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شـكّلت حاجـة النظـام السـوري إىل 

عنـارص مقاتلة يف صفوفـه، وفرض 

التجنيد اإلجبـاري واالحتياطـ وإعالن 

التعبئـة العامـة عـى مـدار سـنوات 

و"ارتـزاق"  معيشـة  فرصـة  الثـورة، 

ُشـعب  عنـارص  مـن  كبـر  لعـدد 

عـن  املسـؤولني  والضبـاط  التجنيـد 

التجنيـد اإلجباري، يف عمـوم املناطق 

عـر  النظـام،  لسـيطرة  الخاضعـة 

الـدرايس  التأجيـل  خدمـات  تسـعر 

االحتيـاط. وإيقـاف سـحب 

آالف  لجـأ  املاضيـة،  الفـرة  وخـالل 

الشـباب املطلوبـني للخدمـة اإللزامية 

لتفـادي  مـررات  عـن  البحـث  إىل 

ـوق إىل جبهـات القتـال، دافعـني  السَّ

ُشـعب  أروقـة  يف  طائلـة  أمـوااًل 

التجنيـد وجيوب الضباط املسـتفيدين 

من حالة الفسـاد املسـترشي، يف ظل 

انعـدام أي فرص للهروب مـن التجنيد 

اإلجبـاري. 

ومـع إرصار النظام وتشـّدده يف إلزام 

الشـباب عى االلتحـاق بالجيش، كان 

سـعيد الحظ ........

رمـت مخططـات النظام السـوري، منـذ مطلع العـام، إىل 

اسـتئصال املعارضـة كليًـا يف ريـف الالذقيـة الشـايل، 

والوقـوف عـى مشـارف ريـف إدلـب الغـريب، والعـودة 

مجـدًدا إىل جـر الشـغور ومـن ثـم أريحـا، فاسـتثمرت 

قوات األسـد الغطاء الجوي الرويس جيـًدا، وكادت أن تنجح 

مبخططهـا. هجـوم مفاجـئ ومباغـت أعـدت لـه املعارضة 

رًسا وبتكتيـك يحمـل بصـات "جيش الفتح" السـابقة يف 

إدلـب، فكانـت "معركـة الريمـوك" التـي أطلقتهـا فصائل 

"جيـش الفتـح" و"الجيـش الحـر"، االثنـن 27 حزيران، 

نوعـه  مـن  األول  هـو  تقدًمـا  عليهـا  القامئـون  ليحقـق 

للمعارضـة يف السـاحل، منـذ مطلـع العـام الجـاري.

منـذ مطلع ترشيـن األول 2015، بدأت قوات األسـد هجوًما 

واسـًعا يف ريـف الالذقيـة الشـايل، فاسـتثمرت الغطـاء 

الجـوي الـرويس الـذي كان يف أوجـه آنـذاك، إىل جانـب 

امليليشـيات األجنبيـة واملحليـة التي أصبحـت رضورة ملحة 

عنـد النظام السـوري، وتقدمـت رويًدا لتسـيطر ابتداًء عى 

املراكـز الرئيسـية للمعارضـة يف السـاحل، وأبرزهـا بلدات 

سـلمى وكنسـبّا يف جبـل األكـراد، وبلـدة ربيعـة يف جبل 

الرتكـان، وتصبـح هـذه القـوات عـى مشـارف الريـف 

الغـريب ملحافظـة إدلب.

يف السـابع والعرشين مـن حزيران املـايض، أعلنت فصائل 

مـن املعارضـة السـورية عن هجـوم معاكس تحت مسـمى 

"معركـة الريمـوك"، ليتبـن أنهـا تضـم أكـر الفصائـل 

العسـكرية يف الشال السـوري والسـاحل، وفيا ييل أبرز 

الفصائـل التي رصـدت عنب بلـدي مشـاركتها يف املعارك:

- غرفـة عمليـات "جيـش الفتـح": وتتكـون مـن فصائـل 

"جبهـة  اإلسـالمية"،  الشـام"  "أحـرار  حركـة  أبرزهـا: 

النرصة"، "فيلق الشـام"، "الحزب اإلسـالمي الرتكستاين"، 

الشـام". "أجناد  تجمـع 

- فصائـل محليـة يف السـاحل السـوري: منهـا جهاديـة 

كــ "جنـد القوقـاز" و"أنصـار الشـام"، وأخـرى تتبـع 

السـاحلية"  الحـر": وهـي "الفرقـة األوىل  إىل "الجيـش 

السـاحلية" و"جبهـة شـام". الثانيـة  و"الفرقـة 

- فصائـل مـن "الجيش الحر": شـاركت أربـع فصائل عى 

األقـل يف معـارك السـاحل، تعمـل يف ريفي حـاة وإدلب، 

....... العـزة"،  ) 03 (وهي: "جيش 
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قوات األسد تتقدم
في مزارع الجبهة الغربية لداريا

عنب بلدي - داريا

الجويـة  حملتهـا  األسـد  قـوات  صّعـدت 

الغوطـة  يف  داريـا  مدينـة  عـى  والريـة 

مئـات  املدينـة  وتلقـت  لدمشـق  الغربيـة 

والصواريـخ،  الهـاون  وقذائـف  الراميـل 

خـالل األسـبوع املـايض، لتسـيطر القوات 

عـى عدد من املـزارع التابعـة للمدينة، عقب 

اشـتباكات وصفهـا مراسـل عنـب بلدي يف 

"األعنف". بــ  داريـا 

ومل تغـب الراميـل والقذائـف عـن أحيـاء 

املدينـة، حتى السـبت 2 متوز، والذي شـهد 

اشـتباكات ترواحت يف حدتها بـن العنيفة 

واملتوسـطة، وفـق مراسـل عنـب بلـدي يف 

داريا.

املتحدث باسـم لواء "شـهداء اإلسالم"، متام 

أبـو الخري، قال لعنـب بلدي إن قوات األسـد 

املدينـة،  اقتحـام  محاوالتهـا  يف  اسـتمرت 

بعد أن تقدمـت وسـيطرت الخميس املايض 

الغربيـة  الجهـة  عـى مزرعـة واحـدة يف 

مـن املدينـة، بينا ركـزت محـاوالت اقتحام 

الغربيـة  الجنوبيـة  الجبهـة  مـن  املدينـة 

حتـى السـبت، مشـريًا إىل قصـف "عنيف" 

الصواريخ. بعـرشات  اسـتهدفها 

وأكـد أبـو الخري سـقوط قتـى يف صفوف 

يخوضهـا  التـي  املعـارك  نتيجـة  القـوات 

"الجيـش الحـر" ضدها خالل األيـام القليلة 

املاضيـة، الفتًا إىل تزايد الحشـود عى الجهة 

الغربيـة مـن املدينة عن األسـبوع األخري من 

املايض. حزيـران 

وناشـد ناشـطون وقياديون يف املدينة عى 

مـدار األسـابيع املاضيـة، الفصائـل املقاتلة 

بفتـح  جنوبًـا،  ودرعـا  دمشـق  ريـف  يف 

جبهـات ضد قـوات األسـد لتخفيـف العبء 

عـن املدينـة، لكن االسـتجابة كانـت خجولة 

بحسـب  املناطـق،  بعـض  يف  معدومـة  أو 

توصيـف الناشـطن.

ووثـق املجلـس املحـيل يف داريـا سـقوط 

أكرث مـن 50 برميـاًل متفجـرًا، الخميس 30 

حزيـران، وأكـرث مـن 15 صـاروخ أرض- 

أرض سـقطت عى املدينة، إضافـة إىل أكرث 

مـن 250 قذيفـة هـاون يف يـوم واحد.

وأمطـرت قوات األسـد داريا مبئـات الراميل 

املاضيـة،  العـرشة  األيـام  املتفجـرة خـالل 

عقب محـاوالت مـن فصائـل "الحـر" فتح 

طريقها مـع املعضمية، وتزامًنـا مع تصعيد 

يف الحملـة التي تشـنها عى أطـراف املدينة 

اقتحامها. بهـدف 

عنـب بلدي - داريا

يف  داريـا  مدينـة  ناشـطو  وثـق 

مقتـل  لدمشـق  الغربيـة  الغوطـة 

سـلمت  مجموعـة  أفـراد  مـن  عـدد 

وعـادت  السـوري،  للنظـام  نفسـها 

للقتـال إىل جانـب قوات األسـد التي 

حاولـت اقتحام املدينـة، األربعاء 29 

حزيـران.

وأفاد مراسـل عنـب بلـدي يف داريا 

أن فصائـل "الجيـش الحر" سـحبت 

سـلموا  أشـخاص  ثالثـة  جثـث 

مطلـع  السـوري  للنظـام  أنفسـهم 

أحدهـم  أن  املـايض، موضًحـا  أيـار 

يدعـى "أبـو زيـد العبـار".

املراسـل أوضـح أن أفـراد املجموعـة 

اقتحـام  محاولتهـم  أثنـاء  قتلـوا 

املزرعـة التـي كانت نقطـة متركزهم 

إىل جانـب "الحـر" يف وقت سـابق، 

عندمـا كانـوا داخـل املدينـة، مؤكًدا 

أن بعضهـم سـقط قتيـاًل بينا جرح 

آخرون.

مركـز األمـن يف داريـا نـرش مسـاء 

"فيـس  يف  صفحتـه  عـر  أمـس، 

بـوك"، صـورًة ألحد أفـراد املجموعة 

الذيـن قتلـوا خـالل اقتحـام املدينة، 

موضًحـا أن اسـمه عـزت اإلمـام.

اإلمـام  أن  األمـن  مركـز  وأضـاف 

"اعتقـل يف مركـز األمن العـام لعدة 

رسق  فقـد  الرقـة،  بتهمـة  مـرات 

الجبهات،  الذخـرية والحشـوات مـن 

املشـفى  سـيارة  بطاريـة  ورسق 

املصابـن،  تسـعف  التـي  امليـداين 

واللبـاس  الطعـام  إىل  إضافـة 

الشـباب  مـن  العديـد  منـازل  مـن 

عـى  انشـغالهم  أثنـاء  املجاهديـن 

لجبهـات". ا

واتهـم املركز اإلمـام بالعالة للنظام، 

مشـريًا إىل أنـه "رسق أمـوااًل كثرية 

ثـم أعلـن التوبـة وخضـع لـدروس 

الحيـاة  إىل  ليعـود  تأهيـل،  إعـادة 

املدنيـة ويعتقـل بعدهـا بتهـم رسقة 

مجـدًدا".

داريــا  شــباب  مــن  عــدد  وكان 

ســلموا أنفســهم للنظــام الســوري، 

مطلــع أيــار املــايض، وأوضــح 

ــم  ــابق باس ــمي الس ــق الرس الناط

ــارية  ــالم"، س ــهداء اإلس ــواء "ش ل

ــب  ــه إىل عن ــدة يف حديث ــو عبي أب

بلــدي حينهــا، أن أعضــاء املجموعــة 

عليهــم  وكان  فاعلــن،  "ليســوا 

ــم  ــم مته ــرية، فبعضه ــاكل كث مش

بالحشــيش  التعامــل  بقصــص 

ــد  ــن املعتم ــوا م ــدرات، وليس واملخ

عليهــم يف الجبهــات".

املجموعـة  مـن  أعضـاء  ويتبـع 

لأللويـة املقاتلـة يف داريـا وتنقلـوا 

بـن املجموعـات يف املدينـة، بينـا 

عـاب ناشـطو املدينة عليهـم تأييدهم 

للنظـام السـوري قبل بـدء الثورة، إذ 

كانوا مـن أوائل املشـاركن واملهللن 

احتفاالتـه. يف 

موا 
ّ

عناصر من الجيش الحر سل
أنفسهم للنظام

تلوا على جبهات داريا
ُ

ق
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يتقاسـم زيـاد أبـو أسـامة، أحـد مسـعفي 

املشـفى امليـداين يف داريا، املصابـن الذين 

مـع  منازلهـم  يف  متابعـة  إىل  يحتاجـون 

أصدقائـه، وذلـك بسـبب عـدم قدرتهم عى 

القـدوم للمشـفى، لتبـدأ جولته فـور انتهاء 

عملـه، والتـي تسـتمر لسـاعات طويلـة. 

يقـول زيـاد لعنـب بلـدي "نعمـل بطاقتنا 

يف  املصابـن  جميـع  لتغطيـة  القصـوى 

يف  العمـل  مـن  أنتهـي  إن  مـا  املدينـة، 

املشـفى حتى أبـدأ جولـة زيـارة املصابن 

لالطـالع عـى حالتهـم وإعطائهـم األدوية 

حتـى  العمـل  يف  أبقـى  وقـد  الالزمـة، 

السـحور".

املسـعف،  رأس  املصابـن  أنـن  يفـارق  ال 

فالحملـة "الرشسـة" لقـوات النظـام خلفت 

عـرشات الجرحـى، وحرمـت املواطنـن من 

تأديـة شـعائر رمضـان كـا يجـب، وكذلك 

منعـت السـكان مـن اللقـاءات واالجتاعات 

عـى موائـد اإلفطـار والسـحور، وأصبـح 

التوتـر والخـوف والقلـق سـيد املوقـف. 

يضيـف زيـاد "كثـريًا مـا نجمـع وجبتـي 

السـحور واإلفطـار يف وقـت واحـد، فقد ال 

نتمكـن مـن تنـاول طعامنا بسـبب القصف 

الدائم". والهلـع 

أسـامة أبـو صهيـب، أحـد إداريـي املشـفى 

امليـداين، أكـد أّن الحملـة األخـرية للنظـام 

عـى املدينـة خلفت مـا يقـارب 240 إصابة 

إىل  باإلضافـة  والخفيفـة،  املتوسـطة  بـن 

ثـالث حـاالت شـلل، وسـط معاناة شـديدة 

بسـبب "نقـص اإلمكانيـات". 

يقـول أبـو صهيـب "أجرينـا خـالل الحملة 

كـرى  جراحيـة  عمليـة   130 األخـرية 

وصغـرى"، مشـريًا إىل أن قسـم العمليـات 

يعـاين مـن نقص حـاد يف أدويـة التخدير، 

وغريهـا مـن لـوازم العمليـات. 

وكحـال بقية أقسـام املشـفى، يعاين قسـم 

الجراحة النسـائية من نقص حـاد يف أدوية 

التخدير واملسـكنات، بينا زاد ارتفاع نسـبة 

الـوالدات األمـور تعقيـًدا، إذ شـهدت املدينة 

والدات جديـدة لنحو 15 طفـاًل يف رمضان، 

أجراهـا القسـم الجراحـي النسـايئ ضمـن 

املتاحة.  إمكاناتـه 

وبحسـب "أبـو صهيـب"، فـإن املسـاعدات 

املدينـة مطلـع  إىل  التـي دخلـت  الدوائيـة 

حزيـران، مل تحسـن الوضـع الطبـي كثريًا، 

كونهـا "ال تغطـي أدويـة القسـم الجراحي 

يف املشـفى، وأدويـة جرحـى الحـرب".

وشـهد شـهر حزيـران املـايض، اسـتهداف 

املدينـة بــ 748 برميـاًل متفجـرًا، بحسـب 

املجلـس املحـيل للمدينـة، وهـو مـا دفـع 

باألمـم املتحـدة إىل توصيـف املدينـة بأنها 

"عاصمـة الراميـل املتفجـرة" يف سـوريا.

استنفار المشفى الميداني في داريا..
و 15 والدًة في رمضان

آثار الدماء في المشفى الميداني لداريا بعد إسعاف الجرحى
نيسان 2016
)عنب بلدي(

حالة استنفار، وزيادة غير مسبوقة في ساعات العمل، يعيشها كادر المشفى الميداني في داريا، خالل شهر رمضان، بسبب كثافة القصف 
واشتداد وتيرة المعارك على جبهات المدينة بين "الجيش الحر" وقوات األسد، خلفت العشرات من الجرحى والمصابين. 

مقاتلون في الجيش الحر على الجبهة الغربية لداريا
22 حزيران 2016
)لواء شهداء اإلسالم(

http://www.enabbaladi.net/archives/89139
http://www.enabbaladi.net/archives/88475
http://www.enabbaladi.net/archives/89145
http://www.enabbaladi.net/archives/89145
http://www.enabbaladi.net/archives/89139
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المعارضة تستعيد زمام المبادرة شمال الالذقية  

عمل جماعي منظم ينسف حلم األسد بدخول إدلب

حكومة مقّصرة وميليشيات تدعمها جهات حزبية تروع السوريين

خطاب عنصري.. تهديد ووعيد ومالحقة لالجئين في لبنان 

عنب بلدي - خاص 

لـه  أعـدت  ومباغـت  مفاجـئ  هجـوم 

املعارضـة رًسا وبتكتيـك يحمـل بصـات 

"جيـش الفتح" السـابقة يف إدلـب، فكانت 

"معركـة الريمـوك" التـي أطلقتهـا فصائل 

"جيـش الفتـح" و"الجيش الحـر"، االثنن 

عليهـا  القامئـون  ليحقـق  حزيـران،   27

تقدًمـا هـو األول مـن نوعـه للمعارضة يف 

السـاحل، منـذ مطلـع العـام الجـاري.

عمل منظم يتوج باستعادة كنسبا
بـدأت   ،2015 األول  منـذ مطلـع ترشيـن 

ريـف  يف  واسـًعا  هجوًمـا  األسـد  قـوات 

الغطـاء  فاسـتثمرت  الشـايل،  الالذقيـة 

أوجـه  يف  كان  الـذي  الـرويس  الجـوي 

األجنبيـة  امليليشـيات  جانـب  إىل  آنـذاك، 

واملحليـة التـي أصبحـت رضورة ملحة عند 

النظـام السـوري، وتقدمت رويًدا لتسـيطر 

ابتداًء عـى املراكز الرئيسـية للمعارضة يف 

السـاحل، وأبرزهـا بلدات سـلمى وكنسـبّا 

يف جبـل األكـراد، وبلـدة ربيعـة يف جبـل 

عـى  القـوات  هـذه  وتصبـح  الرتكـان، 

مشـارف الريـف الغـريب ملحافظـة إدلـب.

حزيـران  مـن  والعرشيـن  السـابع  يف 

املعارضـة  مـن  فصائـل  أعلنـت  املـايض، 

السـورية عن هجوم معاكس تحت مسـمى 

"معركة الريمـوك"، ليتبن أنهـا تضم أكر 

الفصائل العسـكرية يف الشـال السـوري 

والسـاحل، وفيا يـيل أبـرز الفصائل التي 

رصدت عنب بلـدي مشـاركتها يف املعارك:

- غرفـة عمليـات "جيش الفتـح": وتتكون 

مـن فصائل أبرزهـا: حركة "أحرار الشـام" 

"فيلـق  النـرصة"،  "جبهـة  اإلسـالمية"، 

الشـام"، "الحزب اإلسـالمي الرتكستاين"، 

تجمـع "أجناد الشـام".

- فصائـل محليـة يف السـاحل السـوري: 

القوقـاز"  "جنـد  كــ  جهاديـة  منهـا 

إىل  تتبـع  وأخـرى  الشـام"،  و"أنصـار 

األوىل  "الفرقـة  وهـي  الحـر":  "الجيـش 

السـاحلية" و"الفرقـة الثانيـة السـاحلية" 

شـام". و"جبهـة 

- فصائـل مـن "الجيـش الحـر": شـاركت 

معـارك  يف  األقـل  عـى  فصائـل  أربـع 

السـاحل، تعمـل يف ريفـي حـاة وإدلب، 

وهـي: "جيش العـزة"، "جيـش التحرير"، 

"جيـش النـرص"، "الفرقـة الوسـطى".

وبعد 48 سـاعة مـن بدء الهجـوم، متكنت 

الفصائـل مـن فـرض سـيطرتها عـى تلة 

أبـو عـيل، جبـل القلعـة، قريـة ومداجـن 

القرميـل يف جبـل الرتكـان، إضافـة إىل 

رشـا  وتلـة  واملزغلـة  الحاكـورة  قريتـي 

وقريـة نحشـبا يف جبـل األكراد، ثـم لتبدأ 

ويسـيطر  الهجـوم  مـن  الثانيـة  املرحلـة 

املقاتلـون عـى أرض الوطـى وقريـة عن 

فجـر  الهجـوم  هـذا  ويتـوج  القنطـرة، 

الجمعـة 1 متـوز باسـتعادة بلـدة كنسـبّا 

االسـرتاتيجية.

سلمى الهدف الجديد لـ "اليرموك"
عقـب اسـتعادة كنسـبّا، عـززت املعارضـة 

فسـيطرت  البلـدة،  محيـط  يف  وجودهـا 

عى قلعة شـلّف والشـيخ يوسـف، ووادي 

باصـور وقريتـي عـن الغـزال والقرميـل، 

لتصبـح هـذه القـوات عـى مشـارف بلدة 

والتـي  األكـراد(،  جبـل  )عاصمـة  سـلمى 

خرتهـا املعارضـة يف كانـون الثـاين من 

العـام الجـاري.

