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بين  السيجال  يعيود  أخيرى،  ميرة 

حكومية النظيام السيوري والحكومة 

اللبنانيية عيى خلفية إعيان األخرية 

والفواكية  الخضيار  شياحنات  منيع 

دخيول  مين  سيوريا  مين  القادمية 

شيباط   1 لغايية  اللبنانيية  األرايض 

2017، وذليك مين أجل حاميية املنتج 

إغيراق  وعيدم  اللبنياين،  الزراعيي 

األسيواق اللبنانية باملنتجيات الزراعية 

الفيرة  شيهدت  بعدميا  السيورية، 

األخرية زييادة ملحوظية يف صادرات 

دمشيق إىل هيذه األسيواق، عيى حد 

قيول وزيير الزراعية اللبنياين، أكيرم 

شيهّيب.

بيرر الوزير، اليذي ينتميي إىل الحزب 

ولييد  برئاسية  االشيرايك  التقدميي 

جناط، القيرار بأنه سييمنح الفرصة 

ترصييف  اللبنانيين  للمزارعين 

إنتاجهيم يف الداخيل، بعدميا أقفليت 

مين  العدييد  أبيواب  وجههيم  يف 

األسيواق العربية والخليجيية، ما أدى 

مين  لحالية  منتجاتهيم  تعيرض  إىل 

والكسياد....... االختنياق 

"الدولـة  تنظيـم  أو مقاتـي  للمدنيـن  أي منفـٍذ  يبـَق  مل 

اإلسـامية" للخـروج مـن منبـج، فاملدينـة غـدت محارصة 

مـن جهاتهـا األربـع، بعـد عـرة أيـام عـى املعـارك يف 

محيطهـا، تسـببت مبقتـل العـرات مـن مقاتـي التنظيم 

والقـوى املهاجمـة، كام سـقط ضحايـا بن األهـايل بفعل 

الغـارات الجويـة ونـزح اآلالف عـن املدينـة.

ميكن تقسـيم القـوى املشـاركة يف معركة منبـج إىل ثاثة 

أقسـام: قـوات برية، فـرق دعم لوجسـتي، طـران حريب، 

وبـدأ الهجـوم فعليًـا مطلـع حزيـران الجاري، بعـد تأجيل 

طـرأ عى معركـة الرقـة )عاصمـة التنظيم(.

وتنقسـم القـوى الربيـة إىل جزأيـن أيًضا: قوات "سـوريا 

الدميقراطيـة" وتضـم فصائـل كرديـة وعربيـة وتركامنية 

الكرديـة  الشـعب"  حاميـة  "وحـدات  وتعـّد  وآشـورية، 

العصـب الرئيـي فيهـا، إىل جانـب "املجلـس العسـكري 

عربيـة  فصائـل  بـدوره  يضـم  والـذي  وريفهـا"،  ملنبـج 

وكرديـة وتركامنيـة أيًضـا، ويدخـل يف تحالـف وثيـق مع 

الدميقراطيـة". "سـوريا 

فـرق الدعـم اللوجسـتي، هـي قـوات أمريكيـة وفرنسـية 

تشـارك يف الصفـوف الخلفية للمعركة، فالقـوات األمريكية 

بـدأت قبـل نحـو عامن بتبنـي "وحـدات حامية الشـعب" 

"سـوريا  قـوات  واضـح  بشـكل  تبّنـت  كـام  الكرديـة، 

الدميقراطيـة" منـذ تأسيسـها يف ترين الثاين مـن العام 

املـايض، وأسسـت قواعـد عسـكرية يف منطقة القامشـي 

وعـن العـرب )كوبـاين(، لترف عـى وضـع مخططات 

املعـارك ضـد تنظيـم "الدولة اإلسـامية".

القـوات الفرنسـية دخلـت عى الخـط أيًضا، فكشـف وزير 

الدفـاع الفرنـي، جان إيـف لودريـان، مؤخرًا عـن وجود 

جنـود فرنسـين إىل جانـب القـوات األمريكيـة يف تقديـم 

الدعـم واالستشـارة للمقاتلـن السـورين يف معركة منبج، 

مؤكـًدا أن الدعـم الفرنـي يقـوم عـى تقديـم األسـلحة 

والدعـم الجـوي واملشـورة، كذلـك رّجحـت تقاريـر غربية 

وجـود جنـود بريطانيـن يف منبـج، دون تأكيـد رسـمي 

بذلك. يفيـد 

طـران التحالف الـدويل بقيادة الواليات املتحـدة األمريكية 

يشـارك يف عمليـة منبـج أيًضا، فيقـدم غطاء جويًـا لتقدم 

) 03 (القـوات عـى األرض، كام يرصـد مواقع......

300 ألف نازح يفترشون ريف حلب 
الشمالي.. وال مجيب لنداءاتهم

العمالة السورية في كردستان 
العراق.. استغالل واحتيال
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“دراما ال تشبه السوريين"
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قرار لبناني يلوي 
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ضمت القافلة 
تسع شاحنات 

فيها مساعدات 
متنوعة من 

ضمنها 480 
سلة غذائية للمرة 

األولى، ووفق 
المجلس المحلي 
فإنها مخصصة 

لـ 2400 شخص 
ولمدة شهر 

واحد فقط، من 
أصل ثمانية آالف 

محاصر 
في المدينة

زين كنعان - داريا

بشـكل  املدينـة  عـن  رمضـان  أجـواء  غابـت 

تـام وسـط تصعيـد قـوات األسـد يف قصـف 

اسـتخدام  واسـتئنافها  املدنيـة،  األحيـاء 

الرباميـل املتفجـرة، مـع اسـتمرار محاوالتهـا 

اقتحـام املدينـة، وعـزا أبـو جعفـر الحميص، 

اإلسـام"،  "شـهداء  لـواء  عمليـات  قائـد 

إىل  املتفجـرة  الرباميـل  اسـتخدام  اسـتئناف 

عتـاًدا  توقـع  مـام  أكـر  "النظـام خـر  أن 

أهدافـه  تحقيـق  عـن  وتأخـر  وعنـارص، 

العـدد  يف  الكبـر  الفـارق  مـن  بالرغـم 

والعـدة والعتـاد.. إنهـم يقاتلـون بتـرع ما 

يدفعهـم الرتـكاب أخطـاء أكـر ويجـب علينا 

ملباغتتهـم". اسـتغالها 

يف  النظـام  ازدواجيـة  أن  القيـادي  واعتـرب 

سـامحه لدخول املسـاعدات اإلنسـانية بالتزامن 

تعاظـم  عـى  "يـدل  القصـف  تصعيـده  مـع 

حقـده عـى داريـا وأهلهـا جميًعـا مدنين قبل 

العسـكر، وهـذا مـا يدفعنـا للـذود عـن أهلنـا 

وأعراضنـا بهمـة أكـرب".

قافلة مساعدات للمرة األولى
يف وقـت متأخر مـن ليل الخميـس، 9 حزيران، 

دخلت قافلـة املسـاعدات اإلنسـانية إىل املدينة، 

مـن خـال وفـد مـن األمـم املتحـدة والهـال 

األحمـر السـوري، برفقـة السـيدة خولـة مطر، 

الـدويل إىل سـوريا،  املبعـوث  مديـرة مكتـب 

سـتيفان دي مسـتورا، والسـيد يعقـوب الحلو 

مديـر مكتب األمـم املتحـدة يف دمشـق، وقابل 

الوفد عدًدا مـن األهايل والناشـطن والقيادين 

. ين لعسكر ا

وضّمت القافلة تسـع شـاحنات فيها مسـاعدات 

متنوعـة مـن ضمنهـا 480 سـلة غذائيـة للمرة 

األوىل، ووفـق املجلـس املحي فإنهـا مخصصة 

لـ 2400 شـخص وملدة شـهر واحـد فقط، من 

املدينـة منـذ  أصـل مثانيـة آالف محـارص يف 

.2012 الثـاين  ترين 

كـام شـملت املسـاعدات كميـات مـن الطحـن 

وسـلًا صحية وشـوادر وقرطاسـية وصناديق 

آمنـة  والدة  مجموعـات  إىل  إضافـة  أدويـة، 

للنسـاء وحقائـب نظافـة شـخصية وغرهـا.

وسـترف عى توزيع املسـاعدات لجنـة ممثلة 

عن جميـع فعاليات املدينة، بعد تقسـيم السـلل 

الغذائيـة لتشـمل جميع أهـايل املدينـة، وفق ما 

أفـاد أيهـم أبو أمجـد، أحد أعضـاء اللجنة.

وأضـاف أبو أمجـد، يف حديـٍث إىل عنب بلدي، 

أن اللجنة مهمتها اسـتام املسـاعدات وسـتعمل 

أهـايل  بالكامـل عـى جميـع  توزيعهـا  عـى 

املدينـة بـأرسع مـا ميكـن، الفتًـا إىل أن النظام 

مل يسـمح بدخول سـوى %60 من املسـاعدات 

احتيـاج  مـن  أقـل  وهـي  دخولهـا،  املقـرر 

أهـايل املدينـة ملـدة شـهر ولكنهـا تخفـف من 

معاناتهـم، بحسـب تعبـره.

للمرة األولى..

داريا دون تراويح 
ومسجدها

خارج الخدمة

قافلة مساعدات غذائية وصلت داريا.. 

و"البراميل" حرقت أراضيها
في وقت هّللت فيه وسائل اإلعالم العالمية 
لموافقة النظام السوري على دخول قوافل 

المساعدات األممية إلى مدينة داريا المحاصرة، 
لم تهدأ طائراته عن قصف المدينة بالبراميل 

المتفجرة بعد غيابها قرابة ثالثة أشهر.

 أعضاء اللجنة الدولية للصليب األحمر مع قافلة المساعدات الطبية في داريا
1 حزيران 2016 - )عنب بلدي(

المساعدات وصلت والمحاصيل 
"احترقت"

دخـول  اسـتبق  السـوري  النظـام 

املحارصيـن  سـلّة  بإحـراق  املسـاعدات 

اقتحـام  محـاوالت  بـدأت  إذ  الغذائيـة، 

املدينـة منـذ قرابة شـهر، وركـزت قواته 

الناريـة  وقوتهـا  العسـكرية  عملياتهـا 

عـى املناطـق الزراعيـة لتضييـق الخناق 

مـن  وحرمانهـم  املدينـة  أهـايل  عـى 

الوحيـد. قوتهـم  مصـدر 

إىل  نرانــه  توجيــه  األســد  وتعّمــد 

إىل  أدى  مــا  الزراعيــة  املحاصيــل 

ــل  ــب محاصي ــق يف أغل ــوب الحرائ نش

ــت  ــى، وتعرض ــا تبق ــف م ــح وتل القم

األرايض  مــن  واســعة  مســاحات 

يف  قواتــه  تقــدم  بســبب  للقنــص، 

عــى  وســيطرتها  األخــرة  الفــرة 

نقــاط "مهمــة" يف الجبهــة الجنوبيــة.

عاًمــا(،   25( مأمــون  أبــو  عــامر 

يعمــل يف الزراعــة، عــرّض نفســه 

ــة  ــرة يف محاول ــن م ــر م ــر أك للخط

منــه لحصــاد محصــول القمــح يف 

للقنــص  أن تعرضــت  أرضــه، بعــد 

ــدوى،  ــد دون ج ــوات األس ــل ق ــن قب م

ــت  ــرة كان ــاص املتفج ــات القن ألن طلق

احــراق  إىل  أدت  وقــد  منــه،  أرسع 

بالكامــل. محصولــه 

قـوات  أن  بلـدي  لعنـب  الشـاب  وأكّـد 

بـدء  مـع  الحملـة  وقّتـت  األسـد 

وقـرب  باإلمثـار،  الصيفيـة  املزروعـات 

موعـد حصاد القمـح، خامتًـا "انتظرناه 

جهدنـا  ليسـتنزف  مـى  عـام  طـوال 

ومحروقاتنـا، لقـد حرمنـا مـن مصـدر 

الوحيـد". عيشـنا 

تهدئة "على الورق"
مركــز تنســيق "املصالحــة" يف قاعــدة 

حميميــم الروســية، كان أعلــن عــن 

ــس  ــاء الخمي ــى مس ــة حت ــد الهدن متدي

املــايض، لكــن قــوات النظــام مل تلتفــت 

ورفعــت  الروســية،  للترصيحــات 

األســبوع  خــال  القصــف  وتــرة 

الفائــت.

ووصلـت حصيلـة القصـف مـن السـبت 

 10 4 حزيـران، وحتـى مسـاء الجمعـة 

برميـل   100 مـن  أكـر  إىل  حزيـران 

أرض  أرض-  صـاروخ  و50  متفجـر، 

مـن نـوع "فيـل"، و800 قذيفـة هاون 

و"جهنـم".

شـهداء  "أربعـة  عـن  القصـف  وأسـفر 

الجيـش  صفـوف  يف  إصابـة  و24 

أبـو  محمـد  بحسـب  واملدنيـن،  الحـر 

عمـر، عضـو قسـم التوثيـق يف املكتـب 

املحـي. للمجلـس  التابـع  اإلعامـي 

عنـب بلدي - داريا

أسيفر قصف قيوات األسيد املسيتمر عين إيقاف 

صياة الراوييح يف مدينية دارييا، هيذا العيام، 

خوًفيا مين مجيازر قيد تسيببها التجمعيات.

مراسيل عنب بليدي يف داريا أكد أنيه ألول مرة مل 

تقيم شيعائر صياة الراوييح يف املدينة، بسيبب 

القصف واسيتهداف املسياجد بشيكل مبارش.

اليذي  الوحييد  املصطفيى،  مسيجد  وتعيّرض 

تقيام فييه الصياة يف مدينية دارييا، إىل قصٍف 

بالربامييل املتفجرة أسيفر عين اشيتعال الحرائق 

فييه، ثاليث أييام رمضيان، األربعياء 8 حزييران، 

بحسيب املجليس املحيي.

حرائيق  عيى  علّيق  العمير  ميوىس  اإلعاميي 

املسيجد، عيرب حسيابه يف تويير، بقوليه “هيذا 

اليروس  أحرقيه  أن  بعيد  املصطفيى  مسيجد 

ليلية أميس، صلييت  واملجيوس يف دارييا غيراد 

فييه الراوييح قبيل 10سينوات.. مسيجد مبارك 

وأهليه مين أطييب وأنبيل وأكيرم النياس.. قاتيل 

املجرمين”. الليه 

وتعيرض املسيجد للقصيف نهايية أييار امليايض 

أيًضيا، وقيال إماميه وخطيبيه راميي أبيو محمد 

املصطفيى،  جاميع  يف  النشياط  جددنيا  “كليام 

املسيجد الوحييد اليذي تقيام فييه الجمعية منيذ 

سينوات عياد النظيام لقصفيه”.

بيوك”،  “فييس  يف  صفحتيه  عيرب  وأضياف، 

يف  اإلسيام  رسيالة  تنقيي  لين  الليه  “بيإذن 

هيذا املسيجد اليذي احتضن الثيورة منيذ بداياتها 

وقيدم الشيهداء يف كل مجاالتها، وسييبقى، وإن 

الطرييق،  يوضيح  معلياًم  حجيًرا،  حجيًرا  تهيدم 

ومدرسية تقيدم لألمية جيًا بعيد جييل، وذاكرة 

لقصية الجهياد يف مدينية تكفليت عنايية اإلليه 

.” بحفظهيا

نهايية  انطلقيت  التيي  املؤقتية  الهدنية  وكانيت 

شيباط امليايض، برعايية أمميية، فتحيت البياب 

أميام رواد املسيجد لرميميه وتنظيفيه وإعيادة 

الصياة إلييه بعيد انقطياع ألشيهر.

يبلغ عيدد املسياجد يف داريا 40 مسيجًدا، عرشة 

منهيا أثرية وقدمية، بحسيب إحصائييات املجلس 

املحيي، لكين الحصيار واملعيارك املسيتمرة منيذ 

أكير مين ثياث سينوات، جعل نشياط املسياجد 

ينحيرص يف مسيجد املصطفيى فقط. 

www.enabbaladi.org/archives/84340
www.enabbaladi.org/archives/84335
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حصار كامل آلالف المدنيين قبيل االقتحام

واشنطن وباريس وحلفاؤهما 
على تخوم منبج

عنـب بلدي - خاص 

يف  املشـاركة  القـوى  تقسـيم  ميكـن 

أقسـام:  ثاثـة  إىل  منبـج  معركـة 

لوجسـتي،  دعـم  فـرق  بريـة،  قـوات 

طـران حـريب، وبـدأ الهجـوم فعليًا 

مطلع حزيـران الجـاري، بعـد تأجيل 

)عاصمـة  الرقـة  معركـة  عـى  طـرأ 

لتنظيـم(. ا

إىل  الربيــة  القــوى  وتنقســم 

"ســوريا  قــوات  أيًضــا:  جزأيــن 

فصائــل  وتضــم  الدميقراطيــة" 

وتركامنيــة  وعربيــة  كرديــة 

ــة  ــدات حامي ــّد "وح ــورية، وتع وآش

العصــب  الكرديــة  الشــعب" 

الرئيــي فيهــا، إىل جانــب "املجلــس 

ــذي  ــا"، وال ــج وريفه ــكري ملنب العس

عربيــة  فصائــل  بــدوره  يضــم 

ــل  ــا، ويدخ ــة أيًض ــة وتركامني وكردي

يف تحالــف وثيــق مــع "ســوريا 

لدميقراطيــة". ا

فـرق الدعـم اللوجسـتي، هـي قـوات 

يف  تشـارك  وفرنسـية  أمريكيـة 

فالقوات  للمعركـة،  الخلفية  الصفـوف 

عامـن  نحـو  قبـل  بـدأت  األمريكيـة 

الشـعب"  حاميـة  "وحـدات  بتبنـي 

الكرديـة، كـام تبّنـت بشـكل واضـح 

منـذ  الدميقراطيـة"  "سـوريا  قـوات 

مـن  الثـاين  تريـن  يف  تأسيسـها 

قواعـد  وأسسـت  املـايض،  العـام 

عسـكرية يف منطقة القامشـي وعن 

عـى  لتـرف  )كوبـاين(،  العـرب 

وضـع مخططـات املعارك ضـد تنظيم 

اإلسـامية". "الدولـة 

عـى  دخلـت  الفرنسـية  القـوات 

الخـط أيًضـا، فكشـف وزيـر الدفـاع 

لودريـان،  إيـف  جـان  الفرنـي، 

مؤخـرًا عـن وجـود جنـود فرنسـين 

يف  األمريكيـة  القـوات  جانـب  إىل 

تقديـم الدعـم واالستشـارة للمقاتلـن 

السـورين يف معركـة منبـج، مؤكـًدا 

أن الدعـم الفرنـي يقوم عـى تقديم 

األسـلحة والدعـم الجـوي واملشـورة، 

كذلـك رّجحـت تقاريـر غربيـة وجود 

دون  منبـج،  يف  بريطانيـن  جنـود 

تأكيـد رسـمي يفيـد بذلـك.

بقيـادة  الـدويل  التحالـف  طـران 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة يشـارك 

يف عمليـة منبـج أيًضـا، فيقـدم غطاء 

األرض،  عـى  القـوات  لتقـدم  جويًـا 

كـام يرصـد مواقع التنظيـم يف املدينة 

أفـادت تقاريـر  ومحيطهـا، بحسـبام 

األمريكيـة  الدفـاع  لـوزارة  سـابقة 

)البنتاغـون(.

مجريات ميدانية ترّجح السيطرة 
على منبج 

أمريكيًـا  املدعومـة  القـوات  بـارشت 

وفرنسـيًا بالهجـوم عـى املدينة مطلع 

حزيـران الجـاري، ابتـداًء مـن املحور 

الرقـي والجنـويب، فسـيطرت عـى 

هـذا  مـن  واملـزارع  القـرى  عـرات 

املحـور، لتنتقـل مـع اليـوم الخامـس 

للهجـوم إىل املحور الشـاميل، وتقطع 

خطـوط إمـداد التنظيـم عـن مدينـة 

الطبقـة يف محافظـة الرقـة، ومدينـة 

جرابلـس يف محافظـة حلـب.

الجـاري،  حزيـران   9 مـن  ابتـداًء 

التوّغـل يف  املهاجمـة  القـوات  بـدأت 

الريـف الغـريب للمدينة، واسـتطاعت 

يف اليـوم ذاتـه قطـع طريـق منبج- 

البـاب، لتتمكـن يف اليـوم الـذي يليه 

املحـور  عـى  قبضتهـا  إحـكام  مـن 

الغـريب بالكامـل، وبالتـايل تطويـق 

األربـع. املدينـة مـن جهاتهـا 

نحـو 150 قتيـًا يف صفـوف تنظيم 

املعـارك  خـال  اإلسـامية"  "الدولـة 

املندلعـة يف محيـط منبـج، معظمهـم 

التحالـف  طـران  بغـارات  قتلـوا 

املرصـد  أحـى  مـا  وفـق  الـدويل، 

والـذي  اإلنسـان،  لحقـوق  السـوري 

يتخـذ مـن لنـدن مقرًا لـه، مؤكـًدا أن 

نحـو 20 عنـرًصا مـن قوات "سـوريا 

الدميقراطيـة" و"املجلـس العسـكري 

يف منبـج" قتلوا خـال االشـتباكات، 

أبرزهـم فيصل أبـو ليى، قائـد كتائب 

الشـامل". "شـمس 

قريـة   90 لنحـو  املتسـارع  السـقوط 

يـأيت  منبـج،  محيـط  يف  ومزرعـة 

للعمليـة، إىل  الـدويل  الدعـم  بفضـل 

والقـرى  الواسـعة  املسـاحات  جانـب 

آالف  أربعـة  نحـو  عـى  املتناثـرة 

هكتـار، هـي مسـاحة منطقـة منبـج، 

القـوات  تحـرك  يف  أيًضـا  سـاعدت 

املهاجمـة بغطـاء جـوي يعمـل عـى 

السـاعة. مـدار 

لكـن ملدينـة منبـج حسـابات مختلفة، 

بحسـب ما يرى خـرباء، فهـي ماتزال 

تـؤوي آالف العائـات داخلها، وهو ما 

قـد يعرضهـم ليكونـوا دروًعـا برية 

لعنـارص التنظيـم، أو أهدافًا مروعة 

ومـن  املهاجمـة،  القـوى  قبـل  مـن 

ناحية أخـرى فإن حرب املـدن تختلف 

عن األرياف ذات املسـاحات الواسـعة، 

القـوات  يجعـل  رمبـا  تكتيـك  ولهـا 

املهاجمـة تريـث يف اقتحامهـا، وهو 

ما أشـار إليـه ناطـق باسـم "املجلس 

أيام. قبـل  العسـكري" 

األمم المتحدة تحّذر وطائرات 
التحالف تحصد المدنيين

 وكانـت األمـم املتحـدة حـذرت قبـل 

أيـام مـن حركـة نـزوح كبـرة لنحـو 

200 ألـف نسـمة مـن منطقـة منبج، 

مؤكـدة فـرار 20 ألـف مواطـن خال 

األيـام الثاثـة األوىل فقـط، يف حن 

أشـارت مصادر ميدانيـة إىل أن مئات 

العائـات هربـت إىل جرابلـس والباب 

تتبـع  وجميعهـا  والرقـة،  ومسـكنة 

بينـام  اإلسـامية"،  "الدولـة  لتنظيـم 

يف  قراهـا  أخـرى  عائـات  الزمـت 

محيـط منبـج رغـم خـروج التنظيـم 

. منها

"املجلـس العسـكري ملنبـج وريفهـا" 

أكـد يف تسـجيات سـابقة أن املجلس 

شـهر  نحـو  قبـل  املشـكل  املـدين 

املعونـات  تقديـم  عـى  سـيرف 

للنازحـن مـن  اإلغاثيـة  واملسـاعدات 

منبـج، ريثـام يعـودوا إىل منازلهـم، 

يف ظـل تخوف ناشـطن من أسـلوب 

مشـابه ملـا حصـل يف بعـض املناطق 

"سـوريا  دخلتهـا  التـي  العربيـة 

التهجـر  وأسـلوب  الدميقراطيـة" 

تتبعـه. الـذي  القـري 

تزيـد  الـدويل  التحالـف  طائـرات 

بدورهـا مـن مأسـاة األهـايل يف ظل 

املعركـة، فبعـد توثيق مقتـل نحو 30 

مدنيًـا بينهم 11 طفًا خـال الغارات 

عـى منبج قبـل أيـام، أفاد ناشـطون 

مجـزرة  الحـريب  الطـران  بتنفيـذ 

بريـف  أوجقنـاه  قريـة  يف  أخـرى 

منبـج الجنـويب الرقي، السـبت 11 

مدنيًـا   22 ضحيتهـا  راح  حزيـران، 

آخـرون. وأصيـب 

وتقـع منبـج يف ريف حلـب الرقي، 

وتعتـرب ثـاين أكـرب مـدن املحافظـة 

عـدد  ويبلـغ  حلـب،  مدينـة  بعـد 

نسـمة  ألـف   250 حـوايل  سـكانها 

بإحصائيـات تقديريـة. دخلـت تحـت 

 ،2012 سـيطرة "الجيش الحر" عـام 

لتنتقـل إىل سـيطرة تنظيـم "الدولـة 

.2014 عـام  مطلـع  اإلسـامية" 

البيـض  إعـادة ذلـك  الممكـن  إذا كان مـن  أعـرف مـا  “ال 
المقلـي الـذي حصـل اآلن فـي سـوريا إلـى حالتـه البدائيـة 
مثـل  حولنـا،  الـدول  مـن  عـدد  انهـارت  وقـد  نـيء،  بيـض 
سـوريا والعـراق وليبيـا واليمـن... مصيـر الرئيـس السـوري، 

بالنسـبة إلسـرائيل”. ثانويـة  األسـد، مسـألة  بشـار 

بنياميــن نتنياهو 

رئيس الوزراء اإلســرائيلي
8 حزيران 2016

إنشـاء  يتضمـن  روسـيا  لـدى  تصـور  هنـاك  يكـون  “ربمـا 
حكومـة وحـدة وطنيـة، واإلبقـاء علـى النظام، بـل وحتى 
السـماح لألسـد بالترشـح مـرة أخـرى للرئاسـة وهـذا أبعـد ما 

يكـون عـن الحـد األدنـى للعمليـة السياسـية”.

أنس العبدة

رئيس االئتالف الوطني السوري
10 حزيــران 2016

وأن  بعضنـا،  يـأكل  أن  أراد  بعضنـا  أن  التاريـخ  سيسـجل   “
بعضنـا أراد أن يتربـع علـى عـرش مـن الوهـم علـى دمـاء 

والمجاهديـن” الجهـاد  باسـم  بعضنـا 

أحمد محمد نجيب

رئيس الهيئة القضائية في حركة 
“أحرار الشام”
8 حزيران 2016

“نسـعى أال نكـون المتحدثيـن الصحفييـن باسـم السـوريين 
والـروس، لكننـا سـجلنا تقدمهـم نحـو الرقـة مـن االتجاهيـن 
الجنوبـي والغربـي... نؤيـد جميـع األعمال التـي من الممكن 
أن تمارس ضغًطا على داعش، لكننا ال نقوم حاليا بتنسيق 

عملياتنـا مـع هذه القـوات”.

العقيد كريستوفر هارفير

المتحدث الرسمي باسم القوات 
األمريكية في سوريا والعراق
9 حزيــران  2016

“الحـرب علـى تنظيم داعـش متواصلة، وتم تحقيق تقدم 
ستسـتغرق  أنهـا  إال  التنظيـم،  محاربـة  فـي  األرض  علـى 
طويـاًل، وقـد ال يكـون طـرد داعـش مـن الموصـل والرقـة 
بـاراك  األمريكـي،  الرئيـس  واليـة  انتهـاء  قبـل  ممكًنـا 

الجـاري”. العـام  نهايـة  أوبامـا، 

سوزان رايس

مستشارة األمن القومي األمريكي 
في البيت األبيض
10 حزيران 2016

االقتصـاد  فإرهـاب  مسـتمرة،  اإلرهـاب  ضـد  “الحـرب 
والمفخخـات والمجـازر والقذائـف واحـد، لذلـك سنسـتمر 
فـي حربنـا ضـد اإلرهـاب ليـس ألننـا نهـوى الحـروب، فهـم 
مـن فـرض الحـرب علينـا، لكـن سـفك الدمـاء لـن ينتهـي 
حتـى نقتلـع اإلرهـاب مـن جـذوره أينمـا وجد ومهمـا ألبس 

أقنعـة”. مـن 

بشار األسد

رئيس النظام السوري
7 حزيران 2016

صورة أرشيفية لمقاتلين من "وحدات حماية الشعب" الكردية - )انترنت(

لم يبَق أي منفٍذ للمدنيين أو مقاتلي تنظيم "الدولة اإلسالمية" للخروج من منبج، فالمدينة غدت محاصرة 
من جهاتها األربع، بعد عشرة أيام على المعارك في محيطها، تسببت بمقتل العشرات من مقاتلي التنظيم 

والقوى المهاجمة، كما سقط ضحايا بين األهالي بفعل الغارات الجوية ونزح اآلالف عن المدينة.

وفييام يي خميس معلومات ال يعرفهيا كثريون عن املدينية الواقعة 

حلب: محافظة  رشق 

1. ثياين أكيرب ميدن املحافظة بعيد مدينة حليب، إذ تبلغ مسياحتها 

نحيو ألفيي هكتار، وبلغ عدد سيكانها عيام 2010 حيوايل 150 ألف 

. نسمة

2. أعدهيا الروميان مقصيًدا دينًييا ومحًجا للسيكان املحليين، قبل 

امليياد، واحتضنيت اآللهية “آثيار غاتيس” السيورية، وأطليق عليها 

مسيترشقون لقيب “فاتييكان الرشق”.

3. افتتحهيا أبيو عبيدة بن الجيراح صلًحا عيام 16 للهجيرة، وأتبعت 

مبدينية قنرسين )العييس حالًيا( جنيوب حلب.

4. أوج املدينية كان يف زمين الحمدانين، حيث اقرنت باسيم أمريها 

أبيو فيراس الحميداين، اليذي جعيل منهيا حيارضة إىل أن احتلهيا 

الصليبييون عيام 1110 مييادي وأرسوا أمريها.

5. تقيرن املدينية أيًضيا بشياعرين وليدا فيهيا، أحدهام يعتيرب أبرز 

شيعراء العرص العبيايس، وهيو الوليد بن عبييد بن يحييى التنوخي 

الطيايئ )البحيري(، والشياعر السيوري الراحل عمر أبو ريشية.

خمس معلومات
 ال تعرفها عن مدينة منبج
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"المستنقع السوري" يستقطب دول مجلس األمن.. 
والهدف: تنظيم "الدولة"

عنب بلدي - خاص 

خال السـنوات الخمـس املاضيـة امتنعت القـوات األجنبية 

عـن الدخـول إىل األرايض السـورية، رغم معرفـة حكومات 

هـذه الـدول بتمـدد املجموعـات "الجهادية" وعى رأسـها 

تنظيـم "الدولـة"، وكانـت حجتهـا بأنهـا تريد دعـم قوات 

سـوريّة عـى األرض تأخـذ عـى عاتقهـا مقارعـة التنظيم 

ومـن يتعـاون معـه ويسـانده، لكنهـا وجـدت نفسـها مع 

مـرور الوقـت بحاجـة ألن تدفـع بقـوات إىل األرض لتقديم 

العـون بـرًا وجًوا سـواء لصالـح النظـام السـوري املدعوم 

من روسـيا وإيـران، أو لصالح قوات "سـوريا الدميقراطية" 

حليـف واشـنطن األبرز يف الشـامل السـوري. 

وتجـد حكومات هذه الـدول بالتمركز عـى األرض فرصة 

لتحجيـم تنظيـم "الدولـة"، يف وقت يخوض فيـه معارك 

عى جبهـات طويلة بدًءا مـن الفلوجة يف العـراق وصواًل 

إىل مدينة منبـج رشق حلب. 

