،  ــدة واألمع ــن املع ــدان م ــات والدي الطفيلي

وهــو يعالــج اإلصابــة باإلســهال ملــا لــه مــن 

ــة. ــص قابض خصائ

الرشايــني وتقويــة  يعمــل عــىل توســيع 

عضــالت القلــب كــا ينشــط الــدورة الدمويــة 

ــني. ــة والرشاي ــدم يف األوعي ــر ال ــع تخ ومين

ــج  ــول ويعال ــدر الب ــرق وي ــراز الع ــز إف يحف

ــفي  ــة ويش ــة واملثان ــالك البولي ــات املس التهاب

ــوي. ــص الكل ــرض املغ ــن م م

منبــه للذاكــرة ويســاعد الطالــب عــىل رسعــة 

وســهولة  املختزنــة  املعلومــات  اســرجاع 

االســتيعاب وينشــط عمــل ووظائــف الدمــاغ.

ــة  ــات املهبلي ــالج االلتهاب ــات يف ع ــد الفتي يفي

ــس. ــث املنحب وإدرار الطم

يقوي جهاز املناعة، ويخفض الكولسرول.

ــادة  ــواد مض ــىل م ــا ع ــوى أيًض ــو يحت وه

ــه يف  ــتفادة من ــن االس ــا ميك ــدة، م لألكس

حفــظ املــواد الغذائيــة بإضافــة زيــت الزعــر 

اىل املــواد الغذائيــة املعلبــة مثــل علــب الســمن 

أو اللحــوم، بــداًل مــن إضافــة مــواد صناعيــة.

وتطهــر  لتنظيــف  خارجيًــا  ويســتعمل 

الجــروح والقــروح، كــا أن االغتســال مبغــيل 

ــف آالم  ــام، ويخف ــب الع ــل التع ــر يزي الزع

ــو  ــا، ه ــرق النس ــل، وع ــزم، واملفاص الروماتي

ــد الــرأس، مينــع ويوقــف  منشــط ممتــاز لجل

ــوه.  ــط من ــه وينش ــعر، ويكثف ــاقط الش تس

ــد  ــيل تفي ــر املغ ــس الزع ــإن مغاط ــك ف وكذل

ــدة  ــا فائ ــل، وله ــات املهب ــاالت التهاب يف ح

ــاح.  ــني بالكس ــال املصاب ــرة لألطف كب

طرق االستخدام
ــري  ــر ال ــوع الزع ــتخدم منق ــا، يس داخليً

الســاخن، والــذي يحــر بنســبة ملعقــة 

صغــرة مــن النبــات املجفــف لــكل كأس 

ــد  ــه كأس واح ــذ من ــيل، ويؤخ ــاء املغ ــن امل م

ثــالث مــرات يوميًــا، أو تغــىل عروقــه املزهــرة 

ــة  ــاء، وبنســبة نصــف ملعق ــه مــع امل و أوراق

لــكل كاس مــن املــاء الســاخن بدرجــة الغليــان 

ــا  ــض كأًس ــاول املري ــل، ويتن ــة عس ــع ملعق م

ــدة  ــد لع ــوم الواح ــة يف الي ــًدا إىل ثالث واح

ــام. أي

ــر  ــاف أوراق الزع ــي تض ــتعال الخارج لالس

لليــر  غــرام   100 بنســبة  الحامــات  إىل 

ــر مــن  ــا للي ــات الغــض أو 20 غراًم مــن النب

ــة  ــن حقيب ــع ضم ــة أو يوض ــبة املجفف العش

ــام. ــاء الح ــن م ــة ضم كتاني

أخيًرا..
عنــد اإلفــراط يف تنــاول مســتخلصات الزعــر 

الــري مــع تجــاوز الجرعــات، يصبــح النبــات 

ــبب  ــة ويس ــزة الداخلي ــا لألجه ــا مهيًج عنده

حموضــة املعــدة مــع إحســاس بالغثيــان 

ــهال. ــول وإس ــة ب ــع حرق ــؤ م والتقي

ما الذي تعرفه عن نبات

الزعتر البري؟
تهاني مهدي

ميــر األطفــال مبراحــل عديــدة خالل 

منوهــم إىل أن يصبحــوا راشــدين، 

ــل  ــذه املراح ــاوز ه ــن يتج ــم م منه

ــن ال  ــم م ــادي، ومنه ــكل  اعتي بش

ــه  ــر لدي ــف، فتظه ــتطيع التكي يس

أو أكــر مــن املشــكالت  واحــدة 

الســلوكية أو النفســية التــي قــد 

لفــرة  اســتمرت  مــا  إذا  تؤثــر، 

ــة أو  ــه األكادميي ــىل حيات ــة، ع طويل

ــول دون  ــة وتح ــة أو املهني االجتاعي

ــاح. ــه بنج تقدم

الخجل، حالـة انفعاليـة تصيب الطفل 

عند احتكاكـه باآلخريـن، تنطوي عىل 

شـعور بالنقـص والعيـب، ويصاحبها 

يف  الراحـة،  وعـدم  بالقلـق  شـعور 

مواقـف ال تسـتدعي حـدوث ذلك لدى 

الطفـل الطبيعـي، ويظهـر يف صورة 

الوجـه  كاحمـرار  جسـمية،  أعـراض 

وتقطـع األنفـاس والشـعور بالغثيان 

كنقـص  وسـلوكية،  الرجفـان،  أو 

املهـارات االجتاعيـة والثقـة بالنفس، 

واالعتـاد  بالوالديـن  وااللتصـاق 

عليها يف أبسـط األمور، واالنسـحاب 

لتجنـب  االجتاعيـة  املواقـف  مـن 

التعليقـات والهـرب من أنظـار الناس.

نحـو  اآلبـاء  اتجاهـات  وتـراوح 

الخجـل عنـد طفلهـم بـني التجاهل أو 

عـدم اإلحسـاس بوجـود مشـكلة، إىل 

الشـعور بحالـة مرضيـة تحتـاج إىل 

طبيـب.