جهـاد أبـو عمـر، املسـؤول العسـكري يف 

"جيـش الفتـح" تحـدث لـ عنـب بلدي عن 

مجريـات معركـة السـاحل "بـدأت املعركة 

كنسـبا  منطقـة  عـى  السـيطرة  بهـدف 

ومحيطهـا، وطبيعـة الحـرب يف املنطقـة 

هـي حرب تـالل حاكمة ال ميكنك السـيطرة 

إال بالسـيطرة عـى تاللهـا  عـى منطقـة 

الحاكمـة، مـا زاد مـن صعوبـة املهمـة يف 

الفتح". وجـه 

بعـد اليـوم األول نجحـت قـوات األسـد يف 

اسـتعادة كافة املناطق التـي تقدمت لها قوات 

املعارضة، مـا وضع املعركة برمتهـا يف خانة 

الفشـل، وتابـع أبو عمر "أعيـدت املحاولة مرة 

أخرى، وسـيطر الفتـح عى النقـاط املطلوبة 

الخطـة  ونجحـت  قصـري،  زمنـي  بوقـت 

وأصيبـت قـوات األسـد بحالـة مـن الضياع، 

بشـكل  النقـاط  مـن  باالنسـحاب  فبـدأت 

فوضـوي واسـتفدنا مـن هـذه النقطة".

فصائـل  أن  العسـكري  املسـؤول  وأكـد 

املعارضـة تعمـل اآلن عـى تثبيـت نقـاط 

الربـاط يف املناطـق املسـيطر عليهـا، وتم 

وعربتـي  دبابـات  أربـع  عـى  االسـتيالء 

BMB، وأسـلحة وذخائـر متنوعـة، وتابـع 

للمرحلـة  التجهيـز  اآلن يف طـور  "نحـن 

القادمـة، وهـي الوصـول إىل بلدة سـلمى 

االسـرتتيجية”.

الروس يضاعفون غاراتهم شمال 
الالذقية 

ضاعـف الـروس مـن غاراتهـم يف ريـف 

الالذقية الشـايل، عقب خسـارتهم كنسبّا، 

يف محاولـة إليقـاف زحـف املعارضة نحو 

سـلمى والتالل املحيطـة بهـا، إال أن مواقع 

وصفحـات مؤيـدة شـككت بهـذا التحرك، 

وتسـاءل البعـض: أيـن الـروس يف اليـوم 

األول للمعركـة؟.

انطبـاع سـلبي بدأ يتكـون لـدى الرشيحة 

الحليـف  مـن  السـوري،  للنظـام  املواليـة 

الـرويس، وال سـيا بعد خيبـات األمل التي 

لحقـت بها جـراء الهزائـم القاسـية للنظام 

الرقـة  ريـف  يف  األجنبيـة  وامليليشـيات 

يف  الجنـويب،  حلـب  وريـف  الجنـويب، 

معـارك غـاب عنها الـروس بشـكل واضح.

الطائـرات  أن  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأكـد 

هجـوم  صـد  يف  تشـارك  مل  الروسـية 

السـاعات األوىل مـن املعركـة، إال أنها بدأت 

بالظهـور مطلع متوز الجـاري، وتضاعفت 

طلعاتهـا وغاراتهـا يـوم السـبت 2 متـوز 

بشـكل أكر، يف سـعي المتصـاص هجوم 

املعارضـة، بالتزامـن مـع إعـالن صفحات 

مواليـة نية قـوات األسـد التجهيـز لهجوم 

. كس معا

الالذقيـة حسـابات مختلفـة لـكال  ملعـارك 

جانبـي الـرصاع، فاملعارضـة اليـوم باتـت 

أكـرث ارتياًحـا بعـد نجاحهـا بإزاحـة قوات 

األسـد عـن املرتفعـات املطلـة عـى ريـف 

املحـدق  الخطـر  وإبعـاد  الغـريب،  إدلـب 

باملحافظـة الخارجـة مبعظمها عن سـيطرة 

النظـام السـوري، ودخولهـا مجـددًا منطقة 

السـاحل التـي راهـن األسـد وحلفـاؤه عى 

تأمينها كاملة بعيـًدا عن آثار املعـارك، ورمبا 

تجهيزهـا لتكـون إقليـًا مسـتقاًل فيـا لو 

سـارت األمـور عكـس مـا يشـتهي األسـد.

عنـب بلدي - خاص 

يف  متسـارعة  تطـورات  األخـرية  السـاعات  حملـت 

املشـهد اللبنـاين، إذ تصاعـدت حدة الخطـاب العنرصي 

ضـد الالجئن السـورين، عـدا عـن اعتقاالت تعسـفية 

طالـت مئات الشـباب من القـرى واملخيـات الحدودية، 

فضـاء  حملهـا  ووعيـد  تهديـد  حمـالت  إىل  إضافـة 

اإلنرتنـت.

عـدة  طالـت  دهـم  حمـالت  اللبنـاين  الجيـش  ونفـذ 

السـوريون  الالجئـون  يقطنهـا  ومناطـق  مخيـات 

الضاحيـة  كـروان،  البقـاع،  الجنـوب،  مناطـق  يف 

الجنوبيـة، يف لبنـان، خـالل يومـي 29-30 حزيـران، 

الرسـمي  اللبنـاين  لإلعـالم  وفًقـا  الحملـة  وأسـفرت 

عـن اعتقـال نحـو 500 شـاب سـوري، بتهمـة اإلقامة 

لبنـان. يف  رشعيـة  غـري  بصـورة 

وقال ناشـط سـوري يقيـم يف عرسـال لعنـب بلدي إن 

حمـالت الدهـم طالـت أيًضا مخيـات عرسـال والبقاع، 

أبيـض،  وتـل  ويونـن،  والحموديـة،  الطيبـة،  وقـرى 

والحديديـة، ودورس، وأضـاف “هـي تهـم طاملـا كانت 

شـاعة العتقـال السـورين وترهيبهم من قبـل حكومة 

توايل حـزب اللـه وتيـار عون”.

مسـيحية”  “ميليشـيات  هاجمـت  آخـر،  جانـب  مـن 

“حراجـل”  منطقـة  يف  نازحـة  عائالت سـورية  عـرش 

التابعـة لقضـاء كـروان يف جبـل لبنـان، بحسـب ما 

نـرش مدير قسـم الـرشق األوسـط يف منظمـة “هيومن 

رايتـس ووتـش”، نديم حـوري، األربعـاء 29 حزيران.

ــه الشــخصية  وقــال حــوري يف منشــور عــر صفحت

يف “فيــس بــوك”: “قبضايــات عــى مــن؟ البارحــة 

ــا  ــل فيه ــة بحراج ــى بناي ــران ع ــم زع ــاء هج مس

الرجــال  حــوايل عــرش عوائــل ســورية، نزلــوا 

ــس  ــن ب ــاعة، وبعدي ــف س ــوايل نص ــم لح ورضبوه

خلصــوا تلفنــوا للبلديــة، يــيل مــا عملــت يشء 

ــور  ــوره بص ــا منش ــدا”، مرفًق ــف ح ــل أو توق للتدخ

ــداء. ــوا لالعت ــن تعرض ــض م ــة بع إصاب

ويف السـياق، نـرشت مواقـع إلكرتونية بيانًـا، األربعاء،  

أحـرار  “حركـة  اسـم  نفسـها  عـى  أطلقـت  ملجموعـة 

مركـزًا  القـاع  بلـدة  مـن  تتخـذ  الشـايل”،  البقـاع 

لهـا، وجهتـه لالجئـن السـورين يف املنطقـة، وقـال 

ناشـطون لبنانيـون إنها تتبـع لوزيـر الخارجية جران 

باسـيل، ذي املواقـف السـلبية تجـاه السـورين.

وجـاء يف البيـان “يجـب عليكم مغـادرة منطقـة البقاع 

الشـايل وخاصـة هـذه البلـدة خـالل مهلة 48 سـاعة 

تبـدأ مـن سـاعة تبلغكـم هـذا القـرار، وإال سـنتعامل 

معكـم كأعـداء، ولـن تكونـوا بأمـان، سـنحرق بيوتكم، 

سـنغتصب بناتكـم ونسـاءكم، وسـنقتل أطفالكـم وقـد 

أعـذر مـن أنذر”.

بعـض البلديـات التابعـة لــ “التيـار الوطنـي الحـر” 

بزعامـة ميشـيل عـون، حـددت جملـة رشوط لوجـود 

السـورين فيهـا، ومنهـا بلديـة حراجـل يف كـروان، 

حيـث أقـر رئيسـها، طـوين بطـرس، “اإلبقـاء عى من 

يعمـل يف البلـدة وترحيـل كل مـن ال يعمل فيهـا، حجز 

وسـائل النقـل غـري القانونيـة ومنعهـا مـن السـري يف 

البلـدة، إن كانـت سـيارات أو دراجـات ناريـة”.

وتضمـن القـرار أن “كل مـن يحمـل أوراقًا غـري رشعية 

ومنـع  وترحيلـه،  املختصـة  للجهـات  تسـليمه  يتـم 

التجـول بعد السـاعة الثامنة مسـاًء، وتحديـد العدد يف 

كل غرفـة، ومنـع التواجـد بكثافة وبطريقة عشـوائية”.

وحـّذر الناشـط مـن عرسـال )فّضـل عـدم نرش اسـمه 

مـن  تزيـد  انتقاميـة  أعـال  مـن  أمنيـة(  لـرورات 

متهـًا  اللجـوء،  مخيـات  يف  السـورين”  “جحيـم 

كرامـة  “حفـظ  يف  بالتقصـري  اللبنانيـة  الحكومـة 

السـورين”.

تـأيت هـذه التطـورات عقـب هجـوم “انتحـاري” عى 

بلـدة القـاع ذات الغالبيـة املسـيحية يف منطقـة البقاع 

فيـه  وقتـل  مـع سـوريا،  للحـدود  املحـاذي  الشـايل 

خمسـة مواطنـن وعـرشات الجرحـى، أعقبـه خطـاب 

االجتاعـي،  التواصـل  مواقـع  يف  متنـام  عنـرصي 

يطالـب بطـرد السـورين وإحـراق خيامهـم يف لبنان.

مقاتلو المعارضة داخل بلدة كنسبا في ريف الالذقية - 1 تموز 2016 )عنب بلدي(

رمت مخططات النظام السوري، منذ مطلع العام، إلى استئصال المعارضة كلًيا في ريف الالذقية الشمالي، والوقوف على مشارف ريف إدلب 
الغربي، والعودة مجدًدا إلى جسر الشغور ومن ثم أريحا، فاستثمرت قوات األسد الغطاء الجوي الروسي جيًدا، وكادت أن تنجح بمخططها.

http://www.enabbaladi.net/archives/89137
http://www.enabbaladi.net/archives/88412
http://www.enabbaladi.net/archives/89137
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مصالحة تركية روسية علًنا.. واتفاق واشنطن وموسكو "تحت الطاولة"  

ديمستورا يحرك "المياه الراكدة" لعقد جنيف.. 
وتعويل على التوافق الدولي

عنب بلدي - خاص 

الـدويل  املبعـوث  فيـه  يخـوض  الـذي  الوقـت  يف 

إىل سـوريا، سـتيفان دميسـتورا، جـوالت مكوكيـة 

يف عواصـم عامليـة كـرى وإقليميـة معنية بالشـان 

السـوري، تسـري "املصالحـة" الرتكية الروسـية عى 

خـط مل يكـن متوقًعـا، وعى مسـتويات دبلوماسـية 

بأنهـا  والخـراء  املحللـون  يبـرش  بينـا  عاليـة، 

سـتنعكس بشـكل إيجـايب ومبـارش عـى األزمة يف 

سـوريا. 

ومـع أن املوعـد الـذي حّدده قـرار مجلـس األمن رقم 

2254 للحـل يف سـوريا، عر تشـكيل حكـم انتقايل 

ذي مصداقيـة يبـدأ يف األول مـن شـهر آب املقبـل، 

أي بعـد شـهر مـن اآلن تقريبًـا إال أن موعـد الجولـة 

الجديـدة من مفاوضـات جنيف بن النظام السـوري 

واملعارضـة، ملّـا يتحـدد بعـد، وهـذا ما دفـع املبعوث 

الـدويل، سـتيفان دميسـتورا، إىل التحـرك يف أكـرث 

مـن اتجاه علـه يحـرك "امليـاه الراكدة".

 1 ويف مجلـس األمـن الـدويل قـدم دميسـتورا يف 

متـوز 2016، إحاطـة أمـام األعضاء عـن الوضع يف 

سـوريا، وذلـك يف جلسـة مغلقـة، نافيًـا مـا أشـيع 

عـن أنـه حـدد موعـد جولـة املفاوضـات املقبلة بن 

األطـراف السـورين بـن 12 و15 متـوز املقبـل.

وقـال للصحفيـن "هـذه املواعيـد غـري صحيحـة، و 

مايـزال مبكـرًا جـًدا إعـالن املوعد".

ويبـدو مـن الصعوبـة تنفيـذ القـرار األممـي 2254 

يف موعـده املحـدد، نظـرًا للتأخـر يف جمـع طـريف 

الـرصاع عـى طاولـة واحـدة، لعـدم توفـر الرشوط 

املوضوعيـة لذلـك. 

مصـادر دبلوماسـية متابعـة ومطلعـة عـى جـدول 

أعـال دمييسـتورا خـالل هـذه املرحلـة، أكـدت أنـه 

سـينتقل مـن نيويـورك إىل واشـنطن وأنـه "يجـري 

مشـاورات مسـتمرة مـع الجانـب الرويس"، بحسـب 

صحيفـة الحيـاة اللندنيـة.

توقـع  ريكروفـت،  ماثيـو  الريطـاين،  السـفري 

أن يتحـدث دميسـتورا خـالل جوالته عـن الصعوبات 

التـي تواجـه مهمتـه، ومـا هي األمـور التـي يجب أن 

تتحقـق قبـل املوعـد الـذي كان أعلـن سـابًقا يف 1 

آب املقبـل، مشـريًا إىل صعوبـة التقيّـد بهـذا املوعـد 

والتوصـل قبلـه إىل اتفـاق سـيايس.

وخـالل جولة املفاوضـات املاضية يف نيسـان، أعلنت 

يف  مشـاركتها  تعليـق  للمفاوضـات  العليـا  الهيئـة 

املباحثـات بسـبب تصعيـد النظـام السـوري ومنـع 

إدخـال املسـاعدات اإلغاثيـة، وربـط رئيـس الهيئـة 

ريـاض حجـاب العـودة إىل جنيـف بتحقيـق نتائـج 

ملموسـة عـى األرض.

تعاون روسي- أمريكي "في الظلمة" 
تقـارب  عـن  اإلعـالم  وسـائل  يف  أشـيع  مـا  رغـم 

رويس- أمريـي لعقـد صفقة مـا، من أجـل التعاون 

العسـكري يف سـوريا ضد "جبهة النـرصة" وتنظيم 

"الدولـة"، إال أن واشـنطن ماتـزال ترفـض االعرتاف 

بنصـوص أي اتفـاق مـع موسـكو، العتبـارات عديدة 

كان  الـذي  الـرويس  بالجانـب  الثقـة  عـدم  أبرزهـا 

جـل همـه إنقـاذ النظـام السـوري بعدمـا كان عـى 

حافـة السـقوط. فقـد نفـى البيـت األبيـض موافقـة 

الواليـات املتحـدة األمريكية عى خطة عمل عسـكرية 

مـع روسـيا يف سـوريا تسـتهدف "جبهـة النرصة" 

"واشـنطن  صحيفـة  نـرشت  بعدمـا  والتنظيـم، 

تفاصيلهـا. مـن  بوسـت" بعًضا 

وقـال جوش إرنيسـت، املتحدث باسـم البيت األبيض، 

إن الرئيس )بـاراك أوباما( مل يوقع عـى خطة تعاون 

عسـكري مـع روسـيا السـتهداف "جبهـة النـرصة" 

مقابـل ضغـط األخـرية عى النظـام السـوري لوقف 

اسـتهداف املدنيـن بالراميل املتفجـرة، وعدم توجيه 

رضبـات للمعارضـة املعتدلـة التي تدعمها واشـنطن.

سـؤال  عـى  جوابـه  معـرض  يف  إرنيسـت  وقـال 

لقنـاة "العربيـة"، إن اإلدارة األمريكيـة تـرى تناقًضا 

أساسـيًا يف املوقف الرويس واالسـرتاتيجية الروسـية 

التـي تعتمـد بالدرجـة األوىل عـى دعم نظام األسـد 

ومتديـد عمـر الفـوىض داخل سـوريا.

وأشـار إىل أن واشـنطن طالبـت روسـيا، حتـى قبل 

تورطها العسـكري يف سـوريا، بالرتكيـز عى رضب 

تنظيـم "داعـش" واالنضـواء تحـت قيـادة التحالف، 

أجـل  مـن  األسـد  نظـام  عـى  ضغـوط  ومارسـة 

االنخـراط يف العمليـة السياسـية.

واعتـر املتحـدث أنـه رغـم تأييـد روسـيا للعمليـة 

نواياهـا غـري مفهومـة ومتناقضـة  أن  إال  السـلمية، 

باسـتمرارها بدعـم نظـام األسـد، وأن جهـود اإلدارة 

منصبـة حـول تثبيـت الهدنـة، ودفـع األطـراف نحو 

االنتقاليـة. السـلطة 

وقـدم إرنيسـت النصح لروسـيا باالنضـام للتحالف 

"الدولـة" يف  تنظيـم  همهـا رضب  كان  إذا  الـدويل 

. يا سور

تفاصيلهـا  بعـض  رسبـت  التـي  الخطـة  وتتوقـف 

"واشـنطن بوسـت" جزئيًا عى مـا إذا كانت روسـيا 

مسـتعدة للضغط عى رئيس النظام السـوري، بشـار 

األسـد، لوقـف قصـف املعارضـة املعتدلة.

دراسـات  املحلـل يف معهـد  وقـال كريـس هارمـر، 

فصـل  "إذا  إنـه  "رويـرتز"  أنبـاء  لوكالـة  الحـرب، 

يتحـرك  فسـوف  النـرصة  عـن  أنفسـهم  املعتدلـون 

الـروس واألسـد عى الفـور لقتلهـم. فكـرة أن تفصل 

املعارضـة املعتدلة نفسـها عن النرصة لن تحـدث. إنها 

)خطـة اإلدارة( طريـق طويـل مسـدود يف نهايتـه".

تركيا وروسيا تخنقان "داعش" و"النصرة"
الــرويس  املســار األمريــي  وبالتــوازي مــع 

ــرتيك،  ــة ال ــر الخارجي ــاء وزي ــح لق الغامــض، فت

مولــود جاويــش أوغلــو، ونظــريه الــرويس، 

احتــاالت  أمــام  البــاب  الفــروف،  ســريغي 

ــة  ــى األزم ــا ع ــس يف ثناياه ــا تنعك ــعة رمب واس

الســورية، فالجانبــان تجمعهــا أرضيــة مشــرتكة 

ــى  ــاظ ع ــو الحف ــداين وه ــع املي ــال الوض حي

وحــدة ســوريا، واعتــاد الحــل الســيايس ســبياًل 

ــرصاع. ــاء ال إلنه

ــة  ــاون ملكافح ــى التع ــروف وأوغلو ع ــد الف وتعّه

"اإلرهــاب" وحــث املعارضــة املعتدلــة عــى 

االنســحاب مــن مناطــق املتطرفــن، والعمــل 

ــي  ــا يعن ــوريا، م ــيايس يف س ــل س ــاز ح إلنج

خنــق تنظيــم "الدولــة" بإغــالق محكــم للحــدود 

الســورية- الرتكيــة وعــزل "جبهــة النــرصة" 

ــا. ــات عنه ــة التنظي ــاد بقي بإبع

ــروف  ــة أن الف ــاة اللندني ــة الحي ــرت صحيف وذك

ــش  ــى هام ــو، ع ــش أوغل ــه جاوي ــد لقائ وبع

التعــاون  منظمــة  خارجيــة  وزراء  اجتــاع 

ــدان البحــر األســود يف ســوتيش،  االقتصــادي لبل

قــال "موســكو وأنقــرة متفقتــان حــول تصنيــف 

اإلرهابيــن يف ســوريا".

ــف  ــاطر موق ــرتيك يش ــب ال ــح أن الجان وأوض

موســكو حــول رضورة انســحاب قــوات املعارضــة 

ــب  ــن"، بحس ــق "اإلرهابي ــن مناط ــورية م الس

فصائــل  تطالــب  التــي  موســكو،  توصيــف 

ــرصة". ــة الن ــن "جبه ــيل ع ــة بالتخ املعارض

ــى  ــا ع ــيا وتركي ــروف إىل أن "روس ــت الف ولف

املعارضــة  بانســحاب  مهتمتــان  ســواء  حــد 

التــي مازالــت تتمركــز يف  البنــاءة  الوطنيــة 

ــن  ــن، م ــيطرة اإلرهابي ــة لس ــق الخاضع املناط

ــن  ــؤالء املعارض ــنعتر ه ــق، وإال س ــك املناط تل

متواطئــن مــع جبهــة النــرصة وداعــش".