فالواليـات املتحـدة األمريكيـة، التـي تقـود تحالًفـا دوليًا 

ضـد تنظيـم "الدولـة" منـذ آذار 2014، تجـد أن دعـم 

الوحـدات العسـكرية عى األرض هـو الحل األمثـل لقتال 

التنظيـم، لكـن هـذه الرؤيـة اقرنـت بوجـود عسـكري 

أمريـي عـى األرض يقـّدر بنحـو 400 عسـكري مـن 

املستشـارين والقـوات الخاصـة.

اإلنكليز يدعمون جيش "سوريا الجديد" 
امتنعـت بريطانيا عـن الزج بنفسـها وبقواتها يف الرصاع 

السـوري عـى األرض، واكتفـت بالدعـم اإلنسـاين وعقد 

املؤمترات للـدول املانحة للسـورين، لكنهـا باتت اآلن يف 

وضـع املدافـع عن قـوات "جيش سـوريا الجديـد"، وهو 

املكـون الجديـد التابـع لجبهـة األصالـة والتنميـة والذي 

يسـيطر عى معـرب التنف مع العـراق، حيث تقـدم قوات 

جويـة بريطانيـة الدعم لهـذا الجيش ضـد التنظيم.

وذكـرت صحيفـة التاميـز الربيطانية أن قادة عسـكرين 

مـن القـوات الخاصـة يقاتلون عـى الجبهـة األمامية يف 

سـوريا دفاًعا عـن "جيش سـوريا الجديـد"، من هجامت 

يوميـة لتنظيـم "الدولة".

وتشـكل هذه املعطيـات الدليل األول عى انخـراط مبارش 

للقـوات الربيطانيـة يف الحرب عـى األرايض السـورية، 

بعدمـا كانـت تكتفي بتدريـب الجيش الحـر يف األردن. 

الربيطانيـة  الخاصـة  القـوات  فـإن  الصحيفـة  وبحسـب 

املتمركزة يف األردن تعرب دوريًا إىل سـوريا ملسـاعدة الجيش 

السـوري الجديـد يف قرية التنـف يف جنوب رشق سـوريا.

وأشـارت إىل أن نـر القـوات الخاصة الربيطانيـة، خافًا 

للقـوات النظامية، ال يحتاج إىل موافقـة الربملان الربيطاين.

وحدات فرنسية لتقديم المشورة لـ "سوريا 
الديمقراطية" 

للمـرة األوىل تعـرف فرنسـا بانخراطهـا بشـكل مبارش 

يف الـرصاع السـوري عـى األرض، بعدمـا أعلنـت عـن 

نيتهـا نر عنارص مـن القـوات الخاصة لتقديم املشـورة 

الدميقراطية". "سـوريا  لقـوات 

وقـال مصـدر مقـرب مـن وزيـر الدفـاع الفرنـي، إن 

"هجـوم منبـج كان مدعوًمـا بشـكل واضـح مـن بعض 

الـدول بينها فرنسـا.. الدعم هو نفسـه بتقديم املشـورة".

وكان وزيـر الدفـاع الفرنـي جان ايـف لودريـان أملح يف 

وقت سـابق إىل وجود جنود فرنسـين مع جنـود أمريكين 

إىل جانـب قوات سـوريا الدميقراطيـة يف محيط منبج.  

الروس يحشدون مع األسد ضد "داعش"
بعـد أن خـاض النظـام السـوري حـرب اسـتنزاف ضـد 

املعارضـة طيلـة السـنوات الخمس املاضيـة، مل يعد يقوى 

عـى مواجهـة أعدائـه، بالتوازي مـع رغبـة الكرملن يف 

الحفـاظ عـى مـا تبقـى مـن النظـام مـن أجـل ضـامن 

مصالـح روسـيا يف املنطقـة.

لذلك أعلنت موسـكو العضـو الدائم العضويـة يف مجلس 

األمـن عـن تدخلهـا علًنـا إىل جانـب النظـام السـوري، 

وشـنت رضبـات جويـة عـى مناطـق املعارضـة املعتدلة 

وألحقـت خسـائر فادحـة باملناطـق املدنيـة بحجة رضب 

"اإلرهابيـن"، يف وقـت امتنعـت فيـه عـن رضب تنظيم 

األساسـية. "الدولـة" يف معاقله 

وسـاهم الدعـم الـرويس للنظـام، إىل جانب امليليشـيات 

العراقيـة واإليرانيـة واألفغانيـة، يف تحقيق مكاسـب عى 

األرض كان آخرهـا السـيطرة عـى تدمر والتقـدم باتجاه 

مدينـة الطبقـة يف الرقة. 

الصين.. على خط الصراع 
بقيـت الصـن وطيلة السـنوات الخمـس املاضيـة تراقب 

الوضـع السـوري وتدعـو لحـل سـيايس يـريض جميـع 

األطـراف، إال أنهـا باتـت تشـعر بـرورة الحاجـة للعب 

دور مـا يحفـظ مصالحهـا يف سـوريا واملنطقـة عموًما، 

فأعلنـت بكن عـن تعين أول مبعـوث خاص لهـا لألزمة 

السورية.

إن  الخارجيـة،  باسـم وزارة  املتحـدث  وقـال هونـغ يل، 

"املبعـوث الخـاص الجديـد لدى سـوريا هو شـيه شـياو 

يـان، وكان يف اآلونـة األخرة سـفر الصن لـدى إثيوبيا 

اإلفريقي". واالتحـاد 

وتابـع أن الصـن تدعـم جهود الوسـاطة التي يقـوم بها 

سـتيفان دي ميسـتورا، مبعوث األمم املتحدة إىل سـوريا، 

وأنهـا قدمت مسـاعدات إنسـانية للمنطقة. 

ويـرى محللون أن الوجـود األجنبي عى األرض السـورية، 

إمنـا يـؤرش إىل ارتفاع مسـتوى التهديد الذي تستشـعر به 

هـذه الدول مـن تنظيـم "الدولـة" واملجموعـات الجهادية 

األخـرى، وخشـيًة مـن عـودة آالف املقاتلـن األجانـب إىل 

بلدانهـم األم يف أوروبـا، مـا يرفـع التكهنات مـن إمكانية 

شـن هجـامت "إرهابيـة" يف تلـك البلدان كـام حصل يف 

هجـامت باريـس وبعدهـا بروكسـل مطلع هـذا العام. 

لكنهـم يجمعـون عـى أن التنظيم ليـس يف أفضل حاالته 

فقـد تقلصـت مداخيلـه املاليـة بشـكل كبـر، وسـاهمت 

الحملـة العسـكرية الدوليـة ضـده يف تقليـص املسـاحة 

التـي يسـيطر عليهـا يف سـوريا والعـراق بنسـبة 20% 

و%40 عـى التـوايل.

وبلغـت الحملـة الدوليـة السـتعادة املـدن الرئيسـية مـن 

التنظيـم أوجهـا يف سـوريا والعـراق، لكنهـا تبقـى دون 

جـدوى يف سـوريا مـا مل تجـد حًا للـرصاع الـذي كان 

املشـكلة. أس  األسـد  وبقـي  مفرزاتـه،  أحـد  التنظيـم 

أخبار سوريا

رغم تأكيدها على عدم التورط في "المستنقع السوري" الذي باتت تتحكم به أطراف إقليمية ودولية، إال أن تقاطع المصالح والرغبة في لعب دور ما 
على األرض ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" حّفز أعضاء مجلس األمن الكبار )أمريكا، فرنسا، بريطانيا( ومعهم روسيا، على التوجه إلى سوريا وملء أجوائها 

بالطائرات وكذلك أرضها بالقوات البرية الداعمة للحلفاء السوريين.

تصنيف شهداء اليرموك "إرهابًيا"
يفتح أجواء المنطقة الجنوبية لطيران "التحالف"

محمد قطيفان - درعا 

أعلنـت وزارة الخارجيـة األمريكيـة بشـكل 

مفاجـئ، الخميس 9 حزيـران، إدراج "لواء 

شـهداء الرمـوك" عـى قامئـة املنظـامت 

اإلرهابية.

القـرار يعتـرب األول من نوعـه يف الجنوب 

الفصائـل  إحـدى  بتصنيـف  السـوري 

إرهابيـة،  كمنظمـة  جغرافيًـا  املسـتقلة 

كـام يعتـرب غريبًـا يف طبيعتـه وتوقيتـه، 

خاصـة بعـد إعـان اللـواء عن حل نفسـه 

واالندمـاج تحـت مسـمى "جيـش خالد بن 

الوليـد" مـع عـدد مـن الفصائـل األخرى، 

أبرزهـا "حركـة املثنـى اإلسـامية"، وبعد 

مـرور أكـر مـن شـهرين ونصـف عـى 

معـارك واسـعة تخوضهـا فصائـل الجبهة 

الجنوبيـة وجبهـة النـرصة ضـد اللـواء.

هـذا القرار بـكل ما يحمله مـن “غموض”، 

وفـق ما يقولـه مراقبـون للوضـع امليداين 

حـوض  منطقـة  يضـع  الجنـوب،  يف 

الرمـوك أمـام مسـتقبل مجهـول ترقـب 

قبـل  واألهليـة  املدنيـة  األوسـاط  فيـه 

املقبلـة. األيـام  العسـكرية مـا سـتحمله 

العقوبات المعلنة معدومة التأثير
وزارة  قبـل  مـن  املعلـن  البيـان  أن  رغـم 

الخارجيـة األمريكيـة أورد رسًدا للعقوبات 

املفروضـة عى اللـواء، من تجميـد لألموال 

لكنـه  معـه،  التعامـل  وحظـر  واألصـول 

يعتـرب أشـبه بحرب عـى ورق، عـى اعتبار 

أن اللـواء ال ميلـك أي ممتلـكات يف مناطق 

أي  ميلـك  وال  املتحـدة،  الواليـات  نفـوذ 

عاقـات، معلنـًة عى األقل، مع شـخصيات 

أمريـكا. يف 

لكـن تبقـى العقوبـات غـر املعلنـة هـي 

األهـم يف الوقت الراهـن، إذ ينظر مراقبون 

إىل أن اإلعـان ميهـد لبـدء دخـول طران 

التحالف الـدويل، بقيادة الواليـات املتحدة، 

بذريعـة  الرمـوك  حـوض  أجـواء  إىل 

مكافحـة "اللـواء اإلرهـايب"، فهـل تتنظر 

املنطقـة طائـرات دون طيار أو قـوات برية 

خاصة؟ وعمليـات 

الطريق سالك نحو "البيعة"
عمـر"،  "أبـو  إىل  تحدثـت  بلـدي  عنـب 

اإلخباريـة"،  يرمـوك  "وكالـة  مراسـل 

املقربـة من "شـهداء الرمـوك"، واعترب أن 

هـذا اإلعـان يـأيت يف سـياق طبيعـي مع 

التقـارب الكبـر الـذي حصـل بـن اللواء 

وأوضـح  اإلسـامية"،  "الدولـة  وتنظيـم 

"عـى اعتبـار أن الدولـة اإلسـامية عـى 

قامئـة اإلرهـاب فمـن الطبيعـي أن يكـون 

أقـرب  اليـوم  فالطرفـان  كذلـك،  اللـواء 

لبعضهـام مـن أي وقـت آخـر".

وبحسـب "أبـو عمـر" فـإن هـذا التقارب 

بالفكر ورمبا بالتنظيم وأخـرًا بالعقوبات، 

قـد ميهد إلعـان رسـمي قريب جـًدا يعلن 

فيـه "جيـش خالـد بـن الوليـد" مبايعـة 

تنظيـم "الدولـة" بشـكل رسـمي، وأضاف 

"مل يعـد هنـاك أي مـربر لعـدم مبايعـة 

الجيـش لتنظيـم الدولـة، أو إعـان البيعـة 

بحـال وجودهـا".

األهالي يترقبون 
قـد تحمل هـذه العقوبـات تغّرًا عسـكريًا 

يتمثـل يف دخـول طران التحالـف الدويل 

إىل سـاحة املعركـة، وهـو مـا قـد يضـع 

حـوض الرمـوك بالكامـل أمـام معطيات 

جديـدة، قـد تطـال حيـاة األهـايل بشـكل 

مبـارش، فأهـايل حـوض الرمـوك الذيـن 

عـى  كامـل  حصـار  تحـت  يرزحـون 

املنطقـة منـذ أشـهر ويعانـون مـن تبعات 

املعـارك باإلضافـة لتبعات الحياة املعيشـية 

هديـر  تحـت  الحيـاة  ورمبـا  والخدميـة، 

الطائـرات الحربيـة قريبًـا.

عنـب بلـدي اسـتطلعت أراء مواطنـن من 

)فضـل  أحدهـم  وأبـدى  الشـجرة،  بلـدة 

عـدم ذكـر اسـمه( تخوفـه مـن املجهـول 

القـادم، وقـال "رمبا لـن يغر هـذا القرار 

غرهـا،  وال  الطائـرات  تـأيت  ولـن  شـيئًا 

ولكـن رمبـا يغر ونسـتفيق عـى أصوات 

الطائـرات غـًدا".

سـيد  الرقـب  يبـدو  املواطـن  وبحسـب 

مـن  التخـوف  ولكـن  حاليًـا،  املوقـف 

"سـمعة  موضًحـا  أكـرب،  الطائـرات 

طائـرات التحالـف ستسـبقها إىل املنطقة، 

سـمعنا عـن مجازرهـم يف الرقـة وريـف 

حلـب ومختلـف مناطـق سـيطرة تنظيـم 

الدولـة".

ولفـت املواطـن إىل أن املنطقـة تعـاين من 

انعدام املسـاعدات اإلنسـانية بشـكل كامل، 

حيث يحظر دخول أي مـن الهيئات اإلغاثية 

والطبيـة عى عكس باقـي مناطق محافظة 

درعـا، وأضاف "مـع هذه العقوبـات فقدنا 

أي أمـٍل يف عـودة الهيئات اإلغاثيـة للعمل، 

عمليـات  العقوبـات  تطـال  أن  ونخـى 

تحويـل األمـوال من خـارج املنطقـة والتي 

تشـكل آخـر متنفٍس للفقـراء هنـا"، ليبقى 

الغمـوض يلـّف مسـتقبل حـوض الرموك 

املقبلة. الفـرة  يف 

قـد يعنـي دخـول طائـرات التحالـف إىل 

سـاحة املعركـة "تحواًل كبرًا" يف سـرها، 

وقد تشـهد انسـحاب "جبهة النـرصة" من 

املعركـة عـى غـرار مـا حصـل يف ريـف 

حلب الشـاميل إبـان االنسـحاب الكامل لـ 

"النـرصة" من نقـاط املواجهة ضـد تنظيم 

"الدولـة" تحـت ضغـوط مـن عـدد مـن 

مشـايخ ومنظـري تنظيـم القاعـدة، الذين 

أصـدروا فتـاوى تحـرم القتـال بالتعـاون 

التحالـف  "طائـرات  أسـموها  مـا  مـع 

الصليبـي".

الجويـة  الغـارات  دائـرة  تتوسـع  ورمبـا 

لتسـتهدف جبهـة النـرصة املصنفـة كذلك 

اإلرهابيـة،  للمنظـامت  القامئـة  ذات  عـى 

كـام سـبق وحصـل يف مناطـق مختلفـة 

مـن إدلـب، وهـو مـا قـد يضـع املنطقـة 

الجنوبيـة عـى خارطـة تحالفـات جديدة 

وخارطـة سـيطرة جديدة قد تكـون "جبهة 

النـرصة" الحجـر املتحـرك فيهـا.

عناصر من لواء 
شهداء اليرموك 
في ريف درعا 
الغربي
)فيس بوك(
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300 ألف نازح يفترشون ريف حلب الشمالي..
وال مجيب لنداءاتهم

ليان الحلبي - عنب بلدي  

الدميقراطيـة"  "سـوريا  هجـوم  ورافـق 

هجـوٌم مامثـٌل لقـوات األسـد عـى الريف 

الشـاميل، مطلـع شـباط املـايض، دعمـه 

عـن  أسـفر  مكثـف جـًدا،  قصـف رويس 

نـزوح مئـات العائات مـن بلـدات عندان، 

الخـان،  معرسـتة  بيانـون،  حريتـان، 

مديريـة  اضطـر  مـا  وحيـان،  حردتنـن، 

الدفـاع املـدين يف محافظـة حلـب الحـرة 

إلصـدار بيـان يف السـادس مـن شـباط، 

لحلـب  الشـاميل  الريـف  فيـه  تعلـن 

بالكامـل. "منكوبًـا" 

وبـدأت حركـة النـزوح الثانيـة مـن مدينة 

أيـار  مـن   27 يف  حولهـا،  ومـا  مـارع 

املايض، جـراء تقـدم تنظيـم "الدولة" يف 

الريـف الشـاميل، وسـيطرته عـى قـرى 

كلجربيـن وكفـر كلبـن وبريشـا وغرها، 

مـا تسـبب بعـزل مدينة مـارع عـن اعزاز، 

وحصارهـا.

كـام تعـرض الريف الشـاميل لهجـوم من 

قبـل تنظيـم "الدولة"، يف نيسـان املايض، 

أدى إىل سـيطرة التنظيـم عى قـرى حور 

كلـس وبريغـدة ومخيامت إكـدة والحرمن 

وقـام  املـايض،  نيسـان   14 وغرهـا، يف 

التنظيـم بإشـعال الحرائـق يف املخيـامت، 

الحـر  الجيـش  أن تسـتعيد فصائـل  قبـل 

السـيطرة عليهـا مجـدًدا خال سـاعات.

عـرات  بنـزوح  تسـبب  الهجـوم  هـذا 

والقـرى  املخيـامت  سـكان  مـن  اآلالف 

باتجـاه املخيـامت املجـاورة لباب السـامة 

نـزار  سـؤال  وعنـد  الزراعيـة،  واألرايض 

نجـار، نائـب مديـر مخيم بـاب السـامة، 

هـذه  أهـايل  عـودة  عـدم  سـبب  عـن 

املخيـامت إليهـا عقـب اسـرجاع الجيـش 

الحـر لهـا، قال "صـار عند النـاس تخوف 

مـن العـودة مبارشة، كـام هو حـال أهايل 

مخيـم إكـدة واملقاومـة مثـًا، يف حن عاد 

البعـض اآلخر، خاصـة من مل يجـد مأوى، 

ففضـل العـودة واملخاطـرة عـى أن ميكث 

العـراء". يف 

بينـام توصـد الحكومـة الركيـة رشيطها 

الحدودي أمـام الراغبن بدخـول أراضيها، 

األمـر الـذي دعـا منظمـة العفـو الدوليـة 

بفتـح  للمطالبـة  حقوقيـة  ومؤسسـات 

الحـدود أمـام الهاربـن مـن املعـارك.

“ما في بيت"
الثـورة  لقـوى  اإلعامـي  املكتـب  وأطلـق 

السـورية حملـة بعنـوان “مـا يف بيـت"، 

النازحـن  عـى  الضـوء  تسـليط  بهـدف 

االنتبـاه  وجـذب  السـوري،  الداخـل  يف 

العـريب والـدويل ملعاناة السـورين، الذين 

تركـوا منازلهم بسـبب القصـف املتواصل، 

تفتقـر  مخيـامت  يف  للعيـش  وانتقلـوا 

الحيـاة. مقومـات  ألبسـط 

املكتـب  عضـو  حدبـة،  ألسـامة  ووفًقـا 

فـإن  السـورية،  الثـورة  لقـوى  اإلعامـي 

اختيـار اسـم “ما يف بيت"، جاء "تجسـيًدا 

ألوضـاع السـورين، الذيـن أصبحـوا بـا 

وطـن وال مـأوى، بسـبب األسـد وحلفائه، 

إىل  الفتًـا  وإيـران"،  وروسـيا  وداعـش، 

الفضائيـة  القنـوات  مـن  العديـد  تفاعـل 

والشـبكات اإلعاميـة الثورية مـع الحملة.

النازحـن يف  وأشـار حدبـة إىل أن عـدد 

جميـع أنحـاء الداخـل السـوري بلغ سـتة 

مايـن و600 ألـف نـازح، فيام بلـغ عدد 

نازحـي ريـف حلب الشـاميل يف األشـهر 

بحسـب  نـازح،  ألـف   148,216 األخـرة 

إحصائيـات الحملـة.

حدبـة اسـتنكر اإلهـامل الكبـر لنازحـي 

املنظـامت  قبـل  مـن  السـوري  الداخـل 

مقارنـة  اإلعاميـة،  والشـبكات  اإلغاثيـة 

وأضـاف  سـوريا،  خـارج  بالنازحـن 

خـارج  املخيـامت  غالبيـة  يف  "الوضـع 

سـوريا جيـد، رمبـا هنـاك بعض املشـاكل 

يف مخيـامت لبنـان، لكنهـا مع ذلـك تبقى 

أفضـل مـن أوضـاع مثياتهـا يف الداخل، 

حيـث ال أمـان وال كهربـاء وال وجود ملعظم 

الحيـاة". مقومـات 

أوضاع مأساوية في المخيمات
 ويصـف نـزار نجـار، نائـب مديـر مخيم 

بـاب السـامة، حـال املخيـامت الرئيسـية 

يف الريـف الشـاميل، باملـردي وال سـيام 

والـرصف  وامليـاه  الكهربـاء  أوضـاع 

الصحي، مشـرًا إىل أن بعضهـا يتألف من 

"كارفانـات" كمخيـم سـجو والريـان، يف 

حـن مايـزال البعـض اآلخـر يقترص عى 

فقط. الخيـام 

 ويضيـف "أسـوأ املخيـامت الرئيسـية هو 

باب السـامة لِقدمه، فعمره ثاث سـنوات، 

الطقـس،  أتلفـت بفعـل تبـدالت  وخيامـه 

مـا  والـربد،  الحـر  مـن  تقـي  تعـد  ومل 

اضطر النـاس لجلـب العـوازل والحرامات 

وتعليقهـا لتأمـن الوقايـة".

الوضع يف املخيامت العشـوائية مأسـاوي، 

فهي تفتقر لـكل يشء، مـن الكهرباء واملاء 

والرصف الصحـي واإلغاثة والخيـام، وفًقا 

بضعـة  لـكل  "أحـروا  ويؤكّـد  لنجـار، 

خيـام مراحيـض ميدانيـة، وهنـاك نقـص 

كبـر بالخيام جعـل الناس تلجـأ للعوازل، 

أمـا الكهرباء وامليـاه فشـبه معدومة".

منظـامت  عـدة  أن  إىل  نجـار  ويشـر 

علّقـت أعاملهـا بشـكل "مؤقـت"، بسـبب 

الريـف  يف  املتدهـورة  األمنيـة  األوضـاع 

بـا  وأطبـاء  ميديـكال  منهـا  الشـاميل، 

حدود ومريس، "ناشـدنا جميـع املنظامت 

النازحـن  احتياجـات  لتأمـن  اإلغاثيـة 

خاصـة الخيـام واالسـفنجات والحرامـات، 

أي أبسـط مـا يحتاجه النـازح يف املخيامت 

العشـوائية، ولكـن ال اسـتجابة، أو أحيانًـا 

اسـتجابة بطيئـة جـًدا".

النازحـن  إيـواء  إىل  اإلدارة  واضطـرت 

ذوي  أو  املصابـن  أو  املـرىض  الجـدد 

املسـاجد  داخـل  الخاصـة،  االحتياجـات 

وروضـات األطفـال واألقسـام اإلدارية يف 

املخيـامت الرئيسـية، "ال ميكـن تركهم يف 

العـراء بسـبب ظروفهم الصحيـة، وقد أدى 

هـذا اإلجـراء إىل تعطيـل أغلـب الروضات 

واملسـاجد عـن العمـل"، يوضـح نجـار.

30 ألف طالب دون تعليم
النـزوح،  مخيـامت  يف  التعليـم  عـن  أمـا 

يف  مقبـواًل  يُعـد  أنـه  إىل  نجـار  فأشـار 

يف  معـدوم  وشـبه  الرئيسـية،  املخيـامت 

املخيـامت العشـوائية، ألنها نشـأت أساًسـا 

يف العراء وتحت أشـجار الزيتـون، وتفتقر 

واإلمكانيـات. املقومـات  جميـع  إىل 

وأفــاد حدبــة بوجــود حــوايل 50 مدرســة 

ــب  ــاميل، بحس ــف الش ــامت الري يف مخي

ــن  ــارة ع ــي عب ــة، وه ــات الحمل إحصائي

فيهــا  يــدرس  و"كارفانــات"،  خيــام 

حــوايل 9.051 طالبًــا، و10.075 طالبــة، 

ــل  ــف طف ــوايل 30 أل ــى ح ــن يبق يف ح

ــم  ــمح له ــم، إذ ال تس ــدون تعلي ــاب ب وش

ــك. ــات بذل ــروف واإلمكاني الظ

ــن  ــر" م ــش الح ــل "الجي ــت فصائ متكن

فــك الحصــار عــن مدينــة مــارع يف 

ــد  ــاري، بع ــران الج ــن حزي ــن م الثام

ــرى  ــدة ق ــى ع ــيطرة ع ــتعادة الس اس

ــن  ــا كفركلب ــاميل، منه ــف الش يف الري

إثــر  وغرهــا،  وصنــدف  وكلجربيــن 

انســحاب تنظيــم "الدولــة" منهــا.

التطــور األخــر بعــث األمــل بعــودة 

ومــا  مــارع  مدينــة  مــن  النازحــن 

ــار "اآلن  ــول نج ــم، يق ــا إىل بيوته حوله

ــن  ــا ب ــرى م ــن الق ــش م ــحبت داع انس

ــوم  ــامة، ويق ــاب الس ــم ب ــارع ومخي م

ــة  ــة إلزال ــيط املنطق ــر بتمش ــش الح الجي

األلغــام والعبــوات الناســفة التــي خلفهــا 

التنظيــم، لــذا ال نتوقــع عــودة آنيــة 

عودتهــم  نتوقــع  ولكننــا  للنازحــن، 

ــام". ــرة أي ــبوع أو ع ــال أس خ

أم نازحة تحمل 
ابنها بجانب خيمة 
على الحدود 
السورية التركية 
قرب مدينة اعزاز
11 شباط 2016
)األناضول(

واقع مرير يعيشه النازحون في المخيمات داخل سوريا، خاصة في شمالها، في ظل تدفق عشرات اآلالف منهم في األشهر األخيرة، وتكدسهم عند المعابر 
الحدودية مع تركيا ومخيماتها وعرائها. حملتا نزوح رئيسيتان شهدهما ريف حلب الشمالي منذ مطلع العام الحالي، تزامنت األولى مع هجوم قوات "سوريا 

الديمقراطية"، مدعومًة بغطاء جوي روسي، على بلدات وقرى ريف حلب الشمالي، سيطرت خاللها على عدة قرى منها منغ، عين الدقنة، كفرنايا، ثم تل 
رفعت في 15 شباط الماضي، ما تسبب بحركة نزوح كبيرة ألهالي هذه البلدات.

يضييم الرشيييط الشيياميل الحييدودي مييع تركيييا تسييعة مخيييامت 

رئيسييية، منهييا مخيييم بيياب السييامة، سييجو، الريييان، الشييهداء، 

إكييدة، املقاوميية، وغريهييا، ويبلييغ عييدد النازحيين فيهييا قرابيية 80 

ألييف نييازح، وفًقييا لنييزار نجييار، نائييب مدييير مخيييم بيياب السييامة.

أمييا املخيييامت العشييوائية، فهييي متتييد عييى أراٍض زراعييية ميين جبييل 

برصايييا املطييل عييى عفرييين والجانييب الييريك، وباتجيياه مخيييم بيياب 

السييامة، بعمييق حييوايل كيلومرييين بيين املخيييم واعييزاز، وصييواًل 

إىل مخيييم إكييدة.

النييزوح األخريتيين توزعتييا يف هييذه  وأفيياد نجييار أن حملتييي 

املسيياحات، مشييريًا إىل صعوبيية إحصيياء عييدد النازحيين املوجودييين 

هنيياك بدقيية، لكيين األعييداد تتجيياوز الييي 300 ألييف نييازح.
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إتالف لوثائق األهالي وتفكيك المعامل وبيعها

تنظيم "الدولة" ُيعّري األحياء الخاضعة لسيطرته 
في دير الزور

سيرين عبد النور - دير الزور  

"حزينـة وخاليـة"، يصـف الناشـط عـي 

بعـد  مدينتـه  الـزور،  ديـر  مـن  السـعيد 

ثاث سـنوات من سـيطرة تنظيـم "الدولة 

اإلسـامية" عـى أكـر مـن عـرة أحيـاء 

املدنيـن  عـدد  تناقـص  بينـام  داخلهـا، 

ليركـز  كبـر،  بشـكل  فيهـا  القاطنـن 

وجودهـم يف حيـن اثنـن هـام: الشـيخ 

. والحميديـة  ياسـن 

ورغـم أن أغلـب األهـايل يعيشـون ظروفًا 

سـيئة يف ظـل انقطـاع الكهربـاء، داخـل 

أبنية مدمرة تتجول يف شـوارعها سـيارات 

التنظيـم وتتغلغـل بينهـا منـازل ومقـرات 

األهـم  التفصيـل  ليـس  أنـه  إال  عنـارصه، 

يف نظـر السـعيد الـذي يـرى أن املدينـة 

"رسقت وصلبـت وأحرقت خال السـنوات 

املاضيـة وهـذا هـو األكـر إياًما”.

إتالف وثائق الموظفين 
مل تسـلم األوراق الشـخصية ملوظفي املدينة 

مـن قبضـة التنظيـم، الـذي أتلـف كل مـا 

يثبـت عملهـم وسـنوات خدمتهم، بحسـب 

السـعيد، وقال لعنـب بلدي إن ذلك تسـبب 

، وحـرم قسـاًم  مبشـكات يف وظائفهـم 

منهـم مـن رواتبـه وتعويضاتـه، مضيًفـا 

"أعـداد كبـرة مـن الوثائـق أحرقـت عى 

يـد عنـارص التنظيم بعـد اسـتيائهم عى 

األحيـاء يف ديـر الـزور، عـى اعتبـار أن 

%90مـن الدوائـر العامـة تركـز فيها" .

"طلعنـا بهدومنـا"، تقـول عبـر الحميد، 

الجبيلـة،  حـي  يف  تسـكن  كانـت  التـي 

وخرجت مـن منزلها يف متـوز 2012، إىل 

مدينـة املياديـن، ومل تتمكـن مـن العـودة 

إىل حيهـا حتـى اليـوم، مشـرًة إىل أنهـا 

عانـت يف اسـتخراج وثائـق جديـدة تثبت 

وعملهـا. شـخصيتها 

الحميـد أوضحت لعنب بلـدي أن "العاملن 

الذين فقـدت وثائقهم كانـوا مضطرين إىل 

إجـراء معامات معقدة قد تسـتلزم السـفر 

نسـخ  للحصـول عـى  أخـرى،  مـدن  إىل 

مـن وثائقهـم الجامعيـة أو أوراق تخـص 

وظائفهم".

وبحسـب بعـض األهـايل الذيـن تحدثـت 

إليهـم عنـب بلـدي، فـإن تهريـب الوثائق 

األصليـة )مـن ضمنهـا أضابـر املوظفن، 

وامللفـات القضائيـة واملاليـة( مـن املناطق 

الخارجـة عـن سـيطرة النظـام كان يكلف 

خمسـة آالف لـرة سـورية وقتهـا، يف ظل 

غياب قـدرة الدوائر يف املناطـق "املحررة" 

اسـتخراج أي وثيقـة رسـمية .

اسـتمرت عمليـات تهريـب وبيـع الوثائـق 

مـن قبـل بعض السـامرسة حتـى منتصف 

عـام 2013، وهـو تاريـخ دخـول التنظيم 

كافـة  عـى  يـده  وضـع  إذ  األحيـاء،  إىل 

مـن  فيهـا  مـا  وأتلـف  العامـة،  الدوائـر 

وثائـق كـام يصـف الشـاب عمـر، أحد من 

عايـش تلـك الفـرة، مردفًـا "رغـم العبث 

منهـا  جـزء  وتلـف  الوثائـق  مبحتويـات 

نتيجـة القصف والرقـة واإلهـامل، إال أن 

الجـزء األكـرب كان بحالـة جيـدة قبـل أن 

يتلفـه عنـارص التنظيـم إمـا حرقًـا أو رميًا 

يف ميـاه الفـرات”.