متى يصبح الخجل مشكلة 
تحتاج لعالج؟

إن أي موقـف جديد يسـتدعي االرتباك 

وإن  حتـى  األطفـال،  عنـد  والخجـل 

كانـو يتمتعون بثقة عاليـة يف النفس، 

كـان أن جميـع األطفال مـن عمر 18 

يشـعرون  سـنوات  ثـالث  إىل  شـهرًا 

بالقلـق إزاء أي إنسـان غريب، فالخجل 

طبيعـي حتى عمـر 3 سـنوات، أما إذا 

اسـتمر أكر مـن ذلك فيصبح مشـكلة 

لعالج. تحتـاج 

وأكـر مـا تظهـر مشـكلة الخجل يف 

مرحلة املدرسـة، فإذا اسـتمرت ملرحلة 

طويلـة قـد تتفاقم وتحـول دون تقدم 

الطفـل ونجاحـه، وتعيـق قدرتـه عىل 

التعلـم واللعـب، وعـىل بنـاء عالقات 

مـع الجنس اآلخـر وأي اختبـار للتقدم 

الحياة. يف 

والخجـل يختلـف عـن الحيـاء، الخلٌق 

بفعـل  اإلسـالم  عليـه  حـض  الـذي 

أوامـر اللـه واجتنـاب املعـايص لقول 

الرسـول )ص( "إذا مل تسـتح فاصنـع 

شـئت". ما 

لماذا يخجل األطفال؟
فرديــة  فروقًــا  األطفــال  يظهــر 

فعلهــم  ردود  يف  الــوالدة  منــذ 

واســتجاباتهم للمحيــط مــن حولهــم، 

ــب  ــل بحس ــباب الخج ــف أس وتختل

والظــروف  طفــل  كل  شــخصية 

ــا: ــش به ــي يعي ــة الت البيئي

تحمـل  )الوراثـة(:  جينيـة  أسـباب 

الجينـات سـات الوالديـن أو أحدها، 

لألقـارب،  السـات  تكـون  وأحيانًـا 

فالطفـل الـذي لديـه جينـات وراثيـة 

يكـون اسـتعداده للمشـكلة أكـر من 

طفـل ليس يف جيناته سـات الخجل.

الزائـدة  القسـوة  الربيـة:  أسـاليب 

الثبـات  عـدم  أو  الزائـد  اإلهـال  أو 

الربيـة. يف  والتأرجـح 

الطفـل وتأنيبـه  اإلفـراط يف توجيـه 

ألتفـه األسـباب، والسـخرية منـه أمام 

النـاس، فذلـك يشـعره بضعـف الثقة 

القيـام  بالنفـس وعـدم قدرتـه عـىل 

بيشء، فيزيد مشـاعر القلـق والخوف 

. ه عند

وجـود إعاقة جسـدية، أو مشـاكل يف 

النطـق، كالتلعثـم أو التهتهة.

بطفلهـا  العنايـة  يف  األم  إفـراط 

واعتـاده عليهـا يف املـأكل واملـرشب 

مـع  باالختـالط  لـه  السـاح  وعـدم 

األصدقـاء بحجـة الخـوف عليـه مـن 

األذى، كل ذلـك يجعلـه طفـاًل اتكاليًـا 

بالخجـل. شـعوره  ويعـزز 

يجعـل  بعيـد  مـكان  يف  السـكن 

جـًدا. ضعيـف  بالنـاس  االحتـكاك 

يف  خجولـة  منـاذج  وجـود  التقليـد: 

املنـزل كالوالديـن أو أحدهـا قد تدفع 

الطفـل لتقليدهـا فيصبـح خجـواًل.

كيف يعالج الخجل؟
عـالج  أي مشـكلة يبـدأ بالبحـث عـن 

السـبب ومتـت  السـبب، فـإذا عـرف 

نصـف  يقطـع  ذلـك  فـإن  إزالتـه، 

العـالج. إىل  الطريـق 

الثقـة  لتنميـة  فرًصـا  الطفـل  منـح 

القيـام  عـىل  كتدريبـه  بالنفـس، 

سـنه،  حسـب  بنفسـه،  بواجباتـه 

)ارتـداء مالبسـه، اسـتخدام الحـام، 

ذلـك(. وغـر 

االبتعـاد عـن مقارنـة الطفـل بغـره، 

أو  التحصيـل  أو  بالقـدرات  سـواء 

الـذكاء.

بالخجـول،  الطفـل  وصـف  تجنـب 

يغـذي  أمامـه  الكلمـة  هـذه  فتكـرار 

شـعوره بالخجـل. يجب اسـتبدال ذلك 

إيجابيـة. بعبـارات 

ينجـح  مـرة  كل  يف  الطفـل  مكافئـة 

باالندمـاج. فيهـا 

املثـرة  املواقـف  تجنـب  عـدم  يجـب 

للخجـل عنـد الطفـل، بـل مواجهتهـا 

وتشـجيعه  تحديهـا،  عـىل  وتدريبـه 

واالختـالط  الصداقـات  تكويـن  عـىل 

بالنـاس.

عـىل  يسـاعد  الـذي  الغـذاء  تنـاول 

واألطعمـة  اإلجهـاد،  مـن  التخلـص 

 ،C فيتامـني  عـىل  تحتـوي  التـي 

كذلـك املكـرسات والسـمك والدواجـن 

املتعـددة. والفيتامينـات 

الخجل عند األطفال
عالجيه قبل أن يصبح مشكلة

نبات بري شائع، يتبع الفصيلة الشفونية، ويسمى بالعامية 
زعتر أو صعتر، له رائحة عطرية قوية و طعمه حار مر قلياًل، 

وهو يستخدم كنوع من الزهورات أو التوابل، كما أنه 
يستخدم ألغراض عالجية في الطب البديل.
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www.enabbaladi.org/archives/76113
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فيسبوك تدرس السماح لمستخدميها بكسب المال من منشوراتهم
تتيـح  جديـدة  طرقًـا  "فيسـبوك"  رشكـة  تبحـث 

ملسـتخدميها العاديـني، كسـب املال من منشـوراتهم 

عـىل موقـع التواصـل االجتاعـي، وفـق مـا نقـل 

نيسـان.  19 الثالثـاء   ،The Verge موقـع 

ترجـم  التقنيـة  لألخبـار  العربيـة  البوابـة  موقـع 

التقريـر، وذكـر أن دراسـة اسـتقصائية أُجريت عىل 

املسـتخدمني، األسـبوع الجاري، أملحـت إىل مجموعة 

واسـعة مـن الطـرق التـي تتيح لهم كسـب املـال، أو 

الرويـج لقضيـة مـا، مبـا يف ذلـك إنشـاء حصالـة 

نقـود، وأخـذ حصـة مـن العائـدات اإلعالنيـة التـي 

تكسـبها "فيسـبوك" مـن املنشـورات.