ــع يف  ــف الوض ــرتيك، وص ــة ال ــر الخارجي وزي

ــا  ــاؤل"، داعيً ــو إىل التف ــه "ال يدع ــوريا بأن س

ــل  ــن أج ــا م ــل مًع ــن إىل العم ــن الخارجي الالعب

ــان  ــية وض ــائل السياس ــة بالوس ــوية األزم تس

ــار. ــالق الن ــف إط ــتقر لوق ــام مس نظ

ـــرتيك  ـــرويس وال ـــن ال ـــن الجانب ـــاء ب ـــد اللق ويع

ـــن  ـــو األول م ـــة، ه ـــتوى وزراء الخارجي ـــى مس ع

ــن  ــات الجانبـ ــرت عالقـ ــد أن توتـ ــه بعـ نوعـ

عـــى خلفيـــة إســـقاط طائـــرة روســـية عـــى 

ــة  ــتمرت القطيعـ ــوريا، واسـ ــع سـ ــدود مـ الحـ

ـــريك،  ـــمي ت ـــذار رس ـــت باعت ـــهر انته ـــبعة أش س

ـــى  ـــل ع ـــات والعم ـــتئناف العالق ـــمح باس ـــا س م

إعادتهـــا كـــا كانـــت.

عنب بلدي - خاص 

مل تكـن أصـداء الزيـارة التـي قـام بهـا 

رئيس النظام السـوري، بشـار األسد، إىل 

منطقـة مرج السـلطان يف ريف دمشـق، 

يف 26 حزيران، عى املسـتوى السـيايس 

والشـعبي فحسـب، وإمنـا كان لها صدى 

عسـكري أيًضـا تجسـد بإسـقاط أربـع 

طائـرات خـالل أسـبوع واحد.

زيـارة  بعـد  أُسـقطت  األوىل  الطائـرة 

"جيـش  طريـق  عـن  بسـاعات،  األسـد 

اإلسـالم" الـذي اعتمد يف إسـقاطها عى 

منظومـة صواريـخ "أوسـا" أرض- جو، 

التـي اسـتوىل عليهـا مـن قـوات األسـد 

قبـل أربعـة أعـوام، وفـق بيـان مرفـق 

بتسـجيل مصـور نـرشه عـر حسـاباته 

االجتاعـي. التواصـل  مواقـع  يف 

محللـون رأوا أن إسـقاط الطائـرة جاءت 

رسـالة من روسـيا إىل بشـار األسد الذي 

يحـاول أن يُظهـر نفسـه بأنـه هـو مـن 

يديـر الحـرب يف سـوريا، وليـس كـا 

يقـال بـأن األمـر األول واألخـري يف يـد 

. سكو مو

مفـاد الرسـالة، بحسـب التحليـالت، هي 

أن روسـيا تعلـم بتحركات األسـد بشـكل 

كامـل، وميكنهـا يف أي لحظـة تريـب 

ظهـوره إىل الفصائـل املقاتلـة الغتياله.

"جيـش  عـاد  فقـط  واحـد  يـوم  وبعـد 

اإلسـالم" ليعلـن مـن جديـد عن إسـقاط 

للنظـام  تابعـة  جديـدة  حربيـة  طائـرة 

بريـف  الرشقـي  القلمـون  يف  السـوري، 

قبـل  مـن  واضحـة  رسـالة  يف  دمشـق، 

الفصيل العسـكري إىل األسـد عقب زيارته 

مبواصلـة القتـال ضـده حتـى الرحيـل.

ريـف  يف  األبـرز  الفصيـل  وأوضـح 

دمشـق، أن املضـادات األرضيـة التابعـة 

لقواتـه أسـقطت طائرة حربيـة من طراز 

"ميـغ 29" بالقـرب من مطار "السـن" 

مـا  الرشقـي،  القلمـون  يف  العسـكري 

تسـبب مبقتـل طاقمهـا.

وعى أطـراف مدينة جـريود يف القلمون 

الرشقي، سـقطت طائرة حربيـة، الجمعة 

1 متـوز، ويف وقـت قيـل إنهـا سـقطت 

إثـر عطـل فني، أكـد "جيـش اإلسـالم" 

أسـقط  أنـه  اإلعالميـة،  منصاتـه  عـر 

الطائـرة مـن طـراز "سـوخوي 22".

وقـال ناشـطون إن الطائرة سـقطت بعد 

إقالعهـا من مطـار النارصية العسـكري، 

نـورس  الرائـد  الطيـار  هبـط  بينـا 

الحسـن، مبظلتـه وأرس من قبـل فصائل 

املعارضـة يف املنطقـة.

وبعدمـا نرشت حسـابات تابعة لـ"جيش 

يظهـر  مصـوًرا،  تسـجياًل  اإلسـالم" 

الطائـرة  الطيـار، نـورس حسـن، قائـد 

عـاد  جيـدة،  بحالـة   ،22″ "سـوخوي 

بيـان  عـر  النـرصة"  "جبهـة  واتهـم 

البيـان: "فوجئنـا  بتصفيتـه، وجـاء يف 

بقيـام عنـرص مـن جبهـة النـرصة بقتل 

طائرتـه". أسـقطنا  الـذي  الطيـار 

وطالــب البيــان كاًل مــن حركــة "أحــرار 

ــدار  ــرصة" بإص ــة الن ــام" و"جبه الش

بيــان تفــران فيــه مــا جــرى يف 

ــا، يف  ــرتكة بينه ــات املش ــة العملي غرف

ــي. ــون الرشق القلم

وعقـب مقتـل الطيـار، صّعـد الطـريان 

الحـريب قصفـه ملدينـة جـريود، ووثـق 

ناشـطون أكـرث مـن 30 غارة اسـتهدفت 

املدينـة، قتل إثرهـا أكرث من 30 شـخًصا 

بينا جـرح آخـرون، إىل جانب مسـؤول 

املركـز الطبي يف جـريود وإصابـة كادر 

اإلسـعاف داخل املدينة، وعزا الناشـطون 

ملقتـل  "انتقاًمـا"  القصـف  تصعيـد 

. ر لطيا ا

وعـاد فصيـل "جيـش اإلسـالم"، ليعلن 

عـن إسـقاط طائـرة جديـدة ولكـن هذه 

جبهـة  عـى  اسـتطالع  طائـرة  املـرة 

عـى  عنيـٌف  قصـٌف  أعقبـه  البحاريـة، 

املنطقـة مـن قبـل قـوات األسـد.

ال جديــد يف تســليح "جيــش اإلســالم" 

عــى  اعتمــد  بــل  األرض،  عــى 

ــابق،  ــت س ــا يف وق ــادات اغتنمه مض

ال  قــّوة  "الجيــش"  أن  يعنــي  مــا 

ــق،  ــوم دمش ــى تخ ــا ع ــتهان به يس

وبإمكانــه توجيــه رضبــات "موجعــة" 

يطالبــه  الــذي  الوقــت  يف  لألســد 

أهــايل الغوطــة بفتــح معركــة دمشــق.

المبعوث األممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا )أرشيفية - االمم المتحدة(

بعد زيارة األسد..
موسم إسقاط الطائرات في ريف دمشق

http://www.enabbaladi.net/archives/89132
http://www.enabbaladi.net/archives/89132
http://www.enabbaladi.net/archives/89133
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ضباط النظام يتقاضون 20 ألًفا إلعفاء الموظفين

الرشاوى تخترق دورات "الدفاع الوطني"
في محافظة الحسكة 

جودي عرش - حمص   

يف الوقــت الــذي اعتــر فيــه منظمــو مهرجــان الوعــر 

ــد كل  ــة ض ــه “انتفاض ــة، أن ــخته الثاني ــايض بنس الري

ظــامل شــارك يف صنــع واقــع الحصــار عــى الحــي”، 

ــح  ــب ترصي ــيجري عق ــا س ــون م ــر الحمصي ينتظ

محافــظ حمــص، طــالل الــرازي، والــذي أكــد إقامــة 

ــص. ــة يف حم ــياحية قريب ــة وس ــات تراثي مهرجان

جــالل  الحمــي،  اإلعالمــي  الناشــط  ويتشــّوق 

ــورة  ــتكون الص ــف س ــة كي ــة" لرؤي ــالوي، "بحرق الت

ــًة  ــل غص ــه يحم ــد، لكن ــدي األس ــات مؤي يف مهرجان

ــاال  ــن ط ــري اللذي ــرتاث والتدم ــة ال ــبب رسق ــأيت بس ت

املدينــة "يف ســبيل تحريرهــا مــن اإلرهــاب”، بحســب 

ــزال النظــام يعمــل جاهــًدا  ــا ال ي ــة النظــام، بين رواي

ــراب  ــم أن ت ــص، "رغ ــه يف حم ــاء هزامئ ــى إخف ع

ــد”. ــف بع ــة مل يج ــاله يف املدين قت

مهرجان الوعر المحاصر
ــر  ــي الوع ــايض يف ح ــص الري ــان حم ــح مهرج افتت

ــام  ــه األوىل، الع ــاح دورت ــد نج ــايض، بع ــار امل 23 أي

املــايض، والقــى املهرجــان حضــوًرا واســًعا مــن 

ــواع  ــن أن ــا م ــه نوًع ــدوا في ــن وج ــي، الذي ــايل الح أه

ــادة  ــه إلع ــن منظمي ــة م ــار، ومحاول ــدي الحص تح

ــاة،  ــي إىل الحي ــن الح ــة ع ــة الغائب ــواء الرياضي األج

ــر  ــهدها الوع ــن ش ــار اللذي ــد والحص ــد التصعي بع

ــنوات. ــة س طيل

وضــم املهرجــان ألعابًــا متعــددة منهــا الفرديــة 

العــب  ألــف  قرابــة  فيهــا  وشــارك  والجاعيــة، 

ــران  ــم يف 12 حزي ــة، إىل أن اختت ــات مختلف برياض

بعــض  وعائــالت  الرياضيــون  وكــرّم  املــايض، 

الرياضيــن "الشــهداء"، بعــد أن توقــف ملــدة خمســة 

ــي. ــه الح ــرض ل ــذي تع ــف ال ــبب القص ــام بس أي

أن   بلــدي  عنــب  إىل  حديــٍث  يف  دااليت  وأوضــح 

املهرجــان جــاء يف ظــل فقــدان كافــة مقومــات 

ــعب  ــا ش ــار أنن ــدف "إلظه ــه ه ــا إىل أن ــاة، الفتً الحي

ــة يف  ــروف الصعب ــة الظ ــى مواجه ــادر ع ــي ق ح

ــام"،  ــات النظ ــم مارس ــا رغ ــق أحالمن ــبيل تحقي س

بينــا قــال نائــب رئيــس الهيئــة الرياضيــة، معــروف 

ــا للحصــار، مشــريًا  سبســبي، إن املهرجــان جــاء تحديً

ــاة إىل  ــة والحي ــادة الرياض ــعت إلع ــة "س إىل أن الهيئ

ــي”. الح

"عودة للحياة" تحت رعاية النظام
وعقــب أيــام مــن انتهــاء فعاليــات املهرجــان يف 

الوعــر، انطلــق مهرجــان "التســوق"، يف منطقــة 

وســط  النظــام  لســيطرة  الخاضعــة  البغطاســية 

حمــص، مبشــاركة فعاليــات رســمية واقتصاديــة 

وتجاريــة، قدرتهــا وكالــة األنبــاء الرســمية )ســانا( بـــ 

ــة مــن القطاعــن العــام والخــاص، عــى أن  80 فعالي

ــر. ــد الفط ــة عي ــع بداي ــي م ينته

وحفــالت  مســابقات  يوميًــا  املهرجــان  ويتخلــل 

ــه  ــان بعام ــرازي يف املهرج ــة، ورأى ب ــيقية وفني موس

ــة إىل  ــاة الطبيعي ــودة للحي ــوايل، ع ــى الت ــاين ع الث

ــة  ــا إىل أن املدين ــة، الفتً ــواقها التجاري ــص، وألس حم

ستشــهد مهرجانــات ثقافيــة وتراثيــة وســياحية، 

ــايل.  ــف الح ــالل الصي خ

ــام  ــان املق ــرة املهرج ــروا أن فك ــر اعت ــطو الوع ناش

ــل  ــام لتضلي ــن النظ ــدة م ــة جدي ــة، محاول يف املدين

ــام  ــا أن النظ ــالوي، مردفً ــف الت ــا وص ــق، ك الحقائ

يحــاول إظهــار أن حمــص عــادت كــا كانــت بفضلــه، 

الــذي تعيشــه  األمنــي  الفلتــان  متجاهــاًل حالــة 

ــاة  ــودة للحي ــن أي ع ــاءل "ع ــا"، وتس ــا يوميً أحياؤه

يتحدثــون؟".

ووافقــه عضــو مركــز حمــص اإلعالمــي، محمــد 

ــخرية  ــا "س ــدي إنه ــب بل ــال لعن ــذي ق ــي، ال الحم

ــل  ــن يحتف ــا "ح ــال"، مضيًف ــا الخي ــوق بوقاحته تف

ــد،  مــن يســمي نفســه حامــي الوطــن مبهرجــان العي

ــا يف حــي الزهــراء، فهــذا  وتــراب قتــاله مايــزال رطبً

ــك". ــاة للضح مدع

ــان  ــى املهرج ــن ع ــا القامئ ــي ناصًح ــم الحم وخت

ــًدا عــن األحــالم  ــاء الوقائــع بعي بإعــادة النظــر يف بن

ــق  ــموه مناط ــا أس ــااًل مب ــوذ احتف ــيطرة والنف بالس

ــر  ــام إىل "النظ ــا النظ ــاب"، داعيً ــن اإلره ــة م خالي

ــق  ــه املناط ــذي تعيش ــاب ال ــوم اإلره ــدًدا يف مفه مج

ــا  ــدت جرامئه ــي تع ــيطرته والت ــت س ــة تح الواقع

ــاس". ــيكاغو وتكس ــة ش فظاع

بهار ديرك - الحسكة    

املـالزم املجنـد يف الفـوج 154 )طرطب(، 

والـذي )رفض كشـف اسـمه( أوضح لعنب 

بلـدي أن ضبـاط الفـوج يحصلـون عـى 

الحكوميـون  املوظفـون  يدفعهـا  رشـاوى 

مقابـل إزالة أسـائهم مـن قوائـم امللزمن 

بالخضـوع للدورات، ورفعهـا إىل املحافظة 

منـذ  املقطوعـة  رواتبهـم  رصف  بهـدف 

 . ين شهر

املـالزم )ح ط(، وصـف الفوج بأنـه أصبح 

بـازاًرا لألسـعار، "فمن يدفـع مبلًغا يرتاوح 

مـن 15 ألًفـا إىل 20 ألـف لـرية، يحصـل 

اليـوم  يف  راتبـه  ويقبـض  اإلعفـاء  عـى 

الثـاين مـن مؤسسـته التـي يعمـل فيها”.

سماسرة الضباط الستالم المبالغ
الفنـي الصيدالين ريـزان محمـود، العامل 

يف مديريـة الصحـة يف الحسـكة، كان من 

بـن الكثريين ممـن دفعوا رشـاوى لحذف 

اسـمه مـن القوائـم، وقـال لعنـب بلـدي 

مـا حرمـه  وهـذا  ضمنهـا  كان  اسـمه  إن 

مـن الحصـول عـى راتبـه لشـهر حزيران 

املـايض، إذ رفض املحاسـب رصفه كونه مل 

يخضـع للـدورات بنـاًء عى قـرار املحافظ 

البعث. وفـرع حـزب 

حصـل محمـود عـى رقـم ضابـط برتبـة 

مـن  الفـوج  يف  يـزن  أبـو  يدعـى  مقـدم 

زميلـه يف العمـل، كـا يقول، وأضـاف أنه 

تواصـل مـع الضابـط وطلب األخـري مبلغ 

20 ألـف لـرية سـوري إلزالـة اسـمه.

الذهـاب  مـن  محمـود  خـوف  ودفـع 

عـى  الضابـط  مـع  االتفـاق  الفـوج  إىل 

تسـليم املبلـغ خـارج "طرطـب"، وأوضح 

املهمـة  "سـهل  الضابـط  أن  الصيـدالين 

وأرسـل أحـد جنـوده إىل حـي الطـي يف 

القامشـيل وهنـاك تسـلم املبلـغ وحصلـت 

راتبـي". بعـد يومـن عـى 

ورغـم أن "أبـو يـزن" يعمـل يف الخفـاء 

"بـازارات"  رعـوا  الضبـاط  بعـض  أن  إال 

مديريـة  يف  املـدرّس  وأوضـح  جاعيـة، 

أنـه  مهـدي،  دهـام  بالحسـكة،  الرتبيـة 

اجتمـع ومجموعـة مـن زمالئـه مـع نقيب 

مـن الفوج يدعـى نـزار، داخـل مطعم يف 

القامشـيل. مدينـة 

مهـدي قـال لعنـب بلـدي إنـه اتفـق عى 

أن يدفـع كل مـدرّس مبلـغ 15 ألـف لـرية 

لوائـح  مـن  أسـائهم  لرفـع  سـورية، 

املجريـن عـى الخضوع للـدورة، مشـريًا 

إىل أنـه "أخرنـا النقيـب أن قائـد الفـوج 

تقاسـم  يف  مشـرتك  عميـد  برتبـة  وهـو 

املبلـغ”.

"بعثيون قدامى يخضعون للدورات"
يتفـادون  املوظفـن  معظـم  أن  ورغـم 

الرشـاوى  للـدورات ويدفعـون  الخضـوع 

العاملـن  بعـض  أن  إال  منهـا،  هربًـا 

الحكوميـن مـن أنصـار النظـام الحزبين 

فضلوا املشـاركة يف الدورات، ليس متسـًكا 

مبنهـاج الحـزب بل ألنهـم يحصلـون عى 

راتـب 25 ألـف لـرية سـورية إضافـة إىل 

بعـد  الحكوميـة،  وظيفتهـم  مـن  راتبهـم 

االنتهـاء من الـدورة وفرزهم عـى حواجز 

الحسـكة. النظـام يف 

خالـد حسـن حمـو، يعمـل يف مؤسسـة 

بلـدي  لعنـب  قـال  بالحسـكة،  الحبـوب 

مـن  املؤسسـة  يف  العـال  جميـع  إن 

للـدورات،  خضعـوا  القدامـى  البعثيـن 

وهـم يراجعـون شـهريًا املؤسسـة لقبض 

بالـدورات،  الخاصـة  الشـهرية  رواتبهـم 

عيًنـا  هـؤالء  كان  الثـورة  "قبـل  مضيًفـا 

عـرشات  وفصـل  هنـا،  السـوري  لألمـن 

مـن  أرسـلت  تقاريـر  نتيجـة  املوظفـن 

السـورية”. املخابـرات  إىل  قبلهـم 

موظفون يرفضون الرشاوى 
ورغـم أن بعـض املوظفن لجـؤوا إىل دفع 

املـال مقابـل اإلعفـاء مـن الـدورات، إال أن 

البعـض فّضـل الفصـل مـن العمـل عـى 

الخضـوع ودفـع املـال لضبـاط النظام.

بالرميـالن،  النفـط  دائـرة  يف  املهنـدس 

لعنـب  اعتـر يف حديثـه  محمـد علـوان، 

بلـدي أن أرقام ضبـاط النظـام عممت بن 

وبإمـكان  الحسـكة،  الدولـة يف  موظفـي 

أي عامـل االتصـال ودفـع رشـوة مقابـل 

حـارضي  قوائـم  ضمـن  اسـمه  تسـجيل 

الـدورات.

وفّضـل علـوان الفصل عـى دفع الرشـوة 

بدمـاء  يـده  تلطخـت  الـذي  "للنظـام 

السـورين األبريـاء"، عـى حـد وصفـه، 

الوظيفـة عـى حسـاب  أريـد  مشـريًا "ال 

كرامتـي وضمـريي ال يسـمح يل بخيانـة 

إخـواين”. دمـاء 

بـدوره رفـض املراقـب الفنـي يف وحـدة 

امليـاه بالحسـكة، جهـاد قاسـم، دفـع أي 

مبلـغ لضبـاط النظام، وقـال لعنـب بلدي 

إنـه لـدى مراجعة محاسـب اإلدارة نيسـان 

املـايض علـم أن راتبه لن يـرصف باعتباره 

"أخـرين  مضيًفـا  للـدورات،  يخضـع  مل 

أقـاريب أن بإمـكاين التواصـل مـع ضباط 

يف الفـوج لتعديل وضعـي، ولكني رفضت 

ألين لـن أسـمح لنفـي بـأن أكـون مـن 

الخاضعـن لـدورات مرتزقـة النظـام".

األكــراد  السياســين  رأي  يغــب  ومل 

يف الحســكة عــا يجــري بخصــوص 

الــدورات، وقــال عضــو املجلــس الوطنــي 

ــب  ــعيد، لعن ــال س ــاهن م ــردي، ش الك

ــع  ــى الوض ــب ع ــام لع ــدي إن النظ بل

ــاول  ــن ويح ــن الحكومي ــيئ للعامل الس

ــدة. ــرق جدي ــتغاللهم بط اس

 واعتر مال سـعيد أن الهدف مـن الدورات، 

هـو فتح بـاب الرشـوة أمام ضبـاط النظام 

عـى حسـاب الشـعب واملوظفـن الذين ال 

حـول لهـم وال قـوة، مشـريًا إىل أنـه "يف 

ظـل الثـورة أصبحـت قيمـة الضبـاط عى 

الفـوج  يف  ضابـط  كل  وسـعى  املحـك، 

للحصـول عى مبالـغ باهظة مـن الدورات 

لتسـاعده يف البقـاء عـى رأس عمله".