"تدمير سيترك فجوات في 
معامالت األفراد"

"تدمر سـيرك أثره دون شـك عـى األيام 

القضـايئ  الشـقن  يف  وخاصـة  املقبلـة 

محمـد،  املحامـي  يـرح  كـام  واملـايل”، 

واعتـرب أنه "سـترك هـذه األوراق فجوات 

معامـات  يف  تجاوزهـا  الصعـب  مـن 

األفـراد".

الشـاب الـذي يعمـل يف دار القضـاء بدير 

الـزور، أوضـح لعنـب بلـدي أن "مايـن 

عليهـا  ترتـب  التـي  واألحـكام  الدعـاوى 

حقـوق واجبـات للنـاس دمرت بقلـب بارد 

بالنظـام  صلـة  أي  لهـا  يكـون  أن  ودون 

فهـي يشء خـاص باألفـراد"، مشـرًا إىل 

أن "الوئاثـق القضائيـة ووثائـق األحـوال 

الشـخصية دمـرت بشـكل شـبه كامـل".

التدمـر طـال، بحسـب األهـايل، امللفـات 

واملاليـة  البلديـة  مبـاين  يف  املوجـودة 

واملجمـع  الربيـة  ومجمـع  والنقابـات 

القضايئ، إضافـة إىل الكتـب والوثائق يف 

املركـز الثقـايف، وجميـع مـا كان موجوًدا 

داخـل املرافـق العامـة يف مناطق سـيطرة 

التنظيـم.

وتسـاءل الكثـر مـن األهـايل عـن سـبب 

عـدم اهتـامم السـلطات املحليـة والهيئات 

املنطقـة،  تحكـم  كانـت  التـي  الرعيـة 

بتلـك الوثائـق قبـل تعرضهـا للتلـف عقب 

دخـول التنظيـم، ومـن بينهـم أبـو بكـر، 

أحـد النازحـن من ديـر الـزور إىل حامة، 

أنـه  واعتـرب يف حديثـه إىل عنـب بلـدي 

"مل يكـن هنـاك هـدف واضـح أو منفعـة 

بينـة من سـجن الوثائـق فهـي ذات أهمية 

للمدنيـن وال تؤثـر عـى النظـام".

ومل يقتـرص تدمـر التنظيـم عـى الوثائق 

فحسـب بـل طـال كامـل البنيـة التحتيـة 

كثـرة  معامـل  ضمنهـا  ومـن  للمدينـة، 

التنظيـم وباعهـا، وفـق السـعيد،  فككهـا 

وقـال إن أبرزها معامل: السـكر، النسـيج، 

الـورق، محالـج القطن القدميـة والجديدة، 

مـن  أفرغـت  التـي  الحبـوب،  وصوامـع 

أن  السـعيد  وأوضـح  وبيعـت،  مخزونهـا 

محطـات  وحتـى  املنشـآت  مـن  "العديـد 

توليـد الكهربـاء ومصايف املـاء والحفارات 

واملـدارس  الصناعيـة  واملعاهـد  النفطيـة 

والكليـات، حتـى منـازل األهايل مل تسـلم 

مـن النهـب".

"مدينـة كاملـة ُجرّفت من سـكانها وبنيتها 

التحتيـة" عبـارة وصـف بهـا السـعيد مـا 

جـرى ويجـري يف تلـك األحيـاء، إال أنـه 

يـرى أنـه مـن املمكن البنـاء مـن جديد يف 

حـال خـروج التنظيـم منها.

طفل بين الدمار في حي الجبيلة بدير الزور 2013 
)عنب بلدي(

منطقة عين الزرقا في ريف إدلب الغربي - 9 حزيران 2016 
)عنب بلدي( نبع "عين الزرقة" بإدلب..

عشرات العائالت تخرج للتنزه يومًيا
طارق أبو زياد - إدلب

يقـع نبـع "عـن الزرقـة" أو “عـن الزرقـاء” رشق 

مدينـة دركـوش بريف إدلـب الشـاميل، وبالقرب من 

الحـدود السـورية الركيـة وتعـد منطقـة جبلية مير 

مـن خالهـا مجرى نهـر العـايص املتجـه إىل تركيا.

وجـود املناظـر الطبيعيـة وامليـاه جعـل منهـا مكانًا 

فصـل  يف  السـوريون  يقصـده  ومنتزًهـا  سـياحيًا 

الصيـف للتنـزه والرويح عن أنفسـهم من ضغوطات 

الحـرب التـي يعيشـونها بشـكل يومي.

ليـث الجـامل، أحـد أهـايل ريـف إدلـب، قـال لعنب 

بلـدي إن منتـزه عـن الزرقـاء هـو الوحيد مـن نوعه 

يف الشـامل السـوري املحـرر، فهـو يشـبه منتزهات 

مشـتى الحلـو وأبـو قبيـس وغرهـا مـن املنتزهـات 

ألهـايل  مقصـًدا  جعلـه  مـا  سـوريا،  يف  املعروفـة 

محافظـة إدلـب وريـف حلـب عموًمـا.

األمان أكثر ما يشد المتنزهين
بلـدات  وأهـايل  السـوري  الشـامل  سـكان  يجمـع 

إلقبـال  أسـباب  عـدة  هنـاك  أن  وريفهـا،  دركـوش 

النـاس عـى هذه املنطقـة للتنزه، غر جـامل الطبيعة 

ووجـود النبـع والنهر، بحسـب بـراء الحمـيص، أحد 

سـكان بلدة األتـارب النازحن من حمـص، معتربًا أن 

“األمـان” هـو من أهـم املقومـات التي جعلـت الناس 

املنطقة. تقصـد هـذه 

الحـاج أبو محمـد، مـن أهايل منطقـة عـن الزرقاء، 

والـذي ميلـك أرًضا لزراعـة الحمضيات عـى ضفاف 

نهـر العـايص، قال لعنـب بلـدي إن املنطقـة ال تخلو 

مـن املنتزهن طيلة فـرة الصيف، “ميكننـا القول إن 

50 عائلـة تتوجه بشـكل يومـي طيلة أيام األسـبوع، 

ويتضاعـف العـدد إىل أربـع مرات يـوم الجمعة الذي 

يعترب اليـوم الرئيـي للتنزه لدى السـورين".

وأضـاف أبو محمـد، أن هناك من يقصد عـن الزرقاء 

ألغراض السـباحة يف نهـر العايص ومنهـم من يأيت 

بغـرض "التخييم" وقضـاء عدة أيام لصيد األسـامك، 

الهوايـات  بعـض  ملامرسـة  منطقـة  يعتـرب  فهـو 

والنشـاطات التـي غابـت عن أغلـب املناطـق املحررة.

غياب التنظيم 
ريـف حلـب  أهـايل  أحـد  لبابيـدي،  باسـم  الشـاب 

الغـريب، اعتـاد أن يذهـب إىل عـن الزرقـاء بشـكل 

متكرر أسـبوعيًا هـو وأصدقاءه، اشـتىك لعنب بلدي 

من عـدم توفر أماكـن لجلـوس املواطنـن يف املتنزه 

مـا يجعلهم يلجـؤون لـألرايض الزراعيـة واألحراش 

املحيطـة، مشـرًا إىل أن املنتـزه يعـاين مـن مشـلكة 

التـي يركهـا الـزوار  أخـرى تتمثـل يف "األوسـاخ 

خلفهـم دون االكـراث لكون املنطقة ليسـت ملكهم أو 

أنهـا رمبا سـتكون مكانًـا ليجلس فيها أنـاس غرهم 

. " هم بعد

ومتنـى عـى املسـؤولن املحليـن املهتمـن بحاميـة 

املمتلـكات العامـة والخاصة، تسـير دوريـات مراقبة 

لنظافـة املنطقـة ولتأمينهـا بشـكل عام.

مزارع وشاليهات الستقبال الناس 
يف املقابـل أكد سـمر األحمد، من مدينـة إدلب وجود 

أماكـن مخصصة للتنـزه يف املطاعـم واملنتزهات التي 

تتوفـر فيهـا كامل املقومـات التـي يحتاجهـا الزوار، 

وأكـد عـى وجـود مـزارع وبيـوت مغلقـة ومأجورة 

تتميـز بإطـاالت عـى املناطـق الطبيعيـة يف عـن 

الزرقـاء، مشـرًا إىل إمكانيـة حجـز هـذه املنتجعات 

أو البيـوت للعوائـل التـي ترغـب بالذهـاب للمنطقـة 

وتتخـوف مـن االزدحام.

بحـوايل 50 عائلـة بـن سـكان محليـن ونازحـن، 

ووجـود مقومات التنـزه واالصطيـاف، تعترب منطقة 

عـن الزرقـاء مكانًـا مامئًـا للسـياحة خـال الحرب 

يف الشـامل السـوري، فوجودهـا يف منطقـة قريبـة 

من الحـدود الركيـة وبعدها عـن املعارك العسـكرية 

جعـل منهـا مكانًـا لنسـيان الحـرب، أو االبتعـاد عن 

معدودة. لسـاعات  أجوائهـا 

www.enabbaladi.org/archives/84315
www.enabbaladi.org/archives/84315
www.enabbaladi.org/archives/84312
www.enabbaladi.org/archives/84312
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بهار ديرك - الحسكة
  

حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق أنشـأت 

مخيـامت لاجئـن السـورين يف جميـع 

املـدن، أكربهـا مخيـم "دوميـز" يف مدينة 

دهـوك ويسـتوعب قرابـة 35 ألـف الجئ، 

إال أن قلـة دعم املنظامت اإلنسـانية وحاجة 

التوجـه  إىل  دفعهـم  العمـل  إىل  الشـباب 

نحـو املـدن الكـربى يف اإلقليم.

ثريـا محمـود، الجئـة مقيمـة حاليًـا داخل 

قالـت  كردسـتان،  يف  "قوشـتبا"  مخيـم 

لعنـب بلـدي إن لديهـا أربعـة أبنـاء هربوا 

مـن سـوريا نتيجـة ماحقتهـم مـن قبـل 

أعلنـت  التـي  الذاتيـة"  "اإلدارة  مسـلحي 

التجنيـد اإلجبـاري، مشـرًة إىل أنهـا تقيم 

وزوجهـا يف املخيـم بينـام يعمـل أبناؤهـا 

خارجـه.

"إن لم يعجبك العمل مع السالمة"
املخيـامت  قاطنـي  معظـم  أن  ورغـم 

والبنـاء  واملطاعـم  املقاهـي  يف  يعملـون 

العاملـن  أن  إال  املهـن،  مـن  وغرهـا 

يؤكـدون اسـتغال صاحـب العمـل لهـم، 

مـام  بكثـر  أقـل  شـهرية  أجـور  ودفـع 

يتقاضـاه العامـل اللبنـاين والـريك عى 

سـبيل املثـال، بينـام يتعرضـون لاحتيال 

األحيـان. مـن  كثـر  يف 

محمـد أمـن عمـر، كـردي سـوري يعمل 

يف مـول تجـاري بأربيل مع عـامل آخرين 

مـن لبنـان وتركيـا، أوضـح لعنـب بلـدي 

أنه يحصـل عى راتب شـهري قـدره 400 

دوالر أمريـي، بينـام يتقـاىض اللبنـاين 

والـريك ألـف دوالر شـهريًا، رغـم أنهـام 

العمل. نفـس  يؤديـان 

أمـا هـوزان غسـان، وهـو عامـل بنـاء يف 

دهـوك، يعمـل مـع متعهـد بنـاء عراقـي 

أن  اعتـرب  20 دوالًرا،  بأجـر يومـي قـدره 

جـًدا  قليـل  عليـه  يحصـل  الـذي  األجـر 

"أعمـل  الفتًـا  العمـل،  لسـاعات  بالنسـبة 

يوميًـا ملـدة مثـاين سـاعات تحـت أشـعة 

الشـمس وأخى إن تركت العمـل الجلوس 

وانتظـار فرصـة أخـرى قـد ال تـأيت".

املتعهـد  مـع  تحـدث  إنـه  قـال  غسـان 

أنـه  إال  القليـل،  راتبـه  بصـورة  ووضعـه 

رفض الفكـرة من أساسـها ورد قائـًا "إن 

السـامة". مـع  العمـل  يعجبـك  مل 

احتيال 
ويقـول عامل آخـرون، ممن تحدثـت إليهم 

عنب بلـدي، إنهـم تعرضـوا لاحتيـال من 

قبـل صاحـب العمـل، وإن الجهـات األمنية 

الكردسـتاين،  املواطـن  جانـب  إىل  تقـف 

الضحية. الاجـئ  متجاهلـة 

كامل سـعدو، كردي سـوري كان يعمل يف 

مصنـع للزجـاج داخـل مدينة السـليامنية 

عقـًدا  "وقـع  أنـه  أوضـح  اإلقليـم،  يف 

لثاثـة أشـهر مـع صاحـب املصنـع عـى 

شـهري  أجـر  عـى  مبوجبـه  يحصـل  أن 

قـدره 600 دوالر أمريـي عن كل شـهر"، 

مشـرًا إىل أن صاحب العمـل "أخربين أنه 

تعـرض لخسـارة وتحجـج بظهـور تنظيم 

داعـش وهجومـه عـى اإلقليم مـا أثر عى 

رته". تجا

دخـول  مـع  املصنـع  صاحـب  وطالـب 

العمـل،  الثـاين سـعدو مبغـادرة  الشـهر 

عـى حـد وصفـه، الفتًـا إىل أنـه "عندما 

أي  لـك  ليـس  يل  قـال  بأتعـايب  طالبتـه 

يشء عنـدي.. اذهـب قـدم شـكوى وبلط 

البحـر".

وأشـار سـعدو إىل أنـه ذهـب إىل إحـدى 

النقـاط األمنيـة القريبـة مـن مـكان عمله 

وقـدم شـكوًى ، مردفًـا "انتظرت أسـبوًعا 

دون  لكـن  النقطـة  فيـه  أراجـع  كامـًا 

جـدوى، وهذا مـا حصل مع مئات الشـباب 

السـورين أيًضـا”.

أصحـاب العمـل يف إقليم كردسـتان يرون 

يف  نفسـه  وضـع  السـوري  املهاجـر  أن 

موقـف االسـتغال، "ألنـه يتقـدم  للعمـل 

راضيًـا بأجـر زهيـد"، وهذا ما أكـده املدير 

العـام ملطعـم “يب زاده”، العراقـي خرو 

زاخـويل، وهـو مـن أكـرب مطاعـم مدينـة 

السـليامنية.

العامـل  إن  بلـدي  لعنـب  قـال  زاخـويل 

السـوري مع بدايـة مجيئـه إىل اإلقليم كان 

يحصـل عـى راتـب جيـد، إال أن تدفقهـم 

"كان  مضيًفـا  عملهـم،  عـى  أثـر  بكـرة 

يراجـع قسـم االسـتعامات يوميًـا عرات 

قليـل  وبأجـر  العمـل  طالبـي  السـورين 

لذلـك اسـتغنى أغلـب أصحـاب العمـل عن 

ووظفـوا  القدامـى  السـورين  عاملهـم 

أقـل". براتـب  سـورين 

املهـن  يف  واالحتيـال  االسـتغال  قصـة 

واألعـامل بدأت منـذ انطـاق رشارة الثورة 

العوائـل  آالف  نـزوح  عقـب  سـوريا،  يف 

خارجها، ومـن ضمنهم األكراد السـوريون 

الذيـن تركـوا مبعظمهـم املـدن السـورية 

واسـتقروا يف الحسـكة وريفها، وبالتحديد 

يف مناطـق القامشـي و املعبـدة واملالكية، 

إقليـم كردسـتان  بينـام لجـأ آخـرون إىل 

لعراق. ا

عقـاري  مكتـب  مالـك  املنتـش،  عصـام 

يف دّمـر بدمشـق، قـال لعنـب بلـدي، إن 

نحـو 1500 عائلـة معظمهـم مـن األكراد 

إىل  وتوجهـوا  دّمـر  تركـوا  السـورين 

الحسـكة، منهـم من بـاع منزلـه والبعض 

أكـدت  بينـام  مبحتوياتـه،  تركـه  اآلخـر 

جيهـان خليـل، التـي تركـت دمشـق عام 

إال  الحسـكة،  يف  اسـتقرت  أنهـا   ،2012

دفعتهـا  والغـاء  العمـل  فـرص  قلـة  أن 

وعائاتهـا للهجـرة إىل كردسـتان العراق 

املخيـامت. يف  واإلقامـة 

يف  السـورين  العـامل  حـال  ويشـابه 

اإلقليـم، مـا ميـر بـه عـرات اآلالف من 

أقرانهـم يف دول اللجـوء، فجميعهم فروا 

للبحـث عـن حيـاة أفضـل وأجـربوا عى 

العمـل مبختلـف املهـن وبأجـور متدنية، 

مختلـف  بواقـع  اصطدمـوا  أنهـم  إال 

حـد  عـى  لاسـتغال،  عرضـة  جعلهـم 

منهـم. الكثريـن  قـول 

أحمد حاج بكري - الالذقية
  

يعـود شـهر رمضـان عـى أبنـاء مدينـة الاذقيـة يف 

إنسـانية  ظـروف  وسـط  النظـام  سـيطرة  مناطـق 

بعـد  وذلـك  املاضيـة،  باألعـوام  مقارنـًة  "صعبـة" 

التفجـرات التـي شـهدتها محافظة طرطـوس ومدينة 

جبلـة، باإلضافـة اىل التفجـر الذي حدث قبـل أيام يف 

حـي الدعتور داخـل مدينـة الاذقية، وازدياد االنتشـار 

األمنـي داخـل أحيـاء املدينـة بعـد التفجـرات. 

وتتزامـن هـذه التطـورات األمنيـة مـع تراجـع سـعر 

والعمـات  األمريـي  الـدوالر  أمـام  اللـرة  رصف 

األجنبيـة األخـرى، ليصل سـعر الـدوالر إىل 450 لرة، 

مـا أدى اىل ارتفـاع أسـعار املواد الغذائية بشـكل كبر.

يقـول محمـد، رب أرسة مـن مدينـة الاذقيـة، لعنـب 

غـر  ارتفاًعـا  شـهدت  الخضـار  أسـعار  "إن  بلـدي، 

مسـبوق بالفـرة األخـر حتـى وصلـت نسـبة ارتفاع 

بعـض منهـا إىل أكـر مـن %70، واقتـرصت وجبات 

اإلفطـار يف االيـام األوىل مـن رمضـان عـى وجبـات 

ذات تكلفـة قليلـة وخاليـة مـن اللحـم والفـروج التـي 

أصبحـت بالنسـبة لنا من املنسـيات”، عى حـد تعبره.

وتـراوح سـعر كيلـو البطاطـا بـن 200-275 لـرة، 

وسـجل الباذنجـان 350 لـرة، والكوسـا 600 لـرة، 

لـرة،   560-500 بـن  والخيـار   ،250 والبنـدورة 

ليصبـح صحن "السـلطة" يكلّـف أكر مـن 500 لرة.

تفتيش بالكالب البوليسية 
املدينـة إضافـة إىل مشـكلة ارتفـاع  ويواجـه سـكان 

األسـعار "مشـاكل روتينيـة" مثـل انقطـاع الكهربـاء 

وفقـدان بعـض السـلع الغذائيـة يف أسـواق املدينـة. 

التشـديد  مشـكلة  اآلن  نواجـه  "نحـن  محمـد  يقـول 

برفقـة  بالشـوارع  األمـن  عنـارص  وانتشـار  األمنـي 

الـكاب البوليسـية املختصـة بالبحـث عـن املتفجرات، 

وأصبحـت هـذه املناظـر تسـبب لنـا الرعـب خصوًصا 

بعـد أن أصبـح الجميـع يف دائـرة االتهـام مـن قبـل 

قـوات األمـن".

الغالء يأكل األجور 
مل تتوقـع هيـام أن متر عليهـا أيام مثل هـذه األيام، كام 

تقـول لعنـب بلـدي، ففي األعـوام املاضيـة كان زوجها 

يؤّمـن املال ويشـري ويبيـع، أما اآلن فهـي تعتمد عى 

نفسـها يف توفـر مـا تحتاجه هـي وأوالدها مـن مواد 

غذائيـة، تقول السـيدة "ال أسـتطيع النزول إىل السـوق 

يف فرات املسـاء أو قبـل اإلفطار، حيث أقوم بالتسـوق 

صباًحـا بحثـا عن حاجـايت وذلك بأسـعار منخفضة".

تعمـل هيـام يف مشـغل للخياطـة براتـب ال يتجـاوز 

عريـن ألـف لـرة سـورية، أي أقـل مـن 50 دوالًرا 

أمريكيًـا، وهـو ال يكفيهـا لتوفـر املسـتلزمات اليومية 

للمنـزل واألطفـال بعـد أن ارتفعـت األسـعار بشـكل 

كبـر، وخاصة املـواد الغذائيـة واملحروقـات، إذ بالكاد 

يكفـي راتبهـا املسـتلزمات الروريـة ألطفالهـا. 

وتعـد مـدن السـاحل السـوري من أكـر املناطـق أمًنا 

يف سـوريا بسـبب القبضـة املشـددة من قبـل النظام، 

لكـن الغـاء وتراجـع اللـرة كرا هـذا الطـوق وباتت 

معانـاة األهايل تزداد مع اسـتمرار الحـرب يف مختلف 

ملناطق.  ا

لكـن مـدن السـاحل ومنـذ انطـاق الثـورة، مل تشـهد 

تفجـرات كتلـك التي تبنـى تنظيم “الدولة اإلسـامية” 

تنفيذهـا يف الفـرة األخـرة قبـل قـدوم رمضـان، ما 

أدى اىل اسـتنفار أمنـي كبـر يف معظم مدن السـاحل 

خصوًصـا داخل األحيـاء املوالية للنظـام، وأدى ذلك إىل 

انتشـار الرعـب بـن السـكان خوفًـا من أي خطـوة قد 

يقـدم عليهـا النظـام يف املدينة.

العمالة السورية في كردستان العراق..
استغالل واحتيال 

رمضان في الالذقية..

غالء وتشديد
بعد تفجيرت طرطوس 

الكثيرون ممن  استغالل واحتيال يعيشه  العراق، في ظل  إقليم كردستان  العاملين في مدن  السوريين  األكراد  الالجئين  تستمر معاناة 
العراقيين السبب إلى رضا عدد منهم بأجور زهيدة،  وجدوا ألنفسهم مكاًنا في سوق العمل داخل اإلقليم، ويعزو بعض أصحاب العمل من 

أثر على اآلخرين. ما 
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قاسم سليماني
"بطل الحرب على اإلرهاب" 

أحمد الشامي

الجييش  انتيرص   1967 عيام  حزييران  يف 

اإلرسائييي يف غضيون سيتة أييام عيى جيوش 

عربيية. دول  ثياث 

البعثيي  "الزعيربة"  األمير حين قيام نظيام  بيدأ 

والعصابية الطائفيية الحاكمية يف دمشيق وعيى 

رأسيها "حافظ األسيد" و"صاح جديد" بتسيخن 

األجيواء ميع الدولة العربيية دون سيبب بتحريض 

من "موسيكو". السيوفييت كانوا يرييدون توريط 

"عبيد النارص" يف حرب سييخرسها حتياًم بهدف 

عين  وإبعياده  "وارسيو"  حليف  إىل  الرجيل  جير 

األمريكيين املحسيوبن عيى إرسائييل.

مدفوًعيا  "الكوييت"  غيزا  اليذي  "صيدام"  مثيل 

النيارص"  "عبيد  قيام  وعنجهيتيه،  بحامقتيه 

بالتحيرش بإرسائييل وتهديدهيا بعنرياتيه التيي 

العيدو  "بإلقياء  ووعيد  صيدام،  عنيه  سيريثها 

الصهييوين يف البحير”، إن تجيرأ هيذا األخري عى 

سيوريا. يف  النابيض"  العروبية  "قليب  رضب 

بغيروره  مدفوًعيا  وقتهيا،  قيام  النيارص  عبيد 

ونرجسييته، بإغياق مضائيق "تيريان" يف وجيه 

املاحية اإلرسائيليية، وهو ميا يعادل إعيان حرب، 

علياًم أن ميرص كانيت قيد تعهيدت بيرك املضائق 

العيدوان  أثنياء  "رششيحتها"  بعيد  مفتوحية 

أييام،  غضيون  يف  لسييناء  وخسيارتها  الثيايث، 

 .1956 عيام  الصهييوين"  "العيدو  لحسياب 

باملناسيبة، قيام جيزار "رابعية" مؤخيًرا ببيع جزر 

"تيريان" تليك للعربية السيعودية. 

يف إرسائييل كان رئييس وزرائها، "ليفي اشيكول" 

غيري راغيب يف الحيرب، رغيم علميه أن إرسائييل 

واملليي"  الجمهيوري  "الحيرس  عيى  سيتنترص 

تصبيح  أن  مين  يخيى  كان  الرجيل  لجريانهيا. 

إرسائييل دولة إمربياليية، يحكمها العسيكر، تحتل 

أرايض غريهيا وتذيقهيم ميا ذاقيه اليهيود عى يد 

النيازي وهيو ميا حصيل بالفعل.

يف النهايية انصاع "اشيكول" للصقور يف حكومته، 

وزير الدفياع "دايان" ورئيس هيئية األركان “رابن"، 

اليذي قتيل عى ييد متطيرف صهييوين حين تجرأ 

عى طيرح فكرة السيام ميع العرب.

يف غضيون سياعات، متكين الطيريان اإلرسائييي 

من سيحق سياح الجو امليرصي اليذي كان ضباطه 

وطياروه سيكارى إثر سيهرة عاميرة. حن "صحا" 

العسيكريون الهيواة يف القاهرة، عبيد النارص وعبد 

الحكييم عامير أميروا الجيش امليرصي بالفيرار يف 

أرض مكشيوفة دون غطياء جيوي، دون أن يتعلموا 

شييًئا من هزميتهم عيام 1956.

بالنتيجية استشيهد اآلالف مين الجنيود املرصيين 

عيى  يهيميون  وهيم  الصحيراء  يف  الرشفياء 

وجوههيم.

هيل يذكيرك هيذا االنسيحاب الغبي بييء عزيزي 

القيارئ؟ صدام سييقوم بيذات االنسيحاب األخرق 

مين  اآلالف  عيرشات  قتيل  وسييتم  الكوييت  مين 

الجنود العراقين يف "أوتوسيراد امليوت". ما كان 

هيذا ليتيم بهيذه السيهولة لو بقيي هيؤالء الجنود 

يف مواقعهيم املحصنية يدافعيون عنهيا، ولو كان 

مصريهيم يف النهايية هيو الشيهادة، لكين لييس 

العدو. كالفيران تصطادهيا مقاتيات 

نظيام  بقياء  النيارص  عبيد  قاييض  صيدام  قبيل 

بجنيوده  التضحيية  مقابيل  الصوتيية"  "القنابيل 

مقدسية. أنهيا  املفيرض  وبياألرض 

ال ننيى داهيية العرب، امللك حسين، اليذي اختار 

مين  التخليص  أجيل  مين  الحيرب  دخيول  طوًعيا 

الضفية الغربية ومن الثقل السيكاين الفلسيطيني 

أيًضيا  حسين  املليك  النهايية،  يف  مملكتيه.  يف 

عائلتيه  حكيم  ودوام  نظاميه  اسيتمرار  قاييض 

مقابيل األماكن املقدسية التي "أهداهيا" إلرسائيل.

هيم  املجيزرة  هيذه  يف  األكيرب  الخيارس  كان  إن 

وزيير  كان  الفائزيين  أكيرب  فيإن  السينة،  العيرب 

دفياع الهزميية النكراء، اليذي رقاه نظيام الوصاية 

اليدويل إىل رتبية رئييس دولية العصابية.

خيال األييام األوىل من الحيرب كان مبقدور سياح 

الجيو السيوري أن يدمير املطيارات اإلرسائيليية دون 

وازع، فقد كانت طائرات العدو مشيغولة يف سييناء.

اخيراق  األسيد  جييش  مقيدور  يف  كان  أيًضيا، 

الدفاعيات اإلرسائيلية التي كانت شيبه خالية لكون 

الثقيل األكيرب كان عيى جبهيات الضفة وسييناء.

بيدل ذلك، قرر "األسيد" األب "االنسيحاب الكيفي" 

مين الجوالن قبيل وصول جييش العدو.