املسـتخدمني  مـن  االسـتقصائية  الدراسـة  وطلبـت 

اإلشـارة إىل رغبتهـم يف إنشـاء زر "دعـوة للعمـل 

املتابعـني  لجعـل  Call to Action"، وهـو وسـيلة 

لربـط  ترويجيًـا،  متجـرًا  طرحـت  كـا  يترعـون، 

باملعلنـني. املسـتخدمني 

كانـت  إن  بعـد  يتضـح  مل  أنـه  إىل  لفـت  املوقـع 

"فيسـبوك" تعتـزم إتاحـة هـذه الخيـارات لجميـع 

املسـتخدمني، معترًة أن أسـلوب الدراسـة "يشر إىل 

أن املسـتهدفني هـم أصحـاب الحسـابات املوثقـة".

وإن سـمحت الرشكـة ملسـتخدميها بكسـب املـال مـن 

املنشـورات، فلـن تكـون األوىل بني شـبكات التواصل 

االجتاعي، إذ يتيح موقع "يوتيوب" ملسـتخدميه كسب 

املـال مـن منصـات بثـه الحـي عـر نظامـي الرشاكة 

والعائـدات واملبيعـات األخـرى، منذ عـام 2007.

ويسـتخدم "فيسـبوك" مـا يزيـد عـن 1.59 مليـار 

مسـتخدم نشـط شـهريًا، وأضافـت الرشكـة الكثـر 

مـن الخدمات لتكـون منصـة متكاملة، خـالل الفرة 

املاضيـة، كان آخرهـا خدمـة الطقس، إال أنهـا ال توفر 

حاليًـا ميـزات تتيـح ملسـتخدميها كسـب املال.

بدايـة  لوبـون يف  الكاتـب غوسـتاف  يعتـرب 

كتابه "سـيكولوجيا الجاهري"، أن "املتغريات 

تجـدد  عنهـا  ينتـج  التـي  املهمـة  الوحيـدة 

الحضـارات هي تلك التـي تصيـب اآلراء العامة 

والتصـورات والعقائـد"، ولذلك يـرى أن الفرة 

الحاليـة )لحظـة كتابـة الكتـاب( هـي إحـدى 

اللحظـات الحرجـة التـي يكـون فيهـا الفكـر 

البـري يف طـور التحـول والتبـدل.

وهنـاك عامالن أساسـيان يشـكالن األسـاس 

الجـذري لهـذا التحـول، األول تدمـري العقائـد 

الدينية والسياسـية واالجتاعية التي اشـتقت 

منهـا الحضـارات السـابقة، والثـاين هو خلق 

للوجـود  بالنسـبة  كلًيـا  الجديـدة  الـروط 

 . لفكر وا

دخول الطبقات الشـعبية يف الحياة السياسية 

وتحولهـا التدريجـي إىل طبقـات قائـدة يعترب 

أحـد الخصائـص األكر بـروزًا لعـر التحول، 

الجاهـري"  "عـر  الكاتـب  يسـميه  الـذي 

الـذي أصبحـت فيـه صاحبـة كلمة، ومـن هنا 

تـأيت أهمية الكتاب بحسـب لوبـون "فمعرفة 

نفسـية الجاهـري تشـكل املصـدر األسـايس 

لرجـل الدولـة الـذي يريـد أال يحكـم كلًيـا من 

قبلهـا، وال أقـول يحكمهـا، ألن ذلك قـد أصبح 

اليـوم صعًبا جـًدا".

ميتلـك الجمهـور بحسـب لوبـون خصائـص 

مختلفـة جـًدا عن خصائـص كل فرد يشـكله، 

لألفـراد  الواعيـة  الشـخصية  تـذوب  حيـث 

وتهيمـن الشـخصية غـري الواعيـة، وتتوجـه 

املشـاعر واألفـكار يف اتجـاه واحـد، ومييـل 

األفـراد لتحويـل األفـكار املحـرض عليهـا إىل 

فعل ومارسـة مبارشة، وهكـذا ال يعود الفرد 

هـو نفسـه، وإمنـا يصبـح عبـارة عن إنسـان 

آيل مـا عـادت إرادتـه قـادرة عـى أن تقـوده. 

يجمـل لوبـون خصائـص الجاهـري بكونهـا 

والتأثـر  االنفعـال  ورسيعـة  وسـاذجة  نزقـة 

وتصديـق أي يشء، كـا أن عواطفهـا ضخمة 

وبسـيطة يف آن مًعـا، وهـي متيـل مبجملهـا 

للتعصب واالسـتبدادية والنزعـة املحافظة، فال 

تقبـل بأنصـاف الحلـول وال متتلـك محاججـة 

عقليـة واعية ولذلك تسـتعيص عليهـا األفكار 

إن مل تكـن بسـيطة جًدا وسـهلة االسـتيعاب. 

يعـدد الكاتب العوامـل البعيدة املشـكلة لعقائد 

الجاهـري وآرائهـا، ويبـن أن عامـل "العرق" 

هـو أهـم العوامـل، "بـل يجـب أن يوضـع يف 

املرتبـة األوىل ألنـه وحده أهم مـن كل العوامل 

األخـرى مجتمعـة"، ويجـد القـارئ عى طول 

الكتـاب تأكيـًدا ال ينتهـي عـى هـذه الفكـرة 

والتـي تجاوزها التاريخ وعلـم االجتاع وأثبت 

بطالنهـا عـى نطاق واسـع. 

املثقفـن  مـن  جمهـوًرا  أن  الكاتـب  يعتقـد 

لـن يتخـذ قـرارات أكـر صحـة مـن جمهـور 

عديـم التعليـم عـى سـبيل املثـال، فالجمهور 

هـو الجمهـور، وهـو مـا يفـرس سـبب اتخاذ 

املجالـس النيابيـة أحيانًـا لقرارات ضـد املنطق 

بل وضـد مصالحها أيًضا كا حدث يف فرنسـا 

زمـن الكاتـب، ولكنـه رغـم ذلـك يعـود ويؤكد 

أن املجالـس النيابيـة "متثـل أفضـل طريقـة 

وجدتهـا الشـعوب حتـى اآلن مـن أجـل حكـم 

ذاتها، ثم بشـكل أخـص من أجـل التخلص من 

نـري االسـتبداد والطغيـان الشـخيص".