مدينـة  يف  البعـث  حـزب  فـرع  وكان 

الحسـكة أعلـن عـن تخريـج أول دفعة من 

تلـك الـدورات، شـباط املـايض، بحضـور 

أمـن فرعـه يف املدينة ومسـؤولن أمنين، 

يوًمـا،   21 التدريبيـة  الـدورات  وتسـتمر 

املهـارات  عـى  املنتسـبون  فيهـا  يتـدرب 

"لحايـة  الفرديـة  واألسـلحة  القتاليـة 

والعامـة". الخاصـة  املنشـآت 

اخترقت الرشاوى والمحسوبيات دورات "الدفاع الوطني" في محافظة الحسكة، والتي غدت باب رزٍق جديد لضباط النظام المشرفين على تلك 
الدورات، بعد إجباره موظفي الدولة في المحافظة، على الخضوع لدورات تحت ذريعة حماية المنشآت الحكومية، مهدًدا من يرفض االلتزام بها 

بالفصل من عمله.
دورة الدفاع الذاتي في الحسكة - شباط 2016 )سانا(

حمص: كيلومترات قليلة تفصل بين مهرجاني
الحصار والحياة

http://www.enabbaladi.net/archives/89125
http://www.enabbaladi.net/archives/89125
http://www.enabbaladi.net/archives/89130
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أجوٌر مرتفعة وخدمات مفقودة..

 تحكمها خرائط السيطرة على طرقات درعا 
ٌ

مغامرات
محمد قطيفان - درعا  

قبـل سـنوات، كان قرار زيـارة أحد األقـارب واألصدقاء بن 

القرى املتباعـدة قرارًا سـهاًل، إن كان بالجلوس خلف ِمقود 

السـيارة، أو ركـوب وسـائل املواصـالت العامـة، لكـّن هذا 

القـرار مل يعد سـهاًل هـذه األيام.

وتجهيـزات  برتتيبـات  متعلًقـا  درعـا  يف  القـرار  فغـدا 

وحسـاب ميزانية، ورمبا صالة اسـتخارة، فـال الطرقات وال 

وسـائل املواصـالت بقيت كـا كانت عليـه، بل إن املشـهد 

اختلـف كليًـا عـا كان قبـل الثورة السـورية.

الخريطة العسكرية تحكم الشبكة الطرقية
يف كل حديـث عن خرائط السـيطرة املتباينـة بن املعارضة 

وقـوات النظام، يكـون الرتكيز بشـكل أسـايس عى طرق 

اإلمـداد وخطـوط املواصـالت، والتـي يفـرض املتحكم بها 

رشوطـه العسـكرية، وقـد فرضـت هـذه املعادلـة بدورها 

شـكاًل جديـًدا للحركة، فقد شـكلت سـيطرة قـوات النظام 

عـى أوتوسـرتاد دمشـق-  عـان الـدويل، والـذي يفصل 

بن ريفـي درعا الرشقـي والغريب، مشـهًدا جديـًدا يجعل 

الريفـن املحرريـن بحاجـة  أي طريـق مواصـالت بـن 

الكيلومرتات. لعـرشات 

وأصبـح التنقـل مـن درعـا البلـد إىل درعـا املحطـة التي 

تفصلهـا بعـض األمتـار عـن بعضهـا، بحاجـة لسـلك 

طريـق يصل طولـه إىل أكرث من 30 كيلومـرتًا بحكم توزع 

السـيطرة العسـكرية وإغـالق الطـرق بـن الطرفن.

إلى "الطريق الحربي" ِسر
دعـت سـيطرة قـوات النظـام عـى بلـدة خربـة غزالة يف 

أيـار 2013، إىل فصـل ريفـي درعا الرشقـي والغريب عن 

بعضهـا وانقطـاع كامـل خطوط اإلمـداد بـن الطرفن، 

وبالتـايل انقطـاع املواصالت.

 ولكـن بعـد مرور أربعة أشـهر فقـط، وتحديـًدا يف أيلول 

مـن العـام ذاتـه، اسـتطاعت فصائـل املعارضة السـيطرة 

عـى "جمـرك درعـا" القديـم وفتـح "الطريـق الحريب" 

بـن الريفـن، مـا أعـاد فتـح كامـل خطـوط املواصالت، 

ليتحـول "الطريـق الحـريب" إىل الرشيان األهـم والوحيد 

يف كل درعـا.

عنـب بلـدي التقت "أبو هاجـر"، وهو أحد عنـارص "جبهة 

النـرصة”، الذين شـاركوا يف معركة السـيطرة عى "جمرك 

درعـا”، واعتـر أن املعركـة كانـت من أهـم معـارك درعا، 

ألنهـا شـكلت انفراًجـا لألزمـة التـي سـببها قطـع النظام 

الريفن. بـن  للطرق 

وأوضـح العنـرص أن فتح الطريق الحريب "سـاهم بشـكل 

كبـري يف رفـع املعانـاة عـن أهـايل الريفـن، باإلضافـة 

بأنـه  الطريـق  واصًفـا  الكبـرية"،  العسـكرية  للفائـدة 

"رشيـان الحيـاة" بن مـدن وبلـدات املحافظة، إذ يشـهد 

بشـكل يومـي مـرور املئـات مـن السـيارات، ما جعـل له 

أهميـة اسـرتاتيجية كبـرية دفعـت النظـام لشـن هجـوم 

عنيـف يف محاولة للسـيطرة عليـه أواخر شـباط املايض.

وعـى الرغـم مـن أهميـة الطريـق، إال أنـه متـرر يف 

كثـري مـن أجزائه نتيجـة املعارك التي شـهدها مـن ناحية، 

والسـتخدامه يف نقـل اآلليـات الثقيلـة من ناحيـة أخرى، 

وسـط غيـاب لـدور الجهـات املعنيـة يف صيانتـه.

الدراجات النارية تزاحم الباصات
وتعـاين الطرقـات بـن القـرى والبلـدات يف درعـا مـن 

اختفـاء شـبه كامل للمواصـالت العامـة، باسـتثناء بعض 

الباصـات )قرابـة 15  سـيارات األجـرة، رغـم أن بعـض 

باًصـا( تنقـل األهـايل باتجـاه مناطـق سـيطرة النظـام 

وتحديـًدا مدينتـي درعـا ودمشـق.

أبـو محمد )اسـم وهمي ألسـباب أمنية( يعمل سـائًقا ألحد 

الباصـات بن مدينة برصى الشـام ودمشـق، يقـول لعنب 

بلـدي إنـه اختـار العمـل بـن درعا ودمشـق وليـس بن 

القـرى يف املناطـق املحـررة، النتشـار ظاهـرة الدراجـات 

الناريـة التي غـدت األسـاس يف املواصـالت املحلية.

ويـرى أبو محمـد أن العمـل باتجـاه مناطق النظـام أفضل 

"رغـم مخاطـره الكبـرية"، مشـريًا إىل أن عوائده مناسـبة، 

"صحيـح أن هنـاك مخاطـر أمنية، ونسـتغرق وقتًـا طوياًل 

عـى الحواجـز، إال أن املـردود املـادي جيـد وهنـاك إقبـال 

كبـري من املوظفن وطـالب الجامعات"، عـى عكس التنقل 

ضمـن املناطق املحـررة "فعوائـده املاديـة منخفضة".

ويجـد املواطـن العادي الـذي ال ميلـك وسـيلة مواصالت، 

نفسـه فريسـة األجـور املرتفعـة التـي يطلبهـا أصحـاب 

سـيارات األجـرة، ويحكمهـا ارتفـاع أسـعار املحروقـات 

وتكاليـف الصيانـة املرتفعـة، يف حـن تبقـى الطرق بن 

القـرى منقوصة الخدمات حتـى إيجاد حّل لهـذه القضية.

سهولة في النقل والتنقل بين المناطق المحررة

الحركة تعود إلى أوتوستراد
دمشق- حلب رغم القصف

طـارق أبـو زياد - ريف حلب 

إىل  املدنيـة  السـيارات  حركـة  عـادت 

أوتوسـرتاد دمشـق- حلـب الـدويل، بعـد 

سـيطرة املعارضـة عـى مناطـق واسـعة 

وأبرزهـا  الجنـويب،  حلـب  ريـف  مـن 

وتعتـران  خلصـة،  وبلـدة  العيـس  تلـة 

النقطتـن الرئيسـيتن اللتـن كانت قوات 

الـدويل  األوتوسـرتاد  تسـتهداف  األسـد 

منها، رغـم بعض الغـارات الجوية شـبه 

اليوميـة التي تنغـص حركـة املدنين فيه.

ــافة 90  ــى مس ــة ع ــيطر املعارض وتس

ــدة  ــرتاد، ممت ــن األوتوس ــرتًا م ــو م كيل

مــن بلــدة مــورك يف ريــف حــاة 

ــل يف  ــان العس ــة خ ــايل، إىل منطق الش

ريــف حلــب الجنــويب، ويعتــر الطريــق 

ــا،  ــة عموًم ــي للمنطق ــان الرئي الرشي

ــرية  ــة الكب بســبب انتشــار املراكــز املدني

ــرة  ــب ومع ــة رساق ــداده كمدين ــى امت ع

ــب. ــف إدل ــان يف ري النع

شـاحنة،  سـيارة  سـائق  العـيش،  ثائـر 

ويعمـل عـى نقـل البضائـع بـن املناطق 

املحـررة، قـال لعنب بلـدي إنه عـاود عمله 

عـى األوتوسـرتاد الـدويل بعـد تأمينـه، 

موضًحـا "هذا األمـر وفر عـيّل الكثري من 

املصاريـف والخسـائر".

تكلفـة حمولـة سـيارة واحـدة مـن ريف 

حلـب إىل ريـف حاة كانـت تصل إىل 70 

ألـف لـرية سـورية قبل فتـح الطريـق، إال 

أنهـا انخفضـت حاليًـا إىل 50 ألـف لرية، 

واحتاليـة  أقـرص  أصبحـت  املسـافة  ألن 

تعطل اإلطـارات والسـيارة أصبحـت أقل، 

عـى حـد وصـف العـيش، الـذي اعتـر 

تقتـرص  ال  الطريـق  فتـح  إيجابيـات  أن 

عـى السـائقن فقـط، بـل عـى التجـار 

وحتـى املسـتهليكن النخفـاض تكلفة نقل 

البضائـع بالعمـوم.

سـهولة في التنقل 
بـدوره تحـدث الشـاب فـاروق العبيـي 

مدينـة  مـن  نـازح  وهـو  بلـدي،  لعنـب 

حـاة وميلـك حافلـة لنقـل الـركاب عى 

توقـف  إن  وقـال  رسمـدا،  املعـرة-  خـط 

الحركة عـى األوتوسـرتاد بسـبب املعارك 

يف الفـرتة املاضيـة، سـبب عدة مشـاكل، 

أبرزهـا زيـادة تكلفة نقـل الركاب بسـبب 

تغيـري الطريـق.

وأشـار العبيـي إىل أن ما سـبق، إضافة 

وتعطـل  الفرعيـة  الطرقـات  طـول  إىل 

السـيارة إثـر سـريها عـى طرقـات غـري 

معبـدة ومليئـة بالحفـر، دعـاه إىل إيقاف 

يفتـح  أن  قبـل  الزمـن،  مـن  عملـه فـرتة 

الطريـق مـن جديـد مؤخـرًا، الفتًـا "بعـد 

املهمـة  أصبحـت  للعمـل  الطريـق  عـودة 

بالنسـبة يل أسـهل بكثري، كـا أن الركاب 

مواعيدهـم". يتأخـرون عـن  ال  أصبحـوا 

ال تقتـرص فائدة فتح األوتوسـرتاد الدويل 

عى الشـاحنات ونقـل البضائـع والركاب، 

بـن  املدنيـن  تنقـل  يف  سـهل  وإمنـا 

منطقـة وأخرى مـن خالله، فهو" أسـلس 

يف الحركـة وأرسع"، كا يصفـه األهايل، 

التـي  الحيويـة  املناطـق  أغلـب  أن  كـا 

يقصدهـا املدنيـون تقـع عـى أطرافـه أو 

بالقرب منـه، وتجنبهـم املـرور بالطرقات 

الزراعيـة التـي يضيع مـن يسـلكها إن مل 

جيًدا. يعرفهـا 

مدنيـون يتخوفون من المرور
ورغـم أن الحركـة عـادت بشـكل جيد إىل 

مازالـوا  املدنيـن  بعـض  أن  إال  الطريـق، 

يتخوفـون اسـتخدامه يف ظـل اسـتهدافه 

املتكـرر بشـكل شـبه يومـي مـن الطريان 

الحـريب، مـا يجعـل مـن يقصـده عرضة 

. للخطر

سـامر العـدس مـن مدينـة إدلـب، اعتـر 

وحتـى  أنـه  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  يف 

عـى  طبيعيـة  حركـة  توجـد  ال  اليـوم 

األوتوسـرتاد الـدويل، فهنـاك الكثـري من 

املدنيـن يتخوفون مـن املرور فيه بسـبب 

مـن  "العبـور  أن  إىل  مشـريًا  القصـف، 

لـدى  مايـزال مفضـاًل  البديلـة  الطرقـات 

البعـض"، معلـاًل رأيـه بعبـارة "باملال وال 

بالعيـال".

وكان "جيـش الفتح" بـارش أوىل هجاته 

ريـف  يف  األسـد  قـوات  مواقـع  عـى 

حلـب الجنـويب، آذار املـايض، واسـتطاع 

والبلـدات  القـرى  مـن  عـدد  اسـتعادة 

التـي تقدمـت إليهـا قوات األسـد سـابًقا، 

وأبرزهـا خـان طومـان وتلـة العيس، كا 

سـيطر عـى بلـدة خلصـة، 18 حزيـران 

املـايض. 

ورغـم الصعوبـات التي يواجههـا املدنيون 

آمًنـا  أصبـح  أنـه  إال  األوتوسـرتاد،  عـى 

األسـد  قـوات  قذائـف  مـن  مـا  حـد  إىل 

وميليشـياته، فأقرب نقطة إليـه يف الوقت 

الراهن يف سـد خـان طومان، الـذي يبعد 

مسـافة تسـعة كيلومـرتات عنـه، إضافـة 

الطريـق  بـن  خلصـة  بلـدة  تـالل  إىل 

والسـد، ويتوقـع األهـايل زيـادة الحركـة 

يف األيـام املقبلـة عـى األوتوسـرتاد.

طريق دمشق- حلب الدولي
حزيران 2016
)عنب بلدي(
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سـيرين عبد النور - أورفة 

داخـل أحـد املقاهـي يف مدينـة أورفـة 

يجلـس الشـاب "أبـو الـراء"، وهـو من 

العقـد  املنطقـة الرشقيـة لسـوريا، ويف 

املقهـى  إن  ويقـول  عمـره،  مـن  الثالـث 

شـهد العديد مـن الصفقـات "املربحة"، 

موضًحـا أنـه "كان مكانًـا للكشـف عـن 

واسـتالمها". البضائـع 

إىل  تحتـاج  كانـت  البضائـع  "بعـض 

لـذا  والكشـف،  والتحليـل  الدراسـة 

لتحليلهـا  منهـا  عينـات صغـرية  تؤخـذ 

الشـاب،  يضيـف  خاصـة"،  مخابـر  يف 

الـذي أوضـح أن "املخطوطـات الدينيـة 

املكتوبـة وخاصـة اليهوديـة واملسـيحية 

هـي األكـرث طلبًا بـن القطع، أمـا األكرث 

شـيوًعا فهـي العمالت، سـواء اإلسـالمية 

أو اليونانيـة أو الرومانيـة"، مشـريًا إىل 

أنـه "رغـم وجـود زبائـن مهتمـن بهـا 

نقـاًل  أرخـص سـعرًا وأصعـب  أنهـا  إال 

ألن مـن يشـرتيها يطلـب كميـات كبـرية 

منهـا".

جّو من التكتم وجوالت بين المدن 
التركية

سـهاًل،  الـراء"  "أبـو  لقـاء  يكـن  مل 

فهـو يحيـط نفسـه بجـو مـن الريـة 

عـن  شـيئًا  يعلـم  أحـد  وال  والكتـان، 

مـن  فهـم  ورفاقـه،  الشـاب  تنقـالت 

األسـعار  ذات  "الفخمـة"  املقاهـي  رواد 

إنهـم  البعـض  يقـول  بينـا  املرتفعـة، 

صلة وصـل ومندوبـون لتنظيات داخل 

السـورية. األرايض 

أحـد  يف  الشـاب  التقـت  بلـدي  عنـب 

فنـادق أورفة، حيـث يقيـم يف كل زيارة 

أن  واعتـر يف حديثـه  املدينـة،  إىل  لـه 

مـا يقـوم بـه أقـرب إىل التسـلية التـي 

متكنه مـن الحصـول عى املـال والعيش 

"بشـكل مريـح"، مردفًـا "بدنـا نعيـش 

وهـي رزقتنـا".

ال يهتـم "أبو الـراء" باملبلغ الـذي ينفقه 

لرتويـج بضائعـه التـي يعرضهـا عـى 

خـراء أجانـب بشـكل مسـتمر، عى حد 

وصفـه، ويختلف سـعر القطعة بحسـب 

أهميتهـا ومـكان التسـليم، إذ يتنقـل مع 

أصدقائـه بـن اسـطنبول وأزمـري وعدد 

مـن املـدن السـياحية األخـرى، عارًضـا 

بضائعـه عـى الزبائـن يف ظـروف أقل 

مـا وصفهـا بأنهـا "مريحة".

مـن  الكثـري  املشـهد  عـن  تختفـي 

املعلومـات عن هويـة املشـرتين، باعتبار 

أنـه غالبًـا ما يظهر وسـطاء أتـرك وعرب 

بـداًل منهـم، وحتـى يف حـال حضورهم 

بحسـب  مجهولـة،  جنسـياتهم  تبقـى 

)رفـض  الـراء"  "أبـو  مرافقـي  أحـد 

"الثابـت  أن  إىل  اسـمه(، ولفـت  كشـف 

الوحيـد هـو اهتامهـم بالقيمـة املاديـة 

املباعـة". للقطـع  والتاريخيـة 

"مجـرد حجـارة وأصنـام، لكـن األجانب 

يحبـون إنفـاق املـال"، عبـارة عـّر فيها 

"أبـو الـراء" عن اندهاشـه مـن الخراء 

بالقطـع  "يفتنـون"  الذيـن  األجانـب 

املعروضـة، عـى حـد وصفـه.

عمليات منظمة والفصائل 
“مستفيدة”

"مل أكـن أظـن يوًمـا أننـي سـأتحول إىل 

والحـرب"،  الحيـاة  لكنهـا  آثـار،  تاجـر 

عـاد  الشـاب  يلخـص  الكلـات  بهـذه 

املهربـة  اآلثـار  بيـع  يف  عملـه  سـبب 

مـن سـوريا. الشـاب كان ينتمـي ألحـد 

الفصائـل املقاتلـة يف مدينـة ديرالـزور، 

والتـي أرشفـت عـى جـزء مـن عمليـات 

التنقيب والبيع مبسـاعدة خـراء غربين، 

منهم مـن قـدم إىل دير الزور بـن عامي 

2013 و 2014، ومنهـم مـن انتظـر عند 

الحـدود ملعاينـة البضاعـة والتأكـد منهـا 

ثـم نقلهـا، عـى حـد وصفه.

جامعيـة  إجـازة  يحمـل  الـذي  عـاد، 

أن  اعتـر  عنهـا(،  الترصيـح  )رفـض 

هـذه  مـن  مهـم  جـزء  النقـل  عمليـات 

السـعر،  عـى  يؤثـر  ،“ذلـك  التجـارة 

فالقطـع التـي تبـاع يف سـوريا أرخص 

من التـي تباع خـارج الحـدود"، ويدخل 

يف ذلك حسـاب عمليات السـمرة وعدد 

الوسـطاء وتكاليـف تهريـب القطع، كا 

يختلـف السـعر بحسـب الفصيـل الـذي 

تنظيـم  مناطـق  وتعتـر  عـره،  متـر 

سـعرًا،  األغـى  اإلسـالمية"  "الدولـة 

عـاد. بحسـب 

 ويــروي الشــاب كيــف بــدأ الكثــري مــن 

ــات  ــة، بعملي ــه يف املنطق ــباب أمثال الش

ــة  ــن بالحاج ــب مدفوع ــر والتنقي الحف

املاديــة وحاملــن بالــرثاء، وأوضــح 

ــن  ــة لك ــا يف البداي ــر صعبً "كان األم

ــرث  ــدا أك ــة ب ــتخراج أول قطع ــع اس وم

ــًرا". يُ

عـدة  بـن  أصدقائـه  مـع  عـاد  تنّقـل 

مواقـع داخـل وخـارج ديرالـزور، منهـا 

وكان  وإدلـب،  والرقـة  الحسـكة  ريـف 

مـن  العديـد  اسـتخراج  عـى  شـاهًدا 

القطـع "الهامـة" ومنهـا عمـود روماين 

مزين باملنقوشـات، وكتـاب ديني ولوحة 

مزينـة  أمتـار(   3*8( كبـرية  جداريـة 

وبيعـت  نقلـت  وجميعهـا  بالرسـوم، 

خـارج سـوريا، كـا يقـول.