املكافيأة كانيت "تطويب" سيوريا مبا ومين عليها 

للعائلية املارقية، وهيو ميا ندفع مثنيه يومًييا منذ 

.1967 حزيران 

حذام زهور عدي

ــن  ــع حس ــران م ــت إي ــذا فعل هك

ــرب  ــل ح ــة قب ــه، وخاص ــرص الل ن

أصبــح  حتــى  وبعدهــا،   2006

صاحــب  إرسائيــل”،  “قاهــر 

“النــرص اإللهــي”، وارتفعــت أعامــه 

ــم  ــريب، ث ــن الع ــداد الوط ــى امت ع

الجســد  اخــراق  يف  اســتثمرته 

ــن  ــتفيدة م ــى اآلن، مس ــريب حت الع

مقدرتــه الخطابيــة، بينــام تجاهلــت 

ــراك  ــان، والح ــر للبن ــر الكب التدم

الســيايس لرئيــس الــوزراء اللبنــاين 

حينــذاك، والــذي كان مــن أهــم 

أســباب وقــف العــدوان اإلرسائيــي، 

بــل وبوقاحتــه املعروفــة اتهمــه 

ــه  ــد خطابات ــن يف أح ــيد حس الس

بالعاملــة إلرسائيــل، بعد أن اســتقرت 

ــوب،  ــرص اإللهــي يف القل ــة الن دعاي

ــك  ــة بذل ــة اإليراني ــت السياس وحقق

ــاره يف  ــف مث ــزال تقط ــا مات نجاًح

ــة. ــاحة اللبناني الس

ــورة  ــدء الث ــذ ب ــوم ومن ــران الي إي

الســورية يُقــّدم إعامهــا قاســم 

متعــددة  كشــخصية  ســليامين 

ــي  ــكل رئي ــام، وبش ــوه وامله الوج

ــار،  ــه غب ــق ل ــكري اليُش ــٍد عس كقائ

عبقريــة العســكرية، 

ــق  ــن نّس ــو م ــداء، فه ــة األع وفزاع

نظــام  مــع  سياســيًا وعســكريًا 

ــال  ــن الحت ــرويس بوت ــس ال الرئي

يُديــر  كان  مــن  وهــو  ســوريا، 

ــي  ــيعية الت ــيات الش ــارك امليليش مع

دربتهــا فرقتــه وقذفــت بهــا ملحاربة 

ــارك اآلن  ــن يُش ــو م ــورين، وه الس

التــي  املعــارك  عــى  بــاإلرشاف 

يخوضهــا التحالــف الــدويل بقيــادة 

ــد  ــي، كقائ ــش العراق ــكا والجي أمري

العراقيــة  الطائفيــة  للميليشــيات 

ــول  ــوره ح ــر ص ــة، فتظه اإليراني

وكانــت ســابًقا حــول  الفلوجــة 

املوصــل وتكريــت، بــل أعلــن العراق 

كمستشــار  يعمــل  أنــه  رســميًا 

ــى  ــرب ع ــه يف الح ــكري لجيش عس

العراقــي  الشــعب  وكأن  داعــش، 

ــادات  ــاج القي ــد القــدرة عــى إنت فق

ــادرة  ــة الق ــر الطائفي ــكرية غ العس

ــارك. ــك املع ــوض تل ــى خ ع

يف  املهــزوم  ســليامين،  قاســم   

الدعايــة  كانــت  والــذي  ســوريا 

املاليــة ترافقــه يف قفزاتــه مــن 

ــامله،  ــى ش ــوري حت ــوب الس الجن

الثــوار  لقنــه  الــذي  ســليامين 

ــرول  ــيًا ه ــا قاس ــوريون درًس الس

ــيا  ــن روس ــدة م ــب النج ــده لطل بع

ــو  ــن، ه بوت

ــراق،  ــكري للع ــار العس اآلن املستش

يقــول للعــامل" أنــا ابــن جــا 

الثنايــا". وطــاع 

ــرب  ــليامين ه ــاًم أن س ــن مه ومل يك

مصابـًـا مــن الثــوار الســورين، كــام 

ــايل،  ــام امل ــام نظ ــاًم إلع ــس مه لي

ــه  ــا يُصيب ــه وم ــزب الل ــم ح هزائ

ــورين  ــدي الس ــى أي ــة ع ــن مقتل م

تكشــف زيــف ادعــاءات زعيمــه 

املدعــوم إلهيًــا، وتُفــّرغ نفختــه 

ــم  ــم القائ ــم إعامه ــروره، فحج وغ

ــى  ــادٌر ع ــفه ق ــل والس ــى الدج ع

ــف  ــر ضع ــم ومظاه ــة الهزائ تغطي

ــا إىل  ــة وتحويله ــخصياتهم املبجل ش

ــة.  ــارات إلهي انتص

ــف  ــن كي ــن، لك ــبق ممك ــا س كل م

تســتطيع تلــك السياســة تربيــر 

وجــود ســليامين بجانــب الجــراالت 

املعــارك  لتنســيق  األمريكيــن 

داعــش، يف حــن  ودحــر  مًعــا 

مــازال تابعوهــا مــن الحوثيــن 

يرفعــون  األخــرى  وامليليشــيات 

ــب  ــا كُت ــى مب ــي تتباه ــام الت األع

عليهــا "املــوت ألمريــكا"، بــل مــازال 

ــها  ــران نفس ــوري يف إي ــرس الث الح

وأهــم فيلــق فيــه "القــدس" وقائــده 

ســليامين، يعتــرب أمريــكا الشــيطان 

الخالــد  مقولــة  وفــق  األكــرب 

ــوت  ــوة مل ــزال الدع ــي، ومات الخمين

أمريــكا بحناجرهــم يرصخــون 

ــبة؟  ــا يف كل مناس به

ــكا ال  مــن املعــروف أن سياســة أمري

تقــوم عــى اإليديولوجيــا، إمنــا عــى 

ــا،  ــارشة له ــة مب ــراه مصلح ــا ت م

ولــذا فهــي مســتعدة للتغــايض عــن 

ــى  ــازر، حت ــاب املج ــن أصح املجرم

لــو كانــت عــى اطــاع تــام ودقيــق 

بأدوارهــم ومســؤوليتهم عــن ســفك 

ســفارة  اقتحــام  أو  أمريــي  دٍم 

عــى  كان  أو  إلذاللهــا،  أمريكيــة 

ــه،  ــن الدن وقاعدت ــامة ب ــة بأس عاق

ــًا. ــليامين مث كس

 أليســت الحــرب عــى داعش تســمح 

لهــا بذلــك؟ واملضحــك ترصيــح 

الخارجيــة األمريكيــة ووزارة دفاعهــا 

أنهــا ال تنســق يف الحــرب عــى 

وإيــران،  داعــش مــع ســليامين 

ــه إذا  ــم ل ــرون ظهوره ــم يدي وكأنه

ــن  ــة، لك ــول الفلوج ــوه ح ــا قابل م

ــه  ــليامين ومعلم ــد س ــة عن الفضيح

ــات  ــاب اإليديولوجي ــي أصح الخامنئ

مــع  تحالفــوا  الذيــن  الدينيــة 

ــؤوا  ــتان، واختب ــكا يف أفغانس أمري

خلفهــا يف العــراق ريثــام أزاحوهــا، 

ــن  ــا م ــوم بأًس ــدون الي ــام ال يج بين

التنســيق العلنــي الواضــح معهــا يف 

ــم  ــاب"، وإعامه ــرب عى"اإلره الح

يُخفــف اليــوم مــن اعتبارهــا زعيمــة 

ــه غــًدا عندمــا  اإلرهــاب العاملــي لكن

عــى  قبضتهــم  املــايل  يُحكــم 

العــراق كلــه لــن نســتغرب أن تعلــو 

األصــوات مجــدًدا " املــوت ألمريــكا" 

ــون  ــود األمريكي ــمعها الجن ــد يس وق

ــكرية  ــد العس ــودون يف القواع املوج

املحاطــة بالحشــد الشــعبي العراقــي، 

ــة  ــا ألن صفق ــم عنه ــون آذانه فيصم

ــن  ــا ب ــادة عليه ــع الق ــد وق ــا ق م

أو  ســليامين  وينتقــل  الطرفــن، 

غــره ممــن ملــع اســمهم إىل مهمــة 

ــرى. أخ

ــورية،  ــورة الس ــا الث ــه درّك أيته لل

الكاشــفة  كنــت  وحــدك  أنــت 

لدجــل سياســات العــرص كلهــا، 

رشقًــا وغربًــا، وعجزهــا شــاماًل 

وجنوبًــا، أنــت وحــدك وضعــت 

ــِت  ــروف، وجعل ــى الح ــاط ع النق

مــن تعبــْت سياســة املــايل يف 

ــًدا يذهــب  متجيدهــم وتصنيعهــم زب

جفــاًء، حتــى أصبحــت شــعارات 

املقاومــة واملامنعــة مــادة للكوميديــا 

املــوت  كشــعارات  واإلضحــاك 

ــيطان  ــي الش ــكا ه ــكا، وأمري ألمري

األكــرب.

ــوريون  ــون والس ــق العراقي ــد نّس لق

نفســه  اإليــراين  والشــعب  بــل 

تلــك الشــعارات وأبعدوهــا عــن 

ــراع  ــايل اخ ــى امل ــم، وع اهتاممه

ــاٍل  ــع أبط ــدة وتصني ــعارات جدي ش

ُجــدد، فقــد بــدأ عهــٌد جديــد، فبــامذا 

ــًا عــن  ســيطالعنا إعــام العــامل نق

ــوم؟  ــد الي ــايل بع ــام امل إع

ــرًا  ــف كب ــك الكش ــن ذل ــد كان مث لق

ــعب  ــون ش ــد ال يك ــام، ق ــديد اإلي ش

ــد  ــث ق ــم أو الحدي ــخ القدي يف التاري

دفــع مثلــه، فقــد تكالبــت عى ســوريا 

وشــعبها األمــم، وكاد العظــم أن يوهن، 

ــى  ــود ع ــرص معق ــواء الن ــّن ل لك

ــن  ــورين، الذي ــوار الس ــات الث جبه

ــم  ــايل، وجعلوه ــال امل ــقطوا أبط أس

كخيــال املآتــة حتــى العصافــر ال 

ــفه. ــا تكتش ــه عندم ــرب من ته

قاسم سليماني - قائد "فيلق القدس"
بالحرس الثوري اإليراني
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سنة وشيعة وفرس

عام 1953 دبرت أمريكا انقابًا عى الرئيس 

اإليراين املنتخب دميقراطًيا محمد مصدق أعاد 

الشاه إىل السلطة من جديد، الشاه الذي كان من 

أوثق حلفاء أمريكا عى اإلطاق أسس واحًدا من 

أقوى أجهزة املخابرات وأكرها إجراًما “السافاك”، 

أذاق اإليرانين سوء العذاب حتى اندلعت الثورة 

اإلسامية 1979 وأطاحت بالشاه، الذي مل 

تستقبله أمريكا واستقبله السادات املوقع لتوه 

عى اتفاقية كامب ديفيد التي رعتها أمريكا، 

واختطف اإليرانيون الغاضبون موظفي السفارة 

األمريكية يف طهران فيام بات يعرف بأزمة 

الرهائن التي امتدت لي 444 يوًما أطاحت بالرئيس 

األمريي جيمي كارتر يف االنتخابات. 

يف هذه األثناء بدأ صدام حسن حرب الخليج 

األوىل )سامها صدام حرب القادسية، يف حن 

سامها اإليرانيون الدفاع املقدس( والتي استمرت 

لثامين سنوات ذهب ضحيتها مليون إنسان، 

و400 مليار دوالر أمريي، مل تكن أمريكا غائبة 

عن هذه الحرب كام عن كل حرب، بل دعمت صدام 

مبا تستطيع ودفعت حلفاءها الخليجين لتمويل 

الحرب، يف حن عقدت أمريكا نفسها اتفاقيات 

رسية لتزويد إيران بالساح )اتفاقية إيران كونرا( 

مقابل إفراج إيران عن ضباط أمريكين مختطفن 

يف لبنان. 

كانت أمريكا حينها صديقة للعامل السني، زمن 

التقارير يف الصحافة األمريكية عن املقاتل النبيل 

أسامة بن الدن، والصواريخ األمريكية املحمولة 

عى كتف املجاهدين يف أفغانستان، زمن مشايخ 

السلفية وهي تطوف أمريكا من أولها إىل آخرها 

لتجمع املساعدات واألموال للجهاد ضد السوفييت. 

حرب الخليج األوىل أنهكت العراق، دمرت موانئه 

عى الخليج العريب وأثقلته بالديون وزادت 

مشاكله مع الكويت، الحل عند صدام إذن ببدء 

حرب الخليج الثانية، عاصفة الصحراء مل متهل 

صدام، فصواريخ أمريكا انهمرت عى جيشه 

الهزيل عام 1991، وقواعدها العسكرية انترشت 

يف كل دول الخليج بعدها. 

املجاهدون أصدقاء األمس الذين أخرجوا السوفييت 

من أفغانستان، هم أعداء اليوم الذين فجروا 

برج التجارة العاملي يف 2001، دمرت أمريكا يف 

ثاث سنوات نظام طالبان يف أفغانستان ونظام 

صدام حسن يف العراق، ألّد أعداء إيران رشًقا 

وغربًا. وبرغم العداء بن البلدين بسبب امللف 

النووي وملفات أخرى، تعاون البلدان يف العراق، 

إذ رأت أمريكا أن غزو العراق كان خطأ كارثًيا، 

ليس ألنه دمر العراق، وإمنا بسبب كلفته الكبرية 

بدون مردود مقنع، مل تعد إيران دولة الرّش راعية 

اإلرهاب، باتت بقدرة قادر الدولة التي ميكن 

التفاهم معها لضامن استقرار العراق وأفغانستان 

ودول أخرى، وهو ما تّوج بالتحالف األمريي 

اإليراين يف انتخابات برملان العراق 2010 ضد 

إياد عاوي وهو ليربايل شيعي مدعوم من سنة 

العراق، والذي فاز باالنتخابات لصالح املالي سيئ 

الذكر والصيت الذي حل ثانًيا باالنتخابات. 

فقد السنة ثقتهم بالعملية السياسية، ومع 

الحملة التي شنها املالي املدعوم أمريكًيا ضد 

“الصحوات” ) وهي التجربة الناجحة الوحيدة 

حتى اليوم يف الحرب ضد القاعدة( وفكّكها، بات 

التوجه نحو الحركات الجهادية )أو العدمية بتعبري 

أدق( خيار السنة املرجح.

سيطر تنظيم الدولة عى املوصل يف حزيران 

2014، وهرب 65 ألًفا من جنود الجيش العراقي 

تاركن وراءهم أفضل العتاد األمريي، وساد 

أوساط املحللن السياسين ومراكز األبحاث 

العربية والدولية عى السواء أن الحرب عى 

التنظيم ال ميكن أن تتم بدون إدخال السنة يف 

العملية السياسية من جديد، وأن استبعاد السنة 

وسياسة املالي الطائفية هي املسؤولة عاّم وصل 

إليه العراق اليوم. 

مل يدم هذا التحليل طويًا، واكتشفت أمريكا 

بذكاء أن مكونات العراق تكره بعضها البعض، 

وأن "املنطقة تعاين من الحروب منذ ألف عام”، 

كام يقول أوباما، يف تكرار ملقولة تناسب مرتادي 

القهاوي والحانات أكر من رئيس دولة، ورأت 

أن الحل األفضل واألسهل هو دعم من يريد حرب 

داعش بغض النظر عن مقدار انتهاكاته يف مجال 

آخر، فالسنة ال ميكن الوثوق بهم، وهم حواضن 

لإلرهاب يجب الحذر منهم، ودفعهم ملراجعة 

نصوصهم الداعية لإلرهاب. 

إنه زمن أمريكا صديقة العامل الشيعي، زمن 

التقارير اليومية يف الصحافة األمريكية عن 

انتهاكات السعودية لحقوق اإلنسان، زمن إشاعات 

ال تهدأ عن اجتامعات يومية بن أردوغان وأبو 

بكر البغدادي، زمن مئات القوانن بوجه الحواالت 

املالية ألي سبب. 

ولكن ملاذا سنبقى ندور نحن العرب يف فلك 

أمريكا، تارة سنة مع أمريكا ضد الشيعة، وتارة 

شيعة مع أمريكا ضد السنة، ملاذا يسمي اآلخرون 

أنفسهم أتراكًا وفرًسا وكرًدا ثم نسمي أنفسنا سنة 

وشيعة؟ شيعة العراق عرب أيًضا، كام هم سنته 

كذلك، ويف نهاية املطاف نحن بالنسبة إليران 

وتركيا واألكراد وأمريكا، عرب يقتلون عربًا آخرين. 

محمد رشدي شربجي 

األمم المتحدة..

شرك القرن الواحد والعشرين
بيلسان عمر

والعريـن  الواحـد  القـرن  يف 

لتقربنـا  األصنـام  نعبـد  زلنـا  ومـا 

يزعمـون  زلفـى، كـام  إىل حقوقنـا 

ندفـع  زلنـا  فـام  ذلـك،  فنصـدق 

الغـايل والرخيـص لنوصـل صـورة 

عـام يفعله بنـا النظام السـوري، من 

مجـازر بحق إنسـانيتنا، ألمـم أقنعنا 

حقـوق  عـن  تدافـع  أنهـا  أنفسـنا 

اإلنسـان، ومـا زلنـا نؤمـن أن لهـا 

كلمة الفصـل يف خاصنـا من حرب 

إال أن تضـع رحاهـا. ال نأمـل 

مـا زلنا نقـدس ومنّجد األمـم املتحدة 

الصنـم األورويب، واّدعـاءات الغـرب 

بوقوفهـم إىل جانبنـا، وهاهـم بعـد 

خمس سـنوات يرصـدون احتياجاتنا 

فـإذا هـي بنظرهـم مضـاد ناموس. 

منـا،  أدرى  هـم  نعـرف،  ال  نحـن 

مـن  أفتـك  خطـره  فالنامـوس 

طرانهـم وسـاح حليفهـم الطاغية، 

هـم أرحـم بنا مـن األم عـى وليدها، 

يخافـون أن منـوت ببـطء مـن أزيز 

باملـوت  يؤمنـون  فهـم  النامـوس، 

الرحيـم وخاصنـا بالطـران ليبيدنا 

أبينا. بكـرة  عـن 

ومـع ذلك كـم شـهيًدا فقدنـاه وهو 

مؤمـن أنه يجـب أن يضحـي بحياته 

يجـري  مـا  صـورة  نقـل  مقابـل 

للسـورين؟  مسـاعدة  ليسـتجدي 

وكـم معتقـًا خلف القضبـان تهمته 

خارجيـة؟  أجنـدات  مـع   التعامـل 

أحـد  مـازال  محـارٍص  مـن  وكـم 

األممـي  الصنـم  اسـتجداء  همومـه 

إلدخـال مسـاعدات إنسـانية؟ وكـم 

تلـك  إنسـانية  ال  عـى  مـر  قرنًـا 

األمـم وسـيفها الفيتـو املسـلط عى 

رؤوسـنا، ومـع ذلك مـا زلنـا ندفع 

عقـر  إىل  لنصـل  منلـك  مـا  أعـّز 

لنـا،  املخلّـص  أنهـا  بحجـة  دارهـا 

كـم شـخًصا غـادروا البـاد ليمثلوا 

الكونغـرس واملحاكم  أمام  للشـهادة 

الدوليـة…. والنتيجـة مـاذا كانـت؟ 

حتـى باملشـاريع الصحيـة وبعيـًدا 

األمـم  دعـم  يـأيت  السياسـة  عـن 

حمـل  مانـع  شـكل  عـى  املتحـدة 

لينظمـوا لنا أرسنـا، أو لقاحات ضد 

ليـس  للربيسـتيج  األطفـال،  شـلل 

األطفـال  أحـد  أم  قـول  وعـى  إال، 

مـا  فـادوا  مـا  إذا  نقطتـن  “هنـن 

بـروا ويـا صـاة الزيـن، عنـدي 

طفلـن أربع لقاحـات انشـلّوا فيهم 

االثنـن”.

مسـاعدات  وقدمـوا  حصـل  وإن 

التـي  البيانـات  حجـم  فيكـون 

مـن  املسـتفيد  مـن  يطلبونهـا 

خدماتهـم أكـرب مـن الخدمـة ذاتها، 

ناهيـك عن الصـور التـي يلتقطونها 

لـه وهـم يدوسـون عـى مـا تبقـى 

مـن كرامته، عـدس برغـل معكرونة 

رز حمـص فاصوليـا فـول وغرهـا 

مـن النواشـف، لكـن ليـس بأقل من 

سـللهم  مضمـون  هـي  ضامئرهـم 

الغذائيـة، فالحـل بنظرهـم لقمتـان 

لقـاح  ونقطتـا  حمـل  منـع  وحبـة 

ضد الشـلل، وبعدها تابعـوا حياتكم 

أفعـال األمـم. مشـلولن مـن 

ومـع ذلك مـا زلنا نؤمـن أن خاصنا 

نسـتمر  أن  يجـب  وأننـا  بيدهـم، 

الروتـن  هنـا  ننكـر  وال  بعبادتهـا، 

عـن  املعصومـة  لوزاراتنـا  القاتـل 

املواطـن  مبنفعـة  والتفكـر  الفهـم 

وغـذاء  دواء  صفقـات  مـن  فكـم 

مسـتودعاتنا  وصلـت  ولبـاس 

وأتلفـت لسـوء تخزينهـا أو النتهـاء 

التفكـر  دون  حتـى  صاحيتهـا، 

للمواطنـن. بتوزيعهـا 

ومـا زلنـا نباهـي األمـم أننـا ُدعينـا 

ملؤمتـرات وورشـات عمـل وغرهـا 

لنسـتعرض آخـر مـا أجـرم بحقنـا، 

قلقهـم  مورثـات  كل  انتقـال  ومـع 

إلينا، حتى  وامتعاضهـم الاإنسـاين 

متتلـئ  مازالـت  الزرقـاء  شاشـاتنا 

ونيلـه  ألحدنـا،  تكرميهـم  بصـور 

جائـزة اصطنعوهـا هـم، ودغدغـوا 

إنسـانيتنا. بهـا 

مـا زلنـا نحـيص بعـد كل مجـزرة 

عـدد الصحـف األجنبيـة والقنـوات 

اإلعامية التـي تحدثت عـن املجزرة، 

بقـدر  إيقافهـا  همنـا  يعـد  فلـم 

"شـوفوا النظـام عم يقتلنـا"، وليس 

املهـم الوقت الـذي سـتتحدث به عن 

مجازرنـا، فالوقـت ال قيمـة لـه يف 

حيـاة الشـعوب، وثقتنـا كبـرة بهم 

حد اليقن، ومسـألة الوقـت تفاصيل 

صغـرة ال نريـد الخـوض بهـا.

وهـا هي قـد صدق وعدهـا، ونرصت 

املظلومـن، وصّوت الربملـان األملاين 

قبـل  األرمـن  مذبحـة  اعتبـار  عـى 

100 عـام جرميـة إبـادة جامعية، يا 

لنرصنـا! أمل أقـل لكـم أن كل مجازر 

الشـعوب عندهم يف كتـاب محفوظ، 

مليقـات وقت معلـوم لهـا ال لنا.

ال نريـد مضـاد نامـوس، بـل نحلـم 

نامـوس  عندهـم  آدميًـا  بسـتن 

عبـادة  كفـى  أن  بآذاننـا  يهمسـوا 

لصنمكـم، هـا قـد أطعنـا سـاداتنا 

وكرباءنـا فأضلونـا السـبيا، ولكـن 

تـرى هل لنـا كـرة فنتـربأ منهم كام 

تـربؤوا منـا قبـل أن تعـود أعاملنـا 

الحـرات علينـا. مبزيـد مـن 

"ناموسيات" أدخلتها األمم المتحدة إلى داريا 
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ت األمريكان
ّ

مساٍع تصطدم بمطامع األقارب وتعن

أكراد سوريون
تدربوا في كردستان العراق 

ويسعون للعودة
كان النقيب دلوفان روباري، قائد "بيشمركة روج آفا"، متحمًسا لدخول سوريا وقتال نظام األسد 
وتنظيم "الدولة اإلسالمية" على حد سواء، ربيع العام الماضي، حيث كانت الفرص مواتية بشكل 
أكبر لدخول هذه القوة، في ظل وعود إقليمية لو حققت ألحدثت متغيرات كبيرة في الجزيرة 

السورية ومناطق "اإلدارة الذاتية" بشكل عام. 

عبادة كوجان - عنب بلدي 

لكـن فـرص عـودة جنـود "بيشـمركة" 

السـورين إىل مناطقهـم األصليـة بدأت 

تتضـاءل، فالواليـات املتحـدة األمريكية 

وجـدت ضالتهـا يف "وحـدات حاميـة 

الشـعب" الكرديـة، وأوعزت لها تشـكيل 

جسـم عسـكري يضم مكونـات وإثنيات 

مختلفـة، تكون "الوحـدات" مركز الثقل 

فيهـا، وهـو ما حـدث يف تريـن األول 

مـن العـام املـايض، عندمـا أعلـن عـن 

الدميقراطيـة"،  سـوريا  "قـوات  والدة 

محاربـة  يف  ناجًعـا  فصيـًا  لتكـون 

تنظيـم "الدولـة اإلسـامية".

العـودة،  البقـاء وحلـم  وبـن كابـوس 

تحـاول عنب بلـدي من خال هـذا امللف 

"بيشـمركة"  أوضـاع  عـى  الوقـوف 

سـوريا يف العـراق، ومناقشـة الظروف 

سـوريا،  يف  والعسـكرية  السياسـية 

هـذا  مسـتقبل  عـى  وانعكاسـاتها 

الفصيـل الكـردي الـذي بـدا غائبًا عى 

واإلقليمـي. السـوري  اإلعـام 

"بيشمركة".. عسكر سوريون في 
العراق

آفـا"  روج  "بيشـمركة  فصيـل  تشـّكل 

عـام 2012، مـن مقاتلن أكراد انشـقوا 

النظامـي  الجيـش  عـن  مبعظمهـم 

وفـروا نحـو كردسـتان العـراق، فتلقوا 

خـرباء  يـد  عـى  عسـكرية  تدريبـات 

األمـر جناًحـا  ليكونـوا بـادئ  أجانـب، 

"الدميقراطـي  للحـزب  عسـكريًا 

الكردسـتاين" السـوري، أحـد األحـزاب 

املنضويـة يف املجلس الوطنـي الكردي، 

واملمثـل بـدوره يف "االئتـاف الوطنـي 

حزيـران  يف  ويصبحـوا  السـوري"، 

مـن العـام املـايض الـذراع العسـكرية 

الكـردي. الوطنـي  للمجلـس 

يقـدر عـدد عنارص هـذا الفصيـل بنحو 

يـزداد  كـردي،  مقاتـل  آالف  عـرة 

عددهم بشـكل يومـي مع اسـتمرار أبناء 

املخيامت يف كردسـتان العراق بالتطوع 

فيـه، وهو مـا جعله قوة ال يسـتهان بها، 

تتبع فكريًـا وعقائديًا ملسـعود بارزاين، 

رئيس إقليم كردسـتان العراق، ويشـارك 

تنظيـم  ضـد  مواجهـات  يف  مقاتلـوه 

العراق. "الدولـة اإلسـامية" يف 

ينتظـر املازم حسـن مـروان، الضابط 

يف "بيشـمركة روج آفـا"، سـاعة عودته 

إىل سـوريا، إىل جانـب العنـارص الذي 

"الخـارزي"  محـوري  عـى  يقودهـم 

تنظيـم  مواجهـة  يف  و"مخمـور" 

"الدولـة اإلسـامية" يف العـراق، وقـال 

لعنـب بلـدي إن عـدد املقاتلـن األكـراد 

السـورين عـى جبهـة الخـارزي يبلغ 

نحـو 400 عنـرص، بينـام العـدد األكرب 

يركـز وجودهـم يف محـور "شـكري 

روز".

 قتـل عـدٌد مـن رفـاق حسـن، املنشـق 

خـال  األسـد،  جيـش  عـن  سـابًقا 

مواجهـات العـراق ضـد التنظيـم، قبـل 

وتابـع  سـوريا،  إىل  املرجـوة  عودتهـم 

"استشـهد عدد مـن مقاتي البيشـمركة 

الذين يقاتلـون يف اإلقليـم، منهم املازم 

جومـرد مشـو ومحمـد القجـو ومـراد 

اآلخريـن". والعـرات  بهـرم 

لكـن املازم حسـن بـدا متمسـًكا بأمل 

العـودة القريبة إىل سـوريا، وقال "قبل 

عـدة أيـام زار رئيس االئتاف السـوري، 

أنـس العبدة، إقليـم كردسـتان، واجتمع 

مع ممثليـة املجلس الوطنـي الكردي يف 

أربيـل، والتي تعتـرب املظلة الشـاملة لنا 

كبيشـمركة روج آفـا والشـعب الكـردي 

يف  مبشـاركتنا  مطالبًـا  سـوريا،  يف 

معـارك الشـامل ضـد داعـش، وسـتتم 

دراسـة الطلـب من قبل املجلـس الوطني 

الكـردي وقيـادة إقليم كردسـتان". 

وحـول التهديـدات التـي يطلقها مـراًرا 

حـزب "االتحـاد الدميقراطـي" املتمثـل 

بــ "اإلدارة الذاتية"، لـ "بيشـمركة روج 

آفـا" يف حـال عودتهم إىل سـوريا، قال 

حسـن "نحن ال نريـد التصـادم مع أي 

قـوة يف حـال عودتنـا لديارنـا، سـوى 

قـوات النظـام السـوري الـذي اضطهد 

شـعبنا عـى مـر التاريـخ، أمـا قضيـة 

عودتنـا فهـي مرتبطـة بأمـور أكرب من 

اإلدارة الذاتيـة، وتتعلـق بالتحوالت التي 

الـدول  وموافقـة  األرض،  تجـري عـى 

املؤثـرة عـى الوضع السـوري".

بينـام كان موقـف آذار هسـو، وهو أحد 

وضوًحـا  أكـر  "بيشـمركة"،  مقاتـي 

وِحدًة مـن "اإلدارة الذاتيـة" وفصائلها، 

وأوضـح لعنـب بلـدي أن "مـن يعـادي 

دخـول قواتنـا إىل سـوريا بـكل تأكيـد 

هو معـاٍد لقضيتنا ومطالبنـا يف الحرية 

والكرامـة.. نحن كمقاتلـن تلقينا أفضل 

عسـكرية  خـربة  واكتسـبنا  التدريبـات 

ال يسـتهان بهـا، وكبدنـا تنظيـم داعش 

كبرة". خسـائر 

وأضاف هسـو "نحن عى اسـتعداد تام 

يف الدفـاع عن أبناء شـعبنا يف سـوريا 

ضـد أي خطـر يحـدق بهـم، ومتـى ما 

تطلـب األمـر سـندخل، شـاء مـن شـاء 

وأىب مـن أىب، ألننـا أبنـاء هـذه األرض 

وحاميتهـا تقـع عـى عاتقنـا، والنظـام 

املجـرم مـارس الويـات ضـد الشـعب 

الكـردي منـذ انتفاضـة قامشـلو وحتى 

يومنـا هـذا، نحن دعـاة حـق وال نعادي 

أي قـوة محبـة للسـام واإلنسـانية، بل 

نسـاندها ونشـد عـى يدها”.

"إن مقاتيي بيشيمركة السيورين خضعيوا لتدريبيات الجييوش النظامية بيإرشاف أكادميين مين الكليية الحربية، وأتقنوا اسيتخدام األسيلحة الخفيفة واملتوسيطة، 

وتدربيوا عيى جمييع أشيكال املعيارك.. سيندخل إىل شيامل سيوريا قريًبيا وسينفتح معركية حقيقيية ميع قيوات النظيام، األمر اليذي سييخفف الضغط عين قوات 

املعارضية عيى الجبهيات األخيرى.. نحين نثق بقيدرات قواتنيا وحلفائنيا وواثقيون من تحقييق النرص".

النقيب دلوفان روباري، قائد "بيشيمركة روج آفا" - الجزيرة نت- 15 نيسان 2015

عبد الله أوجالن

مسعود برزاني

اآلبوجية والبارزانية وانعكاســــــــــــاتها في سوريا

يعد هـذان التياران هـام املسـيطران فعليًا عى 

الحيـاة السياسـية الكرديـة منـذ عـدة عقـود، 

ويختلفـان بشـكل جوهـري فيـام بينهـام، ما 

ينعكـس سـلبًا عى مناطـق ومـدن األكراد يف 

. سوريا

فاآلبوجيـة هـو وصـف للمنتسـبن إىل حـزب 

االنفصـايل  الـريك  الكردسـتاين  العـامل 

أوجـان  اللـه  عبـد  أسسـه  والـذي   ،)PKK(

مدينـة  قـرب  جزيـرة  يف  املسـجون  )آبـو( 

ثـم  باإلعـدام  عليـه  الحكـم  بعـد  اسـطنبول، 

هـذا  ويتميـز  املؤبـد،  إىل  الحكـم  تخفيـف 

الحـزب مبيـول لينينية ماركسـية )شـيوعية(، 

يف حـن أنـه بـدا "ليبراليًـا" انفصاليًـا واجه 

الدولـة الركيـة بالسـاح، إميانًـا منـه بقضية 

يف  تركيـا  فشـهدت  و"الحريـة"،  االنفصـال 

حقبـة التسـعينيات مـن القرن املـايض رصاًعا 

دمويًـا، اسـتؤنف قبـل نحـو عـام بعـد انهيار 

الجانبـن. السـام بـن  اتفاقيـة 

يف سـوريا، يعد حـزب "االتحـاد الدميقراطي" 

وال  الكردسـتاين"،  "العـامل  لحـزب  فرًعـا 

يخفـي قادته أن "آبـو" هـو األب الروحي لهم، 

لكنهـم ينفـون نيتهـم باالنفصال عن سـوريا، 

ويطالبـون بفدراليـة بـدأوا يطبقونهـا بدعـم 

ورويس. أمريـي 

املـا  ألتبـاع  وصـف  فهـو  البارزانيـة  أمـا 

مصطفـى بارزاين يف كردسـتان العـراق، ومن 

ثم ابنه مسـعود بـارزاين رئيس اإلقليـم حاليًا، 

وتحافـظ هذه املدرسـة عـى التقاليـد الرقية 

والثقافـة اإلسـامية بشـكل واضـح، وشـهدت 

وتكويـن  اإلقليـم،  إدارة  يف  ونجاًحـا  تنظيـاًم 

جيـش كـردي ذي انضبـاط عـال تحـت اسـم 

أبًـا روحيًـا  البـارزاين  "بيشـمركة"، وليغـدو 

لجميـع األكـراد مبختلـف أطيافهـم.

أحـزاب مـن حيـث  تبعـت عـدة  يف سـوريا، 

البارزانيـة،  املدرسـة  إىل  السـيايس  التوجـه 

الكردسـتاين  "الدميقراطـي  الحـزب  وأبرزهـا 

السـوري"، والـذي أصبح نـواة لتحالف أحزاب 

تحـت مظلة "املجلـس الوطني الكـردي"، ترى 

جميعها يف مسـعود البـارزاين مرجعية فكرية 

وسياسـية، وتصبح قوات "بيشـمركة روج آفا" 

ذراًعـا عسـكريًا لها.

ويـرى بعض ممثـي "اإلدارة الذاتيـة" املنبثقة 

عن حزب "االتحـاد الدميقراطي"، يف الشـباب 

الكـرد الذيـن تطوعوا ضمـن "بيشـمركة روج 

يف  مؤقتـة  وإقامـة  تدريبـات  وتلقـوا  آفـا" 

"مرتزقـة"،  أنهـم  العـراق،  كردسـتان  إقليـم 

ألـدار  قالـه  الـذي  الحـريف  الوصـف  وهـو 

خليل، مسـؤول حركـة "املجتمـع الدميقراطي" 

www.enabbaladi.org/archives/84296
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لقنـاة  ترصيحـات  يف  العبـدة  وقـال 

طلبنـا  "نحـن  الكرديـة  "روداو" 

آفـا  روج  بيشـمركة  قـوات  مشـاركة 

يف القـوة الجديـدة التـي سـتدخل يف 

منطقة اعـزاز.. واملشـاركة يف مواجهة 

النظـام السـوري وداعـش"، معتربًا أن 

"وجـود قـوات بيشـمركة روج آفا عى 

األرايض السورية سـيؤدي إىل التوزان 

الحقيقـي، واألمـان للشـعب السـوري، 

والكـردي بشـكل خـاص".