رغـم قـدم الكتـاب، الـذي نـر عـام 1895، 

وتجـاوز الزمـن وعلـم االجتـاع لكثـري مـن 

تأثـري  نظريـة  السـيا  األساسـية،  أفـكاره 

"العـرق" املهيمن عـى أفعال الجاهـري، إال أن 

النقاشـات ماتـزال حتـى اللحظـة تـدور حول 

هـذا الكتـاب الجـديل الرتبـاط الكتاب بنشـأة 

"علـم النفـس االجتاعـي". 

تميم عبيد - عنب بلدي 

ســتة  أفضــل  عــن  هنــا  نتكلــم 

تطبيقــات ميكنــك تحميلهــا عــىل 

هاتفــك، ولــن تحتاجــي بعدهــا ال 

ــة  ــخ وال ملتابع ــب الطب ــراءة كت إىل ق

التلفزيونيــة. برامجــه 

مـاذا سـتطبخني؟ هـذا سـؤال الجـارة 

البيـوت،  األكـر تحيـرًا عنـد سـيدات 

لكـن ليـس بعـد أن تتعـريف عـىل هذه 

التطبيقـات:

1 -  مطبخ ست البيت
مطبخ سـت البيـت هو التطبيق الرسـمي 

لقنـاة "سـت البيـت" الفضائيـة، والذي 

يعرض وصفات الطبـخ العربية والغربية 

بشـكل يسـهل عملية البحـث والتصفح، 

مـن  وصفـة  طلـب  أيًضـا  وبإمكانـك 

القامئـني عـىل عمـل التطبيق مبـارشة.

مـا مييـز هـذا التطبيـق أنـه ال يحتـاج 

إىل اتصـال باإلنرنـت وعنـد االتصـال 

وتنزيـل  بياناتـه  بتحديـث  يقـوم 

آليًـا. الجديـدة  الوصفـات 

القنـاة  موقـع  زيـارة  أيًضـا  ميكنـك 

لتصفـح الوصفـات ومتابعـة برامجهـا 

الرابـط: عـىل  املختصـة  التلفزيونيـة 

http://sebtv.net 

رابط التحميل:

https://goo.gl/dUF0E3

2 -  أسهل وصفات الطبخ
يحتـوي التطبيق عـىل مجموعـة كبرة 

املطابـخ  مـن  الطبـخ  وصفـات  مـن 

العربيـة والغربيـة مـع إمكانيـة البحث 

تتنـوع  بسـهولة،  وصفـة  أي  عـن 

الرئيسـية  األطبـاق  مـن  الوصفـات 

املرشوبـات  إىل  الرسيعـة  والوجبـات 

الكوكتيـل. ووصفـات 

رابط التحميل:

https://goo.gl/DUkgE5

3 -  المطبخ العربي
لِمحبــات الطبــخ العــريب إليكــن هــذا 

التطبيــق الرائــع، والــذي يحــوي عــىل 

املتنوعــة،  الوصفــات  مــن  الكثــر 

ــاردة إىل  ــاخنة والب ــاق الس ــن األطب م

وجبــات الفطــور واملقبــالت، باإلضافــة 

الحلويــات  لعمــل  وصفــات  إىل 

ــة. العربي

لـكل  نصيًـا  رشحـا  التطبيـق  يحـوي 

وصفـة، باإلضافة إىل صـور توضيحية 

ملسـاعدتك عـىل تحضر الطبـق بصورة 

ومتقنة. شـهية 

رابط التحميل:

https://goo.gl/QKhGak

 Food Network  - 4
يعتــر هــذا التطبيــق مــن أهــم 

ــو  ــف، وه ــخ للهوات ــات الطب تطبيق

أنحــاء  كل  يف  كبــرة  شــعبية  ذو 

العــامل.

سـتتمكنني من خالله الحصول عىل آالف 

الوصفات ألشـهر الطباخني حول العامل.

مـن  محتـواه  بتنـوع  التطبيـق  ميتـاز 

وصفـات ألطعمـة محليـة مـن ثقافـات 

مختلفـة، ووصفـات للوجبات املوسـمية 

التـي تتحـدث باسـتمرار.

بالرتيـب  أيًضـا  التطبيـق  ميتـاز 

وإمكانيـة  الوصـول  وسـهولة 

قامئـة  يف  الوصفـات  وحفـظ  انتقـاء 

قامئـة  ميـزة  أيًضـا  وهنـاك  مفضلـة، 

معرفـة  لـك  تتيـح  التـي  املشـريات 

مـاذا سـتحتاجني بدقة عندمـا تذهبني 

. ق للتسـو

بـدأ التطبيـق مؤخـرًا بإضافـة بعـض 

ومـن  التعليميـة،  الفيديـو  مقاطـع 

هـذا  عـىل  اعتاديتـه  زيـادة  املتوقـع 

منـه  التعلـم  لسـهولة  نظـرًا  املحتـوى 

املكتـوب. بالنـص  مقارنـة 

رابط التحميل:

https://goo.gl/SPpmn5

Cookpad - 5
يحتـوي  السـابقة  التطبيقـات  ككل 

وصفـات  عـىل   Cookpad تطبيـق 

ألطبـاق مختلفـة، باإلضافـة إىل بعـض 

فيديـو  مقاطـع  مـن  التعليميـة  املـواد 

وصـور توضيحيـة وحتـى تسـجيالت 

صوتيـة، لكـن مـا مييـز هـذا التطبيـق 

هـو أنـه ميكنك مشـاركة األطعمـة التي 

لآلخريـن  سـؤال  وتوجيـه  تطهينهـا 

عـن أرسار وصفاتهـم التي يشـاركونها 

أيًضـا. 

رابط التحميل:

https://goo.gl/RLCwQK

 Paprika Recipe  - 6
Manager

هـو تطبيـق لتنظيـم وصفاتـك املفضلة 

يف  يسـاعدك  وممتـع،  بسـيط  بشـكل 

والتخطيـط  مشـرياتك  قامئـة  إعـداد 

إمكانيـة  مـع  تعدينهـا،  التـي  للوجبـة 

باالعتـاد  املكونـات  تقليـل  أو  زيـادة 

عـىل عدد األشـخاص الذين سـيتناولون 

الوجبـة.