مـن  بالكثـري  الشـاب  هاتـف  ويغـص 

صـور القطـع األثريـة التـي تختلف يف 

أحجامهـا، منهـا ما بيـع سـابًقا، وأخرى 

تنتظـر الزبـون والسـعر املناسـب، عى 

"تجـارة  أن  إىل  وأشـار  وصفـه،  حـد 

اآلثـار أفـرزت خـالل السـنوات املاضيـة 

عنارص أساسـية وشـبكات منظمـة، يبدأ 

عملهـا مـن التنقيـب واسـتخراج القطـع 

يف سـوريا ثـم نقلهـا إىل أقـرب منطقة 

دقيـق  بشـكل  تقييمهـا  ثـم  حدوديـة، 

لتعـرض عـى املشـرتين".

"هذه الحجارة تروي قصة وطن" 

شبكات منظمة لتصدير اآلثار
من سوريا إلى تركيا رغم إقفال الحدود

الماضية، فهي  انخفاًضا خالل األعوام  الحدودية مع سوريا، رغم أن نشاطها شهد  التركية  المهربة في مدينة أورفة  لم تتوقف تجارة اآلثار 
بينها. األمني  الحدود والتشديد  إقفال  بين سوريا وتركيا، رغم  والتنظيمات  األفراد  الكثير من  لتمويل  ماتزال تشكل مصدًرا مهًما 

قطع أثرية من سوريا في مدينة أورفة التركية - حزيران 2016 )عنب بلدي(

تعــرف منطقــة الجزيــرة الســورية )شــال رشق ســوريا( بغناهــا التاريخــي 

ــقطت  ــك س ــدة مال ــا ع ــوا فيه ــون وأسس ــكنها اآلرامي ــد س ــريف، فق والجغ

ــوريني. ــيطرة اآلش ــت س تح

ثم هاجرت إليها قبائل عربية أبرزها فروع من قبيلة تغلب وطي وعقيل.

 وأصبحت مركزا هاماً للمسيحية الرسيانية يف القرون املسيحية األوىل.

يفــرس ذلــك تقّدمهــا الحضــاري وغناهــا باآلثــار الغائــرة يف القــدم، ومــا تــزال 

بقايــا األديــرة والكنائــس  واملســاجد والقصــور شــاهدًة عــى حقــٍب حضاريــة 

مــرّت عــى املنطقــة.

يعـرتض الكثـري مـن الناشـطن املدنين 

عـى هـذه التجـارة، مدللن عـى خطرها 

بـأن "هـذه الحجـارة تـروي قصـة وطن 

وآبائنـا،  كأمهاتنـا  منـا  جـزًءا  وتشـكل 

بيـع  عـى  أحـد  يقـدم  أن  أتخيـل  وال 

الفرحـان،  عـيل  يقـول  كـا  والديـه"، 

املهتـم بالتاريخ السـوري وعضـو املنصة 

املدنيـة )تضم أعضـاء ميثلون مؤسسـات 

أن  أورفـة(، معتـرًا  املـدين يف  املجتمـع 

أبشـع ما يف األمـر هو أن يسـتهن الناس 

تاريخهـم وحضارتهـم. ببيـع 

عمليـات  ألحقـت  فقـد  الفرحـان  ووفـق 

التنقيـب العشـوائية الكثـري مـن األرضار 

وأبـدى  سـوريا،  يف  األثريـة  باملواقـع 

الحـايل  الوضـع  اسـتمرار  مـن  خشـيته 

يف  وخاصـة  مقبلـة،  أخـرى  لسـنوات 

ظـل الحـرب وغيـاب االسـتقرار وبالتايل 

تهديـد املزيـد مـن املواقـع.

الفرحـان هـو  لكـن األخطـر كـا يـرى 

فتـاوى  "ضمـن  الشـباب  هـؤالء  عمـل 

صـدرت من قبـل رجـال دين أباحـت لهم 

هذه التجارة، أسـبغت عليهـا املرشوعية"، 

الفتًـا يف حديثـه إىل عنب بلـدي أن بعض 

والتنظيـات  الحـر"  "الجيـش  فصائـل 

وخاصـة  املنطقـة،  عـى  تعاقبـت  التـي 

"الدولـة"  وتنظيـم  النـرصة"  "جبهـة 

أرشفـوا عـى عمليـات تنقيـب.

ضمـن  "يعمـل  التنظيـم  أن  وأوضـح   

قوانـن خاصـة بالتنقيب سـامًحا لألفراد 

مبارسـته تحت إرشاف )ديـوان الركائز( 

داخـل  املوجـودة  الباطنيـة  الـرثوات  أي 

إذن  عـى  الحصـول  رشيطـة  األرض، 

مـن   50% نسـبة  ومنحـه  منـه  مسـبق 

قيمـة اآلثـار، إضافـة إىل ُخمـس حصـة 

الفـرد مـن العمليـة".

قسـمة، رغـم أنها "غـري عادلـة" يف نظر 

الفرحـان، إال أنهـا وفرت جًوا آمًنـا للعمل، 

وغطـاًء من الرشعيـة الدينيـة، إضافة إىل 

عمليـات  وتسـهيل  العسـكرية،  الحايـة 

النقـل إىل خـارج الحدود السـورية.

 ويـرى الناشـطون السـوريون يف مدينة 

املـايض  بتجريـف  االسـتمرار  أن  أورفـة 

وتدمـريه بهذا الشـكل، لن يرتك مسـتقباًل 

للسـورين، بينـا يعتـر كل مـن "أبـو 

الـراء" ومرافقـه أن تجـارة اآلثـار عـر 

الحـدود مسـتمرة رغـم التشـديد األمنـي 

ضبطهـا،  الـرتيك  الجانـب  ومحـاوالت 

"فاألبـواب تقفـل فقـط يف وجـه الفقـر 

ومنهـا  بالتدفـق  فتسـتمر  التجـارة  أمـا 

القطـع األثريـة وغريهـا".

"هذه الحجارة تروي قصة وطن"
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أحمد الشامي

يف الخامس من حزيران 2011، هاجمت "جاعات 

مسلحة" مفرزة لألمن العسكري يف "جرس 

الشغور" وقتلت 120 منهم دون أن يتم القبض 

عى أي من الفاعلني!

يف املادة السابقة، استعرضنا إمكانية أن يكون 

الفاعل سوريًا أو إيرانًيا أو حتى "إرسائيلًيا" 

واستبعدنا هذه الفرضيات لعدم وجود مصلحة 

لهؤالء يف العملية التي نعترها نقطة انطالق 

الحملة املسعورة من قبل نظام العصابة عى 

األكرثية السنية يف سوريا.

بقي األتراك و"بوتني" ورأس األفعى يف البيت 

األبيض.

ال ندري ما مصلحة األتراك يف إشعال فتيل حرب 

لن تكون نتائجها يف صالحهم؟ بداللة األداء املزري 

للدولة الركية و"ألردوغان" منذ بداية الربيع 

العريب وحتى اليوم. هذه الحرب التي أتت وبااًل 

عى األتراك وعى مصالحهم واقتصادهم الذي كان 

مزدهًرا.

للروس مصلحة يف تعطيل مرشوع الغاز القطري، 

ولهم مصلحة يف تثبيت موطئ قدمهم يف 

املتوسط، لكن هناك عقبات تكتيكية تجعل هكذا 

مغامرة غر مأمونة العواقب. فالعملية جرت قرب 

الحدود الجنوبية لركيا واملراقبة من قبل حلف 

األطليس، مبا يعني أن أي تحرك رويس سيكون 

مكشوًفا لألمريكيني واألتراك ويقتيض موافقتهم، 

إن مل يكن صمتهم عى عملية بهذا الحجم.

"بوتني" رشير لكنه ليس معتوًها، فالرجل الذي 

سبق وأن لقبناه "ظل الشيطان عى األرض" ال 

يخوض مغامرة غر مأمونة يف منطقة لديه فيها 

مصالح محدودة مل تكن وقتها مهددة. مصالح 

الروس هي يف "أوكرانيا" والقوقاز، وهم يف 

سوريا من أجل مقايضة مصالحهم االسراتيجية 

مقابل خدمات يؤدونها للعم "سام" وألوروبا أو 

للضغط عليها.

يبقى الجزار األسمر الذي أشبعنا كالًما فارًغا عن 

الحرية وحقوق اإلنسان، التي تشمل حتى البقر 

وتستثني املسلمني السنة وخاصة السوريني.

األمريكيون لديهم القدرة العسكرية واللوجستية 

للقيام بهكذا عملية، قواتهم يف املتوسط كانت، 

وماتزال، قادرة عى تأدية كل املهام القذرة 

وتحقيق إنزال عى منط "خليج الخنازير" يف كوبا 

)والنجاح هذه املرة( اعتاًدا عى نقص كفاءة 

نظام العصابة وغبائه وهمجيته.

األمريكيون قادرون بحكم وجودهم يف قواعد 

األطليس الركية وبحكم معرفتهم بالروتوكوالت 

الركية عى التعمية عى تحركات قواتهم 

وإخفائها ليس فقط عن عيون األسد والروس بل 

وحتى عن العيون الركية.

ما هي مصلحة العدو األمرييك يف إطالق رشارة 

املذبحة السنية يف سوريا وإطالق رصاع سني-

شيعي؟

بعد انتهاء الحرب الباردة والدخول يف عامل متعدد 

األقطاب مل يعد لألمرييك غر املحتاج للنفط 

الخليجي "حلفاء" أو “أصدقاء"، بل "منافسون" 

و"زبائن".

يف ميزان املصالح، أىت تطور األحداث السورية 

ليصب يف صالح العم "سام" عى كل الجبهات 

ودون أي خسارة، فالدم الذي يسيل هو يف أغلبيته 

دم مسلم وسني. هذا بالضبط ما يريده اليانيك 

ثأًرا "لغزوة الرجني".

القاتل ومن يدفع مثن املجزرة هو املنافس والعدو 

"الخلبي" الفاريس الذي تورط يف حرب ال داع لها 

ولن يخرج منها رابًحا حتى لو انترص.

الروس يتورطون يف سوريا حاية ملصالحهم التي 

تهددت، وبدل أن يقايض الروس أوكرانيا بسوريا 

ها هم يرسلون جنودهم ويستثمرون يف حرب 

فرضت عليهم عملًيا، فالروس يريدون مقاتلة 

الشيشانيني يف سوريا بدل محاربتهم يف القوقاز، 

وهم مل يكونوا بحاجة أساًسا ال للحرب وال للدخول 

إىل سوريا.

تركيا تستجدي الدعم األمرييك دون جدوى، 

والدولة العرية تحتاج اليوم ألمريكا أكرث من أي 

وقت مىض، مثل الصني املرتبكة، والتي ترى النران 

تشتعل قرب حقول النفط التي تغذي اقتصادها. 

األوروبيون يغرقون يف خضم أزمة لجوء تثقل 

كاهل اقتصاداتهم املرهقة ويستنجدون بالعم 

"سام".

أوباما يخرس فقط يف امليزان األخالقي هذا إن كان 

لديه ميزان أخالقي أصاًل.

القطبة المخفية )األمريكية( 
في الثورة السورية 2

سورًيا  التركي  التحرك  آفاق 

القلب في سوريا والعقل مع بوتين!

يرشح عقيل سعيد محفوض، بكتابه املهم عن 

االستمرارية والتغير يف السياسة الخارجية 

الركية، االقتصاد السيايس للسياسة الخارجية 

الركية، ويشر باقتدار إىل مفهوم السياسة 

الريعية والعائدية االقتصادية عند األتراك، إذ 

يتجى الحرص عى تحصيل عائد اقتصادي ألي 

عالقة سياسية، وهكذا تصبح السياسة الخارجية 

وسيلة لتعظيم املكاسب االقتصادية والتفاعالت 

التجارية، والحصول عى الريع، ووسيلة لتأمني 

املدخالت السياسية واألمنية للدولة. 

متيزت السياسة الخارجية الركية بـ "فك 

االرتباط" النسبي بني السياسة واالقتصاد لجهة 

أن التوتر يف العالقات السياسية مل يكن ينعكس 

عى العالقات االقتصادية، ونادًرا ما بادر األتراك 

لفرض عقوبات اقتصادية من أي نوع حتى عندما 

يفعل خصومهم ذلك، وهو ما يفرس أن التبادل 

التجاري بني تركيا وإرسائيل استمر عى ما 

هو عليه )بل ازداد( بعد حادثة مقتل الناشطني 

األتراك بالرغم من انقطاع العالقات الدبلوماسية 

والتنسيق األمني بني الجانبني، وذات األمر 

ينسحب عى التبادل التجاري بني تركيا وكل من 

العراق وإيران وروسيا.

يستند حزب العدالة والتنمية إىل كتلة انتخابية 

تؤيد مساره االقتصادي، وليس األيديولوجي 

بالرضورة، وهناك ثقة أكر يف اإلدارة البلدية 

والحكومية والسياسية واالقتصادية، من ثم فإن 

الحفاظ عى الدعم االنتخايب والسيايس لهؤالء 

الطامحني بالتغير واإلصالح االقتصادي هو 

رهان لدى الحزب، الذي يدرك أن الفشل أو الردد 

يف مواجهة األزمات االقتصادية قد يؤثر سلًبا 

يف طبيعة تأييد الناخبني له، ولذلك يتحدث القادة 

األتراك بكرثة عن إنجازاتهم االقتصادية، ويشكّل 

موضوع الناتج املحيل والقومي ومعدالت زيادة 

األجور أهم مفردات الخطاب السيايس واإلعالمي 

للحزب. 

ال يشكل حزب العدالة والتنمية مبنطقه هذا حالة 

فريدة يف العامل بالتأكيد، بل هو منطق السياسة 

الليرالية الحديثة إىل حد بعيد والتي ترى أن 

وظيفة الدولة هي تأمني الرفاه ملواطنيها، وهو 

املنطق الذي اعتمدته أملانيا كبديل عن عقيدة 

"التفوق اآلري" التي أدخلتها يف حربني عامليتني، 

ولكن ما يشكل حزب العدالة والتنمية حالة فريدة 

فيه، أنه يعتمد يف خطابه عى اإلسالم أيًضا، ما 

يجعله ضمن إطار األحزاب اإلسالمية التي ترى 

للدولة وظيفة مختلفة عادة، وهو ما زاد االلتباس 

والغموض بشأن الحزب، ولعل ترصيح جاويش 

أوغلو وزير الخارجية الريك، عى هامش اجتاع 

جرى يف إيطاليا العام املايض، بأن الحرب يف 

املايض كانت تجري بالجيوش واليوم تجري 

باالقتصاد يعر عن الكالم السابق. 

مع انطالق ثورات الربيع العريب شعرت تركيا 

أن لحظتها قد حانت، ومع تعويلها عى حركات 

اإلسالم السيايس بدا أن حلًفا يربط أنقرة بتونس 

العاصمة مروًرا بطرابلس الغرب والقاهرة ودمشق 

بات أمرًا قريب املنال، وساد يف أوساط النخب 

الركية أن عقيدة "صفر مشاكل مع الجوار”، التي 

أرىس دعامئها أحمد داوود أوغلو، يجب تجاوزها 

لصالح سياسة خارجية أكرث نشاطًا، فالرشق 

األوسط يعاد تشكيله من جديد ولن تقبل تركيا 

بأن تكون غائبة بعد قرن من تشكيله األول.

راهنت تركيا عى دعم خيار الشعوب وتطلعاتها، 

واصطفت مع الثورات العربية مدفوعة بخيارات 

جيواسراتيجية وأخالقية يف آن مًعا، وهو ما 

أوقعها يف خصومة مع دول الخليج التي رأت يف 

هذه الثورات خطرًا عليها ودبرت بالتايل انقالبًا 

عليها يف مرص، ورعت آخر فاشاًل يف تونس 

املتعرثة بدورها. 

وبغض النظر عن دوافع تركيا تجاه الثورة 

السورية واستقبالها الكريم ملاليني الالجئني، إال 

أن سياستها تجاه سوريا منيت بالفشل الذريع 

وفقدت تركيا اليوم كل حدودها مع سوريا 

لصالح قوى معادية لها، كا سببت لها هذه 

السياسة خصومات مع كل دول الجوار واالتحاد 

األورويب والواليات املتحدة، تجلت براجع 

اقتصادي واضطراب داخيل وهجات إرهابية 

متواترة، ما جعلها بالنهاية تعيد قولبة سياستها 

لصالح تخفيف األعداء وهو التوجه الذي مهدت 

له القيادات الركية إعالمًيا عى مدى األشهر 

املاضية، وتّوج باملصالحة الركية اإلرسائيلية 

وتطبيع العالقات مع روسيا. 

يف اجتاع يف أحد فنادق اسطنبول آذار املايض، 

قال نائب الرئيس الريك بلغة عربية فصيحة 

ملجموعة من السوريني إن تركيا دولة وطنية يف 

نهاية املطاف، وستترصف وفًقا ملا متليه عليها 

مصالحها القومية والجيواسراتيجية، فـ "تركيا 

قلبها معكم ولكن ليس بالرضورة أن يكون عقلها 

دامئًا معكم”.

ملاذا تهمنا السياسة الركية أكرث من أي دولة 

أخرى؟ رمبا ألن تركيا العب أسايس يف سوريا، 

ورمبا ألنها شكلت عى مدى عقد "النموذج" 

لإلسالميني العرب الذين حّملوها غالًبا ما مل 

تحمل، وقّولوها وأّولوا أفعالها عى غر ما يحتمل 

التأويل، ولكن ما يجب أن يهمنا أنّها دولة بالرغم 

من كرها وقوتها إال أنها تدرك حجمها وحدودها 

يف لعبة األمم وتراجع خطواتها "بعقل" لتحافظ 

عى مصالحها وحلفائها، متاًما كــ “مجاهدينا" 

الذي يريدون هزمية أمريكا وأوروبا وروسيا 

بسالح خفيف اشروه من هذه الدول ذاتها، تركيا 

قلبها مع سوريا وعقلها مع بوتني، آن األوان 

ليكون عقلنا حيث قلبنا، مع سوريا! 

محمد رشدي شربجي 

حذام زهور عدي

تسارعت التغريات اإلقليمية وغري اإلقليمية 

االتحاد  اهتزاز  من  األخرية،  اآلونة  يف 

املحاوالت  إىل  بريطانيا،  بخروج  األوريب 

عنها،  االقتصادي  الحصار  فك  الروسية 

إىل التحريك الذي شهدته أروقة الخارجية 

السورية، ومن ثم إىل  األمريكية للمسألة 

تطبيع العالقة اإلرسائيلية- الرتكية، وانفراج 

أزمة أنقرة مع روسيا، إضافة إىل محاوالت 

دور  لعب  اإلسالمية  الوسطى  آسيا  دول 

اإلقليمية،  السياسة  يف  ما  حٍد  إىل  مؤثر 

واملحاوالت الهامسة لدفع العالقة املرصية- 

الرتكية لتكون أقل عداءً وأكرث انفتاًحا، إىل 

أمور قد تكون مازالت مغيبة يف رساديب 

من بيده مفاتيح أقدار البرشية.

تلك التحوالت الشك أنها ترسم مسارًا إن مل 

يكن جديًدا كليًا يف السياسة العاملية، فهو 

مختلف إىل هذا الحد أو ذاك عن األوضاع 

السابقة، وكأن تشكيل النظام العاملي الجديد 

الذي برش عددٌ من املفكرين الغربين به، قد 

بدأ يبدل أسنانه اللبنية بأخرى دامئة.

للدول  أن  واعون  فهم  السوريون  أما 

مصالحها، وأن الزمن كفيل بتداول األسباب 

والنتائج وخلق ظروف جديدة، واليهمهم 

من كل ما يجري إال مدى تأثريه عى ثورتهم 

وعى ما نتج عنها من تدمري النظام األسدي 

لسوريا، دولة ومجتمًعا واقتصادًا وسيادة.

بشكل  أقل  البعيدة  التغريات  تأثري  وألن 

ملموس عن تأثري التحوالت اإلقليمية عليهم، 

لذا تجدهم مهتمن اهتاًما قد يكون مبالًغا 

فيه بالسياسة الرتكية الخارجية والداخلية 

ومساراتها، محاولن فهم عالقتها بحياتهم 

الواقعية. 

اللجوء  موضوع  بالهم  يشغل  ما  وأهم 

وتصاريح اإلقامة والعمل والدعم السيايس 

واللوجستي ورمبا العسكري لثورتهم، عى 

النظام  مع  التوازن  عى  للمحافظة  األقل 

األسدي الذي ميعن يف إذالل من يعتقد أنه 

الحاضنة الشعبية للثوار.

أظن أن قلة من السورين كانوا يعتقدون 

الرتيك  الجيش  سريسل  أردوغان  بأن 

إلسقاط األسد، بعد أن استخدم كل املصالح 

بإجراء  إلقناعه  والسياسية  االقتصادية 

إصالحات حقيقية تُريض الثائرين وفشل 

يف املهمة.