كردسـتان  إىل  العبـدة  زيـارة 

دخـول  رضورة  حـول  وترصيحاتـه 

بانتقـادات  قوبلـت  الكرديـة،  القـوات 

الداخـل  يف  املحليـة  املجالـس  بعـض 

حلـب  مجالـس  فأصـدرت  السـوري، 

مـن  سـحبوا  بيانًـا  وإدلـب  وحـامة 

خالـه ممثليهـم يف االئتـاف، وطالبوا 

العبـدة،  زيـارة  حـول  بتوضيحـات 

"املشـبوهة"، يف  بــ  إياهـا  واصفـن 

حـن هاجـم ناشـطون سـوريون هـذا 

الفصيـل مبجـرد ذكر اسـمه، وهـو أمر 

عـزاه مراقبـون لــ "عدم فهـم" الواقع 

امليـداين.

املستشـار  زيـد،  أبـو  أسـامة  وأبـدى 

القانـوين يف "الجيـش الحـر" رفضـه 

دخـول مقاتلـن "غرباء" إىل سـوريا، 

نافيًـا أي تنسـيق مـع أي جهـة لدخول 

ذلـك  أن  معتـربًا  "بيشـمركة"،  قـوات 

اإلطـاق،  عـى  ترحيـب  محـل  ليـس 

فيام لـو كانـوا مقاتلن أجانـب، لكنهم 

"كونهـم سـوريون، فقـد يكـون سـببًا 

يف بحـث األمـر أكـر، ال سـيام أنهـم 

تحـت  السـورية  األرض  سـيدخلون 

البيشـمركة".   عنـوان 

أسـامة أبو زيـد، املستشـار القانوين لـ 

"الجيـش الحر"

إىل  حديـث  يف  زيـد  أبـو  وأضـاف 

بــ  يتعلـق  ال  األمـر  أن  بلـدي  عنـب 

"البيشـمركة"، فهـي "قـوات لها تاريخ 

داعـش،  تنظيـم  قتـال  يف  معـروف 

باإلضافـة إىل عـدم وجـود طموحـات 

توسـعية أو احتاليـة عندهـا، كام قوى 

أخـرى، وهي بالنسـبة لنـا أفضل بكثر 

وأشـار  مسـلم"،  صالـح  قـوات  مـن 

تصطـدم  دخولهـم  مطالـب  أن  إىل 

بصعوبـات محلية وإقليميـة، فالواليات 

املتحـدة ال تريـد إضعـاف قـوة حـزب 

وذراعـه  الدميقراطـي"  "االتحـاد 

العسـكرية "وحـدات حامية الشـعب"، 

آلليـات  وفًقـا  يعمـل  الجنـاح  فهـذا 

"األمريكيـن" ويعـرّب عـن مروعهم، 

تعبـره. بحسـب 

عقـاب يحيـى، عضـو الهيئة السياسـية 

يف "االئتاف الوطني السـوري"، أشـار 

يف  كبـر  "لبـس"  وجـود  إىل  بـدوره 

موضـوع دخـول "بيشـمركة روج آفا"، 

وربطهـا مبسـعود بـارزاين، وقـال يف 

اتصـال هاتفـي مع عنب بلـدي إن "هذه 

املجلـس  إىل  بالحقيقـة  تتبـع  القـوات 

ينضـوي يف  الـذي  الكـردي،  الوطنـي 

االئتـاف، وطالبنا بدخولهم إىل سـوريا 

العـراق،  يف  وجودهـم  عـن  عوًضـا 

يف  السـورية  القـوات  مـع  ليشـاركوا 

باعتبارهـم  النظـام وداعـش،  مواجهـة 

مدربـن بشـكل جيـد".

ولفـت يحيى إىل أن "بيشـمركة" دخلوا 

يف تشـكيلة "املجلس العسـكري" التي 

العـام  الوطنـي"  "االئتـاف  أعدهـا 

قـد  البعـض  تخـّوف  لكـن  املـايض، 

يكـون مروًعـا يف ظـل وجودهم يف 

العـراق وعدم كونهـم جزًءا مـن الحالة 

مشـدًدا  يحيـى،  رأى  كـام  السـورية، 

واندماجهـم  دخولهـم  رضورة  عـى 

ليصبحـوا جزًءا مـن العملية السياسـية 

املتغـرات. مواجهـة  يف  والعسـكرية 

الشـخصية  لتقديراتـه  ووفًقـا  لكنـه 

يجـد عقـاب يحيـى ذلـك الطـرح أقرب 

إىل األمنيـات منـه إىل الواقعيـة، وقال 

مـن  جـزًءا  يكونـوا  أن  "املفـروض 

حالـة  وليـس  الحـر  الجيـش  عمليـات 

مسـتقلة، وتقديـري أنهـم لـن يدخلوا، 

خـاص..". وبرنامـج  ترتيبـات  لهـم 

أمـا عبـد الحكيـم بشـار، نائـب رئيـس 

"االئتـاف الوطنـي السـوري" وعضـو 

فـكان  الكـردي"،  الوطنـي  "املجلـس 

دخـول  إمكانيـة  مـن  تشـاؤًما  أكـر 

"البيشـمركة" إىل سـوريا، مشـرًا إىل 

يف  األمـر  لهـذا  فـرص  توجـد  ال  أنـه 

القريـب. املسـتقبل 

ويف اتصـال هاتفـي مـع عنـب بلـدي، 

أوضـح بشـار أن الواليـات املتحـدة غر 

جـادة يف إدخـال "بيشـمركة روج آفا" 

املقـدم  الدعـم  ظـل  يف  سـوريا،  إىل 

لفصائـل حـزب "االتحـاد الدميقراطي" 

بأنهـا  األخـرة  متهـاًم   ،)PYD(

"ميليشـيات تابعـة للنظام السـوري، ال 

متلـك أي قـرار، وكذلـك قـوات سـوريا 

الدميقراطيـة التـي تتبع قـرارات النظام 

أي  يوجـد  ال  لهـذا  منـه..  وأسـلحتها 

فـرص"، معقبًـا عـى مطالـب رئيـس 

االئتـاف بالقـول "هو يسـعى إىل ذلك، 

أخـر". والفـرص يشء  والسـعي يشء 

نحــو عــرة آالف مقاتــل ســوري 

كــردي ينتظــرون فرصــة العــودة إىل 

ديارهــم للمشــاركة يف تقريــر مصــر 

"روج آفــا" )غــرب كردســتان( وفــق 

تعبرهــم، وهــي املنطقــة املمتــدة مــن 

الجزيــرة إىل أجــزاء حلــب الشــاملية. 

ورغــم حالــة العــداء الظاهــرة بينهــم 

يف  "اآلبوجيــن"  أقرانهــم  وبــن 

ــن  ــة"، إال أن كا الطرف "اإلدارة الذاتي

ــة" يف  ــب "الفيدرالي ــكان مبطل يتمس

ــًدا  ــن تعــود أب ــي ل ــة الت هــذه املنطق

ــل عــام 2011.  ــا قب إىل م

االئتالف يطالب بدخولهم
وأصوات تعارض   

اآلبوجية والبارزانية وانعكاســــــــــــاتها في سوريا

تحرك جديد على المستوى السياسي، حمله رئيس "االئتالف الوطني السوري"، أنس العبدة، لدى زيارته 
إقليم كردستان العراق، أواخر أيار الماضي، مطالًبا بضرورة إدخال قوات "بيشمركة روج آفا" إلى منطقة 

اعزاز، إلى جانب قوًى عسكرية من "الجيش الحر".

باللغية  تكتيب  "بيشيمركة"،  قيوات 

الكرديية "پێشيمه رگه"، ويعنيي هيذا 

املصطليح "الذيين يواجهيون املوت"، 

واملصطلحيات  الكليامت  مين  وتعيد 

مليا  الكيردي،  الشيعب  عنيد  الهامية 

لهيا مين مآثير وتضحيات يف سيبيل 

اعتقادهيم. وفيق  حريتهيم، 

"بيشيمركة"  إن  مؤرخيون  ويقيول 

يف  املسيلحة  القيوات  أقيدم  هيي 

العرشيين،  القيرن  خيال  العيراق 

كقيوة  وجودهيا  سيّجل  حييث 

القيرن  عرشينييات  يف  عسيكرية 

الدولية  عيرص  أواخير  أي  امليايض، 

أن  آخيرون  بينيام يؤكيد  العثامنيية، 

يف  العيراق  شيامل  كانيت  بداياتهيا 

عيرش. التاسيع  القيرن 

حييرب  يف  "بيشييمركة"  دخلييت 

يف  أعضائهييا  بيين  داخلييية 

املييايض،  القييرن  تسييعينيات 

لتنتهييي مبصالحيية بيين الزعيميين 

بييارزاين  مسييعود  الكردييين 

وجييال طالبيياين. وبعييد تشييكيل 

حكوميية إقليييم كردسييتان بداييية 

التسييعينيات، أصبحييت "بيشييمركة" 

جييزًءا ميين مؤسسييات حكوميية 

قييوة  إىل  وتحولييت  اإلقليييم، 

نظامييية يعتقييد أن عددهييا يصييل 

مقاتييل. ألييف   200 إىل 

"بيشمركة" تاريخًيا 

"هذه القوات )بيشمركة روج آفا( تتبع بالحقيقة 
إلى المجلس الوطني الكردي، الذي ينضوي في 
االئتالف، وطالبنا في دخولهم إلى سوريا عوًضا 
من وجودهم في العراق، ليشاركوا مع القوات 

السورية في مواجهة النظام وداعش، باعتبارهم 
مدربين بشكل جيد". 

عقاب يحيى، عضو الهيئة السياسية في "االئتالف الوطني السوري".

)TEV-DEM(، ذات النفـوذ الواسـع يف مناطـق 

الذاتيـة". "اإلدارة 

وأوضـح خليـل، يف مقابلة مع موقـع محي قبل 

أيـام، أنهـم )اإلدارة الذاتيـة( يجهلـون مـن ميول 

من يسـمون بـ "بيشـمركة روج أفـا"، معتقًدا أن 

"اسـم بيشـمركة بـريء منهـم عندمـا يصبحون 

عامـل ضغط عـى ثورة شـعب"، مؤكًدا وحسـب 

معلوماتـه أن "املخابـرات الركيـة متولهـم، وهم 

يف هـذه الحالـة ال يخدمـون املـروع الكردي أو 

الدميقراطـي يف املنطقـة الكرديـة يف سـوريا"، 

مشـدًدا عـى أن عودتهـم "تشـكل خطـرًا عـى 

الوحـدة الكرديـة"، عـى حـد تعبره .

عنـب بلـدي تحدثـت أيًضـا إىل مسـؤول بـارز 

كشـف  عـدم  طلـب   )TEV-DEM( حركـة  يف 

اسـمه، وكان موقفـه مطابًقـا ملـا جـاء يف حديث 

زميلـه ألـدار، وقـال "سـنجعل مـن هـذه األرض 

مقـربة ملن يدخـل إليها بغـر إذن قـوات الحامية 

الشـعبية )وحـدات حاميـة الشـعب(، فـأي قـوة 

يف  بالوجـود  لهـا  نسـمح  لـن  لنـا  تنضـوي  ال 

جميـع املناطق الخاضعـة لسـيطرة اإلدارة الذاتية 

والفدرالية الشـاملية التـي أعلنا عنهـا قبل فرة".

واسـتطرد قائـًا "أما بخصـوص الشـباب الكرد 

بيشـمركة  اسـم  أنفسـهم  عـى  أطلقـوا  الذيـن 

روج آفـا واملوجوديـن حاليًـا يف إقليم كردسـتان 

داعـش،  ضـد  املعـارك  ويخوضـون  العـراق، 

ويريـدون العـودة إىل الوطـن، فسـوف نرحـب 

الحاميـة  قـوات  إىل  ينضمـوا  أن  بـرط  بهـم 

الشـعبية ويحملوا شـارتها، وغر ذلـك فعودتهم 

تعنـي تأجيـج الـرصاع الكـردي- الكـردي".

الرئيسـة املشـركة لحزب "االتحـاد الدميقراطي"، 

آسـيا عبـد اللـه، كانت أكـر وضوًحـا فيام يخص 

"املجلـس الوطنـي الكـردي"، معتـربة إيـاه كيانًا 

معاديًـا، وقالت "إن املجلـس الوطني الكردي عمليًا 

هـو جـزء مـن االئتـاف الذي يعـادي مكتسـبات 

روج آفـا ويعـادي وجود الشـعب الكـردي وينكر 

حقوقـه، ثم إن هناك الفصائل املسـلحة املحسـوبة 

عـى االئتـاف والتي متـارس القتل ضـد املدنين 

الكرد يف الشـيخ مقصـود، وبالتايل فـإن املجلس 

الوطنـي يتحمـل املسـؤولية تجـاه أعـامل هـذه 

الفصائـل كونه جـزًءا مـن االئتاف".

وأضافـت عبـد اللـه، يف ترصيحـات ملوقـع "آرا 

نيـوز" الكـردي قبل أيام "بالنسـبة للقـوات التي 

دربوهـا يف جنـوب كردسـتان )إقليم كردسـتان 

العـراق(، ويحاولـون إدخالهـا إىل روج آفـا، فإن 

هـذه مسـألة عسـكرية والقـرار فيها بيـد القوى 

هـذه  تديـر  التـي  الذاتيـة  واإلدارة  العسـكرية 

املخولتـان  الوحيدتـان  الجهتـان  القـوات، فهـام 

مسـائل”. هكذا  ملناقشـة 
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منع دخول شاحنات الخضار السورية إلى لبنان وتوقعات بـ "المعاملة بالمثل" 

بعد انتهاء موسم الموز...

قرار لبناني يلوي ذراع حكومة النظام السوري

عمر حلبي - عنب بلدي

بـرر الوزيـر، الـذي ينتمـي إىل الحـزب 

التقدمي االشـرايك برئاسـة وليد جناط، 

القـرار بأنـه سـيمنح الفرصـة للمزارعن 

اللبنانيـن ترصيف إنتاجهـم يف الداخل، 

بعدمـا أقفلـت يف وجههـم أبـواب العديد 

مـا  والخليجيـة،  العربيـة  األسـواق  مـن 

أدى إىل تعـرض منتجاتهـم لحالـة مـن 

االختنـاق والكسـاد، معتـربًا أن أي قـرار 

أمـام  الحـدود  بإقفـال  مضـاد  سـوري 

الشـاحنات اللبنانيـة لن يكـون مؤثرًا ألن 

املنتجـات  سـوريا مل تعـد ممـرًا ملعظـم 

الزراعيـة اللبنانيـة، بعدمـا جـرى تأمـن 

بديـل بحـري لهـا، باسـتثناء محاصيـل 

املـوز والحمضيـات. 

واسـتبق الوزيـر، الـرد السـوري املحتمل 

رشيـان  بقطـع  بالتلويـح  قـراره،  عـى 

عـرب  السـورية  والـواردات  الصـادرات 

مطار رفيـق الحريري الدويل، يف إشـارة 

منـه إىل أن رد الفعـل السـوري لن يكون 

يف صالـح الحكومـة السـورية، وقـال إن 

"أي رد فعـل سـلبي يصـدر مـن الجانب 

السـوري ويـؤدي إىل اإلرضار باملصالـح 

وللعلـم،  باملثـل،  عليـه  اللبنانيـة، سـرّد 

فإن السـورين يسـتخدمون مطـار رفيق 

ترانزيـت  كمحطـة  الـدويل  الحريـري 

لتصديـر بضائعهـم، وهناك طائـرات عدة 

تغـادر أسـبوعيًا املطار محملـة بالبضائع 

السـورية"، آمـًا من حكومة دمشـق عدم 

اتخـاذ قـرار مـن هـذا النوع. 

انتهاء موسم الموز 
مفاجـئ  بشـكل  صـدر  الجديـد  القـرار 

بـن  الزراعيـة"  "الروزنامـة  وخـارج 

االقتصـاد  وزيـر  قـال  كـام  البلديـن، 

هـامم  النظـام،  حكومـة  يف  والتجـارة 

اجتـامع عقـده عـى  الجزائـري، خـال 

التجـارة  غـرف  اتحـادات  مـع  عجـل 

العامـة. والجـامرك 

وأكـد الجزائـري خـال االجتـامع أنه من 

الـروري أن يسـبق تنفيـذ مثـل هـذه 

القـرارات فـرات زمنيـة تفاديًا للخسـائر 

التـي قد متنى بهـا الفعاليـات االقتصادية 

يف البلديـن، مبديًا اسـتغرابه مـن توقيت 

بدايـة  القـرار، وقـال "كنـا يف  صـدور 

العـام الجـاري قـد اسـتقبلنا وفـًدا مـن 

املزارعـن اللبنانيـن واتحـاد املصدريـن 

اللبناين الذين عرضوا إشـكاليات تسـويق 

الظـرف  ويف  فأصدرنـا  املـوز،  مـادة 

الصعـب الذي تعيشـه سـوريا توجيهاتنا 

بدعـم ومسـاندة املزارعـن بإعطـاء مزايا 

اللبنـاين  املحصـول  فائـض  باسـتراد 

الرسـوم  للسـوق السـوري، معفـًى مـن 

الجمركيـة، وعلقنا االسـتراد مـن مصادر 

أخـرى، واليـوم وبعـد انتهـاء محصـول 

املـوز اللبنـاين، يأيت هـذا القـرار بتوقيت 

ومؤسـف". موفـق  غر 

يُذكّر حظـر دخول شـاحنات الخراوات 

والفواكـه السـورية إىل لبنـان، بقـرارات 

بإغـاق  الطرفـان  فيهـا  هـدد  سـابقة، 

حـدود كل منهـام، ومنـع إدخـال بضائع 

مـن الجانبن ألسـباب قـد تبـدو ظاهريًا 

سياسـية  دوافعهـا  لكـن  اقتصاديـة، 

"بحتـة"، كـام يقـول اقتصاديـون.

فخـال العـام املـايض، منعـت حكومـة 

اللبنانيـة  الشـاحنات  السـوري  النظـام 

مـن الدخـول إىل سـوريا عـرب معـربي 

عـى  فعـل  كـرّد  والعريضـة،  العبوديـة 

قـرار لبنـاين بفـرض تأشـرات دخـول 

للسـورين إىل األرايض اللبنانيـة، وبلـغ 

عددهـا آنـذاك 35 شـاحنة مـوز مـا هدد 

العـامل وعائاتهـم.  مصـر مئـات 

وقـال سـفر النظـام السـوري يف لبنان، 

عـي عبد الكريـم، وقتهـا "نحـن ال نريد 

التصعيـد الـذي يقود إىل منطـق ال يخدم 

البلديـن، وأعتقـد أن الحكومـة اللبنانيـة 

ستسـتدرك األمـر.. هـذا القـرار مل ميـر 

يف الحكومـة اللبنانيـة ومل يأخـذ موافقة 

كافـة الـوزراء"، يف إشـارة إىل أن تبعات 

سياسـية وراء اسـتصدار مثل هذا القرار. 

ثالث خطوات للرد على القرار 
تبـدي حكومـة النظـام السـوري اهتامًما 

الصـادرات،  رشيـان  باسـتمرار  كبـرًا 

وانسـيابية التبـادل التجـاري مـع لبنان، 

عائـد  مـن  لهـا  ملـا  املنتجـات  ملختلـف 

اقتصـادي، وربحيـة كبرة، وملسـاهمتها 

برفـد الخزينـة العامـة بالقطـع األجنبي، 

الزراعـة  وزارة  قـرار  إىل  يُنظـر  كـام 

مـن  "شـك"  بنظـرة  الجديـد  اللبنانيـة 

قبـل دمشـق، يف جزئيـة أن هدفـه حامية 

السـوق اللبنانيـة مـن اإلغـراق وال تبعات 

سياسـية لـه. 

وبحسـب مصـادر مقربـة مـن حكومـة 

النظـام، سـيكون هنـاك رد لحكومته عى 

القرار، سـيام وأن وسـائل اإلعـام املقربة 

مـن النظـام هللـت لذلـك قبـل أن يصدر 

الـرد مـن أي جهـة رسـمية، وقـال موقع 

مسـيس،  "القـرار  إن  “سرياسـتيبس” 

االقتصـاد  عـى  الضغـط  منـه  الهـدف 

السـوري، وبالتـايل لـن يؤثر عليـه قرار 

الـذي سـيأتيه  اللبنـاين  الزراعـة  وزيـر 

الضغـط مـن داخـل لبنـان ليراجـع، إذ 

كيـف سـيتمكن اللبنانيـون مـن التخـي 

عـن الخضـار والفواكـه السـورية حتـى 

شـباط القـادم".

وتنبـأ املوقـع بـأن يكـون الـرد السـوري 

بـأوراق  التدقيـق  يف  رمبـا  الرسـمي، 

وأوضـاع الشـاحنات التجاريـة اللبنانيـة 

عنـد الحـدود، يف املرحلـة األوىل، وصواًل 

العبـور  مـن  الشـاحنات  هـذه  منـع  إىل 

وكذلـك  وجههـا،  يف  الحـدود  وإقفـال 

مـن  اللبنـاين  املـوز  صـادرات  منـع 

دخول سـوريا واالسـتعاضة عنهـا باملوز 

االسـتراد. عقـد  ومتديـد  األكـوادوري 

فيـام قلـل خبـر اقتصـادي يف دمشـق، 

تحـدث لعنـب بلـدي، رافًضا الكشـف عن 

هويتـه ألسـباب أمنية، من أهميـة الخطوة 

اللبنانيـة، ألن املنتجات الزراعية السـورية 

قبـل  عهدهـا  كسـابق  ليسـت  باألسـاس 

العـام 2011 مـن حيـث حجـم اإلنتـاج، 

املحليـة.  السـوق  تكفـي  بالـكاد  وهـي 

مشـرًا إىل أن املزارعـن وجـدوا طريًقـا 

أفضـل عـرب تصديرهـا إىل روسـيا بـداًل 

تركيـا  بعـد تـرر عاقـة  لبنـان،  مـن 

أنقـرة  إسـقاط  خلفيـة  عـى  وروسـيا 

كـون  املـايض،  العـام  روسـية  لطائـرة 

تركيا كانت مصـدًرا أساسـيًا للخراوات 

روسـيا. إىل 

التوقـف  رضورة  إىل  الخبـر،  ودعـا 

مـن  املعـروض  وزيـادة  التصديـر  عـن 

يف  للمسـاهمة  والفواكـه  الخـراوات 

خـال  وخصوًصـا  أسـعارها  خفـض 

رمضـان. 

تصدر سـوريا الخـراوات والفواكه إىل 

روسـيا بأسـعار تنافسـية ووفـق سـعر 

"دوالر تصديـر" أقـل مـن السـوق، مـا 

أدى إىل ارتفـاع أسـعارها وفـرض أعبـاء 

إضافبـة عـى املواطنـن.

مرة أخرى، يعود السجال بين حكومة النظام السوري والحكومة اللبنانية على خلفية إعالن األخيرة منع شاحنات الخضار والفواكة القادمة من سوريا 
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 ليرة تركية 

القضاء على الصادرات اللبنانية 
خرجـت  سـوريا،  يف  الحـرب  خـال 

عـن  الحدوديـة  املعابـر  مـن  العديـد 

وانقطعـت  النظـام،  حكومـة  سـيطرة 

املتجهـة  اللبنانيـة  الصـادرات  معهـا 

العـريب  الخليـج  دول  إىل  جنوبًـا 

فصائـل  سـيطرت  بعدمـا  وخاصـة 

وهـو  نصيـب  معـرب  عـى  املعارضـة 

الزراعيـة  لبنـان  صـادرات  رشيـان 

ودول  األردن  إىل  وبعلبـك  البقـاع  مـن 

الخليـج، مـع إرصار األردن عـى بقائه 

آخـر. إشـعار  حتـى  مغلًقـا 

ويصـدر لبنـان بـرًا، الخـراوات واملواد 

واآلالت،  واملربيـات  واملعلبـات  الغذائيـة 

األوليـة،  واملـواد  الكهربائيـة  واملعـدات 

مجلـس  دول  إىل  صادراتـه  وبلغـت 

أكـر   ،2014 العـام  الخليجـي  التعـاون 

 256 وقرابـة  دوالر،  مليـون   920 مـن 

واحتلـت  العـراق،  إىل  دوالر  مليـون 

قامئـة  والعـراق  واإلمـارات  السـعودية 

الـدول املسـتوردة، فيام تعتمـد %70 من 

صـادرات لبنـان الزراعيـة عـى الشـحن 

أيًضـا. الـربي 

التجـاري  التبـادل  لجانـب  وبالنسـبة 

أن  إىل  األرقـام  تشـر  سـوريا،  مـع 

هنـاك فائًضـا ملصلحـة لبنـان، مـع بقاء 

معـدل هـذا التبـادل متذبذبًـا منـذ اندالع 

االحتجاجـات يف 2011. فقـد كان حجـم 

التبـادل بـن البلديـن عـام 2009 حوايل 

458.6 مليـون دوالر، ثـم ارتفـع يف عام 

لينخفـض  مليونًـا،   559.3 إىل   2010

الرقـم إىل 524.9 مليون دوالر يف 2011.

شـكلت  املاضيـة  السـنوات  وخـال 

إىل  لبنـان  مـن  املحروقـات  صـادرات 

إجـاميل  مـن  األكـرب  الحصـة  سـوريا 

الصـادرات، مبـا فيهـا املـازوت والبنزين 

مـن   70% بنسـبة  الطائـرات  ووقـود 

الصـادرات. إجـاميل 

الزراعة باهتمام الحكومة 
رغم تراجـع اإلنتاج الزراعي يف سـوريا 

النصـف  إىل  املاضيـة  السـنوات  خـال 

تقريبًـا، إال أن عوامـل أساسـية ماتـزال 

أراضيهـم  زراعـة  إىل  الفاحـن  تدفـع 

الحبـوب  أبزرهـا  شـتى،  مبحاصيـل 

فضـًا  السـكري،  والشـوندر  والقطـن 

والفواكه  والخـراوات  الحمضيـات  عن 

التـي  فالزراعـة  املناطـق،  مختلـف  يف 

 25% تشـكل  كانـت  بشـدة  تـررت 

مـن الناتـج املحـي اإلجاميل املقـّدر 60 

مليـار دوالر للعـام 2010، ويعمـل فيها 

حـوايل  أي  عامـل  ألـف   900 حـوايل 

السـورية  القـوى  إجـاميل  مـن   17%

العاملـة.

وهـي بالشـكل الـذي أصبحـت عليه هذه 

الفـرة، ماتـزال تجـذب اهتـامم حكومة 

القطـاع  هـذا  إلبقـاء  وتدفعهـا  النظـام 

عـى قيـد الحيـاة، وبالتـايل العمل عى 

تصديـر جـزء مـن املزروعـات السـورية 

إىل دول عديـدة ماتـزال تقيـم عاقـات 

وتدعمهـا سياسـيًا،  دمشـق  مـع  جيـدة 

أبرزهـا روسـيا والعـراق ولبنـان وعـدد 

األخرى.  العربيـة  الـدول  مـن 

شاحنات بضائع تنتظر عند الحدود اللبنانية السورية - )السفير(

أي رد فعل سلبي 
يصدر من الجانب 

السوري ويؤدي إلى 
اإلضرار بالمصالح 

اللبنانية،
سنرد عليه بالمثل

www.enabbaladi.org/archives/84294
www.enabbaladi.org/archives/84294
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يتأمل ملهم بضع ليرات تركية على طاولة مطبخ منزله مبتسًما، فهذه الليرات التي يكسبها من عمله داخل أحد مغاسل السيارات في 
مدينة اسطنبول التركية، كانت كنًزا ثميًنا يصعب تحصيله عندما كان في بلده سوريا، إال أنه ورغم تضاعف راتبه مرات عدة يعيش مع 

عائلته الضغوط نفسها، في بلٍد ظن أنه سيخفف من وطأة ما عاشه إلى جانب اآلالف من أقرانه في سوريا قبل لجوئه إلى تركيا.

مصطلحات اقتصادية

بأنيه  التجياري  التبيادل  يعيرف 

تقيوم  السيلع  مين  معينية  كميية 

الدولية بتصديرها إىل دولية أخرى، 

للحصول عيى كمية من اليواردات، 

الفائيض  مناطيق  بين  ويتيّم 

املدينية  داخيل  النقيص  ومناطيق 

)تبيادل  الواحيدة  الدولية  داخيل  أو 

متجياورة  دول  بين  أو  محيي(، 

دول  بين  أو  إقليميي(،  )تبيادل 

عامليي(.  )تبيادل  مختلفية 

إىل  التجياري  التبيادل  ويهيدف 

تقويية العاقيات االقتصاديية بين 

البليدان ودعيم االقتصياد وتنميتيه، 

وليه دور كبيري وممييز يف تقلييل 

البطالية بين البليدان املتفقية عى 

كذليك  التجياري،  التبيادل  تعزييز 

يسياهم يف زييادة الدخيل ملواطني 

ارتفياع  مين  ويقليل  البليدان،  تليك 

ألن  املنتوجيات،  عيى  األسيعار 

مين  التقلييل  التبيادل هيو  أسياس 

املنتوجيات  عيى  األسيعار  زييادة 

التبيادل بهيا. املتفيق عيى 

البيانيات  كشيفت  سيوريا،  ويف 

األخرية لهيئية دعم وتنميية اإلنتاج 

أحيدث  يف  والصيادرات،  املحيي 

االنخفياض  عين  لهيا،  إحصائيية 

التبيادل  معيّدل  قييم  يف  الكبيري 

التجياري اليذي تراجيع منيذ 2010 

االختاالت  نتيجية  بشيكل مسيتمر 

وتزاييد عيبء املديونيية والعقوبات 

أدىن  إىل  ووصليت  الدوليية، 

ووصليت   2013 يف  مسيتوياتها 

إجياميل  مين   41% حيوايل  إىل 

التجيارة الخارجيية، لتشيهد بعيض 

التحّسين يف األعوام 2014 و2015، 

 59% يقيارب  ميا  إىل  وصليت  إذ 

الخارجيية  التجيارة  إجياميل  مين 

لسيوريا، نتيجية الزييادة امللحوظة 

املسيّجلة يف مسيتويات اإلنتاجيية، 

خاّصيًة يف قطياع الزراعية، اليذي 

يسيهم بنحيو ثليث الناتيج املحيي 

بعيض  إنتياج  زاد  إذ  اإلجياميل، 

املحاصييل )الخيراوات والفواكه( 

إنتاجهيا  أضعياف  أربعية  بنحيو 

السيابق.