يتميـز هـذا التطبيـق بأنه ميتلـك محرك 

بحـث قـوي تسـتطيعني من خاللـه أن 

التـي تريدينهـا  الوصفـات  تجـدي كل 

. لة بسهو

وإن كنت ممن يهتمون بصحتهم ولياقتهم 

فـإن التطبيـق سـيكون رفيقـا لـك أيًضا، 

فهـو يهتـم بالحميـة الغذائيـة واألطعمة 

الشـهية التي ال تـر نظامـك الغذايئ.

التطبيقات  أفضل  التطبيق من  هذا  يعتر 

املختصة يف مجال الطبخ رغم أنه ال يحتوي 

عىل مزايا كثرة كغره من التطبيقات، إال 

أن احتواءه عىل أساسيات الطبخ وعرضها 

بطريقة ممتعة باإلضافة إىل املحتوى القيّم 

انتشاره  رس  يكون  قد  رمبا  يقدمه،  الذي 

الواسع وشعبيته بني السيدات.

رابط التحميل:

https://goo.gl/VKYngB

أعـط هـذه التطبيقات فرصـة وجربيها، 

قـد تشـعرين باالمتنان إن كنـت تجدين 

األطبـاق  وصفـات  بإيجـاد  صعوبـة 

الصحيحـة عـىل اإلنرنـت، أو باختيـار 

وجبـة الغـداء، ال تنـي أن متنحي أمك 

وجدتـك فرصـة تـذوق طعامـك اللذيذ.

كتاب

سيكولوجيا الجماهير 

لـ غوستاف لوبون 

هل تشعرين بالحرج عند سؤال أمك أو جدتك عن مقادير الطبخة وكيفية تحضيرها في 
كل مرة تطبخين فيها؟ ألم تخبرك صديقاتك عن تطبيق على هاتفك الذكي لمساعدتك 

في إعداد األطعمة التي تحلمين بتحضيرها بنفسك؟

ماذا ستطبخين اليوم؟

أفضل ست تطبيقات للطبخ 
ووصفات الطعام

http://www.enabbaladi.org/archives/75629
http://www.enabbaladi.org/archives/75629
www.enabbaladi.org/archives/76108
www.enabbaladi.org/archives/76108
www.enabbaladi.org/archives/76110
www.enabbaladi.org/archives/76110
www.enabbaladi.org/archives/76110
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ألول مرة..

منتخب سوريا 
الحر يشارك 

ببطولة رسمية 
في الكاراتيه

عنب بلدي - خاص 

الحـر  السـوري  املنتخـب  بعثـة  تشـارك 

للكاراتيه يف بطولة لوكسـمبورغ األوروبية 

املشـاركة  وهـي  الكاراتيـه،  يف  املفتوحـة 

الرسـمية األوىل لالتحـاد يف بطولـة دولية.

نيسـان،   23 السـبت،  البطولـة  وانطلقـت 

بعدمـا صـادق املكتـب التنفيـذي يف الهيئة 

قـرار  عـى  والشـباب  للرياضـة  العامـة 

اتحـاد اللعبـة باعتبـاره مكونًـا مـن الهيئة، 

وتكفلـت الهيئـة بتأمـن كافة مسـتلزمات 

الالعبن املشـاركن، بالتعاون مـع الربنامج 

السـوري اإلقليمـي.

ويـرأس البعثة املـدرب عاد زيـن العابدين، 

بينا يشـارك كل مـن الالعب أحمـد برنجي، 

أيـوب، وحسـن  البـارودي، وعـار  وعـي 

قسـيس يف البطولـة، يف حـن مل يسـتطع 

الالعـب محمـد نور شـنن املشـاركة بسـبب 

مشـكلة يف أوراقـه داخـل املطـار، حالـت 

دون قدرتـه عـى السـفر إىل السـويد.

عـروة  للرياضـة  العامـة  الهيئـة  رئيـس 

الهيئـة  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  قنـوايت، 

دعـم  تأمـن  مـرة  مـن  أكـر  "حاولـت 

للمشـاركة يف البطولـة، وخاصة بعد فشـل 

جلب الدعـم املطلوب لبطولـة ماليزيا مطلع 

"تجـاوب  أن  إىل  مشـريًا  الحـايل"،  العـام 

رسيًعـا  كان  اإلقليمـي  السـوري  الربنامـج 

وتحمـل نفقات السـفر ورسـوم االشـراك 

والتجهيـزات". واإلقامـة 

الدعوة وجهت إلى االتحاد الحر
ومل  "الحـر"  االتحـاد  إىل  وجهـت  الدعـوة 

توجـه إىل اتحـاد النظـام السـوري، وفـق 

الهيئـة، بينـا اسـتبدلت بعثـة املنتخب علم 

النظـام السـوري بعلـم الثورة السـورية يف 

الصالـة، عى اعتبـار أن الـدول ترفـع العلم 

القامئـن  بحسـب  دولًيـا،  عليـه  املتعـارف 

. عليها

وقال زين العابديـن إن اللجنة املنظمة طلبت 

أعـالم الـدول عـن طريـق وزارة الخارجيـة 

ومـن ضمنهـا علـم النظـام السـوري، بعـد 

أن أنهـت تسـجيل الـدول املشـاركة، مشـريًا 

"اعرضنـا عـى األمـر وطلبنا إزالتـه ورفع 

علم االسـتقالل فاسـتجابت اللجنة املنظمة، 

وخاصـة أن الدعـوة املوجهـة التحادنـا هي 

باسـم املنتخـب السـوري الحـر للكاراتيه".

أن  بلـدي  لعنـب  العابديـن  زيـن  وأوضـح 

"املشـاركة رسـمية ضمـن بطولـة ينظمها 

االتحـاد العاملـي للعبـة WKF"، مشـريًا إىل 

بعـض  مـع  جديًـا  "سـيبحث  االتحـاد  أن 

علـم  شـطب  موضـوع  املشـاركة،  الوفـود 

النظام السـوري من السـبورت داتـا الدولية 

الخاصـة بالكاراتيـه، والتـي تعتمـد األعالم 

املوجـودة يف األمـم املتحدة بشـكل رسـمي 

كـا جميـع االتحـادات الدوليـة".

المشاركة هي األولى رسمًيا
هـي  املشـاركة  أن  االتحـاد  رئيـس  واعتـرب 

األوىل رسـمًيا ملنتخـب سـوريا الحـر، بعـد 

يف  عـدة  دوليـة  بطـوالت  يف  مشـاركات 

إىل  الفًتـا  الـدول،  مـن  وغريهـا  اليونـان 

املشـاركة  خـالل  مـن  "تسـعى  الهيئـة  أن 

لفتـح الباب بشـكل واسـع عى مشـاركات 

خارجيـة بعـدة ألعاب، من ضمنهـا الكاراتيه 

والسـباحة والجـودو لتمثيل سـوريا الثورة 

أفضـل متثيـل".