هؤالء الذين فكروا بعواطفهم ومل يعرفوا 

أن سياسة أي دولة هي يف النهاية الحفاظ 

وتأيت  األوىل،  بالدرجة  مصالحها  عى 

اإليديولوجيا يف أحسن األحوال كبند قبل 

فكانت  السورين  من  الكرثة  أما  األخري، 

تتلمس املصالح غري اإليديولوجية املشرتكة 

بينها لتبني عليها.

والثوار  السياسية  املعارضة  حققت  هل 

البحث  لهذا  مرضية  نتائج  املسلحون 

بالدهشة  اليوم  نصاب  حتى  والتلمس 

واإلحباط من املصالحة الرتكية- الروسية؟ 

الرتيك-  االنفتاح  عن  الحديث  دون 

كل  من  بالثوار  يحيط  الذي  اإلرسائييل 

مكان.

الروس املتحالفون تقريبًا مع إرسائيل الذين 

تابعوا ساح النظام لها باستباحة الساء 

السورية ، وزادوا عليه الشواطئ السورية 

للسفن  انطالق  نقطة  إىل  تحولت  التي 

الكردستاين  العال  حزب  أم  اإلرسائيلية، 

الذي أصبح ظهور اإلرسائييل العلني يف 

املناطق املسيطر عليها، أم يف الجوالن بعد 

تختنق  بينا  أم..أم..  اليد  تسليم  تسليمه 

من  الرويس  بالضغط  الرتكية  املصالح 

الجنوب  من  األسدي  والكردي-  الشال 

وإيران رشقًا وشااًل يف العراق وسوريا، 

بينها  الظاهرية  الود  حالة  من  بالرغم 

الذي  الوقت  يف  املتشابكة،  واملصالح 

عا  فيه-  عضو  -وهي  الناتو  يتغاىض 

هي به، وتقبض من حليفتها أمريكا الرياح 

األورويب  االتحاد  نادي  ويغلق  والراب، 

أبوابه يف وجهها.

أن  غري  تركيا  من  السوريون  ينتظر  ماذا 

تحرص عى مصالحها؟ وماذا يتوقعون 

بتنمية  السلطة  دخل  الذي  أردوغان  من 

تصفري  وبسياسة  مدهشة  اقتصادية 

املشاكل، ثم مع خناق النظام العاملي الجديد 

عليه قد يخرج وتركيا مقسمة واالقتصاد 

منهار واملشاكل تعصف ببلده من كل حدب 

وصوب؟

يعنيني  ال  أردوغان، فهو  دفاًعا عن  ليس 

السورين،  مواقفه  تنفع  ما  مبقدار  إال 

ولكنني أجد تفاهاته الجديدة هي مرونة 

السيايس حن يُحدق الخطر ببالده فقط 

ال غري، وليس يل –أنا السورية- أن أطلق 

أحكاًما سلبية أو إيجابية عى تلك السياسة، 

فالشعب الرتيك أدرى بأموره، ومعارضة 

كامل  ولها  املعارضات  أنشط  من  نظامه 

الحق يف تقييم سياساته.

بل أكاد أعجب بالسياسة األردوغانية تجاه 

الناحية  من  ليس  السورين،  الالجئن 

اإلنسانية فحسب إمنا من ناحية املصالح 

القومية الرتكية االسرتاتيجية، وتلك تحتاج 

أن  إىل  أشري  أن  هنا  ويكفي  آخر،  ملقال 

محروسة  مخيات  يف  الالجئن  وضع 

وإصدار قوانن اإلقامة املتشددة واملرتبطة 

باملنافع االقتصادية تدل عى وعي ملستقبل 

عى  كبرية  سكانية  كتل  لجوء  يرتكه  ما 

متاس مع حدود وجودهم التاريخي من 

مشاكل، خاصة إذا تُركوا أحرارًا يف األرض 

الرتكية.

هل هذا يف مصلحة السورين الالجئن؟ 

رمبا نعم ورمبا ال، لكن ليس عى الضيف 

أن يفرض الوضع الذي يتمناه عى مضيفه، 

األنصار  فكرة  تحويل  السذاجة  ومن 

واملهاجرين إىل إلزام عرصي لقائلها.

من  تركيا  إعفاء  يعني  ال  ماسبق  كل 

مسؤولياتها تجاه الثورة السورية والشعب 

السورين  بجال  حبًا  ليس  السوري، 

لكن  الحب-  ذلك  يستحقون  كانوا  -وإن 

ألن انتصار الثورة السورية هو يف صميم 

املصلحة الوجودية لرتكيا، وال أظنهم غافلن 

عن تلك املصلحة.

ما يتمناه السوريون من السياسة الرتكية 

الجديدة ومبنطق املصالح أيًضا أن تجيب 

عى التساؤالت التالية:

- هل تستطيع من خالل العالقة الودية مع 

النظام اإليراين عقلنة سياسة املاليل تجاه 

الثورة السورية، وتخفيف االحتقان الطائفي 

الذي بثوا سمومه يف املنطقة العربية كلها؟

- هل تستطيع االستفادة من فرتة جمود 

إنشاء  عى  فتعمل  األمريكية  السياسة 

مصالح  حول  تتالقى  إقليمية  منظومة 

عن  سياسيًا  مستقلة  تنموية  مشرتكة 

مصالح الدول الكرى قدر اإلمكان؟ 

- هل تستطيع االستفادة من اهتزاز االتحاد 

األورويب، ومشكلة الالجئن عنده، وحياد 

النفتاح  روسيا  وحاجة  األبيض،  البيت 

اقتصادي يخفف عنها عبء الحصار، للعمل 

عى غض البرص الرويس عن دعمها للثوار 

السورين دعًا مؤثرًا يضغط عى النظام 

األسدي من أجل حل سيايس عادل، ينصف 

السورين وميسح جبن مآسيهم؟ 

السورية االسرتاتيجية،  تلك هي املصلحة 

فالسوريون  ذلك،  فعل  استطاعت  فإن 

قادرون عى تجاوز ما بقي من التفاصيل 

وحلها.

يفهموا –للمرة  أن  السوريون فعليهم  أما 

نجاح  عى  الحريصون  يرددها  األلف 

العامل مستعٌد  أنه ال أحد يف هذا  الثورة- 

للتضحية مبصالحه من أجل اآلخرين مها 

السياسية  وحدتهم  وأن  النوايا،  حُسنت 

ونبذهم  مارستها  وعقلنة  والعسكرية 

البناء  نضالهم  واستمرار  الشخصنة، 

وتشكيل القوة املؤثرة، ذلك ما يُنقذهم فقط، 

النظام  يف  مقعًدا  لهم  سيحجز  ما  وهو 

العاملي الجديد.
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"الشام العالمية" جامعة ناشئة تبدأ أعمالها في اعزاز شمال حلب

سبعة مراكز تحتضن فعاليات المشروع

"الطفل الرياضي السوري"
يستمر بمرحلته الثانية في حلب 

عنب بلدي - خاص 

السـوري، بعـد  الداخـل  كثالـث جامعـة يف 

إدلـب،  وجامعـة  "الحـرة"  حلـب  جامعتـي 

العامليـة"  "الشـام  جامعـة  كليـات  بـدأت 

موسـمها الـدرايس األول منتصـف حزيـران 

حفـل  عليهـا  القامئـون  ونظـم  املـايض، 

23 حزيـران، قـرب بلـدة  افتتاحهـا السـبت 

شـارين التابعـة ملنطقـة اعزاز شـال حلب، 

الرتكيـة. السـورية  الحـدود  عـى 

حــر الحفــل عــدد مــن الجهــات الرســمية 

الجامعــة  تأســيس  وجــاء  والرتبويــة، 

الرتكيــة  اإلغاثــة  هيئــة  مــع  باالتفــاق 

)IHH(، وفــق رئيســها الدكتــور أحمــد 

طّعــان، وأوضــح لعنــب بلــدي أن 300 

كليــات  يتلقــون محــارضات يف  طالــب 

ــجلوا  ــل 750 س ــن أص ــا، م ــة حاليً الجامع

يف وقــت ســابق مــن درعــا وغوطة دمشــق 

ــالق  ــم إغ ــب، منعه ــة وحل ــب والالذقي وإدل

ــن  ــة م ــم والجامع ــن مناطقه ــات ب الطرق

ــه. ــد وصف ــى ح ــا، ع ــول إليه الوص

ــات  ــع كلي ــة" أرب ــام العاملي ــم "الش وتض

اإلدارة  والقانــون،  الرشيعــة  هــي: 

ــة  ــية، والهندس ــوم السياس ــاد، العل واالقتص

املعلوماتيــة،  املدنيــة،  أفــرع:  بأربعــة 

والكيميائيــة. والفيزيائيــة، 

منهج الجامعة وكادرها التدريسي
جـاء منهـاج الجامعـة متنوًعـا ووفـق معايري 

محـددة، كخليط من مناهـج دول مختلفة، وفق 

طعـان، وأشـار إىل أنه شـمل مناهـج تعتمدها 

جامعتـا دمشـق وحلـب، إضافـة إىل مناهـج 

مـن جامعـة القاهـرة و "محمـد الخامس" يف 

املغـرب، وجامعات فرنسـية تخـّرج فيها بعض 

كـوادر الجامعة التدريسـية.

واختـري الـكادر التدريي من خالل مسـابقة 

بـدأت قبل أشـهر، متخض عنها مثانية أسـاتذة 

للكليـات، وأوضـح طعـان أن بـاب التوظيـف 

مفتـوح حاليًـا أمـام مـن يريـد من املدرسـن 

الجامعـة، ويجـدون  أن يكونـوا معيديـن يف 

يف أنفسـهم الكفـاءة لذلك، ومل يكتمـل الكادر 

دخـول  تصاريـح  تأمـن  محـاوالت  بسـبب 

وخـروج لعـدد مـن الكـوادر يف تركيـا، وفـق 

الجامعة. رئيـس 

نحـو  تأسـيس  بعـد  الجامعـة  إطـالق  جـاء 

60 أكادمييًـا يف الداخـل السـوري ما يسـمى 

أيـار  يف  املسـتقلة  العـايل"  التعليـم  "هيئـة 

2015، والتـي انبثـق عنهـا مجلـس التعليـم 

الهيئـات  مـع  بـدوره  وتواصـل  العـايل، 

واملنظـات الدوليـة، واتفـق بعدهـا مـع هيئة 

"IHH"، وبـدأت عمليـات بنائهـا، يف ترشيـن 

املـايض. الثـاين 

وقـال طّعـان إن طمـوح الجامعـة كبـري يف 

ضـوء الحاجـة امللحة ضمـن الداخل السـوري، 

وخاصـة لخريجـي كليتـي الطـب والتمريض، 

إىل  سيسـعى  اإلداري  كادرهـا  أن  إىل  الفتًـا 

إنشـاء الكليتـن "طاملـا أسـعفته اإلمكانيات"، 

وأشـار إىل أن هيئـة اإلغاثـة الرتكيـة "اعتذرت 

عـن إنشـائها يف البدايـة بسـبب الحاجـة إىل 

الكبرية".  والتكلفـة  مخابـر مجهـزة 

ويسـعى القامئـون عـى الجامعـة إىل حمـل 

ملفهـا إىل الجامعـات الدوليـة والعربيـة، يف 

تركيـا وغريهـا من البلـدان، وفق طّعـان، بينا 

ال يوجـد اعـرتاف أو اعتـاد خارجـي للجامعة 

مـن أي هيئـة دوليـة أو إقليمية حتـى اللحظة، 

مجلـس  مـن  كل  فقـط  بهـا  يعـرتف  وإمنـا 

املحافظـة واملجالـس املحليـة يف حلـب.

عنب بلدي - حلب  

عـادت الحيويـة والنشـاط إىل املراكـز التدريبيـة يف 

الثانيـة مـن مـرشوع  املرحلـة  حلـب، مـع انطـالق 

الهيئـة  ترعـاه  الـذي  السـوري،  الريـايض  الطفـل 

العامـة للرياضـة والشـباب يف سـوريا، بالتعاون مع 

منظمـة "بيتنـا سـوريا".

وتنتهـي املرحلـة الثانيـة مـن املـرشوع مطلـع أيلول 

اللجنـة  املرحلـة األوىل بـأن  املقبـل، وتختلـف عـن 

التنفيذيـة التـي تديـره رفعت عـدد املراكـز الرياضية 

األلعـاب  مختلـف  يف  سـبعة،  إىل  أربعـة  مـن 

واالختصاصـات، وفـق رئيـس الهيئة عـروة قنوايت.

ويتضمـن املـرشوع، الـذي بـدأ منتصـف حزيران 

قرابـة  اسـتمرت  تجهيـز  مرحلـة  بعـد  املـايض، 

كـرة  الجمبـاز،  أبرزهـا:  عـدة،  رياضـات  شـهر، 

املصارعـة،  الكاراتيـه،  التايكوانـدو،  القـدم، 

ويـرشف  الجـودو،  بوكسـينغ،  الكيـك  املالكمـة، 

الرياضيـن  مـن  مجموعـة  املراكـز  يف  ويـدرب 

الخـرة.  ذوي  السـورين 

عضـو اللجنـة التنفيذيـة الرياضيـة بحلـب، املـدرب 

السـوري السـابق برياضة املصارعة، هاشـم سواس، 

قـال لعنـب بلـدي إن اللجنـة تحلـم دامئًـا بتجهيـز 

صالـة أو مسـاحة للتدريب، يف سـبيل إعـادة توجيه 

الجيـل الصغـري نحـو الرياضـة، مشـريًا إىل أن "مـا 

يحتاجـه أطفالنـا يف ظـل العـدوان اإلجرامـي عـى 

التعـب  الرياضـة للخـروج بعيـًدا عـن  املدينـة هـو 

النفـي واإلحسـاس بالخـوف ".

ويعلّـم سـواس األطفال خـالل املرشوع فنونًـا كثرية 

يف رياضـة املصارعـة، أوضـح أن أبرزها فـن الدفاع 

عـن النفـس، والـذي يحتـاج إىل قـوة الجسـد وقوة 

العقـل ملواجهـة الخصم.

بطـل الجمهوريـة السـابق يف رياضـة التايكواندوا، 

وعضـو آخـر يف اللجنـة، عبـد القادر صـالح الدين، 

هـذه  مثـل  أن  بلـدي  عنـب  إىل  اعتـر يف حديثـه 

املشـاريع الرياضيـة تسـتقطب رياضين مـن فئات 

الريـايض  خاللهـا  مـن  ويشـعر  مختلفـة،  عمريـة 

املحـررة،  املناطـق  يف  وجـوده  بأهميـة  واملـدرب 

رغـم القصـف الهمجـي اليومـي، وقـال إنـه يحـد 

أحيانًـا من نشـاطات املـرشوع للحفاظ عى سـالمة 

األطفـال.

وأنهـت الهيئـة املرحلـة األوىل مـن املـرشوع الـذي 

اسـتمر عـى مـدار سـتة أشـهر، نيسـان املـايض، 

وتأيت مشـاريعها للعـودة إىل الرياضـة وإحيائها يف 

نفـوس األطفـال، الكتشـاف مواهبهـم يف العديد من 

النشـاطات الرياضيـة، وفـق القامئن عـى املرشوع.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

"يف البدايـة مل نكن نتوقـع هذا اإلقبـال، ولكننا وجدنا 

خـالف ذلـك"، تقـول الدكتـورة نجـاح بيـرس، وهي 

مـن جمعيـة الصحـة الخرييـة، التـي تنظم منـذ فرتة 

نـدوات تثقيفيـة حـول دعـم اإلرضـاع الطبيعـي لدى 

األمهـات، يف مدينـة دومـا بالغوطـة الرشقيـة، وبدأت 

مرحلـة جديـدة مـن ندواتهـا، األربعـاء 27 حزيران.

ويحـر كل نـدوة، والتـي تـأيت ضمـن حملـة "مـن 

وتتضمـن  سـيدة،   50 قرابـة  القلـب”،   إىل  القلـب 

عـى  الجمعيـة  طبيبـات  تلقيهـا  علميـة  مـواد 

األوىل  النـدوة  محـارضات  وتضمنـت  الحـارضات، 

مـن املرحلـة الجديـدة، معلومـات عـن فوائـد الحليب 

و"الصمغة")حليـب الـوالدة(، إضافـة إىل الفـرق بن 

الرتكيـب. حيـث  مـن  والصناعـي  األم  حليـب 

الندوة األخرية اختتمت بجلسة حوارية بن املحارضات 

الحملة يف  واألمهات، وفق بيرس، وأوضحت أن فريق 

التوعية  مجال  يف  الخرة  ذوات  من  يتكون  الجمعية 

مختصات،  صيدالنيات  إىل  إضافة  والصحية،  األرسية 

الندوات خالل  من  أجرت سلسلة  الجمعية  أن  إىل  الفتًة 

الطبيعية  الرضاعة  أهمية  عى  ركزت  املاضية،  الفرتة 

خاصة خالل السنوات األوىل من عمر الوليد.

عـى  "وزعـت  الجمعيـة  أن  إىل  بيـرس  وأشـارت 

املشـاركات يف النـدوة هديـة رمزيـة تضمنـت حليبًـا 

مجفًفـا ومترًا"، إضافـة إىل بعض النـرشات التثقيفية.

"كنـت أنـوي فطام طفـيل رغم أنـه مل يتجاوز السـنة 

والشـهرين من عمـره، لكنني اآلن تعرفت عـى النتائج 

املحتملـة ملـا أردت فعلـه وأحجمـت عنه"، تقـول هدية 

عبـد اللـه، التي حـرت النـدوة، مضيفـًة يف حديثها 

إىل عنـب بلـدي "لـن أفعل ذلـك قبـل أن يكمـل عامه 

الثـاين بعـد اطالعـي عـى فوائـد اإلضـاع الطبيعـي 

التـي كانـت غائبـة عني".

وزعـت الجمعية خالل األشـهر الثالثـة املاضية،2247 

وجبـة عبـارة عـن هدايـا لألمهـات املرضعـات، وفـق 

ثـالث  نظمـت  الجمعيـة  أن   إىل  وأشـارت  بيـرس، 

نـدوات حتـى اآلن يف الغوطـة، وحرهـا قرابة 150 

مـن األمهات، مؤكـدًة أنها مسـتمرة لتسـتهدف مناطق 

متفرقـة مـن دوما.

 تأسسـت جمعية الصحـة الخريية عـام 2004، لتوفري 

الرعايـة الطبيـة للمـرىض الفقـراء واملسـاكن وذوي 

إن  عليهـا  القامئـون  ويقـول  الخاصـة،  االحتياجـات 

األعبـاء زادت عليهـم يف ظـل األوضـاع التي تشـهدها 

الغوطـة الرشقيـة، مـن حصار وسـوء الوضـع األمني، 

إال أنهـا مازالت تقـدم الـدواء والغذاء وحليـب األطفال 

لرعاياها بشـكل مسـتمر.

جامعة الشام العالمية في اعزاز بريف إدلب
حزيران 2016 )عنب بلدي(

ــة  ــة الرشيع ــابق يف كلي ــدرس س ــان، م ــس طّع ــد إدري أحم

بجامعــة دمشــق، اعتقــل مرتــني خــالل املظاهــرات، وأســس 

ــي  ــج، والت ــة منب ــة يف مدين ــدون" العاملي ــن خل ــة "اب جامع

ــة، ثــم  ــه املدين ــة" عقــب دخول ــم "الدول ســيطر عليهــا تنظي

ــة". ــام العاملي ــيس "الش ــاهم بتأس س

ــة  ــن كلي ــان م ــد واألدي ــوراه يف العقائ ــان دكت ــل الطّع يحم

العلــوم يف القاهــرة، وناشــد الكفــاءات الســورية "بااللتفــات 

إىل وطنهــم ألن عمليــة البنــاء ليســت ســهلة وخاصــة البنــاء 

العقــيل والربــوي"، عــى حــد وصفــه.

مشروع الطفل الرياضي بمرحلته الثانية في حلب
حزيران 2016 )عنب بلدي(

حمالت مستمرة لدعم 
اإلرضاع الطبيعي لدى 

أمهات الغوطة الشرقية
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عبادة كوجان - عنب بلدي 

 هـي بسـتان الشـعراء واملثقفـن، ومقصـد 

الـرشق  عاصمـة  واملسـترشقن،  السـيّاح 

السـوري ودرة الفـرات، مدينة الجـر املعلق 

والجزائـر املتناثـرة. كلهـا صفات امتـازت بها 

املحافظـة قبـل أن تدخل دائرة الرصاع بشـكل 

مبـارش منـذ أكرث مـن خمس سـنوات، فالقت 

مـن الدمـار واملجـازر والحصـار والتهجـري 

يف  النظـام  أبرزهـا  أطـراف،  عـدة  بتوقيـع 

. مشق د

 نـزح آالف املدنيـن عـن ديـر الـزور عـى 

آثـر آالف  2012، فيـا  العـام  دفعـات منـذ 

محارصيـن  بـن  فيهـا،  االسـتقرار  آخـرون 

يف أحيـاء تخضـع لسـلطة النظام السـوري، 

وآخرين يرزحـون يف مناطق تنظيـم "الدولة 

الحربيـة  الطائـرات  فتتلّقفهـم  اإلسـالمية"، 

الجنسـيات. متعـددة 

حصار بتوقيع "داعش" واألسد 
يفـرض تنظيـم "الدولـة اإلسـالمية" حصاًرا 

النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة  األحيـاء  عـى 

السـوري يف مدينـة ديـر الـزور، مـا تسـبب 

بأزمـات إنسـانية حـادة لألهايل هنـاك، فيا 

مل تفلـح املحـاوالت املتكـررة لألمـم املتحـدة 

لألحيـاء  اإلغاثيـة  املسـاعدات  بإيصـال 

املحـارصة عـر املظالت، مـن تخفيـف وطأة 

الحصـار والغـالء واملعيشـة الصعبـة هنـاك.