حلًفيا  أقاميت  العربيية  اليدول 

اقتصاديًيا بينهيا مين أجيل التكامل 

التجياري  والتبيادل  االقتصيادي 

الجمركيية،  الرسيوم  منخفيض 

التجيارة  منطقية  مسيمى  تحيت 

وتعيرف  الكيربى،  الحيرة  العربيية 

باسيم "جافتيا"، ودخليت منطقية 

الكيربى  العربيية  الحيرّة  التجيارة 

حييز التنفييذ ابتداًء مين أول كانون 

.2005 الثياين 

وقعيت االتفاقيية برعاية الجامعية 

يف  العربيية  القمية  العربيية يف 

 ،1997 عيام  األردن   – عياّمن 

وبتوقييع 17 دولية عليهيا إلنشياء 

لتواجيه  مشيركة  عربيية  سيوق 

االتفياق  وكان  العامليية،  التكتيات 

تخفيض الرسيوم عى  عيى 

العيريب  املنشيأ  ذات  املنتجيات 

تجارة حيرة  منطقية  وإنشياء 

. ير لتصد ا و د  ا سيتري لا بية  عر

وسيعت حكومية النظيام السيوري 

ومنيذ انيدالع االحتجاجيات وفرض 

زييادة  إىل  عليهيا،  العقوبيات 

حجيم التبيادل التجياري ميع الدول 

الحليفية والداعمية له، مثيل إيران، 

فقيد بيدأ بتفعييل اتفاقيية التجارة 

حكومية  موافقية  بعيد  الحيرة، 

طهيران عليهيا واعتامدهيا من قبل 

اإليرانيية. الجيامرك 

التبادل التجاري

حسن مطلق - عنب بلدي  

يف الوقـت ذاته، ورغم بعد املسـافة بينهام، 

يسـر أحمـد، صديـق ملهـم الـذي يعيش 

يف مدينـة حامة بسـوريا، مقطبًـا حاجبيه 

بعـد دفعـه فاتـورة الكهربـاء التـي رمبـا 

يعـادل قدرهـا بضـع لـرات من تلـك التي 

يضعهـا ملهم عـى طاولته، ورغـم أن أغلب 

أصدقائـه وأفـراد عائلتـه كانـوا يـرددون 

عـى مسـامعه عبـارات يراها "سـخيفة"، 

ليومـك  األبيـض  قرشـك  "خبـي  مثـل 

األسـود"، إال أن أحمـد كان يرد مـراًرا وبا 

تفكـر بعبـارة تظهـر عجزه أمـام عرات 

االلتزامـات املنزليـة بقولـه "العـن بصرة 

قصرة". واليـد 

أحمـد الـذي رضـخ مـع زمائـه لقـرارات 

مؤسسـته الحكومية، يعمل مثاين سـاعات 

متواصلـة، ويحصـل عـى راتـب شـهري 

قـدره 26500 لـرة سـورية )حـوايل 53 

دوالًرا باعتبـار كل دوالر يسـاوي 500 لرة 

تقريبًا(. سـورية 

لـرة   1500 مبلـغ  عـى  يحصـل  ملهـم 

ال  لكنـه  دوالرات(،   510 )حـوايل  تركيـة 

يبـدو أنـه أفضل حـااًل مـن أحمـد، رغم أن 

تركيـا تحتـل مراكـز متقدمـة يف االقتصاد 

العاملـي، بينـام يفصـل سـوريا عـن املرتبة 

األخـرة أربـع خطـوات مـن قامئـة 200 

آخـر  بحسـب  األجـور،  تـدين  يف  دولـة 

إحصائيـة للبنـك الـدويل يف أيـار 2016.

ترصيـح  ميلـك  الـذي  ملهـم  مدفوعـات 

عمـل، وهـو واحـد من ضمـن أربعـة آالف 

سـوري حصلـوا عـى تصاريح حتـى أيار 

2016، كـام أحصـت وزارة العمـل الركية، 

تبـدو مقبولـة قياًسـا مبا قـّدره املتخصص 

ميـان  اسـطنبول،  يف  الخدمـات  بشـؤون 

خمسـة  مـن  املكونـة  فالعائلـة  السـقا، 

أفراد يرى السـقا أنهـا تحتـاج 450 دوالًرا 

كمـرصوف منـزيل يف تركيـا، فضـًا عـن 

أجـرة املنزل التـي تراوح بـن 250 و500 

دوالر، بحسـب املنطقـة.

حـي  يف  يعيـش  الـذي  أحمـد،  ويـرى 

عندمـا  محظـوظ  أنـه  بحـامة،  الحـارض 

يقـارن نفسـه بآخرين يعملـون يف رشكات 

القطـاع الخـاص بسـوريا، كخالـد عامـل 

بضواحـي  الـركات  إحـدى  يف  البوفيـه 

املدينـة، والـذي يحصـل عى راتب شـهري 

قدره سبعة آالف لرة سـورية )14 دوالًرا(، 

وهـو مـرصوف ملهـم اليومـي تقريبًـا.

حـي  يف  يقطـن  الـذي  ملهـم،  يـرصف 

يعقوبلـو مبدينة اسـطنبول، عرة أضعاف 

مـا يرصفـه أحمد عـى ما يـرى أنـه يؤمن 

لـه ولعائلتـه احتياجاتهـم اليوميـة فقـط، 

ومـن ضمنهـا أجـرة املنـزل، ويـرى خرباء 

يعيشـها  التـي  الضغـوط  أن  اقتصاديـون 

السـوريون ال تختلـف يف سـوريا عنها يف 

تركيـا، لكن ارتفـاع كلفة املعيشـة يف تركيا 

تجعـل مـن الوضـع أصعب عـى الاجئن 

لسورين. ا

وال ميكـن مقارنـة الوضـع االقتصادي بن 

االقتصـادي  الخبـر  يـرى  كـام  البلديـن، 

يف دمشـق، منـر حسـن، ألن االقتصـاد 

الـريك يشـكل أضعـاف نظره السـوري، 

كـام أن الدخـل السـنوي للـريك  أعى من 

السـوري،  والقـدرة الرائية للـرة الركية 

وقابلـة  السـورية  نظرتهـا  مـن  أقـوى 

للتـداول عامليًـا بشـكل أكـرب، عـاوة عى 

أن االقتصـاد السـوري تحـول إىل اقتصـاد 

. حرب

رمبا تشـغل فكـرة الهجرة سـواء إىل تركيا 

أو أي دولـة أخـرى، حيزًا مـن تفكر بعض 

السـورين، ظًنـا منهـم أنهـا سـتزيح عن 

كاهلهـم ضغـوط املعيشـة اليوميـة، فـكل 

امـرء يسـعى بفطرتـه إىل األفضـل، بينـام 

ينتظـر يوًمـا قريبًـا يتغـر فيـه واقعـه، 

فــ "دوام الحـال مـن املحال"، كـام يقول 

املثـل، كـام أن منـوذج حياتهم رمبـا يكون 

أفضـل بكثـر مـن حـوايل 10.9 مليـون 

نسـمة مـن أقرانهـم، نزحـوا عـن منازلهم، 

الريـح، حتـى  وباتـوا هامئـن يف مهـب 

مطلع عـام 2016، بحسـب األمـم املتحدة.

ــا  ــن أن يجريه ــي ميك ــة الت ــن املقارن لك

أحدهــم بــن ملهــم الــذي يعيــش يف حــي 

ــو" وأحمــد الــذي مــازال يقطــن  "يعقوبل

ــر إىل  ــامة، تش ــارض يف ح ــي الح يف ح

أنهــام يعيشــان تحــت وطــأة العــوز 

ــه. ــع ذات ــه والوج نفس

من سوريا إلى تركيا..

تضاعف الراتب عشر مرات ولكنه
“ال يكفي”

اقتصاد

18.000 
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األرز )ك( 

بلغـت نسـبة التضخـم يف سـوريا لغايـة تريـن الثاين 

عـام 2015 إىل %500، بزيـادة قدرهـا %44 عـن الفرة 

نفسـها يف العـام الـذي قبلـه، حن كانـت 345%.

الثـاين املـايض  وقفـز معـدل التضخـم خـال تريـن 

بنسـبة %2.8 مقارنـة مع تريـن األول من العام نفسـه، 

املركـزي لإلحصـاء،  املكتـب  بيانـات صـادرة عـن  وفـق 

مؤخـرًا. عنها  أفصـح 

ما هي المواد األكثر تضخًما في األسعار؟
املرطبـة  واملروبـات  املعدنيـة  امليـاه  أسـعار  وسـجلت 

والعصائـر أعـى مسـتوى تضخـم عـى أسـاس سـنوي 

%87، يف حـن سـجلت عـى أسـاس شـهري  وبلغـت 

%4.7، ويعـزو خرباء اقتصاديون سـبب ارتفـاع التضخم 

لهـذه املنتجـات إىل تراجـع اللرة السـورية أمـام الدوالر، 

ولكـون املـواد األولية املسـتخدمة يف تصنيعها مسـتوردة 

. مل لكا با

وجـاء يف املرتبـة الثانيـة لجهـة املـواد التي حققـت أعى 

نسـبة تضخـم "املروبات غـر الكحولية"، بنسـبة بلغت 

%77 لغايـة تريـن الثـاين املـايض مقارنـة مـع الفرة 

نفسـها من العـام 2014.

والخـراوات  البقـول  أسـعار  تضخـم  نسـبة  وبلغـت 

%55.15 مقارنـة بالعـام 2014، يف حـن بلغـت نسـبة 

تضخـم األغذيـة %46، أمـا الخبـز فبلغـت نسـبة تضخم 

%44 يف الفـرة نفسـها. أسـعاره 

وكانـت حكومـة النظـام أصـدرن قـراًرا، يف 15 تريـن 

األول 2015، برفـع أسـعار الخبـز العـادي إىل 50 لـرة 

سـورية للربطـة الواحدة، بعـد أن كانت تباع بــ 35 لرة، 

ضمـن سياسـة رفع الدعـم عـن املـواد األساسـية كالخبز 

واملحروقات.

أما نسـبة تضخم أسـعار األلبسـة فبلغـت %40، يف حن 

بلغـت نسـبة تضخـم أسـعار السـكن وامليـاه والكهربـاء 

.32% نحـو  والغاز 

وكانـت أسـعار العقـارات )بيـع ورشاء( ارتفعـت بحـدود 

%15 يف دمشـق وبعـض املحافظـات األخـرى، وفـق ما 

ذكـره أصحـاب مكاتـب عقاريـة لعنـب بلدي، مـع تذبذب 

بـن محافظـة وأخـرى حسـب الوضـع األمني.

المحافظة األعلى ارتفاًعا في األسعار
وجـاءت محافظـة القنيطـرة يف املرتبـة األوىل يف ارتفاع 

أسـعار الرقـم القيايس لجميع السـلع مقارنـة باملحافظات 

األخـرى وبلغـت %527، تليهـا محافظـة حلـب بنسـبة 

%524، ثـم درعا بنسـبة %509، أما يف محافظة دمشـق 

فبلـغ الرقـم القيايس ألسـعار املسـتهلك 462%.

ويف تعليـق عـى نسـبة التضخـم والرقم القيايس ألسـعار 

املسـتهلك يف سـوريا، أكد خبـر اقتصادي لعنـب بلدي، أن 

تراجـع اللرة أمـام الدوالر وانخفـاض اإلنتاج تعـد من أهم 

أسـباب ارتفـاع التضخـم. وقـد سـاهمت سياسـية حكومة 

النظام السـوري يف ارتفاع أسـعار جميع السـلع إىل جانب 

تراجـع قيمـة اللـرة وقدرتهـا الرائيـة، مـا فـرض أعباء 

اقتصاديـة كبرة عـى املواطنن يف مختلف أنحاء سـوريا.

املناطـق  واألرقـام  اإلحصائيـات  هـذه  مـن  ويسـتثنى 

املحـارصة سـواء مـن قبـل النظـام أو املعارضـة أو تنظيم 

"الدولـة"، ألن األسـعار فيهـا ال تحكمهـا قواعـد العـرض 

والطلـب، بقـدر مـا تحكمهـا القوة العسـكرية املسـيطرة 

والتـي تسـمح أو متنـع إدخـال املـواد.

التضخم في سوريا يرتفع إلى 500%.. 
القنيطرة أواًل في غالء األسعار

طفل سوري يعمل في غازي عينتاب التركية - 17 أيار 2016 - )جيتي(
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السـورين  مـن  كثـر  لـدى  رمضـان  يرتبـط 

باملسلسـات التلفزيونيـة ارتباطه بالعرق سـوس 

العقـود  خـال  أضحـت  فقـد  هنـدي،  والتمـر 

األخـرة َمعلاًم مـن معامله وطقًسـا ال يفـّوت فيه، 

مـام حوّلـه بعد سـنوات من زيـادة ضـخ رشكات 

اإلنتاج واسـتمرار التلقي من املشـاهدين إىل شـهر 

مسلسـات بالدرجة األوىل، وبضعة طقوس دينية 

أخـرى يشـارك بها البعـض وميتنع عنهـا آخرون.

ويبدو أن اإلنتاج يتضخم "عدًدا" سنة بعد أخرى، 

فمقارنة بـ 23 مسلسًا سوريًا يف العام الفائت 

مسلسًا،   32 عن  يزيد  ما  الحايل  لرمضان  أُنتج 

نحن   2015 لعام  عربيًا  مسلسًا   130 ومقابل 

اليوم أمام 170 مسلسًا عربيًا.

فهل تعكس هذه الزيادة يف الكم تحسًنا يف النوعية؟ 

وما هو رأي جمهور هذه املسلسات مبا يُقدم فيها؟

الدراما تعاني من فصام
تقول نـدى، طالبـة جامعية مـن حـامة، إن املمثل 

السـوري فقـد احرامـه واملكانة التـي كان يحتلها 

يف قلـوب املشـاهدين، "كيـف ميكـن أن أسـتمر 

مبتابعـة شـخٍص اتضـح يل التباين بـن ما ميثله 

مـن مبادئ عـى الشاشـة وبن مبادئـه الحقيقية 

التـي تكّشـفت، تابعنـا قبـل الثـورة الكثـر مـن 

املسلسـات التـي تحتوي نقـًدا سياسـيًا قويًا مثل 

مرايـا وبقعـة ضـوء وضيعة ضايعـة ومرحيات 

كاسـك يا وطن وسـواها، لكـن عندما ثار الشـعب 

وجدنـا املمثلـن الذين انتقـدوا الحكومـة باألمس 

يلّمعـون صورتهـا ويعلنـون والءهـم لهـا اليـوم، 

فكيـف نسـتمر باحرامهم؟".

أحـد أسـباب عزوف نـدى عـن متابعـة الدراما هو 

سـيطرة “التشـبيح” عليها، "سـواء يف السيناريو 

أو مـن قبل املمثلـن، نجد تصويـر ضابط الجيش 

مبنتهى اإلنسـانية والرقـي، وتشـّوه الحقائق التي 

تجـري عـى أرض الواقـع وكأن املشـاهد غبـّي أو 

أعمـى عام يـدور حولـه، الدرامـا السـورية تّزيف 

الواقـع اليـوم، هنـاك فصام حقيقي لألسـف".

للعائالت المخملية فقط
يشـاطر وليد، أسـتاذ مدرسـة مـن ريف دمشـق، 

ندى حـول التشـبيح يف املسلسـات، ويقول "يف 

املـايض كنا إذا شـاهدنا أحـد املمثلن يف الشـارع 

نسـارع لنسـلم عليـه ونحظـى بصـورة معـه أو 

توقيـع منه، كنـا نحبهم فعـًا، منذ فرة شـاهدت 

عبـاس النـوري ونـزار أبو حجـر يف أحد شـوارع 

دمشـق فلم أشـعر بأي رغبـة باالقراب منهـم، كّل 

منـا يف واد اليوم”.

الدرامـا السـورية صـارت متثـل فئـة قليلـة مـن 

الشـعب، وهي العائات فائقة الراء، حسـب تعبر 

وليـد، ويضيـف "تجديـن الشـاب بعمر 25 سـنة 

يركب سـيارة فارهـة، التصوير يف بيـوت وفيات 

مل أر مثلهـا يف حيـايت، املمثـل يرتدي )مـاركات( 

ويبدلهـا بـن املشـهد والتايل، عـدا عن املشـاوير 

واملطاعم التي نسـيها %80 من الشعب السوري”، 

ويعّقـب سـاخرًا "لـو تناولـت الغـداء يف املطعم 

بهذا التكـرار النتهى راتبي بثـاث أو أربع وجبات، 

الدرامـا يجـب أن تعكـس الواقع ال أن تعاكسـه”.

ووصلـت نسـبة السـورين القابعـن تحـت خط 

الفقـر إىل %87، كـام تحتاج األرسة السـورية إىل 

سـتة أضعـاف دخلهـا الحايل مـن أجـل العيش، 

بحسـب دراسـة حديثـة ملركـز الـرأي السـوري 

لاسـتطاع والدراسـات.

دراما ال تشبه السوريين
عندمـا سـألنا السـيدة أم عدنـان، وهي ربـة منزل 

مـن مدينة حمص، عـن الدراما السـورية تأّسـفت 

وردت بكلمتـن "تفلّـت أخاقـي"، وهـي السـمة 

التـي تراهـا غالبـة اليوم عـى دراما مـن املفرض 

أن تكون عائلية حسـب تعبرهـا "اللباس الفاضح 

يـزداد مـن سـنة ألخـرى، املشـاهد بـن الشـباب 

والبنات تتجـاوز حدود األدب والعـرف، يف املايض 

“دراما ال تشبه السوريين"

ت وطبقات مخملية
ّ

الدراما السورية.. تشبيح وتفل

ظاهرة أبواب الحارة
تـرى نـدى أننـا اليوم أمـام ظاهرة "أبـواب الحارة" مشـرة بذلك إىل مسلسـات البيئة الشـامية املتزايدة، كبـاب الحارة، بنـت املوالدي، 

طـوق البنـات، عطر الشـام، صدر البـاز، خاتون، هذه سـتة أعامل بيئة شـامية لهـذا العام.

وبحسـب نـدى فإن األمـر يفوق مسـألة "الحنن للـاميض" ويتجـاوزه إىل "تجهيـل الشـعب" وتضيف "عندمـا نرى ترسـيًخا ألفكار 

انقرضـت مـن املجتمـع مثل خضوع املرأة بشـكل كامـل للرجل، أو ما بيغسـل الـدم غر الـدم، أو املناطقيـة ومعاداة الحـارات لبعضها 

البعـض، تشـعر بأن هنـاك إرادة بإعـادة هذه األفـكار للمجتمع”.

تتساءل ندى "بعد أربعن عاًما من تجهيل آل األسد للسورين هل نحن بحاجة للمزيد من العودة للوراء”.

كان املشـهد العاطفـي ال يحتـوي أكـر مـن 

مسـك األيـدي وكلـامت عاطفيـة بسـيطة، أما 

اليوم فصـارت مشـاهد )غرفة النـوم( والتعري 

أساسـية يف كل مسلسـل".

متتنـع أم عدنـان عـن متابعـة املسلسـات مع 

آخـر أبنائها بعمر الثالثة عـرة، وتضيف "كان 

مسلسـل العائلة طقًسـا جميًا، نجتمع كلنا عند 

التاسـعة والنصف لرى دراما تشـبهنا وتحي 

همومنا، لكننا فقدنـا هذا اليوم، ال أريـد أن أريّب 

ابني من جهة وتفسـد الدرامـا أخاقه من جهة، 

ما يُعرض اليوم ال يشـبهنا!”.

الخمر عوًضا عن الماء
“صـار الخمـر بـدل املـاء”، هكذا وصفـت ربا، 

طالبة هندسـة يف جامعة دمشـق، مـا تراه عى 

التلفـاز، "أحب مشـاهدة املسلسـات وأتسـى 

بهـا، لكن مـا يُعـرض اليـوم مسـتفّز ومحرج 

للغايـة، وال ميكننـي مشـاهدته مـع أحـد مـن 

عائلتي”. أو  إخـويت 

تدلل ربـا عى ما قالته بكـرة رشب الخمور يف 

معظم املسلسات "الفئة التي ترب الكحوليات 

موجـودة لكن ليـس بالكرة التي يـروج لها يف 

الدراما، أتابع أفاًما أجنبيـة وال أرى الركيز عى 

الخمـور بقدر مـا نـراه يف مسلسـاتنا، كذلك 

التدخن صـار موضة، بل أصبحت املسلسـات 

تشـجع عى التدخن ورشب الخمر لتكوين من 

العامل )الهـاي( واملثقفن”.

وعن دراما رمضان 2016 تقول ربا إنها غر 

الحلقة  "تبدأ  وتؤكّد  للمتابعة،  نهائيًا  مشجعة 

يف  مبشهد  غمد(  )با  مسلسل  من  األوىل 

وأغاين  والراقصات  العرق  أكواب  مع  كازينو 

غر  التشبيح  كمية  عن  عدا  السواس،  سارية 

رفيعة  بأخاق  الجيش  وتصوير  فيه  املعقولة 

وإنسانية خيالية، خّط املسلسل اتضح من أول 

مشهد وال يختلف بذلك عن مسلسل آخر".

وتعلّق "ملاذا ال يشار للمسلسل بأنه ملن هم فوق 

18، ويعرض يف وقت متأخر ينام فيه األطفال؟".

مسلسل باب الحارة!
بـدأت سلسـلة باب الحـارة عـام 2006، أي قبل 

10 أعـوام من اليـوم، فهل مـازال حامس الناس 

ملشـاهدته ذاتـه؟ تجيبنا السـيدة أم عدنـان "ال 

ونعـم، ال ألنـه صار ممـًا، ونعم ألنه املسلسـل 

الوحيد الـذي أتابعه مع ابنـي الصغر إذ يحوي 

أقل عـدد من املشـاهد املتفلتة".

أمـا ربا فتقول إن التكرار يف املسلسـل ال يُحتمل 

"صـار بـاب الحارة تجـارة حقيقيـة، القصص 

تكـرر، ميكن اختزال وقت املسلسـل إىل النصف 

إذا حذفنـا كلمتـي: ابـن عمـي وتقـربين، مـن 

الحوارات".

وليـد يرى أن بـاب الحارة تحـوّل من طقس من 

طقـوس رمضـان إىل “قصـة مرهلـة”، أقحم 

فيها الكاتب أفكارًا ال تسـتحملها، ويضيف “باب 

الحـارة هذا العام يعالج التعصب الديني بشـكل 

سـخيف، ويظهر يف شـخصية سـمعو إنسانًا 

متزمتًـا بعيـًدا كل البعـد عـن بيئتنـا والتديـن 

السـوري بطبيعتـه، باختصـار بـاب الحـارة ال 

يجذب سـوى األطفـال اليـوم، وحتى هـؤالء ال 

يقتنعـون به”.

يضيف سـاخرًا “حتـى )التلطيش( واملعاكسـة 

للبنات صـار موجـودًا بباب الحارة بشـخصية 

النمس!”.

دراما مريضة
يف حـوار مع األسـتاذ عاصـم جـرادات، باحث 

إعامي ويحر لشـهادة دكتوراة يف التلفزيون 

والسـينام، يقـول إن الدرامـا السـورية اليـوم 

تعـاين من حالة تـرذم كام املجتمع السـوري، 

الدرامـا السـورية مدرسـة  ويضيـف "كانـت 

حقيقية، وكان هناك تنوع قوي جًدا أثبت نفسـه 

عى السـاحة العربية. مع بدايـة الثورة تعرضت 

الدرامـا لربة قويـة مع االنقسـام باملخرجن 

واملمثلـن واملنتجـن، وأصبحت حبيسـة حالة 

اجتامعيـة من التـرذم كام سـوريا”.

ويـرى جـرادات أن محـاوالت عديـدة للتعـايف 

تظهر اآلن، لكنها مل تعالـج الراجع الذي تعاين 

منـه الدرامـا "إذا أردنـا وصفهـا فهـي درامـا 

مريضة من جميع االتجاهات، حتى املسلسـات 

التاريخيـة نجـد فيها إسـقاطات عـى الواقع".

وعن رأيه مبسلسـل بـاب الحارة يعترب األسـتاذ 

عاصـم أنـه كان يجـب أن ينتهـي مـن الجـزء 

الثـاين “إن مل يكـن األول”، ويؤكّد "فهو بجميع 

أجزائـه قبـل وبعـد الثـورة ال يحمل قيمـة فنية 

عالية ويسـتخف بعقـول البر”.

أن  أنـه ال ميكـن تجـاوز  وينـوه عاصـم إىل 

املسلسـل من أكـر األعـامل العربية مشـاهدة، 

التجاريـة  باألفـام  تشـبيهه  ميكـن  "ولكـن 

مشـاهدات  عـى  تحصـل  التـي  األمريكيـة، 

ومبيعات عالية جـًدا من شـباك التذاكر، ولكنها 

يف النهايـة أفـام تجاريـة، وال تقـارن باألفام 

الفرنسـية واإليطالية التي تشـارك باملهرجانات 

وتحصـل عـى جوائـز عامليـة ولها قيمـة فنية 

كبرة عـى الرغم مـن عدد مشـاهدين قليل، قد 

ال يتجـاوز ثاثـة آالف مشـاهد".

كان مسلسل 
العائلة طقًسا 
جمياًل، نجتمع 

كلنا عند 
التاسعة 

والنصف لنرى 
دراما تشبهنا 

وتحكي 
همومنا، لكننا 

فقدنا هذا 
اليوم، ال أريد أن 

أرّبي ابني من 
جهة وتفسد 

الدراما أخالقه 
من جهة، ما 

ُيعرض اليوم ال 
يشبهنا!

كواليس مسلسل "باب الحارة" الجزء 8 - )إنترنت(
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عنب بلدي - خاص 

لفيلـم  عنـوان  الحصـار"  يف  "حـب 

سـوري قصـر، حصـل مخرجـه الشـاب 

مطـر إسـامعيل من جنـوب دمشـق، عى 

جائـزة "سـمر قصر" لحريـة الصحافة، 

عـن فئـة التقرير السـمعي البـرصي، يف 

دورتهـا الــ 11، والتـي نظمتها مؤسسـة 

بعثـة  مـع  بالتعـاون  قصـر"  "سـمر 

ووزعـت  لبنـان،  يف  األورويب  االتحـاد 

جوائزهـا الخميـس 2 حزيـران الجـاري.

الفيلـم الـذي ميتـد عـى مـدار 15 دقيقة 

صـوره إسـامعيل يف الجنوب الدمشـقي، 

ويجّسـد يوميات عائلة أم وسـيم" املكونة 

مـن أب وأم وأطفالهـم األربعـة، ويهـدف 

وأدق  بالظـروف  املتابـع  يشـعر  ألن 

تفاصيـل حيـاة عائلـة سـورية محارصة، 

ومكافحتهـا صباح مسـاء للبقـاء عى قيد 

الحيـاة، بحسـب إسـامعيل.

وأوضـح املخـرج الشـاب لعنـب بلـدي أن 

"عائلـة أم وسـيم كانـت األكـر منوذجية 

مـن حيث تأثـر الحصـار عليهـا"، مؤكًدا 

أنـه "باملقابـل هنـاك مسـاحة هائلـة من 

الحـب والكرامة واألمـل بغٍد أفضـل بعيًدا 

عـن نظـام القتـل والتجويع".

أنتجتـه  الـذي  الفيلـم  تصويـر  اسـتمر 

مـدة   ،2015 عـام  "بدايـات"  مؤسسـة 

إن  وقـال  إسـامعيل،  بحسـب  يومـن 

املونتـاج "اسـتمر فـرة طويلـة ألسـباب 

بتغطيـة  بانشـغايل  تتعلـق  ميدانيـة 

االشـتباكات يف ببيـا وبيت سـحم حينها، 

إضافـة إىل الظروف السـيئة، فلم أسـتطع 

بشـكل مسـتمر”. عليـه  العمـل 

عنب بلدي - الغوطة الشـرقية 

رأيتـه..  مـا  أنجـزن  أنهـن  أصـدق  "مل 

لأللبسـة  سـوق  داخـل  أننـي  أحسسـت 

نعـامن  أم  السـيدة  تقـول  الجاهـزة"، 

األجـوة، واصفة معرض األشـغال اليدوية 

ملتدربـات مركـز "النسـاء اآلن" يف بلـدة 

مرابـا بالغوطـة الرقية، والـذي أنهى 

حزيـران.  9 الخميـس  فعالياتـه 

الـذي  املعـرض  أن  األجـوة  واعتـربت 

أيـام، نجـح  أربعـة  اسـتمر عـى مـدار 

عـرض  التـي  النـامذج  أن  اعتبـار  عـى 

املتدربـات،  صنعهـا  يف  أبدعـت  ضمنـه 

مردفـًة "كل يشء يلفـت االنتبـاه واألكر 

هـو القطـع الصوفيـة واألشـغال الفنيـة 

والشـموع". كالسـال 

املتدربـات  منتجـات  عـرض  املعـرض 

مـن األلبسـة وأشـغال الصـوف والشـك 

والتطريـز واألعامل الفنيـة، وغرها وكان 

عبارة عـن معرضن يف األسـاس أحدهام 

الدافـئ"،  "الشـتاء  مـروع  ملنتجـات 

واآلخـر نتـاج الـدورات التدريبيـة ضمن 

املركـز خـال الشـهرين املاضيـن وجاء 

صنعنـا  األمـل  "بأنامـل  عنـوان  تحـت 

املسـتقبل"، وفـق خلـود شـامية مديـرة 

اآلن" يف مرابـا. "النسـاء  مركـز 

دورات على مدار شـهرين 
لقرابـة  مخصصـة  غرفًـا  املركـز  افتتـح 

عـر دورات يف مجـاالت مختلفة، أبرزها 

الخياطـة والصوف وحاقة الشـعر، وفق 

شـامية، وقالت إن جزًءا مـن املعرض جاء 

نتـاج دورات عـى مـدار شـهرين تعلمت 

خالهـا املتدربـات أساسـيات عـن املهنة، 

مـن  تخـرج  شـهادات  عـى  وحصلـن 

الدورات.

"تحـر كل دورة 45 سـيدة مـن جميـع 

البلـدات يف الغوطـة عـى ثـاث فـرات 

وأضافـت  شـامية،  بحسـب  اليـوم"  يف 

أن "بعـض املتدربـات اعتـذرن يف ظـل 

أجلـت  بينـام  املـايض،  نيسـان  االقتتـال 

منازلهـن خـارج  إىل  عودتهـن  أخريـات 

مرابـا إىل حـن انتهـى املعـرض".

وأوضحـت مديـرة املركـز أنـه "يقـدم من 

مريـن إىل ثاثـة أمتـار قـامش للسـيدة 

قطعتهـا  بهـا  تصنـع  دورة،  كل  بنهايـة 

لتعرضهـا ومـن ثـم تعـود إليهـا لتكـون 

الـدورات  أن  إىل  مشـرًة  لهـا"،  ملـًكا 

بأعاملهـن،  املتدربـات  كسـوة  "تضمـن 

وزوجـات  األرامـل  مـن  وجميعهـن 

املعتقلـن وممن  ال يوجد لديهـن معيل ".

الجـزء اآلخـر من املعـرض ضـم منتجات 

والـذي  الدافـئ”،  "الشـتاء  مـروع 

يف  متدربـة   60 شـامية،  بحسـب  ضـم 

مجـايل الصـوف والخياطـة  فقـط، عى 

)شـهران  مضـت  أشـهر  ثاثـة  مـدار 

تدريـب والثالـث لإلنتـاج(، وأشـارت إىل 

30 مـرًا  أنهـن "حصلـن عـى حـوايل 

مـن القـامش وبعـض بكـرات الصـوف 

لصناعـة قطعهـن التـي سـتعود جميعها 

لهـن”.

"حققـُت نجاًحـا وتعلمُت مهنة"
املركـز،  يف  متدربـة  النجـار،  مؤمنـة 

شـاركت يف عـدة دورات تدريبيـة، مـن 

والخياطـة  الشـعر  تصفيـف  ضمنهـا 

والصـوف، وعرضـت منتوجاتها الصوفية 

اسـتفادت،  إنهـا  وقالـت  املعـرض،  يف 

“حققـت وتعلمـت شـيئًا أسـتفيد منـه".

السـيدة التـي حصلت عـى املرتبة األوىل 

اسـمها(،  نـر  )رفضـت  الخياطـة  يف 

يف  مشـاركتها  إن  بلـدي  لعنـب  قالـت 

املعـرض والـدورات قبلـه، "حّسـنت مـن 

نفسـيتي كثـرًا عـى اعتبـار أين مطلقة 

يعـاين  فيهـم  األكـرب  أوالد  ولـدي سـتة 

املركـز  وشـكرت  مزمـن"،  مـرض  مـن 

عليـه.  والقامئـن 

التمريـض  يف  الـدورات  إىل  وإضافـة 

والصحـة اإلنجابيـة واملجـاالت األخـرى، 

يعمـل مركز مرابـا حاليًا، وفق شـامية، 

عـى تنظيـم دورات تحـت عنـوان املـرأة 

القائـدة، مـن خـال تدريب النسـاء عى 

القـرار وحـل  التواصـل وبنـاء  مهـارات 

املشـكات.