االتحـاد  جـدول  وفـق  املنافسـات  وجـرت 

العاملـي للكاراتيـه، بالتعاون مـع االتحادين 

األوريب واآلسـيوي، فيـا شـارك أكـر من 

800 العـب والعبـة، منهـم مـن حصل عى 

املراكـز األوىل عـى مسـتوى العـامل.

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
مدير الدفاع املدين السوري. 1

رائد فضاء سوري. 2

أعفو عنه - بحر. 3

مدرب ريايض سوري، من املحتمل أن . 4

يدرب املنتخب السوري يف تصفيات كأس 

العامل 2018

نصف مدية - متشابهان - ابتعد. 5

أَخذ العرة )معكوسة( - تجدها يف . 6

ريهام سعيد

خيال بعيد - مدينة مقدسة يف إيران. 7

اسم علم مبعنى قرد صغر. 8

ماركة مطاعم شهرة. 9

عاصمتها طهران - َسنة. 10

أحرف متشابهة - تصديق. 11

أفقي
يخط  بيده لوحة. 1

ساهمت بتأسيس مجلس محافظة "دمشق . 2

الحرة" ولها أدوار مفصلية يف املجلس 

املحيل لحي القدم، توفيت مؤخرًا

سجل هدفًا - القيام بفعل. 3

اسم علم مبعنى أشكر معكوسة - اجتياز . 4

مكان ما

أهدمها - الدالة عىل الفاعلني. 5

إلدراكهم - لون فاتح. 6

نصف صائم - حبات الراب عىل الشاطئ. 7

ثلثا بار - يسحب عىل األرض )معكوسة( . 8

- متويل

ألسلحتهم - متشابهان. 9

محاوالت - حرف جر. 10

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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فلويد مايويدز
يحتل املالكـم األمريي فلويـد مايويدز 

 103 ثروتـه  بلغـت  إذ  القامئـة،  رأس 

عـن  واسـع  بفـارق  يـورو،  مليـون 

أقـرب منافسـيه عـى قامئـة األثرياء، 

حيـث فـاز يف سـت بطـوالت مالكمـة 

مختلفـة. ويعترب مايويـدز أغنى مالكم 

عى مـر العصـور، وقد كان أعـى أجًرا 

 2013 بـن الرياضيـن يف العـامل يف 

105 مليـون دوالر. مببلـغ 

كريستيانو رونالدو
يف املركز الثاين، يعترب كريستيانو رونالدو 

األغنى ضمن العبي كرة القدم، ويستخدم 

مواقع التواصل االجتاعي لزيادة شهرته، 

إذ بلغ عدد املتابعن لصفحته يف فيسبوك 

حوايل 34 مليونًا، بينا بلغت ثروته قرابة 

80 مليون دوالر، 52 مليونًا كرواتب و28 

يف صورة عقود دعائية.

ليبرون جيمس
األمريــي  الســلة  كــرة  العــب 

ــأيت يف  ــس ي ــربون جيم ــهري لي الش

بـــ  ــدرت  ــروة ق ــة، ب الثالث ــة  املرتب

أصــواًل  وميلــك  دوالر،  مليــون   72

قيمتهــا اإلجاليــة قرابــة 270 مليــون 

ــئ إىل  ــرار مفاج ــاد بق ــد ع دوالر، وق

ــكا  ــهور يف أمري ــي املش ــه األص نادي

."CAVS "

ليونيل ميسي
العـامل،  يف  العـب  أفضـل  ميـي 

وصاحـب 24 عاًمـا، لكنه ليـس األغنى 

كا يظـن جاهـري الكـرة العامليـة، إذ 

بلغـت ثروته حـوايل 64 مليـون دوالر، 

برشـلونة  يف  السـنوي  راتبـه  ويبلـغ 

16 مليـون دوالر، باإلضافـة إىل أسـهم 

اسـتثار يف رشكـة أديـداس وبيبـي 

كـوال وكونامـي وأودميـارس بيجـو.

كوبي براينت
األسـمر كـويب براينـت، العـب السـلة 

األمريـي، ونجم فريق ليكرز املشـهور 

يف الـدوري، اسـتطاع أن يحقـق ثـروة 

بفـرق  دوالر  مليـون   61 إىل  وصلـت 

ثالثـة ماليـن فقـط عـن ميي.

تايجر وودز
تايجـر  األمريـي  الجولـف  أسـطورة 

وودز، أغنـى العـب يف اللعبـة برصيـد 

تقريًبـا. دوالر  مليـون   61

ورغــم تراجــع راتبــه الشــهري خــالل 

ــة  ــن قامئ ــي ضم ــايض، بق ــامل امل الع

أغنــى الرياضيــن، وفــاز بالعديــد 

مــن الجوائــز منهــا 14 بطولــة كربى، 

كــا تــم تتويجــه تســع مــرات بلقــب 

العــب العــام.

روجيه فيدرر
السـويرسي روجيه فيـدرر نجم التنس 

الذهبـي،  املـضب  وصاحـب  العاملـي، 

يصنـف يف املرتبـة الثالثـة عاملًيا ضمن 

أبطـال اللعبـة وأغنى العبـي التنس يف 

لعامل. ا

لديـه دخل هائـل يسـتثمره يف رشكات 

ثروتـه  بلغـت  العـامل،  حـول  منتـرة 

57 مليـون دوالر، فـاز فيـدرر ببطولـة 

وبطولـة  مـرات،  سـبع  وميبلـدون 

واحـدة،  مـرة  املفتوحـة  أسـراليا 

وبطولـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة 

خمـس مـرات، ويبلـغ إجـايل ثروتـه 

يـورو. مليـون   305

فيل ميكلسون
أيًضا العـب الجولـف األمريـي فيلون 

ميكلسـون، كان لـه نصيـب يف قامئـة 

األغنيـاء بـ 53 مليـون دوالر.