وتخضـع كل مـن األحيـاء التاليـة لسـيطرة 

القصـور، فيـالت  الجـورة،  النظـام، وهـي: 

البلديـة، مسـاكن غـازي عيـاش، الضاحيـة 

وقريـة البغيليـة رشقًـا، وأجـزاء مـن حيـي 

هرابـش والطحطوح غربًـا، إىل جانب املطار 

الفـرات. وجامعـة  العسـكري 

تحـت  املدينـة  أحيـاء  باقـي  تـرزح  بينـا 

اإلسـالمية"،  "الدولـة  تنظيـم  سـيطرة 

الحويقـة،  العـريف،  الرشـدية،  وأبرزهـا: 

القديـم،  املطـار  الجبيلـة،  الحميديـة، 

الصناعـة، كذلـك فـإن معظـم مـدن وبلدات 

ريف ديـر الـزور تخضـع للتنظيـم، أبرزها: 

العشـارة،  موحسـن،  البوكـال،  املياديـن، 

الحسـينية،  البصـرية،  القوريـة،  الشـحيل، 

بلـدي. عنـب  مراسـل  بحسـب  وغريهـا، 

ودخـل التنظيـم فعليًـا إىل مدينة ديـر الزور 

حصـار  بعمليـة  وبـارش   ،2014 متـوز  يف 

يف  السـوري  للنظـام  الخاضعـة  األحيـاء 

كانـون الثـاين 2015، فأغلـق جميـع املعابر 

الريـة واملائيـة املؤدية إىل تلـك األحياء، ومنع 

دخـول املدنين واملـواد الغذائيـة إليها، وقطع 

كافـة كابالت االتصاالت السـلكية والالسـلكية 

والكهرباء.

كـا قصـف التنظيـم هـذه األحيـاء بقذائـف 

عـى  الصنـع  محليـة  والصواريـخ  الهـاون 

فـرتات متقطعـة، مـا تسـبب بوقـوع ضحايا 

 63 بـن املدنيـن )بلـغ عـدد القتـى نحـو 

قتيـاًل، بينهـم 14 امرأة و25 طفـاًل حتى آذار 

2016(، بحسـب إحصائيـة أوردهـا مرصـد 

"العدالـة مـن أجـل الحيـاة" يف ديـر الزور.

بلـغ عدد أهـايل مدينـة دير الـزور قبـل آذار 

2011 حـوايل 550 ألـف نسـمة، لكـن هـذا 

العدد بـدأ بالتناقـص تدريجيًا مع بـدء العمل 

املسـلح، ودخول املدينة عـى خارطة القصف 

والغـارات، فاسـتقبلت األحيـاء التـي حافـظ 

النظـام عـى وجـوده فيهـا آالف العوائل من 

املدنيـن  عـدد  ليصبـح  السـاخنة،  املناطـق 

هنـاك مـا يقـارب 300 ألف نسـمة.

 شـهد هـذا العـدد تناقًصـا تدريجيًـا، مـع 

املتغـريات امليدانية يف املحافظـة، وبالتزامن 

مـع إحـكام التنظيم حصـاره هـذه األحياء، 

225 ألـف نسـمة  فانخفضـت األرقـام مـن 

ألـف   100 نحـو  إىل   2014 عـام  أواخـر 

نسـمة مع مطلع عـام 2016، جـراء النزوح 

منهـا بطـرق خطـرة ومبالـغ ماديـة كبـرية 

يف  عضـو  رّصح  مـا  بحسـب  للسـارسة، 

الهـالل األحمـر السـوري لعنـب بلـدي.

يشـاطر النظـام السـوري تنظيـم "الدولـة 

اإلسـالمية" العمـل عـى ترسـيخ الحصـار 

يف أحيـاء دير الـزور، من خالل االسـتحواذ 

عـى القسـم األكـر مـن املسـاعدات التـي 

مكثـف  بشـكل  املتحـدة  األمـم  أسـقطتها 

جانـب  إىل  املـايض،  حزيـران  خـالل 

فرًعـا  افتتحـت  غذائيـة  لرشكـة  التسـويق 

املحـارصة مؤخـًرا، وهـي  األحيـاء  لهـا يف 

رشكـة "القاطرجـي" اململوكة لتاجـر حلبي، 

وتتلقـى دعـًا مـن "الحـرس الجمهـوري" 

بقيـادة العميـد عصـام زهـر الديـن.

وادي الفرات.. حروٌب تروي شطوطه وتنسف حضاراته

 بحكم الحياة..
ٌ

موت
 لقدرها 

ٌ
دير الزور متروكة

لم تكن عبثية تلك القصيدة التي خطها الشاعر توفيق قنبر، المولود في دير الزور مطلع القرن العشرين والمتوفى 
فيها، حينما قال: "وادي الفرات كتاب فيه أسرار قد داعبته حضارات وأقدار.. تروي الشطوط حروًبا ال عداد لها كما 

روى وحشة األهوال أغوار". فحاضرة الفرات وعاصمته تعايش اليوم حروًبا وأقداًرا تنّبأ بها الراحل قبل عقود.

أسعار بعض المواد الغذائية في أحياء دير الزور المحاصرة 
خالل شهر رمضان: 1 كيلو غرام سكر: 14500 ليرة 

سورية، 1 كيلو شاي: 16 ألف ليرة، 1 ليتر زيت: خمسة 
آالف ليرة، 1 كيلو بطاطا 2500 ليرة، 1 كيلو بصل: 

ثالثة آالف ليرة، 1 كيلو تمر: ستة آالف ليرة.
منظمة "دير الزور 24"

مناطق التنظيم.. دمار وتهجير
عـرش  الثالثـة  األحيـاء  سـكان  مـن  يتبـَق  مل 

يف  اإلسـالمية"  "الدولـة  لتنظيـم  الخاضعـة 

ديـر الزور سـوى بضعـة آالف، فشـهدت هذه 

العريقـة موجـات نـزوح بـدأت مـع  األحيـاء 

أواخـر العـام 2011، باتجـاه املناطـق األكـرث 

أمًنـا يف املحافظـة، لكنها بلغت حدوًدا قياسـية 

عقـب دخـول التنظيـم إىل املدينـة يف متـوز 

.2014

قبيـل دخول التنظيـم إىل دير الـزور، وتحديًدا 

عقـب سـيطرة "الجيـش الحـر" عـى جـر 

السياسـية يف آذار 2013، بـدأت املدينة تشـهد 

عـودة خجولـة لبعـض مهجريهـا، فبلـغ عدد 

السـكان مطلع عام 2014 نحو 25 ألف نسـمة 

النظـام،   سـيطرة  عـن  الخارجـة  األحيـاء  يف 

ليتناقـص العـدد تدريجيًا إىل نحـو أربعة آالف 

أفـاد  2016، بحسـبا  العـام  مواطـن خـالل 

عضـو سـابق يف املجلـس املحيل عنـب بلدي.

 وشـهدت أحيـاء التنظيـم دمـاًرا كبـريًا خلفته 

املعـارك املسـتمرة عـى خطـوط التـاس مـع 

قـوات األسـد، إىل جانـب الغـارات والقصـف 

املتواصـل عـى األحياء شـبه الخاليـة، فتوضح 

التسـجيالت املصـورة والصـور القادمـة مـن 

هنـاك أن املدينـة باتـت أكواًمـا إسـمنتية دون 

الفينـة  بـن  املعـارك  تنشـط  بينـا  حيـاة، 

واألخـرى، بـن تنظيم يسـعى مـراًرا لتقليص 

مسـاحة سـيطرة األسـد، ونظـام يغـذي قواته 

مبيليشـيات محليـة، ويـأىب تسـليم مناطقـه.

أكـرث  يبـدو  الرشقـي  الريـف  يف  الوضـع 

حيـث  فهنـاك  املدينـة،  يف  منـه  اسـتقراًرا 

الفـرات،  ضفـاف  عـى  الزراعيـة  األرايض 

والكثافـة السـكانية املقبولـة حتى اليـوم، رغم 

إمعـان التنظيـم يف تطويـع العشـائر العربية 

هنـاك للقتـال يف صفوفـه، كـا حصـل مـع 

ملجـزرة  تعرضـت  التـي  الشـعيطات  عشـرية 

عـى يـد مقاتـيل التنظيـم يف آب 2014، راح 

ضحيتهـا حـوايل 600 شـخص )367 قتيـاًل 

ألـف نـازح يف مدينـة  و240 مفقـوًدا( و33 

أبو حـام وقريتي الكشـكية وغرانيـج التابعة 

لهـا، وفـق توثيقات الشـبكة السـورية لحقوق 

اإلنسـان.

يبقـى نسـبيًا يف ظـل  االسـتقرار  لكـن هـذا 

اسـتمرار اسـتهداف املـدن والبلـدات الرشقيـة 

مـن قبـل طـريان النظـام السـوري والرويس، 

الواليـات  الـدويل بقيـادة  التحالـف  أو حتـى 

املتحـدة، فعى سـبيل املثال ال الحـرص، أوقعت 

غـارات التحالف الـدويل خمسـة مواطنن يف 

مدينـة البوكـال يف متـوز 2015، بينا كانت 

املجـزرة األكـر خـالل العـام الجـاري بتوقيع 

موسـكو، فأحـى املرصـد السـوري لحقـوق 

اإلنسـان مقتـل 82 مواطًنـا بغـارات روسـية 

عـى بلـدة القوريـة يف 25 حزيـران املـايض.

 يبقـى الريـف الغـريب أكـرث هـدوًءا، باعتباره 

ذا كثافـة سـكانية قليلـة قياًسـا عـى الريـف 

تنظيـم  لسـيطرة  أيًضـا  ويخضـع  الرشقـي، 

وبلداتـه  قـراه  وكانـت  اإلسـالمية"،  "الدولـة 

مرًحـا لغارات جوية تسـببت مبقتـل عرشات 

وفـق  املاضيـن،  العامـن  خـالل  املدنيـن 

ناشـطن.

الجانب العسكري في المحافظة 
يسـيطر النظـام السـوري عى مسـاحة قدرها 

4,7 كيلـو مرت مربع مـن أصل املسـاحة الكلية 

ملحافظـة ديـر الـزور البالغـة 33 ألـف كيلـو 

مـرت مربع، يف حـن يسـيطر تنظيـم "الدولة 

وذات  واسـعة  مسـاحات  عـى  اإلسـالمية" 

امتـداد جغرايف مـع محافظتـي الرقة وحمص 

يف سـوريا، إىل جانـب الحـدود املفتوحـة مع 

العـراق، وال سـيا يف منطقة البوكـال املقابلة 

ملدينـة القائـم العراقية.

ورغم ذلـك، مل يتمكـن التنظيم من طـرد قوات 

األسـد مـن املناطـق الخاضعـة لهـا يف املدينة، 

أو املراكـز العسـكرية القريبـة منهـا كاملطـار 

العسـكري ومعسـكر الطالئـع وجبـل الـرثدة، 

يف معـارك مسـتمرة منـذ نحـو عامن، سـعى 

ثغـرات  لفتـح  جاهـًدا  التنظيـم  خاللهـا  مـن 

تضعـف موقـف النظـام السـوري، دون تقدم 

يذكـر، بـل عى العكـس، تحـاول قوات األسـد 

"كانت تعيش 
في دير الزور 

قبل الحرب 
ألف عائلة 

مسيحية، بينما 
لم يبق اآلن 

مسيحي واحد 
في المدينة"

المطران جاك بهنان 
هندو

دير الزور 
)المحررة( باتت 

اليوم بين 
مطرقة الجوع 
وسندان الذبح، 
الوضع األمني 

سيئ جًدا، 
القصف على 
مدار الساعة، 
وحاالت نزوح 

متكررة، 
والحياة شبه 

مستحيلة في 
ظل قوى ال 

تقبل بالحياة 
كمنهج، حتى 

الخروج من 
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مغامرة
أحمد الخالدي، عضو 
منصة العمل المدني 
في دير الزور

الدمار في مدينة 
دير الزور
 أيار 2016 
)عدسة شاب ديري(
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التغلغـل  محليـة  مبيليشـيات  املدعومـة 

يف أحيـاء التـاس كالرشـدية واملوظفـن 

. وغريها

مؤخـرًا دخلت فصائـل تابعة لــ "الجيش 

"جيـش  فشـّن  الخارطـة،  عـى  الحـر" 

سـوريا الجديـد" املدعـوم غربيًـا هجوًما 

عى مواقـع التنظيم يف منطقـة البوكال، 

28 حزيـران، وفرض سـيطرته عى مطار 

الحمدان العسـكري قـرب املدينـة، قبل أن 

ينسـحب تحت رضبـات التنظيم ويفشـل 

عـرشات  ويفقـد  برمتهـا،  العمليـة  يف 

مـن مقاتليـه وعتـاده العسـكري الجيـد، 

بحسـب ما نـرشت وكالة "أعـاق" التابعة 

. للتنظيم

وقـال الباحـث والخبـري العسـكري، براء 

الطـه، إن الخطـة التي بدأت بإنـزال جوي 

مـن مقاتـالت أمريكية لنحـو 200 عنرص 

مـن "جيش سـوريا الجديـد"، ترتكز عى 

"تحريـر مطـار الحمدان ومن ثـم االنتقال 

إىل املدينـة، وأخـريًا تتـوج العملية بإغالق 

الحـدود، وعـى األغلـب مـن جانـب واحد 

بداية".

ورأى الطـه يف مقـال لـه عـر موقع عنب 

بعمليـة  البـدء  يكمـن  ال  "عمليًـا  بلـدي، 

إىل  وأخـريًا  أواًل  تهـدف  كهـذه،  كبـرية 

إغالق الحدود السـورية- العراقيـة، بإلقاء 

عاتـق املهمـة عـى قـوات قليلـة العـدد، 

خرتهـا القتاليـة ضحلـة، مقارنـة بخرة 

وتابـع  الدولـة"،  تنظيـم  مقاتـيل  وعـدد 

"لخـوض معركة إغـالق الحـدود يجب أن 

تتضافر عـدة جهود وقـوات، يف آن واحد، 

بغيـة تشـتيت قـوات تنظيم الدولـة، وملنع 

تفردهـا بقـوة مهاجمة وحيـدة كا حدث 

البوكـال". يف 

إذن، باتـت الخارطـة العسـكرية يف ديـر 

تنظيـم  أطـراف:  لثالثـة  تتسـع  الـزور 

"الدولـة اإلسـالمية" وهـو الالعـب األكر 

يف  املتمركـز  السـوري  والنظـام  فيهـا، 

أطرافهـا،  وعـى  املدينـة  أحيـاء  بعـض 

املحافظـة  دخـل  الـذي  الحـر  والجيـش 

فعليًـا مـن املحـور الجنـويب الغـريب، ما 

يجعـل التنبؤ مبسـتقبل املحافظـة ضبابيًا 

إىل حـد مـا، ال سـيا أن الغـرب يسـعى 

يف  التنظيـم  نفـوذ  تقليـص  إىل  بدايـة 

الرقة وريـف حلب الرشقي دون حسـابات 

كبـرية لديـر الـزور.

تقـع محافظة دير الزور شـال 

مركـز  ويبعـد  سـوريا،  رشق 

العاصمـة دمشـق  املدينـة عـن 

وعـن  مـرت  كيلـو   400 نحـو 

مدينـة حلـب حـوايل 290 كيلو 

مـرت، وهـي سـادس املحافظات 

عـدد  حيـث  مـن  السـورية 

حيـث  مـن  والثانيـة  السـكان، 

املسـاحة بعد محافظـة حمص.

تعـّد مدينـة ديـر الـزور املركز 

التـي  املحافظـة  يف  اإلداري 

والقـرى  املـدن  بغـزارة  متتـاز 

الفـرات  نهـر  ضفـاف  عـى 

الـذي يخرتقهـا قادًما مـن الرقة 

العـراق.  نحـو  ليكمـل طريقـه 

املياديـن  فيهـا:  املـدن  وأهـم 

والبوكـال، إىل جانـب بلـدات: 

القوريـة،  العشـارة،  موحسـن، 

وغريهـا. البصـرية،  الشـحيل، 

الـزور  بلـغ عـدد سـكان ديـر 

نحـو 1,666,647 ألف نسـمة، 

يف  ألـف   550 حـوايل  منهـم 

إحصائيـة  بحسـب  املدينـة، 

يف  اإلحصـاء  وزارة  سـجالت 

 ،2011 لعـام  النظـام  حكومـة 

الخلفيـة  ذوو  العـرب  ويشـّكل 

سـكان  غالبيـة  العشـائرية 

وجـود  جانـب  إىل  املحافظـة، 

واألرمـن. لألكـراد  ضئيـل 

القـرن  إىل  الـزور  ديـر  تعـود 

التاسـع قبل امليـالد، فدخلت يف 

والسـلوقين  اآلشـورين  حكـم 

والرومـان ومن ثـم البيزنطين، 

اسـمها  تكتسـب  مل  أنهـا  إال 

التاسـع  القـرن  يف  إال  الحـايل 

يف  عنـه  أعلـن  حينـا  عـرش، 

العثانيـة. الدوائـر 

عـدة،  بألقـاب  املدينـة  حظيـت 

فهـي عـروس الفـرات وعاصمة 

الجسـور  ومدينـة  الـرشق، 

واملقاهـي، أما التسـمية املفضلة 

لـدى أهلهـا فتبقـى "الديـر". 

"الدولة  تنظيم  مدن  إحدى  باعتبارها 

أخبار  تغطية  إىل  اإلعالم  سعى  اإلسالمية"، 

تستهدفه،  التي  الغارات  أو  التنظيم  معارك 

االجتاعية  األوضاع  عن  الحديث  دون 

املحارصين  ألبنائها  والصحية  واالقتصادية 

أو أولئك املقيمن يف مناطق التنظيم، ما دعا 

بناشطيها إىل تسميتها "الدير املنسية".

منصة  عضو  الخالدي،  أحمد  األستاذ  يلقي 

عى  بالالمئة  الزور،  دير  يف  املدين  العمل 

دير  قضية  تهميش  يف  السوري  اإلعالم 

ضد  مبكرًا  خرجت  التي  املدينة  تلك  الزور، 

النظام السوري، وشهدت مظاهرات وصفت 

األسد،  بشار  بإسقاط  نادت  "املليونية"  بـ 

ويقول "التغطية اإلعالمية سيئة جًدا ومؤملة. 

مايحدث يف دير الزور منذ عامن هو غياٌب 

تام عن الحالة الثورية واإلعالمية واملجتمعية 

واإلغائية والعسكرية".

وضع  توصيف  يف  الخالدي  ويسرتسل 

محافظته عى مضض "دير الزور )املحررة( 

وسندان  الجوع  مطرقة  بن  اليوم  باتت 

القصف  جًدا،  سيئ  األمني  الوضع  الذبح، 

متكررة،  نزوح  وحاالت  الساعة،  مدار  عى 

والحياة شبه مستحيلة يف ظل قوى ال تقبل 

بالحياة كمنهج، حتى الخروج من املنزل هو 

مغامرة".

"تشكو  بلدي  عنب  إىل  حديث  يف  ويتابع 

أحياء النظام من قمع يومي، وسياسة تجويع 

قاتلة، وسحب الشباب بشكل عشوايئ ملناطق 

والخدمات  الطبابة  أدوات  أن  كا  القتال، 

الدير  أهايل  مهمشة..  تكون  تكاد  الصحية 

محارصون حصاًرا مزدوًجا بالنتيجة".

واملدنية  اإلعالمية  الناشطة  ديواين،  ريم  أما 

لإلعالم  انتقاًدا  أكرث  فبدت  الزور،  دير  يف 

"الثوري" يف تغطيته أحداث املحافظة، "مل 

الداخل  الحقيقة يف  بإيصال  اإلعالم  يساهم 

بدمارها  خاصة،  الزور  ودير  عامة  السوري 

ومعتقليها"،  شهدائها  ودماء  وحصارها 

جهة  أي  تسهم  "مل  بلدي  لعنب  وتابعت 

إعالمية ثورية بإنجاح الثورة السورية، سوى 

ومازالوا  إعالمين سورين جهدوا  ناشطن 

يعملون إليصال الصورة الحقيقية".

األمنية  األوضاع  أن  إىل  آخرون  ينظر  بينا 

الرقة ودير  التنظيم، يف  يف مناطق سيطرة 

نوًعا  تفرض  الرشقي،  حلب  وريف  الزور 

يعتر  إذ  اإلعالمية،  التغطية  من  خاًصا 

ويجب  مضاًدا  الثوري  اإلعالم  التنظيم 

يف  العاملن  الصحفين  ويتهم  محاربته، 

مرتدون،  بأنهم  االنتهاكات  توثيق  مجال 

ناشطن  خمسة  إعدام  عى  مؤخرًا  وأقدم 

إعالمين وحقوقين يف املدينة، وهم: سامر 

حاسة،  مصطفى  العيىس،  محمد  عبود، 

سامي الرباح، محمود الحاج خر.