بدايـة  اآلن"  "النسـاء  منظمـة  تأسسـت 

عـام 2012، وتهـدف لتمكـن املـرأة يف 

واقتصـادي(  )معـريف  النواحـي  جميـع 

حتـى  يكـون لهـا هويـة ومهنـة تحفـظ 

يزيـد  معـريف  ومتكـن  كرامتهـا،  لهـا 

مـن ثقافتها، إضافـة إىل تعريف النسـاء 

ليصبـح  متدرباتهـا  بأعـامل  األخريـات 

لديهـن دافـع للتعلـم، بحسـب القامئـن 

عليهـا.

بلـدي  لعنـب  حديثهـا  النجـار  وختمـت 

قائلـًة "إجـاين توصيـات عـى العيد بعد 

رؤيـة منتجـايت يف املعـرض"، متمنيـًة 

جميـع  يضـم  مشـغل  يف  تعمـل  "أن 

املتدربـات اللـوايت حصلـن عـى الخربة 

ونفيـد". منـه  لنسـتفيد 

"أردت نحت يوميات الحصار في قلوب وعقول العالم"

"حب في الحصار"
فيلم من جنوب دمشق يفوز بجائزة "سمير قصير"

"بأنامل األمل صنعنا المستقبل" 

نساء الغوطة الشرقية يعرضن أعمالهن اليدوية
في مسرابا 

مركز النساء اآلن في مسرابا - 9 حزيران 2016
)عنب بلدي(

فعاليات ومبادرات

لقطة من 
فيلم حب 

في الحصار 
)يوتيوب(

"الفيلم أشبه بالمغامرة"
بالفيلـم  َهـَدف إسـامعيل مـن مشـاركته 

ألول مـرة يف مسـابقات دولية إىل "أال مير 

الحصـار مـرور الكرام يف ذاكـرة العامل"، 

موضًحـا أنـه سـعى إىل "نحـت يومياتـه 

الطويلـة الصعبة يف قلـوب وعقول جميع 

الناس"، 

واعتـرب املخـرج أن الفيلـم هويّـة سـمعية 

برصيـة شـاهدة عـى مـا عانـاه الشـعب 

السـوري املحـارص يف مناطق عـّدة داخل 

سـوريا ألنـه أراد الحريـة، مشـرًا إىل أنه 

"كان أشـبه باملغامـرة التـي قد تفشـل أو 

تنجـح، يف ظـل غيـاب الخـربة والتجربة 

يف مجـال اإلخـراج".

يف  عملـه  طبيعـة  إن  قـال  إسـامعيل 

الثـورة،  خـال  اإلعاميـة  التغطيـة 

مختلفـة عـن صناعة األفـام، مشـرًا إىل 

صعوبـات واجهتـه خـال عملـه متثلـت 

بضعـف اإلمكانيـات التقنيـة "فالتصويـر 

تـم بكامرتـن فقـط دون أي مسـلتزمات 

مهمـة". أخـرى 

نيابـة  الجائـزة  إسـامعيل  تسـلّم صديـق 

عنه يف بـروت، بحكـم صعوبـة خروجه 

وصفـه،  حـد  عـى  الحصـار،  ظـل  يف 

وأوضـح أنهـا تضمنـت "متثـااًل تقديريًـا 

مـن املؤسسـة ومبلًغـا ماليًا بقيمـة عرة 

يـورو". آالف 

بالرضـا  شـعوره  عـن  إسـامعيل  وعـرّب 

والسـعادة ألن فيلمـه "حقق إنجـازًا مهاًم 

بنيلـه جائـزة سـمر قصـر"، وهـو مـا 

اعتربه املخرج الشـاب "أن رسـالته وصلت 

الخـربة  أصحـاب  وخصوًصـا  للمتابعـن 

واالختصـاص القامئـن عى لجنـة تحكيم 

الجائـزة".

كـام أكد أن فوزه سـيكون دافًعـا ومحرًّضا 

ملتابعـة ما وصفـه بـ"الطريق الّشـاق يف 

ظـل الحصـار املسـتمر وقلّـة اإلمكانيـات 

تجـارب  تقديـم  يف  آمـًا  والخـربات"، 

أخـرى مامثلـة، "تعـرّب عـن واقـع وأحام 

السـورين يف ظـل حـرب النظـام املجرم 

عليـه منـذ أكـر مـن خمس سـنوات".

مل   ،1988 مواليـد  مـن  إسـامعيل  مطـر 

يتمكـن من متابعـة دراسـته يف الصحافة 

واإلعـام، عقب انطـاق الثورة السـورية، 

مجـال  يف  األول  اليـوم  منـذ  وعمـل 

األخبـار. وتغطيـة  التصويـر 

ويقول الشـاب السـوري إنه زّود عرات 

اإلخباريـة،  بالتقاريـر  اإلعـام  وسـائل 

مـن بينها: الجزيـرة والعربيـة وأورينت، 

"اآلن"  لقنـاة  مراسـًا  حاليًـا  ويعمـل 

كـام   ،2013 عـام  منـذ  دمشـق  جنـوب 

سـاهم بتأسـيس تجمـع "ربيـع ثـورة" 

العاصمـة  جنـوب  أخبـار  ينقـل  الـذي 

دمشـق منـذ بدايـة عـام 2014.

www.enabbaladi.org/archives/84280
www.enabbaladi.org/archives/84277
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د. كريم مأمون 

نصـف  لـكل  )عصـب  الوجهـي  العصـب 

وجـه( هـو أحـد األعصـاب الــ 12 التـي 

تخرج مـن الدماغ مبارشة، وترتيبه السـابع، 

وهو مسـؤول عـن أغلب حـركات وتفاصيل 

الوجـه الدقيقة، كـام أنه يسـاهم يف إيصال 

اإلحساسـات إىل الدماغ، خصوًصا بالنسـبة 

ألغلـب أجـزاء األذن واللسـان، باإلضافة إىل 

إرشافـه عى عمـل الغـدة اللعابيـة النكفية 

الدمعية. والغـدد 

واللقـوة هو اسـم لطائر العقـاب، وقد أطلق 

عـى املريـض الذي يصـاب وجهه بالشـلل 

ألنـه يف هـذه الحالـة يصبـح لفمـه زاوية 

كبرة مثـل فـم الطيور.

كام يسـمى املرض أيًضا باسـم “شـلل بل” 

نسـبة للجراح الربيطاين تشـارلز بـل الذي 

رشح وظائـف أعصـاب الوجـه عـام 1823 

ووصـف هذا املـرض وصًفـا دقيًقا.

ما أسباب اللقوة؟
بالنسـبة لـ"اللقـوة" املحيطية فـإن معظم 

أنـه  إال  السـبب،  معروفـة  غـر  الحـاالت 

يعتقـد بإصابـة العصـب الوجهـي يف أحد 

جانبـي الوجـه بتـورم، ما يـؤدي النضغاط 

العصـب يف القنـاة العظميـة املحيطـة به، 

وهذا يتسـبب بعـدم أدائه لوظائفـه بصورة 

سـليمة، مـا ينتـج عنـه الشـلل. ويحـدث 

هـذا التـورم بسـبب التعـرض املفاجئ لجو 

بـارد، أو بسـبب العامـل النفـي والشـدة 

النفسـية، أو بسـبب إصابة فروسـية )حأل 

- إنفلونـزا(، أو التهابـات جرثومية يف الغدة 

النكفيـة، أو ألسـباب مناعية، أو اسـتقابية 

كالداء السـكري، أو بسـبب ميكانيي )مثل 

انضغـاط العصـب بـأورام الوجـه، الجروح 

واإلصابـات الراضة للعصب بشـكل مبارش، 

أو  واالصطـدام  السـر  حـوادث  يف  كـام 

السـقوط أو نتيجـة لكمـة أو صفعـة عـى 

الوجه(. 

أمـا اللقوة املركزيـة فتحدث نتيجة مشـاكل 

والحـوادث  الدماغيـة  كاألورام  دماغيـة 

الوعائيـة الدماغيـة )نزوف أو احتشـاءات(.

ما هي أعراض اللقوة؟
تتميـز أعـراض اللقـوة املحيطيـة بظهورها 

بشـكل فجـايئ )يف الكثـر مـن األحيـان 

تظهر خـال الليل، ويكتشـفها املريض عند 

النظـر إىل املـرآة يف الصبـاح(، وقد يشـعر 

املصـاب بـأمل يف املنطقـة املحيطـة باألذن 

قبـل ظهور الشـلل بسـاعات، ويبلغ الشـلل 

ذروتـه خال 48 سـاعة، وتتمثـل األعراض 

األساسـية بشـلل أو ضعف يف أحـد جانبي 

وارتخـاء يف عضـات  تـديل  مـع  الوجـه 

الجبهـة وحاجـب العـن مـع صعوبـة يف 

إغـاق العـن، فيصبـح الوجـه خاليًـا مـن 

التعابـر، مـع عـدم القـدرة عـى تقطيـب 

الجبهـة أو التصفر أو التكشـر أو النفخ أو 

إغـاق العـن بشـكل تام.

وهنـاك أعـراض أخـرى لـ"اللقـوة"، مثـل 

اإلحسـاس بالتنميـل يف الجهـة املصابة من 

الوجـه، جفاف الفـم واللسـان، صعوبة يف 

النطـق، انخفـاض أو فقـدان حـس التذوق 

يف الثلثـن األماميـن مـن نصـف اللسـان 

بجهـة اإلصابـة، احتـداد السـمع أكـر من 

يف  جفـاف  حـدوث  الطبيعـي،  الوضـع 

دمـوع العن ما يـؤدي إىل التهـاب ملتحمة 

وجفـاف القرنيـة، وأحيانًـا يكـر الدمع مع 

هبوط جفن العن السـفي للخـارج، هبوط 

زاويـة الفـم يف الجهـة املصابـة مـا يؤدي 

إىل صعوبـة إغـاق الفم بالكامـل، وبالتايل 

حـدوث خـروج للسـوائل عنـد الـرب من 

الجهـة املصابـة للفم.

ويف بعض الحـاالت تتطور أعـراض اللقوة 

املحيطيـة بشـكل تدريجي، وعندهـا ترافق 

بأعـراض املـرض املسـبب، مثـل متازمـة 

جلـدي  كطفـح  )تظهـر  هانـت  رمـزي 

عـى شـكل حويصـات يف قنـاة السـمع 

الحـأل  لـألذن بسـبب فـروس  الخارجيـة 

النطاقي(، التهاب األذن الوسـطى والخشاء، 

السـحايا  التهـاب  اليـم،  داء  السـاركوئيد، 

املزمـن، ارتشـاح العصـب الوجهـي بنقائل 

رسطانيـة، أورام زاويـة جـر املخيـخ.

أمـا يف اللقـوة املركزيـة فتكـون األعـراض 

أقـل حـدة عـى مسـتوى الوجـه، وغالبًا ما 

يكـون املـرض مرافًقـا بأعـراض عصبيـة 

أكـر جديـة كالشـلل النصفـي أو اختـال 

عـن  املركزيـة  اللقـوة  وتتميـز  التـوازن، 

املحيطيـة بـأن الضعـف يكـون يف الجـزء 

املصـاب،  الوجـه  نصـف  مـن  السـفي 

وبالتايل يسـتطيع املريـض تقطيب جبهته، 

كـام يسـتطيع إغـاق عينـه بشـكل تـام.

كيف تتطور اللقوة المحيطية؟
إن تطـور اللقـوة املحيطيـة غالبًا مـا يكون 

حميـًدا، إذ تشـفى %90 من الحـاالت حتى 

دون عـاج، إال أن ذلـك يأخذ أسـابيع، ورمبا 

أشـهر، ويحتـاج إىل متابعة طبيـة، ويعترب 

حـدوث التحسـن يف الحالـة بشـكل جيـد 

يف وقـت مبكـر مـؤرًشا جيًدا عـى إمكانية 

حـدوث التحسـن الكامـل بشـكل رسيـع، 

أوىل  مـن  التـذوق  حـس  عـودة  وتعتـرب 

التحسـن.  عامات 

وهنـاك حـاالت قليلـة جـًدا تحـدث إصابـة 

شـبه دامئـة يف الوجـه، تتمثـل بوميـض 

العـن يف الجهـة املصابـة عنـد االبتسـام، 

حركـة ال إراديـة يف زاويـة الفم عنـد إغاق 

العـن، ارتعـاش يف الوجـه، تشـنج الوجه، 

سـيان يف الدمـع عنـد خـروج اللعـاب.

كيف تعالج اللقوة؟
يف حـال اللقـوة املركزيـة أو عنـد وجـود 

مرض مسـبب للقـوة املحيطية يتـم التوجه 

لعـاج املرض األسـايس املسـبب.

وبشـكل عـام عند حـدوث اللقـوة املحيطية 

يفضـل للمريـض الراحـة وعـدم التعـرض 

للربد والشـدة النفسـية.

بإعطـاء  يتـم  الـدوايئ  للعـاج  وبالنسـبة 

الكورتيـزون )بردنيزولـون( مـع مضـادات 

مركبـات  مـع  )أسـيكلوفر(  الفروسـات 

الفيتامـن، باإلضافـة للدمـوع االصطناعية 

منًعـا لجفـاف القرنيـة. 

يجـب أن يعطـى بردنيزولون خال سـبعة 

أيـام مـن حـدوث اللقـوة ليكـون العـاج 

ناجًحـا، ويف حـال أعطـي خـال أول 48 

سـاعة فإنه يعطـي أفضل النتائـج، ويعطى 

بجرعـة 60 – 80 ملغ مـرة واحدة يف اليوم 

ملدة أسـبوع ثـم تخفـض الجرعـة تدريجيًا 

خـال األسـبوع التايل.

أما األسيكلوفر فهو يعطى بجرعة 400 ملغ 

خمس مرات يف اليوم وملدة عرة أيام.

وألن هـذا املـرض يؤثر عى نفسـية املريض 

بسـبب وضوحـه اجتامعيًـا، لذلـك يجب أن 

يرافق العـاج الـدوايئ مع الدعـم النفي 

للمريـض وتكـرار الزيـارات بـن الطبيـب 

واملريـض لزيادة ثقـة املريض بالشـفاء.

العـاج  إجـراء  ميكـن  لذلـك  باإلضافـة 

الفيزيـايئ، رغم عـدم ثبوت فعاليتـه، وذلك 

بالتدليـك اليـدوي لعضات الوجـه وتدريب 

املريـض عـى بعـض التامرين للوجـه مثل 

متريـن العبـوس ورفـع الحاجبـن لألعى 

ونفـخ الهـواء يف الخديـن عن طريـق نفخ 

البالونـات لتقويـة العضـات املصابة.

ويف حـال اسـتمرار اللقـوة ألكر من سـتة 

أشـهر دون تحسـن قـد يلجـأ إىل الجراحة 

أو  وتحريـره  الوجهـي  العصـب  بكشـف 

وصلـه، لكن هذا اإلجـراء نادر ملا قد يسـببه 

مـن آثـار جانبية كصعوبـة النطـق واألكل.

م. خليل آغا )مدرب إداري واستشاري(

مل تعيد آلية لحيم األنابييب تعميل، حير مهندس 

الصيانية وأميى سياعات يف فحصهيا وتعيريها 

الخبيري  إبياغ  تيم  جدييد،  مين  تعميل  مل  لكنهيا 

اإليطيايل ليضييف إصاحها إىل جيدول أعامله يف 

زيارتيه بدايية الشيهر املقبل.

حر الخبيري اإليطيايل وأمى أربع سياعات مع 

اآللية دون جدوى، وأخيريًا رن جرس فرصية الغداء 

الغيداء”، وانيرصف.  الخبيري: "نكميل بعيد  فقيال 

انتهيز العاميل الذي يعميل عى اآللية الفرصة وقال 

ملديره: "أسيتاذ ممكن تسيامحني يف عرشة أنابيب 

أرييد أن أجيرب فكرة عليهيا ولن أعيدل يف إعدادات 

اآللية، فقط أرييد أن أجرب طريقة عميل مختلفة”، 

وافيق املديير برغيم كيون األنابييب مسيتوردة من 

السيوق  عيى  قياًسيا  مرتفيع  ومثنهيا  إيطالييا 

. ملحلية ا

بعيد الغيداء عياد الخبيري اإليطيايل واملديير ليجيد 

عيرشة أنابيب ملحومة بشيكل ممتياز، وأن طريقة 

العميل الجدييدة التي ابتكرهيا العامل فعالية متاًما 

وحليت مشيكلة اآللة.

سيمع املديير السيابق بالخيرب فحير إىل الصالة 

بقوليه:  العاميل  وخاطيب  غاضًبيا  الفيور  عيى 

"عندميا كنيت أنيا مدييرك كنيت أنيت يف منتهيى 

الغبياء!”.

برأيكيم، ملياذا كان نفيس العاميل غبًييا ميع املديير 

السيابق وأصبيح "ذكييا" ميع املديير الجدييد؟

موظفيوك كيام تظين بهيم متاًميا، فيإن اعتقيدت 

رواتبهيم  أخيذ  ويرييدون  وكسياىل  أغبيياء  أنهيم 

بيدون جهيد وال يهمهيم مصلحة العميل وال مصري 

املؤسسية، فهيم كذليك، ولكنيك أنيت مين جعلهيم 

. لك كذ

وإن اعتقيدت أنهيم أذكياء ويحبيون العمل ويهمهم 

إن  كذليك،  فهيم  وتطورهيا  املؤسسية  اسيتمرار 

نجحيت يف جعلهيم كذليك.

البدايية  هيي  فهيذه  بعنايية،  موظفييك  اخير 

الصحيحية، ثيم دربهيم كفايية، ثيم فيوض لهيم 

اسيتعداداتهم،  وبحسيب  بالتدرييج  املسيؤوليات 

وتذكير أن نصيف اإلدارة وضيع الرجل املناسيب يف 

املكان املناسيب، ثم ثيق بهم وأعطهيم الصاحيات.

ال تقطيع أميًرا يف العميل دون استشيارة كل مين 

يعميل يف هذا الجزء مين العمل، مثيًا ليكن العامل 

اليذي يشيغل املاكينة جيزًءا من فرييق إصاحها أو 

من فرييق تطويرها، خيذ وقًتا كافًييا يف نهاية كل 

ميرشوع لجميع كل العاملين فيه للحدييث بحرية 

ويف جيو ودي حيول ميا كان ناجًحيا يف املرشوع 

وميا كان فاشيًا، وميا هيي اليدروس املسيتفادة 

. للمستقبل

اقبيل أن يخطيئ موظفيوك، فلين يسيتمر العميل 

اسيتعداد  عيى  كين  أخطياء،  بيدون  ويتطيور 

للمشياركة يف دفيع مثن أخطائهم ماديًيا ومعنويًا، 

فكيام يقيال "بيدون أمل ال توجيد مكاسيب".

إن كنيت غارًقيا يف الروتين اليوميي والتفاصييل 

وال وقيت لدييك ملراجعة األميور التي ذكرتهيا أعاه، 

فهيذا هيو الوقيت املناسيب متاًميا لتحصيل عيى 

إجيازة متيي أول يومين منهيا بيدون التفكري أو 

التواصيل مين أجيل العمل، ثيم تعيد ترتييب أفكارك 

لوضيع خطية مع مين تثيق بهيم طبًعا.

إن اعتقيدت أنيك الوحييد الذيك الذي يسيتطيع حل 

كل املشياكل لوحيده، مثل سيوبرمان اليذي يحارب 

األعيداء لوحيده، وينقيذ النياس يف نفيس الوقيت 

وهيم يتفرجيون علييه، وبعدميا ينتيرص يصفقون 

ليه، فإننيي أود إخبيارك أن هيذه هيي أكيرب كذبية 

يف العيامل، وأنيت بهيذه العقلية ال تصليح أن تكون 

مدييًرا مطلًقيا، فبالرغيم مين كوننيا منجيد صاح 

الديين األييويب إال أن ثاثية أجيال هيي التي صنعت 

صياح الدين األييويب حتيى اسياًم ورمزًا.

إنيك تدفع رواتيب موظفييك ولكنك ال تسيتفيد من 

كاميل طاقاتهيم، والسيبب يعيود إليك، فكيام يقال 

"الفيرس مين خيالهيا"، وبيدل حيل املشيكلة حيًا 

علمًييا نلجيأ إىل زييادة عيدد املوظفين فنقيع يف 

التضخيم اإلداري البيرشي، ميا يقودنيا إىل العجيز 

امليايل بسيبب كيون امليوارد محيدودة ونتجيه نحو 

االنهييار، فنعيزو سيبب ذليك إىل نظريية املؤامرة، 

فهناك أعداء للمؤسسية بن املوظفن واملنافسين 

قطًعيا مين األعيداء املشيركن يف املؤاميرة والخ.

الحدييث يطيول ولكننيي سيأختم بهيذه الحكمية 

اإلداريية: "إن املديير جييد بقيدر جيودة القيرارات 

التيي يتخذهيا فريقيه، وهو غري جيد عيى اإلطاق 

ميا مل يتخيذوا أي قيرار".

هل تظن أنك تستفيد من موظفيك حًقا؟

ـقـــوة”
ّ

“الــل
عالجها دوائي مع دعم نفسي

عبـارة عـن حالـة شـلل تصيب النصـف األمين أو األيـر من الوجـه، نتيجة شـلل العصب الوجهـي املوافق، وميكـن أن تكون 

إصابـة العصـب يف أي مكان مـن بدايتـه يف الدماغ وعى امتـداده؛ ولذلك تقسـم اللقوة إىل نوعن رئيسـن: 

مركزي؛ نادر الحدوث، وهو خاص بأمراض الجملة العصبية املركزية.

التحسن  ويحدث  مؤقتة؛  اإلصابة  تكون  ما  غالبًا  ألف.   100 كل  من  شخًصا   25 سنويًا  يصيب  فهو  شيوًعا؛  أكر  محيطي؛ 

النوع فوق سن األربعن، ولكن قد يحدث يف  التام يف معظم الحاالت خال أسابيع من اإلصابة. يكر حدوث هذا  والشفاء 

جميع األعامر وحتى األطفال، ويصاب الرجال والنساء بهذا املرض بنسبة متساوية، إال أنه قد تزداد النسبة يف النساء الحوامل.

كثيًرا ما نصادف مصابين بانحراف في الفم إلى إحدى الجهتين، مع عدم قدرة على 
إغالق العين وانعدام التعابير في نصف الوجه، وهذا ما يسمى “شلل الوجه النصفي” 

أو “اللقوة”، وهو يحدث نتيجة شلل العصب الوجهي، ولذلك تسمى أيًضا “شلل 
العصب الوجهي”.

ما هي اللقوة؟

www.enabbaladi.org/archives/84274
www.enabbaladi.org/archives/84275
www.enabbaladi.org/archives/84275
www.enabbaladi.org/archives/84275
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عندمييا بييدأ مؤلفييا كتيياب "مليياذا 

تفشييل األمييم" بتأليفييه مل يكيين 

مثيية بشييائر لثييورات يف الربيييع 

الثييورة  تزاميين  لكيين  العييريب، 

املرصييية مييع انتهائهييام ميين 

يسييتهّانه  جعلهييام  الكتيياب 

باسييتعراض مشييهد املتظاهرييين 

يف ميييدان التحرييير كاسييتدالل 

عييى صحيية مييا اسييتنتجاه يف 

كتيياب اسييتلزم 15 عاًمييا ميين 

البحييث املتواصييل.

دارون  تأليييف  ميين  الكتيياب 

أسيييموغلو وجيمييس روبنسييون، 

معهييد  يف  أسييتاذ  وكاهييام 

ماساشوسييتس للتكنولوجيا، وهو 

عبييارة عيين دراسيية بحثييية يف 

أسييباب ثييراء بعييض األمييم وفقيير 

األخييرى، يف محاوليية لإلجابيية 

عيين عييدة أسييئلة ميين قبيييل "مييا 

االنتقييال ميين  هييي مقومييات 

الفقيير إىل الرخيياء؟ وكيييف ميكيين 

أن تنتييرش الرفاهييية يف العييامل؟"

وقائييع  إىل  الكتيياب  يسييتند 

جغرافييية  وأماكيين  تاريخييية 

اقتصادييية  منيياذج  لدراسيية 

بغييية تشييخيص أسييباب الفقيير 

بانتقيياد  لييه،  حلييول  واقييراح 

للحلييول الجاهييزة التييي تدعمهييا 

املؤسسييات االقتصادييية الدولييية 

الييدويل. النقييد  كصنييدوق 

بيين  فيييه  الكاتبييان  ويقييارن 

العديييد ميين املناطييق والييدول مثييل 

واالتحيياد  والصيين  الكوريتيين 

السييوفيتي السييابق وبريطانيييا 

وجنييوب أفريقيييا وبعييض دول 

وغريهييا،  الجنوبييية  أمريييكا 

ويصييان إىل نتيجيية مفادهييا أن 

الييدول الفقييرية ال تعيياين ميين 

الفقيير نتيجيية ملوقعهييا الجغييرايف 

أو قليية مواردهييا، إمنييا بسييبب 

والضعييف  السيييايس  الفسيياد 

املؤسييي ومييا لهييام ميين دور يف 

ترسيييخ الفقيير.

فمثييًا، يف الفصييل الثالييث ميين 

الرفاهييية  )صناعيية  الكتيياب 

والفقيير( يتنيياول املؤلفييان نوعيين 

وأثرهييا  الحكييم  أنظميية  ميين 

عييى ثييراء البيياد: أنظميية ذات 

مؤسسييات سياسييية واقتصادييية 

متكامليية، وأخييرى ذات مؤسسييات 

اسييتحواذية، وذلييك عييرب منييوذج 

الكوريتيين الشيياملية والجنوبييية، 

وفييرق مسييتوى املعيشيية الكبييري 

بيين كل منهييام اليييوم، رغييم 

كانييت  الصناعييات  معظييم  أن 

موجييودة يف كوريييا الشيياملية 

قبييل خمسيين عاًمييا. 

 600 قرابيية  يف  الكتيياب  يقييع 

صفحيية مقسييمة عييى 15 فصييًا، 

وهييو ميين ترجميية: بييدران حامييد، 

ونييرش الييدار الدولية لاسييتثامرات 

الثقافييية- القاهييرة.

تميم عبيد - عنب بلدي 

مبجـرد قبولـك ألذونـات تسـجيل الدخول 

أعطيتـه  فقـد  التطبيـق  يطلبهـا  التـي 

الصاحيـة للوصـول إىل رسـائلك الخاصة 

ورؤيـة إشـعاراتك والنـر عى حسـابك 

إذنـك والتحكـم بحسـابك بشـكل  بـدون 

كامـل، وذلك عـن طريـق "رمـز الوصول 

عليـه  يحصـل  الـذي   "access token

التطبيـق بعـد قبولـك أذوناتـه.

access token
رمـز الوصـول هـو كـود برمجـي معقـد، 

يحـدد مسـتخدًما أو تطبيًقـا أو صفحـة، 

وميكن اسـتخدامه من خـال أداة مطوري 

 ، Access Token Debugger  فيـس بـوك

للوصـول والتحكم الكامل بالحسـاب الذي 

مليًـا  التفكـر  الـروري  تحـدده، فمـن 

بأي التطبيقات سـتثق وتسـلمها حسـابك.

أنـت مشـرك ببعـض التطبيقات مـن هذا 

النـوع ولكنـك ال تشـاهد أو ال تعـاين مـن 

ال  عنهـا،  تكلمنـا  التـي  املنشـورات  تلـك 

تشـعر باألمان، فأصحاب هـذه التطبيقات 

الخبيثـة ال يسـتغلون قواعـد البيانات التي 

جمعوهـا مبـارشة بعـد حصولهـم عليها، 

إمنـا يخبئونها ريثـام يتجمـع عندهم أكرب 

عـدد مـن املشـركن، ومـن ثـم يبـدأون 

بالنـر عى حسـابك.

ماذا سيستفيدون من النشر على 
حسابي؟

بنـر  الخبيثـة  التطبيقـات  تلـك  سـتبدأ 

محتويـات مثرة ألصدقائـك عى صفحتك 

الشـخصية ويف املجموعـات والصفحـات 

التـي لديـك صاحيـات النر فيهـا، وذلك 

بهـدف ضغـط أصدقائك الذيـن يثقون بك 

عى الروابـط التي ينرونها وكسـب املال 

عـرب عائـدات اإلعانات التـي تحتويها تلك 

الروابـط، لكـن املشـكلة األكـرب أن معظـم 

تلـك التطبيقـات تنـر روابطًـا وصـوًرا 

غـر أخاقيـة قـد تضعـك يف موقف غر 

محمـود أمـام أصدقائـك عـى فيـس بوك 

وأمـام أهلـك وزوجتـك وأبنائـك. ليس هذا 

فقـط، ففـي بعض الـدول يعاقـب القانون 

عى املنشـورات التـي تحتوي عى إسـاءة 

أو تشـهر بأحـد مـا، وعليـك تحمـل هذه 

املسـؤولية إن طـرأت ببـال مربمـج أحـد 

تلـك التطبيقـات أفـكار كهذه، هـذا كله إذا 

اسـتثنينا روابـط االخـراق الخبيثـة التي 

قـد تنـر لإليقـاع بأصدقائك.

خطوات الحماية الفورية
غـر كلمـة املـرور الخاصة لحسـابك عى 

فيس بـوك واخر واحدة صعبـة التخمن، 

واخـر مـن القامئـة املنسـدلة "تسـجيل 

الخـروج مـن جميـع األجهـزة"، وتخلص 

مـن كل التطبيقـات غـر املوثوقـة التـي 

اشـركت بها. إلزالـة تطبيـق أو لعبة قمت 

بإضافتهـا:

الدخـول إىل حسـابك  1 - بعـد تسـجيل 

إىل  بالدخـول  قـم  بـوك"،  "فيـس  عـى 

اإلعـدادات Settings مـن القامئة املوجودة 

يف أعـى ميـن املوقـع.

لتظهـر   ،Apps التطبيقـات  اخـر   -  2

التـي  التطبيقـات  قامئـة  األعـى  لـك يف 

بهـا. اشـركت 

3 - اضغـط عـى زر X التـي تجـده يف 

زاويـة كل تطبيـق، وقم بتأكيـد اإلزالة من 

القامئـة التـي سـتظهر لـك بـ "إزالـة" أو 

Remove، وقـد تتيـح هـذه القامئـة أيًضا 

إمكانية حـذف كل املنشـورات التي نرها 

التطبيـق عى حسـابك مـن قبل.

4 - طبـق هـذا اإلجراء عـى كل التطبيقات 

التي ال تثـق بأمانها أو ال تريد اسـتخدامها 

مجدًدا.

املنشـورات  كل  تحـذف  أن  تنـس  ال   -  5

الخبيثـة  التطبيقـات  تلـك  قامـت   التـي 

بنرهـا عى حسـابك إن بقـي يشء منها، 

مبجـرد إزالـة التطبيـق أو اللعبـة الخبيثة 

النـر عـى صفحتـك  مـن  يتمكـن  لـن 

الشـخصية.

تطبيقـات  بـأي  مشـركًا  تكـن  مل  إذا 

وأحببـت  بـوك  فيـس  عـى  مشـبوهة 

التأكـد مـن األذونـات املتاحـة  للتطبيقات 

واأللعـاب التي اشـركت بهـا أو حتى تريد 

عليهـا: التعديـل 

1. اضغـط عـى رمز   يف الجانـب العلوي 

األيـر مـن صفحـة فيس بـوك ثـم اخر 

اإلعدادات

بالقامئـة  التطبيقـات  عـى  اضغـط   .2

ليمنـى ا

3. مـرر مـؤرش الفـأرة فـوق تطبيـق أو 

لتعديـل  ثـم اضغـط عـى رمـز    لعبـة 

إعداداتـه

التطبيـق  إعـدادات  تغيـر  ميكنـك   .4

رؤيـة  يسـتطيع  الـذي  كالجمهـور 

املنشـورات التـي يقـوم التطبيـق بنرها، 

فتسـتطيع االختيـار مـن بـن العامـة أو 

هـو  واألخـر  فقـط،  أنـت  أو  األصدقـاء 

بالطبـع، تسـتطيع  أمانًـا  األكـر  الخيـار 

توفرهـا  التـي  املعلومـات  تغيـر  أيًضـا 

للتطبيـق أو عـدم السـامح للتطبيق بالنر 

عـى حسـابك، وتسـتطيع أيًضـا إيقـاف 

التطبيـق،  هـذا  مـن  اإلشـعارات  وصـول 

إشـعارات  مـن  يعـاين  ملـن  حـل  وهـذا 

مـن  يتلقاهـا  التـي  والدعـوات  األلعـاب 

أصدقائـه.