رافايل نادال
رافايـل  لفيـدرر  التقليـدي  الغريـم 

نـادال، العـب التنس اإلسـباين، وصلت 

أرباحـه العـامل املـايض إىل 45 مليـون 

إصابـات  لعـدة  تعرضـه  رغـم  دوالر، 

العـامل. خـالل 

مات رايان
ونـادي  األسـرايل  املنتخـب  العـب 

فالنسـيا اإلسـباين، مات رايان، وصلت 

دوالر. مليـون   43.8 إىل  ثروتـه 

كرة  ألسطوريت  الدخل  ارتفاع  ورغم 

رونالدو  كريستيانو  الحالين،  القدم 

وليونيل ميي بشكل هائل خالل العامل 

ومازال  األغنى،  ليسا  ولكنها  املايض، 

هناك من يفوقهم عى الصعيد املادي يف 

عامل الرياضية، ولكن عى صعيد الشهرة 

تأكيد  بكل  والربتغايل  األرجنتيني  يربع 

عى رأس القامئة دون منازع.

عنب بلدي - حلب 

نظمـت اللجنـة الفنيـة يف االتحـاد السـوري الحـر، 

التابـع للهيئة العامة للرياضة والشـباب يف سـوريا، 

بطولـة ليـوم واحـد يف رياضة الــ "ووشـو كونغ 

فـو"، يف حـي الكالسـة مبدينـة حلـب، االثنـني 18 

. ن نيسا

املـدارس يف  أطفـال  الرياضيـة  الفعاليـة  وشـملت 

األحيـاء الرشقيـة مـن مدينة حلـب، وقـال أمني رس 

االتحـاد يف الــ "ووشـو كونغ فـو"، املـدرب أحمد 

أصـالن، لعنـب بلدي، إنهـا البطولة املدرسـية األوىل 

يف املناطـق املحـررة.

البطولـة ضمـت 30 طالبًـا من خمس مـدارس متثل 

خمسـة أحيـاء يف املدينـة، وتنافـس الجميـع ضمن 

أربـع فئـات تبًعا للمرحلـة العمرية من سـتة إىل 14 

عاًمـا، فيـا حصل أصحـاب املراكـز الثالثـة األوىل 

عـىل كؤوس وشـهادات مشـاركة يف البطولـة، وفق 

أصالن.

كانـت  فـو،  الكونـغ  رياضـة  أن  املـدرب  واعتـر 

"مظلومـة" يف ظـل حكـم النظـام السـوري، ومـع 

دخـول الثـورة بقيـت كـا كانـت، مضيًفـا "لذلـك 

قررنـا إشـهار اللعبـة يف املنطقة لتحظى بشـعبيتها 

ويتعـرف عليهـا النـاس"، وأمـل أصـالن يف ختـام 

حديثـه إجـراء بطـوالت أخـرى مسـتقباًل.

وتعمـل الهيئـة العامـة للرياضة والشـباب من خالل 

لجنتهـا التنفيذيـة يف حلـب، عىل فعاليـات رياضية 

الخامسـة  الذكـرى  يف  أقامـت  وكانـت  متنوعـة، 

النطالقـة الثـورة السـورية، آذار املـايض، عروًضـا 

واملصارعـة  فـو"  كونـغ  "ووشـو  الــ  ألعـاب  يف 

والتايكوانـدو والجمباز واملالكمـة، ورياضات أخرى.

بطولة مدرسية للـ "كونغ فو" تبصر النور في حلب

يعتقد متابعو كرة القدم والرياضة العالمية أن أغنى الرياضيين في العالم هم العبو الكرة، إذ يتناسب ذلك مع شعبيتها 
الكبيرة حول العالم، مع ارتفاع أجور الالعبين ومكافآتهم ومقدمات عقودهم، لكن الحقيقة غير ذلك، إذ يشكل 

العبو التنس والسلة وأبطال ألعاب القوى، األغلبية في قائمة العشرة العبين األغنى حول العالم، بحسب الثروة الرياضية 
والتجارية التي حصلوا عليها العام الماضي، وليس فقط عقد الالعب الرياضي.

الرياضة يتابعها الغني والفقير.. لكن يلعبها األغنياء فقط

تعرف على أغنى الرياضيين في العالم
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من فعاليات مهرجان "شكًرا تركيا" في اسطنبول - 23 نيسان 2016 - )عنب بلدي(  

مهرجان "شكًرا تركيا" ينطلق 
في اسطنبول بمشاركة عربية

عنب بلدي - اسطنبول 

بحضور مجموعة من الشـخصيات 

العربيـة واإلسـالمية، وشـخصيات 

رسـمية تركيـة، افتتحـت  فعاليات 

مهرجـان "شـكًرا تركيا" مبشـاركة 

العربيـة  املدنيـة  املنظـات  بعـض 

يف تركيـا، الجمعة 22 نيسـان، يف 

منطقـة "شـريين إيفلـر" مبدينـة 

الركية. اسـطنبول 

عــن  تعبــريًا  جــاء  املهرجــان 

"شــكر وامتنــان" العــرب لحســن 

والحكومــة  الشــعب  ضيافــة 

الركيــة، بحســب القامئــن عليــه، 

وأبرزهــم رابطــة "األكادمييــن 

منظــات  واتحــاد  العــرب"، 

الســوري،  املــدين  املجتمــع 

اليمنيــة  "النهضــة  ومؤسســة 

وغريهــا. الركيــة"، 

تضمنهــا  عــدة  فعاليــات 

املهرجــان، مــن بينهــا الفنيــة 

ومهرجانــات  والثقافيــة، 

ونشــاطات متنوعــة لألطفــال، 

إضافــة إىل محــارضات مّســت 

ــا،  ــا تركي ــة دعمته ــا مختلف قضاي

كالتعليــم والثقافيــة واملجــاالت 

ــارضون  ــا مح ــانية، وألقاه اإلنس

والعــراق  ســوريا  مــن  عــرب 

ــرى. ــة أخ ــطن ودول عربي وفلس

للجاليـات  خيـًا  املهرجـان  وضـم 

العربيـة املشـاركة، عـرض داخلهـا 

تـراث كل بلـد، بينـا مّيـز خيمـة 

حمـص  سـاعة  مجسـم  سـوريا 

لعاصمـة  يرمـز  الـذي  املشـهور، 

عـرض  فيـا  السـورية،  الثـورة 

يف  السـورين  املبدعـن  ملتقـى 

داخلهـا، وشـارك  لوحاتهـم  تركيـا 

بافتتاحهـا رائـد الفضـاء السـوري 

فـارس. محمـد  السـابق 

ــخصيات  ــان ش ــارك يف املهرج وش

الداعيــة  أبرزهــم  معروفــة، 

اإلســالمي يوســف القرضــاوي، 

ورئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 

حــاس خالــد مشــعل، بينــا 

ــض  ــة ببع ــرق مرسحي ــاركت ف ش

ــة  ــا العراض ــن ضمنه ــروض م الع

وفرقــة  الســورية،  الشــامية 

"رابعــة" املريــة.

عنـب بلـدي التقـت، خـالل زيـارة 

املهرجان، بالسـيد نبيل مـراد، مدير 

الذي  السـورين،  املبدعـن  ملتقـى 

تحدث عـن فرقتـه املشـاركة والتي 

احتلـت لوحاتهـا وأعالهـا خيمـة 

كاملـة، "فريقنـا يضـم عـدًدا مـن 

مصوريـن،  التشـكيلين،  الفنانـن 

مصممن ورسـامن وعنـد دعوتنا 

شـاركنا  املهرجـان  يف  للمشـاركة 

مبعـرض فنـي وقـد كانـت خيمـة 

وضمـت  األكـرب  هـي  امللتقـى 

لوحـات فنيـة وصـوًرا فوتوغرافية 

ورسـومات".

مـراد مل يكـن راضًيـا بشـكل كامل 

ضعـف  وقـال  املهرجـان،  عـن 

اتخـاذ  يف  و"الفرديـة"  التنظيـم 

سـلبًيا  تأثـريًا  أعطيـا  القـرارات 

بعـض  أن  إىل  مشـريًا  للمهرجـان، 

االنسـحاب  آثـروا  امللتقـى  فنـاين 

بسـبب التعامـل "السـيئ" معهـم، 

أحـد  املنظمـن هـددوا  وأن بعـض 

لوحاتهـم  بتكسـري  الفنانـن 

لفكـرة  خاطـئ  فهـم  عـى  بنـاًء 

تضمنـت  التـي  اللوحـات،  إحـدى 

النظـام(،  )علـم  السـوري  العلـم 

طريقـة  يف  لتدخلهـم  "باإلضافـة 

مـراد  وانتقـد  اللوحـات".  ترتيـب 

طريقـة تقديـم بعـض الخطابـات، 

ووصفهـا باملبتذلـة، ودعا يف نفس 

الوقت إىل توجيه الشـكر للحكومة 

أخـرى.  بطـرق  الركيـة 

وتسـتمر فعاليـات املهرجـان عـى 

مـدار ثالثـة أيـام، لتنتهـي األحـد، 

مدينـة  يف  الجـاري،  نيسـان   24

اسـطنبول.

املنحـدر  عاًمـا(،   27( الحسـني  واختـر 

أثينـا  يف  واملقيـم  الـزور  ديـر  من مدينـة 

األوملبيـة  اللجنـة  رئيـس  قبـل  حاليًا، مـن 

بـاخ. تومـاس  األملـاين  الدوليـة، 

وجـاء االختيـار بحسـب اللجنـة، بعـد زيارة 

بـاخ ملخيـم "إيليونـاس" يف اليونـان الـذي 

الثـاين  كانـون  يف  الجـئ،   1500 يقطنـه 

الجئـي  مـع  التضامـن  و"إلظهـار  املـايض، 

الشـعلة  حمـل  تتابـع  مـن  كجـزء  العـامل، 

2016 يف مدينـة  مـن اليونـان إىل أوملبيـاد 

املقبـل". آب   5 بالرازيـل  جانـرو  ريـودي 

الالعـب السـوري، مهندس كهربـاء، وحاصل 

عـىل عدة ألقـاب يف السـباحة والجـودو، إال 

أن انفجـار قنبلـة أدى إىل بـر سـاقه اليمنى 

مـا دفعـه للخـروج إىل تركيـا، ومنهـا وصل 

إىل جزيـرة سـاموس اليونانيـة عـر مركـب 

. طي مطا

ويف اليونـان مل يفقـد الحسـني أملـه، فبـدأ 

بعـد  أثينـا  مدينـة  مقاهـي  أحـد  يف  العمـل 

تركيـب سـاق صناعيـة، وعـاد إىل مارسـة 

متحـرك،  كـريس  عـر  السـلة  كـرة  رياضـة 

 28 خـالل  مـرًا   50 سـباحة  مـن  ومتكـن 

ثانية، حسـبا نقلـت وكالـة "فرانس برس".

مـدار  عـىل  أثينـا  يف  سـتحمل  الشـعلة، 

سـتة أيـام، وسـيتناوب يف فعاليـات حملهـا 

بهـا مـن  عرشة رياضيـني الجئـني، وسـيُمر 

أحـد مخيـات الالجئـني يف العاصمـة أثينا، 

إىل  الجـاري  نيسـان  مـن   27 يف  وستسـلم 

الرازيـل. يف  املسـؤولني 

واعتـر الحسـني أن حمـل الشـعلة "رشف" 

كبـر لـه، وهـو ليـس الوحيـد الـذي وصـل 

األختان سـارة  سـبقته  فقـد  اليونـان، 

ويـرسى ماردينـي، اللتان سـبحتا ملـدة ثالث 

سـاعات يف البحـر العـام املـايض، ووصلتـا 

اليونانيـة  ليسـبوس  جزيـرة  شـواطئ  إىل 

ثـم إىل أملانيـا، ومـن املتوقـع أن تشـاركا يف 

املقبـل. األوملبيـاد 

وانطالقهـا  األوملبيـة  الشـعلة  ويرمز حمـل 

وأفـكار  قيـم  إىل انتقـال  اليونـان  مـن 

إىل  القدمـاء  اليونانيـني  مـن  األوملبيـاد 

الرئيسـية  املراسـم  مـن  وتعتـر  العـامل، 

الشـعلة يف  وتنطلـق  األوملبيـة،  لأللعـاب 

عـادة  نقلهـا  عـىل  يتنـاوب  ثـم  اليونـان 

مشـهورون. ورياضيـون  شـخصيات 

رياضي سوري بترت قدمه يحمل 
الشعلة األولمبية في اليونان

سيحمل الرياضي السوري، إبراهيم الحسين، الشعلة األولمبية يوم 
الثالثاء المقبل في أثينا، ضمن فعاليات دورة األلعاب األولمبية 

الحادية والثالثين التي ستقام في البرازيل آب المقبل.
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