)ماحظـة( قـد يكـون التطبيـق أو اللعبة 

قـد سـجلت معلوماتـك عنـد اسـتخدامك 

لهـا، لذلك مـن املفضـل االتصـال باملطور 

ملطالبتـه بحذف أي معلومـات ماتزال لديه، 

وتسـتطيع القيـام بذلك من خـال الضغط 

عـى  رمـز   لتعديـل إعـدادات التطبيـق، 

أسـفل  تطبيـق"  عـن  "اإلبـاغ  واختيـار 

القامئـة واختيـار "أريـد إرسـال رسـالتي 

مبـارشًة  ليحيلـك  املطـّور"  إىل  الخاصـة 

إىل صفحـة أو موقـع املطـور ويجب عليك 

إعطـاءه املعـرف الخـاص بـك ليتمكن من 

مسـاعدتك يف ذلـك.

االنتباه قبل تسجيل الدخول 
باستخدام فيس بوك

سـرى  لعبـة،  أو  تطبيـق  إضافـة  قبـل 

تفاصيـل املعلومات التي تقوم مبشـاركتها 

مـع التطبيـق أو اللعبـة وميكنـك اختيـار 

إذا كنـت ال تريـد مشـاركة هـذه  اإللغـاء 

املعلومـات، كـام ميكنـك أيًضـا اسـتخدام 

خيـار تحديـد الجمهور لتعديـل من ميكنه 

رؤية املنشـورات التي ينرهـا التطبيق أو 

اللعبـة نيابـًة عنـك عـى فيـس بوك.

لعبـة  أو  تطبيـق  يف  التسـجيل  عنـد 

باسـتخدام فيس بـوك، ميكنك منحهـا إذنًا 

ملشـاركة نشـاطك أو معلوماتك الشخصية.

لعبتـك  أو  أذونـات تطبيقـك  للتحكـم يف 

عنـد التسـجيل:

1. بعـد املوافقـة عى التسـجيل يف تطبيق 

أو لعبـة باسـتخدام فيـس بـوك، انقر عى 

تعديـل املعلومات التـي أدخلتها

2. اخـر املعلومـات التي تريد مشـاركتها 

)مثـل قامئة األصدقـاء أو تاريـخ املياد(

االختيـار،  عمليـة  مـن  االنتهـاء  عنـد   .3

التسـجيل يف  اسـتمر 

ضـع باعتبارك أنـه ميكنك تعديـل إعدادات 

الخصوصيـة املتعلقـة بتطبيـق أو لعبة يف 

أي وقـت كـام ذكرنا قبـل قليل.

كتاب

لماذا تفشل األمم؟ 
أصول السلطة 

واالزدهار والفقر

"ما هذه الصور المخلة باآلداب التي تنشرها على صفحتك؟!"

تخلص من تطبيقات فيس بوك الخبيثة 
التي تنشر بداًل عنك

"من هو أعز صديق لديك؟"، "ماذا ستعمل بعد عشرين عاًما؟"، "أين ستقابل حبك الحقيقي؟"، كلها اختبارات 
بعناوين براقة تستخدمها بعض المواقع، التي تعمل برمجياتها على منصة التطبيقات لدى فيس بوك، إلغراء 

المستخدمين باالشتراك بها ومن ثم الحصول على نتائج االختبارات، وال تتوقف عند ذلك.

www.enabbaladi.org/archives/84244
www.enabbaladi.org/archives/84244
www.enabbaladi.org/archives/84243
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
مرافــق أســامء األســد الشــخيص، "قتــل" . 1

مؤخــرًا

ــة . 2 ــن - فاكه ــة الثم ــة غالي ــار كرمي حج

ــة ــارة العاملي ــز األول يف التج ــل املرك تحت

واحــدة قيــاس مســاحات األرايض - ثلثــا . 3

وعد

محافظة جنوب سوريا. 4

ــدودي . 5 ــرب ح ــة - مع ــن الكمي ــؤال ع للس

ــة  ــاق أربع ــد إغ ــح بع ــا فت ــع تركي م

ــهر أش

جزيــرة . 6  - )مبعــرة(  نشــاهد  دعنــا 

يــة نكليز إل با

منتجات - عكس جزر. 7

زهرة تشتهر بها دمشق - يشاهد. 8

أحرف متشابهة - متشابهان. 9

لجأ طلبًا لألمن والحامية. 10

عمودي
ــة . 1 ــزاز يف محافظ ــة اع ــة يف منطق قري

ــب حل

وعد - به علة. 2

اسـم علـم مذكـر فرنـي مبعنـى القـوي . 3

)معكوسـة( -  كائن حي مفكر )معكوسـة(

حامية - والدة. 4

بالعيــد . 5 يهنــئ   - آدم  يف  تجدهــا 

) ســة معكو (

حرف جر - قذف - رقود. 6

منعكــس دفاعــي طبيعــي للتخلــص مــن . 7

املــواد التــي تهيــج املمــرات الهوائيــة 

للنفــي - عــدم القــدرة عــى القــراءة . 8

والكتابــة 

أحرف متشابهة - حذاء نسايئ. 9

خوف - نصف وداد. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

واحٍد من املربعات التسعة الكبرة، ويف كل صٍف أو عمود.
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 ،1956 عيام  إىل  أوروبيا  أميم  بطولية  تارييخ  يعيود 

عندميا تيم التخطييط إلقامية بطولية ملنتخبيات كيرة 

القيدم يف القيارة العجيوز كل أربيع سينوات.

- عيام 1960 نظمت البطولة األوىل عى أرض فرنسيا، 

وشيارك فيهيا 17 منتخًبيا تنافسيوا ضمين التصفيات 

التمهيديية، وانتهت البطولة بتتويج االتحاد السيوفيتي 

باللقيب بتغلبه عيى يوغوسيافيا بنتيجة 1-2.

وشيهدت البطولية انسيحاب املنتخب اإلسيباين أمام 

االتحاد السيوفيتي يف مبياراة ربع النهيايئ لخافات 

. سية سيا

1964، فيازت إسيبانيا بالبطولية الثانيية  - يف عيام 

التيي شيارك فيهيا أربعة منتخبيات، وأقيميت مباراتها 

النهائيية عيى ملعيب سيانتياغو برنابييو بالعاصمية 

مدرييد، وانتهيت بفيوز صاحيب األرض عيى االتحاد 

السيوفيتي بنتيجية 2-1، بعدميا ضميت البطولية 29 

فريًقيا يف التصفييات املؤهلية لهيا.

- البطولية الثالثية التيي أقيمت عيام 1968 يف إيطاليا 

وضميت أربعية فيرق أيًضيا، شيهدت تطبييق قانونن 

ــرة  ــاق ك ــارج نط ــم خ ــة ه ــؤويل البطول ــن مس لك

ــم  ــدي تنظي ــام تح ــورو أم ــم الي ــث تضعه ــدم، حي الق

أخطــر بطولــة يف التاريــخ، كــام وصفــت عــى وســائل 

ــل  ــت قب ــة تبين ــل حقيق ــط ب ــا فق ــس وصًف ــام، لي اإلع

ــى  ــة ع ــن األوكراني ــوات األم ــرت ق ــا ع ــام عندم أي

مــن  كان  وصواريــخ  متفجــرات  بحوزتــه  فرنــي 

ــر  ــتخدمها يف تفج ــر، أن يس ــب التقاري ــر، بحس املنتظ

ــرب  ــا بالق ــامية يف فرنس ــة وإس ــة يهودي ــن ديني أماك

ــورو. ــب الي ــن ماع م

الجماهير "مستحيلة" سالمة 
مســؤول األمــن الوطنــي الفرنــي أضــاف بــأن قــوات 

ــتهدف  ــت تس ــة كان ــة إرهابي ــت 15 عملي ــن أحبط األم

خطــوط الســكك الحديديــة والجســور والبنيــة التحتيــة، 

كــام أعلنــت الرطــة اإلنكليزيــة، األشــهر يف العــامل، أن 

ــا وجــد يف البتــوب صــاح عبــد الســام مدبــر  تخطيطً

ــاراة  ــد باســتهداف مب هجــامت باريــس وبروكســل، يفي

إنكلــرا وروســيا التــي جــرت، مســاء الســبت 11 

ــل  ــار تحم ــن دون طي ــرات م ــتخدام طائ ــران، باس حزي

ــة. ــلحة كياموي أس

األوروبيــة،  الرطــة  وكالــة  رئيــس  رصح  بــدوره 

روبــرت ويرايــت، أن ليــس لديــه أدىن شــك بــأن 

ــامن  ــرف أن ض ــة، واع ــيهاجمون البطول ــن س اإلرهابي

ــه  ــذي أكدت ســامة املشــجعن أمــر مســتحيل، األمــر ال

ــد،  ــي هوالن ــس الفرن ــن الرئي ــت ع ــن نقل "CNN" ح

أمام الشاشات ترقص 
جماهير يورو 2016 
في فرنسا، وتراهن 

على ألمانيا وإيطاليا 
وفرنسا، وتنتظر إبداع 

رونالدو، وبوغبا، 
وروني، وتتحسر على 

غياب الكرة الهولندية 
الشاملة، كما تتوقع 
مفاجأة بلجيكية من 

المنتخب األول في 
تصنيف الفيفا.
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أنــه يســتحيل الضــامن %100 عــدم وجــود 

عمليــات إرهابيــة خــال اليــورو، خاصــًة يف ظــل 

ــا. ــش" بتنفيذه ــن "داع ــدات م تهدي

ــد  ــة العدي ــر املطمئن ــات غ ــت الترصيح ــد منع وق

امللعــب،  إىل  الحضــور  مــن  املشــجعن  مــن 

ــة. ــف الشاش ــن خل ــة م ــاء باملتابع واالكتف

ــا  ــس وزراء بريطاني ــرون رئي ــد كام ــك عق إىل ذل

اجتامًعــا أمنيًــا، لبحــث قــرار تكليــف األمــن 

تأمــن  يف  الفرنســين  مبشــاركة  اإلنكليــزي 

البطولــة، وحــذر كامــرون، عــرب بيــان مــن 

ــفر  ــن الس ــن م ــة، الربيطاني ــة الربيطاني الخارجي

ــة  ــع قراب ــم من ــام ت ــورو، ك ــال الي ــا خ إىل فرنس

ــر  ــن مث ــزي م ــزي و90 ويل ــجع إنكلي ــي مش ألف

ــذت  ــام اتخ ــا، ك ــفر إىل فرنس ــن الس ــغب م الش

ــابهة. ــراءات مش ــكا إج أمري

90 ألــف رشطــي يف املاعــب  تنــر فرنســا 

ــاهدة  ــة ملش ــن املفتوح ــة واألماك ــة بالبطول الخاص

ــة يف  ــا حديث ــتخدم تكنولوجي ــات، وستس املباري

تحويــل مســار الطائــرات بــدون طيــار عــن 

ــن  ــه م ــاًم أن ــا، عل ــن تدمره ــداًل م ــب ب املاع

ــر  ــن زائ ــبعة ماي ــن س ــر م ــول أك ــع وص املتوق

ــة. ــال البطول ــية خ ــدن فرنس ــر م إىل ع

ــر،  ــه بالخط ــم اعراف ــي ورغ ــس الفرن ــا الرئي أم

ــع  ــن مين ــه عــاد وأكــد أن خطــر الهجــامت ل إال أن

ــة.  ــم البطول ــاح تنظي ــن نج ــا م فرنس

ــر،  ــوف باملخاط ــي املحف ــس الفرن ــاؤل الرئي تف

يــرد عليــه فشــل قــوات األمــن الفرنســية يف منــع 

ــل دخــان يف نهــايئ  ــة وقناب تهريــب ألعــاب ناري

ــان  ــس س ــن باري ــايض ب ــهر امل ــا الش كأس فرنس

ــديدات  ــم التش ــيليا رغ ــك مارس ــان وأوملبي جرم

ــارج  ــت خ ــارات حدث ــة انفج ــد ثاث ــرة، بع الكب

ــا  ــا وأملاني ــاراة فرنس ــن مب ــذي احتض ــب ال امللع

ــه. ــد نفس ــور هوالن بحض

الخطيرة  المباريات 
وعقــب أعــامل شــغب ومناوشــات يومــي الخميــس 

والجمعــة تزامنــت مــع انطــاق البطولــة، حصلــت 

تهديــدات بأعــامل مامثلــة خــال مواجهــة إنكلــرا 

وروســيا يف مرســيليا، الســبت، وقــال وزيــر 

إن هــذه  كانيــه  باتريــك  الفرنــي  الرياضــة 

ــر يف  ــة باملخاط ــس املحفوف ــات الخم أوىل املباري

ــوف  ــد يف صف ــامس الزائ ــبب الح ــة بس البطول

الربيطانيــن والــروس، وميكــن أن ينفجــر الوضــع 

ــرى. ــات األخ يف املباري

ــزم  ــا يل ــكل م ــيقومون ب ــم س ــر أنه ــد الوزي وأكّ

ــة  ــت الرط ــث تدخل ــام، حي ــكل ت ــا بش لتأمينه

مــن  مجموعــات صغــرة  لتفريــق  الفرنســية 

مشــجعي منتخبــي إنكلــرا وروســيا يف مرســيليا.

مســاء  مــن  متأخــر  وقــت  يف  وقعــت  كــام 

الخميــس، 9 حزيــران، اشــتباكات بــن نحــو 

ــن  ــرا و50 م ــب إنكل ــجعي منتخ ــن مش 100 م

الســكان املحليــن يف الشــوارع القريبــة مــن 

ــيطرت  ــة س ــن الرط ــم، لك ــاء القدي ــة املين منطق

ــي  ــجعون رم ــتطاع املش ــث اس ــف، حي ــى املوق ع

املقذوفــات الزجاجيــة عــى رجــال حفــظ النظــام 

ــيلة  ــل مس ــم بقناب ــن تفريقه ــوا م ــذي متكن ال

ــوع. للدم

ــٍف  ــو أل ــر نح ــية بن ــلطات الفرنس ــت الس وقام

ــى  ــة ع ــة املطل ــة يف املدين ــارص الرط ــن عن م

ــة 70  ــول قراب ــتعداًدا لوص ــط اس ــر املتوس البح

ــرا و20 ألــف مشــجع  ألــف مشــجع ملنتخــب إنكل

ــاراة. ــة املب ــيا ملتابع ــب روس ملنتخ

وكانــت الجامهــر اإلنكليزيــة قامــت بأعــامل 

ــا ويف  ــامل 1998 يف فرنس ــال كأس الع ــغب خ ش

ــة  ــد مواجه ــل وبع ــا، قب ــيليا أيًض ــة مرس مدين

ــس. ــع تون ــم م ــب باده منتخ

وانطلقــت البطولــة الجمعــة 10 حزيــران يف ظــل 

ــة الطــوارئ املعلنــة يف فرنســا بعــد هجــامت  حال

ــايض،  ــاين امل ــن الث ــس تري ــة" يف باري "إرهابي

تســببت مبقتــل 130 شــخًصا، وتراهــن الســلطات 

ــى  ــن ع ــا األوروبي ــب زمائه ــية إىل جان الفرنس

ــن  ــذي م ــر ال ــدي الخط ــة وتح ــم البطول تنظي

ــزوار. ــات وال ــه املنتخب ــع أن يواج املتوق

رياضة

جديديين يف كيرة القيدم، األول هيو االحتيكام إىل 

الفائيز يف مبياراة نصيف  لتحدييد  عملية معدنيية 

األرض  صاحيب  إيطالييا  جمعيت  التيي  النهيايئ 

واالتحاد السيوفيتي، بعيد أن انتهت املبياراة بالتعادل 

السيلبي وحسيمت القرعة فوز إيطالييا، والثاين كان 

يف املبياراة النهائيية التيي جمعيت منتخبيي إيطاليا 

ويوغوسيافيا إذ انتهيت املبياراة بالتعيادل اإليجايب 

بهيدف ليكل منهام.

ونجيح املنتخيب اإليطايل بعدهيا يف الفيوز باملباراة 

والبطولة بهدفين دون رد.

- كان أول تغييري لنظيام بطولية أميم أوروبيا عيام 

1980، يف البطولية التيي أقيميت يف إيطالييا، حيث 

تيم إلغاء التصفيات، وتم تقسييم املنتخبيات الثامنية 

املشياركة إىل مجموعتين بحيث تضيم كل مجموعة 

أربعية منتخبيات، ليتأهيل متصيدر املجموعتن إىل 

املبياراة النهائيية للبطولة.

لصالحيه  اللقيب  بحسيم  األملياين  املنتخيب  ونجيح 

بفيوزه عيى بلجييكا بهدفين لهيدف، بينيام لعيب 

الفريقيان صاحبيا املركزيين الثياين يف املجموعتن 

)تشيكوسيلوفاكيا وإيطاليا( مبياراة تحديد املركزين 

والرابع. الثاليث 

تيم  بفرنسيا،  البطولية  أقيميت   1984 عيام  ويف   -

إجيراء تغييري عيى نظيام املسيابقة وهيو صعيود 

صاحبيي املركزيين األول والثياين مين املجموعتين 

لليدور نصيف النهيايئ، ومتكين املنتخيب الفرنيي 

مين التتوييج باللقب للميرة األوىل يف تاريخه بفوزه 

يف النهيايئ عيى إسيبانيا بهدفين دون رد.

- واسيتضافت إنجلرا فعاليات بطولية 1996، والتي 

شيهدت تغييريًا كبيريًا يف نظامهيا، حييث اعتميدت 

اللجنية املنظمة قاعدة الهيدف الذهبيي، وارتفع عدد 

املنتخبيات املشياركة إىل 16، تيم تقسييمها إىل أربع 

مجموعيات، يتأهل أصحياب املركزيين األول والثاين 

مين كل مجموعية إىل ربيع النهيايئ ومنيه لنصيف 

والنهايئ. النهيايئ 

وتيّوج بهيا منتخيب املاكينيات األملانيية بفيوزه يف 

النهيايئ عيى جمهوريية التشييك بهدفين لهيدف، 

وذليك بتسيجيل أوليفير بريهيوف الهيدف الذهبيي.

- اعتبياًرا مين عيام 2000 أعطيى االتحياد األورويب 

للعبية الضوء األخير إلمكانيية اسيتضافة دولتن 

منيذ  تسيتضيفها  كانيت  أن  بعيد  واحيدة  لبطولية 

نشيأتها دولية واحيدة، وكانيت البدايية باسيتضافة 

ومتكين  القاريية،  البطولية  وبلجييكا  هولنيدا 

املنتخيب الفرنيي مين التتوييج باللقيب بعيد فوزه 

يف النهيايئ عيى إيطالييا بهدفين لهيدف، وذليك 

بتسيجيل الفرني ديفييد تريزيغيه الهيدف الذهبي.

- يف 2012 اسيتضافت بولنيدا وأوكرانييا البطولية، 

ومتكنيت إسيبانيا من التتوييج باللقب للميرة الثانية 

عيى التيوايل، بفوزهيا يف النهيايئ عيى إيطالييا 

أول  اإلسيباين  املنتخيب  ليصبيح  نظيفية  برباعيية 

منتخيب أورويب يتمكين مين الحفياظ عيى اللقب، 

وأول منتخيب يف العيامل يتمكين مين حصيد ثياث 

ألقياب كيربى بالتتابيع )أوروبيا 2008، كأس العامل 

.)2012 أوروبيا   ،2010

وأعلين االتحياد األورويب لكيرة القيدم )يويفيا( عن 

األوروبيية، قبييل  األميم  رفيع قيمية جوائيز كأس 

ييورو 2016، ليحصيل الفائيز باللقيب عيى مثانيية 

ييورو. ماين 

ورفيع اليويفيا قيمة الجوائيز املالية كامليًة من 196 

ملييون ييورو يف كأس أميم أوروبيا 2012 إىل 300 

ملييون يورو يف نسيخة 2016 بفرنسيا.

عيدد املنتخبيات املشياركة زاد مين 16 إىل 24 فريًقا، 

ويحصيل كل فرييق يشيارك يف البطولية األوروبيية 

عيى مثانيية مايين ييورو، ويف دور املجموعيات 

فيإن نتيجية التعيادل تسياوي 500 ألف ييورو بينام 

يسياوي االنتصيار ملييون يورو.

كيام تحصيل الفيرق املتأهلية إىل دور السيتة عيرش 

عيى ملييون ونصف ييورو ليكل منهم فييام يحصل 

املتأهليون إىل دور الثامنيية عيى 2.5 ملييون يورو 

ليكل منهيام، مقابل أربعية ماين يورو ليكل متأهل 

إىل املربيع الذهبيي ومثانيية مايين ييورو للبطيل 

وخمسية مايين ييورو للوصييف، كيام سييحصل 

الفرييق الذي يفيوز يف جمييع مباريات السيبع يف 

طريقيه للتتوييج باللقيب عيى 27 ملييون يورو.

المنتخب األلماني بعد فوزه على منتخب يوغسالفيا في روما
10 حزيران 1968)إنترنت(

"يورو 2016" البطولة األخطر في التاريخ

الفرق المشاركة في "يورو 2016"
بحسب المجموعات

FRANCE

ROMANIA

ALBANIA

SWITZERLAND SLOVAKIA

WALES

RUSSIA

ENGLAND

GERMANY

UKRAINE

POLAND

N. IRELAND

TURKEY

CROATIA

BELGIUM

ITALY

REP. OF IRLAND

SWEDEN HUNGARY

AUSTRIA

ICELAND

PORTUGAL

CZETH REPUBLIC

SPAIN
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20 صفحة
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

2016 حزيران/يونيـــو   12 األحـــــــــــد 
ــسة ــة اــلخامــــ ــدد 225 - السنــــــ العـــــــ

"المعتقلون أواًل"
وقفات احتجاجية تنطلق 

في باريس

السـاعة  متـام  يف  املتظاهـرون  وخـرج 

الرابعـة عـرًصا من سـاحة الباسـتيل يف 

باريـس، وصـواًل إىل سـاحة الجمهورية 

"ريببلـك"، حاملـن صـوًرا لـآالف من 

املعتقلـن يف السـجون السـورية.

بعـض  مـن  بتنظيـم  جـاءت  املبـادرة 

الناجـن مـن االعتقـال يف سـوريا، مـن 

ضمنهـم الفنـان السـوري فـارس الحلو، 

وقـال إنهـم تطوعـوا للتعريـف بقضيـة 

املعتقلـن، والتنويـه إىل أهميتهـا كونها 

تجمـع كل أطيـاف املجتمـع السـوري.

الصحفـي السـوري شـيار خليل شـارك 

إن  بلـدي  لعنـب  وقـال  الوقفـة،  يف 

ومدنيـة  وسياسـية  فنيـة  شـخصيات 

وحقوقية سـورية شـاركت يف املظاهرة، 

املنظـامت  مـن  عـدٍد  إىل  إضافـة 

والفعاليـات  الفرنسـية  والجمعيـات 

الدوليـة التي تختـص باملعتقلن وحقوق 

العـامل. يف  اإلنسـان 

وأضـاف خليل، الذي يقطـن يف باريس، 

"نحـن مجموعة من الناجـن من املعتقل 

سـاهمنا بإطاق حملة )املعتقلـون أواًل(، 

املعتقلـن  أن  الـدويل  للمجتمـع  لنثبـت 

الثـورة، ومـن هنـا نؤكـد  هـم بوصلـة 

ورقـة  ليسـوا  السـورين  املعتقلـن  أن 

األساسـية  القضيـة  هـم  بـل  تفـاوض، 

كل  ضمـن  تتمحـور  أن  يجـب  التـي 

النقاشـات لإلفـراج الفـوري عنهـم لدى 

كل التنظيـامت بـدًءا من تنظيم األسـد".

إىل  املظاهـرة  القامئـون عـى  ويسـعى 

لفـت نظـر العـامل إىل أن "الخـوف مـن 

اللجـوء"،  أسـباب  أول  هـو  االعتقـال 

إضافـة ملناشـدة املجتمع الـدويل وتقديم 

الدعـم مـن خـال منظامتـه اإلنسـانية 

يف  املعتقلـن  قضيـة  مـع  والتضامـن 

سـوريا.

ويؤكـد املنظمـون أنـه "ال تفـاوض قبل 

حريـة املعتقلن"، الفتن إىل أن النشـاط 

“لـه امتدادات واسـعة، وسـيكون موّجًها 

بـكل  األوروبيـة،  املدنيـة  لألوسـاط 

الوسـائل واألدوات واألفـكار املتاحـة فنيًا 

وفكريًـا وحقوقيًـا".

عنب بلدي - خاص   

"حلييم طفييل، غييري منتييٍم، ميين تحييت الييركام تنبييت الزهييرة، 

قصيية لجييوء" جميعهييا عناوييين قصييص ألطفييال، شيياركت يف 

مسييابقة الكتابيية اإلبداعييية لعييام 2016، تحييت عنييوان "بعيييًدا 

عيين هنييا"، والتييي نظّمهييا كل ميين "شييبكة حييراس الطفوليية" 

ومؤسسيية "Tower Hamlets" للخدميية املكتبييية للمييدارس يف 

بريطانيييا.

وتحتضيين "Tower Hamlets" حفييًا تكرميًيييا لألطفييال الثاثيية 

األوائييل الذييين فييازوا باملسييابقة الثاثيياء، 14 حزيييران الجيياري، 

بينييام كرّمييت "شييبكة حييراس الطفوليية" األطفييال الثاثيية 

الفائزييين، خييال حفييل اختييام العييام الييدرايس ملدرسيية "لحيين 

الحييياة" يف مدينيية دومييا، 4 حزيييران الجيياري، والتييي تييرشف 

عليهييا الشييبكة يف الغوطيية الرشقييية.

األطفييال املشيياركون ميين سييوريا وبريطانيييا، ُقّسييموا إىل فئتيين 

عمريتيين، األوىل بيين 9 و 11 عاًمييا، والثانييية بيين 11 و 13 

عاًمييا، وكان معظييم املشيياركن يف بريطانيييا ميين بنغييادش 

والصومييال والصيين، إضافيية لبعييض العييرب، شيياركوا ميين 

حييوايل 20 مدرسيية هنيياك، بينييام شييارك أطفييال سييوريا ميين 

مييدارس حرسييتا ودومييا ومرسابييا، وضمييت املسييابقة مشيياركة 

واحييدة ميين لبنييان.

عضييو الهيئيية اإلدارييية يف "شييبكة حييراس"، باسييم شييعبان، 

قييال لعنييب بلييدي إن مشيياركات املييدارس السييورية ضمييت 41 

نًصييا، ميين أصييل 125 مشيياركة، قيمتهييا لجنيية ميين "حييراس"، 

وتضييم أشييخاًصا يتحدثييون اللغتيين العربييية واإلنكليزييية بشييكل 

جيييد.

وأوضييح شييعبان أن املسييابقة نُظّمييت "لييي يعييرّب األطفييال عيين 

مشيياعرهم وأفكارهييم وأحامهييم حييول العييامل الييذي خييرسوه 

سييواء كان عاملهييم املييكاين امللمييوس أو عاملهييم الداخييي ومييا 

تغييري فيييه"، مشييريًا إىل أنييه "ميين وجهيية نظرنييا املوضييوع مهييم 

ألنييه يعييرب عيين قصيية نجيياح ألطفالنييا، رغييم ظييروف الحييرب 

والحصييار".

وسيسييجل الفائييزان يف املرتبيية األوىل قصتهييام صوتًيييا لتنييرش 

عييى شييبكة اإلنرنييت، كييام سيييصدر كتيييب صغييري يضييم 

القصتيين الفائزتيين باملرتبيية األوىل وهييام "حلييم طفييل" و "غييري 

منتييٍم" يف متييوز املقبييل، بحسييب شييعبان.

بييدأت "شييبكة حييراس" نشيياطها يف كانييون الثيياين 2012،  وهي 

منظميية متخصصيية يف حامييية الطفييل، تتعامييل معييه مبييارشة 

وتسييتجيب لألخطييار التييي يتعييرض لهييا، كمسييارين أساسييين، 

وفييق القامئيين عليهييا، كييام ترعييى نشيياطات وفعاليييات يف 

الداخييل السييوري، وتسييعى لتحقيييق رؤيتهييا مبجتمييع يتمتييع 

األطفييال فيييه بطفوليية آمنيية وسييعيدة وفييق نهييج يضميين 

حقوقهييم بحسييب اتفاقييية حقييوق الطفييل.

حفل تكريم األطفال في مدرسة لحن الحياة في دوما - 4 حزيران 2016

بـوك"  "فيـس  عـى  حسـاباتهم  بريطانيـن  ثاثـة  اسـتخدم 

وموقـع "سـناب شـات" ونروا صـوًرا تحـت عنـوان "الوصول 

إىل سـوريا عـن طريـق الخطـأ"، وضجـت بهـا وسـائل اإلعـام 

الربيطانيـة عـى أنهـا حقيقـة، ليتبـن بعدهـا أنها "خدعـة" من 

الثاثـة. الربيطانيـن 

ونـرت صحـف بريطانيـة عـدة مـن بينهـا "مـرور" و "ديي 

سـتار" وغرهـا، تقاريـر األربعـاء 8 حزيـران، وترجمـت عنـب 

بلـدي عنهـا، تحدثت عـن ثاثة فتيـان بريطانيـن اسـتقلوا قاربًا 

مـن قربص يف رحلة ملشـاهدة الدالفـن، لينتهي بهـم املطاف عى 

سـواحل مدينـة طرطوس السـورية.

ونـر موقـع "mashable" الربيطاين مـا قال إنهـا "الحقيقة"، 

ناقـًا مـا كتبه لويـس إيليـس )25 عاًمـا(، وهو أحـد الربيطانين 

الثاثـة وكتـب يف صفحتـه عـى "فيـس بـوك"، "حسـًنا لقـد 

خدعنـا العـامل.. شـكرًا لجميع وسـائل اإلعام التـي وقعت ضحية 

هـذه الخدعة، وهذا يكشـف كيف أن النـاس ينرون عـادة أخباًرا 

دون التأكـد مـن صحتها".

والقـت خطـوة الربيطانيـن اسـتغراب الكثريـن، وعلّقـت أحـد 

صديقـات إيليـس "إذن.. عـدم ذهابك إىل سـوريا فهـذا يش أكر 

روعـة"، بينـام اعتـربت أخـرى أن "الصحافـة انتهت".

عنـب بلدي رصـدت صفحة الربيطـاين وأظهرت منشـورات فيها 

عـدة تقاريـر جمعهـا صاحـب الصفحـة، مسـتغربًا من انتشـار 

"خدعتهـم" بهذا الشـكل يف وسـائل اإلعـام الربيطانيـة، وقال 

يف إحداهـا "حتـى صحيفـة ديي سـتار نـرت الخرب".

وعـرض الخـرب انطـاق الفتيـان الثاثـة عـى مـن قـارب مـن 

قريـة "أيـا نابـا" يف قـربص، إال أنهـم أدركـوا بعـد مسـر مئة 

وقالـوا  طرطـوس،  يف  أنهـم  كيلومـرًا(   160 )حـوايل  ميـل 

لصحيفـة "مرور"، إن الرطة العسـكرية الروسـية اسـتقبلتهم 

. ك هنا

والربيطانيـون هم لويس إيليـس )25 عاًما( من مدينة مانشسـر، 

وأليكـس ماكورميـك )19 عاًمـا( مـن بلـدة كولشسـر يف منطقة 

إيسـيكس، وجيمـس وملـان )23 عاًما( من هرتفوردشـاير.

بريطانيون "يخدعون" وسائل 
اإلعالم بخبر وصولهم إلى طرطوس

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، السبت 11 حزيران، 
فعاليات وقفة احتجاجية لتسليط الضوء على المعتقلين 

في سوريا، وحملت شعار “المعتقلون أواًل”.

"بعـــــــيًدا عن هنا" 
أطفال من سوريا وبريطانيا 

يتسابقون في القصص اإلبداعية
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