من  العديد  مع  الزور  دير  ظروف  تتشابه 

الحرب ودمرت  أنهكتها  التي  السورية  املدن 

الحرب  أعوام  خالل  وتاريخها  تراثها 

أمام  حاجزًا  يقف  ال  ذلك  لكن  الخمسة، 

فيها،  واملحارصين  مهجريها  وأمنيات  آمال 

سابًقا،  عليه  كانت  ما  إىل  مدينتهم  بعودة 

من  فالكثري  املعلق،  بجرها  والنهوض 

منذ  بالدماء  الدير  شطوط  روت  الحروب 

قديم الزمن، لكنها مل تنل منها.

تقصير إعالمي في مواكبة تطورات المحافظة

اإلرهاب الروسي يضيف جريمة أخرى لمسلسل جرائمه القذرة، بقصف مسجد وسوق مدينة القورية، 
وقتل 70 شهيًدا وعدٍد كبير من الجرحى، مستخدًما أقذر وأخطر أنواع األسلحة المحرمة دولًيا، وللعلم 

العقيد رياض األسعد- مؤسس "الجيش الحر"القورية أولى المدن السورية التي خرجت بالثورة.
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عمر الحلبي - عنب بلدي 

الشـباب  آالف  لجـأ  املاضيـة،  الفـرتة  وخـالل 

املطلوبـن للخدمـة اإللزاميـة إىل البحـث عـن 

ـوق إىل جبهـات القتـال،  مـررات لتفـادي السَّ

دافعـن أمـوااًل طائلـة يف أروقة ُشـعب التجنيد 

وجيـوب الضباط املسـتفيدين من حالة الفسـاد 

املسـترشي، يف ظـل انعـدام أي فـرص للهروب 

اإلجباري.  التجنيـد  مـن 

ومـع إرصار النظام وتشـّدده يف إلزام الشـباب 

الحـظ  سـعيد  كان  بالجيـش،  االلتحـاق  عـى 

مـن يعيـش يف مناطق سـيطرة النظـام وميلك 

وثيقـة "تأجيل درايس" أو يحصـل عى موافقة 

تأجيل ألغراض السـفر، وبالتـايل ضان فرصة 

البقـاء بعيًدا عـن صفـوف الجيـش والجبهات، 

لكـن إىل حن. 

البرشيـة  املـوارد  إىل  النظـام  وعـّززت حاجـة 

الجبهـات  بعـد تعاظـم خسـائره يف مختلـف 

ضد قـوات املعارضة السـورية وتنظيـم "الدولة 

برشيـة،  عنـارص  توفـري  رضورة  اإلسـالمية”، 

وأمـام النقـص الحاد تـم اللجوء إىل االسـتعانة 

واألفغانيـة  العراقيـة  األجنبيـة  بامليليشـيات 

والعراقيـة، لكـن بقيـت هنـاك حاجـة ملزيد من 

القـوات، وهنـا كثفـت السـلطات البحـث عـن 

الشـباب يف عمـر التجنيـد )18 – 40 عاًما( من 

ـوق إىل الخدمـة.  أجـل السَّ

حرب النظام ال حرب الشباب
كثري من الشـباب السـوري، يرى أّن الحرب التي 

يخوضهـا النظـام، هـي حـرب تخصه وليسـت 

حربهـم، مـا يجعلهـم يتفـادون االنخـراط بها، 

لذلـك بـدأ البحث عـن سـبل لتفـادي االنخراط 

فيهـا، فسـعى ميسـورو الحـال إىل دفـع مبالغ 

نقديـة ألصحاب النفـوذ من أمنين وعسـكرين 

مـن أجـل الحصول عـى وثيقة تأجيـل للخدمة، 

فيـا التزم آخـرون البيـوت خوفًا مـن االعتقال. 

ومعقبـو  السـارسة  انتـرش  ذلـك،  ونتيجـة 

املعامالت عـى أبواب ُشـعب التجنيـد ليعرضوا 

خدماتهـم لقـاء مبالـغ ماليـة ضخمة قـد تصل 

يف بعـض األحيان إىل مالين اللريات السـورية 

لقاء منـح أحـد املطلوبـن تأجياًل عـن الخدمة. 

مبوجـب شـهادات جمعتهـا عنـب بلـدي مـن 

ُشـعب  وبعـض  النظـام،  سـيطرة  مناطـق 

التجنيـد التـي افتتحـت "عـى عجـل" لتجنـد 

أبنـاء املناطـق الخارجـة عـن سـيطرة النظام، 

واتخـذت من أبنيـة سـكنية وحكوميـة مقرات 

لهـا يف العاصمـة دمشـق ومدن السـاحل عى 

سـبيل املثال، يتبـن أن تجارة "تأجيـل الخدمة 

اإللزاميـة" أو شـطب األسـاء مـن "سـجالت 

يف  حاليًـا  رائجـة  تجـارة  أهـم  االحتيـاط"، 

هـذه األوسـاط نظـرًا ملا تـدره من أمـوال عى 

رؤسـاء هذه الُشـعب واإلدارات العليا يف أركان 

واألمنيـة.  العسـكرية  النظـام ومؤسسـاته 

سمسرة وعموالت في شعب التجنيد لتأجيل الخدمة اإللزامية 

خمسة ماليين كلفة توقيع وزير الدفاع 
لشطب اسٍم من سجالت االحتياط

 ليرة تركية  مبيع 166 شراء 173 يورو   مبيع 527 شراء 521 دوالر أمريكي  مبيع 475 شراء 470

جنود في 
الجيش 
السوري خالل 
دورة تدريبية 
)أرشيفية - 
إنترنت(

شّكلت حاجة النظام السوري إلى عناصر مقاتلة في صفوفه، وفرض التجنيد اإلجباري واالحتياطـ وإعالن التعبئة العامة على مدار سنوات الثورة، 
فرصة معيشة و"ارتزاق" لعدد كبير من عناصر ُشعب التجنيد والضباط المسؤولين عن التجنيد اإلجباري، في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة 

النظام، عبر تسعير خدمات التأجيل الدراسي وإيقاف سحب االحتياط.

ينـص املرسـوم الترشيعـي رقـم 30 لعـام 2007 عى أن مـدة خدمة العلـم اإللزامية 24 شـهًرا، تبدأ مـن تاريخ سـوق املكلفني من املناطـق التجنيدية إىل معسـكرات 

السـوق وتنتهـي يف اليوم األول من الشـهر الـذي ييل تاريـخ انقضائها.

بينا يستدعى الشباب لخدمة االحتياط وفق متطلبات املرحلة، لكن املرسوم ال يحّدد فرات االحتفاظ بالجنود خالل خدمة االحتياط.

إقامة جبرية في المنازل 
ملـدة ثـالث سـنوات بقـي الشـاب إيهـاب حسـن 

)اسـم مسـتعار(، ابـن مدينـة جرمانـا يف ريـف 

دمشـق حبيـس املنـزل، فالخوف مـن توقيفه عى 

أحـد الحواجـز التـي تحيـط باملدينـة ثـم اقتياده 

إىل صفـوف الجيـش لكونـه مطلوبًـا ألداء خدمة 

االحتيـاط فرض عليه ما يسـميه "إقامـة جرية"، 

2014 وضـع  العـام  بلـدي "يف  ويقـول لعنـب 

اسـمي عـى الحواجـز، وأخـرين والـدي أننـي 

أننـي  علـًا  االحتياطيـة  الخدمـة  ألداء  مطلـوب 

2008، وعليـه  العـام  اإللزاميـة  الخدمـة  أنهيـت 

بقيـت يف املنـزل وامتنعت عـن الخـروج، فتوقف 

عمـيل وأصبحت عاطاًل”، مشـريًا إىل أنـه تواصل 

أقربائـه فأخـره بإمكانيـة مسـاعدته  مـع أحـد 

عـر حـذف اسـمه مـن "سـجالت الضبـاط" يف 

رئاسـة األركان، وبالتايل رفع اسـمه مـن الحواجز 

وعودتـه للحيـاة مـن جديد. 

وأوضـح حسـن أن صديقـه طلـب لقاء ذلـك مبلغ 

خمسـة مالين لـرية سـورية، وهو مبلغ سـيذهب 

إىل أحـد الضبـاط النافذيـن واملقربـن مـن وزير 

الدفـاع يف حكومـة النظـام، جاسـم الفريج. 

يقــول حســن "مــن أجــل الحصــول عــى توقيــع 

الوزيــر، ورفــع اســمي مــن ســجالت االحتيــاط، 

عــيّل تأمــن هــذا املبلــغ خــالل مــدة شــهر، وإال 

ســأبقى مطلوبـًـا، وأنــا بحاجــة لتعديــل وضعــي 

مــن أجــل مغــادرة البــالد". 

ضباط يستغلون المطلوبين 
العاملـن يف  التـي تدفـع  األسـباب  كثـرية هـي 

شـعب التجنيـد مـن إداريـن وضباط السـتغالل 

الحالـة التـي متـر بهـا البـالد مـن أجـل الرتبّـح 

إذ  املواطنـن،  حسـاب  عـى  املكاسـب  وتحقيـق 

يعـد الحصـول عـى تأجيل خدمـة العلم مـن أهم 

الفـرص التجاريـة غـري املرشوعـة لهـؤالء، كذلك 

اسـتصدار مذكـرة "كف بحـث" بحـق املطلوبن، 

وأخـريًا منـح شـخص مـا تأجيـل بقصد السـفر، 

إذ يفـرض السـارسة أسـعارهم لقـاء كل واحـدة 

مـن هـذه الخدمـات وتبـدأ بنصـف مليـون لـرية 

لكـف البحـث وتصل إىل خمسـة ماليـن للتأجيل 

لواحد.  ا

ويعزو الشـاب حسـن ارتفاع املبلغ إىل هـذا الحد، 

لكونـه سـيوزع عـى سلسـلة متكاملـة تبـدأ من 

العنـرص يف شـعبة التجنيـد لتنتهـي يف مكتـب 

وزيـر الدفـاع، عـى حـد قولـه، ويعتـر أن مـن 

يحصـل عـى تأجيـل سـفر خـالل هـذه الفـرتة 

يكـون سـعيد الحـظ، ألن إشـاعات صـدرت بـأن 

سـلطات النظـام تتجـه إىل منعهـا، يف مسـعًى 

يف  وحرشهـم  الشـباب  عـى  أكـرث  للتضييـق 

الزاويـة.

تتشــابه حالــة الشــاب حســن مــع آالف الشــبان 

ــن  ــن تأم ــًدا م ــدوا ب ــن مل يج ــورين الذي الس

مبالــغ ماديــة لصالــح رؤســاء ُشــعب التجنيــد، 

ــة.  ــارص األمني والعن

ــاء  ــن أبن ــا(، م ــد )29 عاًم ــد أحم ــاب محم فالش

ــته  ــاء دراس ــد إنه ــرر بع ــب، ق ــة إدل محافظ

ــل  ــالد، وحص ــارج الب ــفر إىل خ ــة الس الجامعي

ــف  ــو 700 أل ــع نح ــا دف ــفر بعدم ــى إذن س ع

ــاب وزارة  ــة يف حس ــة بنكي ــرية، وأودع كفال ل

الدفــاع التابعــة للنظــام، وهــو يعتقــد أن النظــام 

يحصــل عــى مبالــغ "هائلــة" نظــرًا ملــا الحظــه 

مــن ازدحــام يف املــرصف العقــاري، حيــث 

ــة  ــاب حكوم ــوال يف حس ــون األم ــودع املكلف ي

ــام. النظ

مراسيم عفو “بال فائدة”
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  إصـدار  رغـم 

األسـد، عـدة مراسـيم عفـو عـن املتخلفـن عـن 

أوضاعهـم  لتسـوية  ودعوتهـم  الخدمـة  أداء 

هـذه  أن  إال  قواتـه،  التحاقهـم يف صفـوف  ثـم 

املسـاعي مل تقـد إىل أي نتائـج إيجابيـة، وهو ما 

تـؤرش عليـه الحالـة العسـكرية لقـوات النظـام 

عـى األرض، وهـذا دفـع النظـام إىل االسـتمرار 

بتكثيـف حملتـه األمنيـة مـن أجـل القبـض عى 

أكـر قـدر ممكـن مـن الشـباب. 

التــي نرشتهــا  اإلحصائيــات  آخــر  وتشــري 

وســائل إعــالم مقربــة مــن النظــام إىل أن 

ــن  ــام م ــزة النظ ــوب ألجه ــف مطل ــاك 80 أل هن

أجــل تأديــة "خدمــة االحتيــاط" يف عمــوم 

ســوريا، ونحــو نصــف مليــون شــخص مطلــوب 

ــة.  ــة اإللزامي ــاق بالخدم لاللتح

ويـرر مسـؤولون يف حكومـة النظـام ورؤسـاء 

ُشـعب تجنيـد، اسـتمرار حملـة التعبئـة العامـة 

سـواء خدمـة االحتيـاط أو الخدمـة اإللزاميـة بــ 

"الهجمـة الرشسـة" التـي تتعـرض لهـا البـالد، 

عـى حـد قولهم، وهو مـا تنفيه مصـادر معارضة 

وتقـول إن اسـتمرار الحملـة يشـكل أكـر فرصة 

بسـبب  وذلـك  املواطنـن  مـن  األمـوال  لكسـب 

أن  مؤكديـن  واملحسـوبيات،  الرشـاوى  اسـتمرار 

الحملـة شـكلت غطـاًء لكثـري مـن الفاسـدين. 

وضع اسمي 
على الحواجز، 

وأخبرني والدي 
أنني مطلوب 
ألداء الخدمة 

االحتياطية علًما 
أنني أنهيت 

الخدمة اإللزامية 
العام 2008، 

وعليه بقيت في 
المنزل وامتنعت 

عن الخروج، 
فتوقف عملي 
وأصبحت عاطًل

http://www.enabbaladi.net/archives/89087
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مصطلحات اقتصادية

هـو إسـاءة اسـتعال السـلطة العامـة أو 

الوظيفة العامة للكسـب الخـاص، وتعتر 

ظاهـرة  واملـايل  اإلداري  الفسـاد  ظاهـرة 

عاملية شـديدة االنتشـار وخاصة يف الدول 

العربيـة ومنها سـوريا.

كـا يعتر الفسـاد اإلداري ظاهرة طبيعية 

يف املجتمعـات الرأسـالية، أمـا يف بلدان 

العامل الثالث فإن فسـاد مؤسسـات الدولة 

وتدين مسـتويات الرفـاه االجتاعي تصل 

إىل مسـتويات عالية.

وللفسـاد آليـات وآثـار ومضاعفـات تؤثر 

يف نسـيج املجتمعـات وسـلوكيات األفراد 

يف  وتسـاهم  االقتصـاد،  أداء  وطريقـة 

بطء حركـة تطـور املجتمع وتقيـد حوافز 

التقـدم االقتصـادي.

ولـه صـور كثـرة منهـا، إعطـاء رشـوة 

أو عمولـة إىل املوظفـني واملسـؤولني يف 

الحكومـة، يف القطاعني العـام والخاص، 

لتسـهيل عقد الصفقـات وتسـهيل األمور 

األجنبيـة،  والـرشكات  األعـال  لرجـال 

أو وضـع اليـد عـى املـال العـام وتعيـني 

األقـارب واألبنـاء واألصهـار يف مناصـب 

مـا  وهـذا  الوظيفـي،  بالجهـاز  متقدمـة 

يسـمى "الفسـاد الصغـر".

أمـا ما يعـرف بــ "الفسـاد الكبـر" فهو 

مـا يرتبـط بالصفقـات الكـرى يف عـامل 

املقـاوالت وتجـارة السـالح، ويحـدث عى 

يرتبـط  مـا  السـيايس، وعـادًة  املسـتوى 

الفسـاد السـيايس بالفسـاد املـايل حـني 

تتحـول الوظائـف العليـا إىل أدوات لإلثراء 

الشـخيص املتصاعـد.

تنامـى الفسـاد يف سـوريا خالل سـنوات 

إىل  النفـوذ  أصحـاب  وسـعى  الحـرب، 

حسـاب  عـى  "فاحـش"  ثـراء  تحقيـق 

االجتاعيـة  الحلقـات  يف  املواطنـني 

الرقابـة  غيـاب  ذلـك  وعـزز  األضعـف، 

واملحاسـبة وتـورط شـخصيات حكوميـة 

فسـاد.  ملفـات  يف  أمنيـة  كبـرة 

وقد عـزز الفسـاد وجـود "أمـراء الحرب" 

يف مختلـف املجـاالت، وانتشـار التجـارة 

تشـوه  إىل  أدى  مـا  املرشوعـة  غـر 

اإلداري.  الفسـاد  وانتشـار  االقتصـاد، 

يف العـام 2014 جـاءت سـوريا يف املرتبة 

159 مـن الـدول العـرشة األكـرث فسـاًدا، 

إذ  الدوليـة،  الشـفافية  ملنظمـة  وفًقـا 

انترش الفسـاد يف سـوريا بشكل كبر يف 

حكم األسـد وأصبح وباء مسـترشيًا ينخر 

خـاص  وبشـكل  كافـة،  املجتمـع  خاليـا 

مؤسسـات الدولـة ودوائرهـا.

ترشيعيـة  سـلطة  وجـود  مـن  وبالرغـم 

ميثلهـا  سـوريا  يف  ظاهريـة  وتنفيذيـة 

الشـعب،  ومجلـس  الـوزراء  مجلـس 

ومهمتها مراقبة الفاسـدين، إال أن السلطة 

للبـالد  الفعـيل  للحاكـم  هـي  الحقيقيـة 

)األسـد(. النظـام  لرئيـس 

ويعـد الجهـاز املركـزي للرقابـة والتفتيش 

من أهم أجهـزة الحكومة السـورية ملراقبة 

الفسـاد، لكنه بقـي مقيًدا ومكباًل بسـبب 

تدخـل أجهـزة األمـن بعملـه، وكثـرًا مـا 

بقيت نتائـج تحقيقات فتحهـا املكتب ضد 

فاسـدين وأصحـاب نفـوذ طـي الكتـان 

القطـاع  يف  وخاصـة  األدراج،  وحبيسـة 

العامة. واملصـارف  الحكومـي 

ومـن أسـباب الفسـاد يف سـوريا إسـاءة 

اسـتخدام األمـوال العامـة مـن قبـل كبار 

القـادة واملسـؤولني الفاسـدين مبـا يخدم 

مصالهم الشـخصية، والذين قاموا بتهريب 

األمـوال التي رسقوهـا إىل خارج سـوريا، 

وعـى رأسـهم آل األسـد وآل مخلوف.

وقـد كشـفت أوراق بنـا التـي رسبت من 

رشكة "موسـاك فونسـيكا"، عن تحويالت 

مليـاري  بنحـو  ورشكات  لبنـوك  رسيـة 

رامـي  األعـال  رجـل  وشـملت  دوالر، 

مخلـوف الـذي يعـد املسـيطر األول عـى 

اقتصـاد سـوريا يف عهـد بشـار األسـد.

الفساد 
اإلداري

عنب بلدي - خاص 

يف  الخبــز  ربطــة  ســعر  ارتفــع 

بعــض املناطــق يف درعــا إىل 300 

توقــف  نتيجــة  ســورية،  لــرة 

ــن  ــران م ــني إىل األف ــدادات الطح إم

األردين. الجانــب 

ــد  ــا أك ــدي يف درع ــب بل ــل عن مراس

أن مــادة الطحــني بــدأت بالنفــاد مــن 

ــداد  ــف اإلم ــة توق ــا نتيج ــران درع أف

الحــدود  إغــالق  بعــد  األردن  مــن 

ــا. ــا وإيابً ــل ذهابً ــكل كام بش

 21 يف  أعلنــت  األردن  وكانــت 

الشــالية  حدودهــا  أن  حزيــران، 

ــل  ــد مقت ــكرية”، بع ــة عس “منطق

ــدود  ــرس الح ــراد ح ــن أف ــتة م س

يف  آخريــن،   14 وإصابــة  األردين، 

ــم  انفجــار ســيارة مفخخــة يف مخي

الركبــان عــى الحــدود مــع ســوريا.

املراســل أوضــح أن ســعر ربطــة 

ــدود  ــالق الح ــل إغ ــت قب ــز كان الخب

100 لــرة، إال أن إيقــاف إمــداد األفران 

ــعرها إىل  ــع س ــني رف ــادة الطح مب

ــايل  ــوف األه ــل تخ ــرة يف ظ 300 ل

مــن اســتمرار اإلغــالق وبالتــايل 

نفــاد مــادة الطحــني بشــكل كامــل.

مصـادر  مـن  علمـت  بلـدي  عنـب 

خاصـة، أن الجهات الحكوميـة األردنية 

أبلغـت الهيئـات اإلغاثيـة العاملـة يف 

محافظتي درعا والقنيطـرة أنها أغلقت 

حدودها أمـام قوافل اإلغاثـة، وبالتايل 

إيقـاف تزويـد هـذه املنظـات بكافـة 

ومالبـس  أغذيـة  مـن  اإلغاثيـة  املـواد 

ومسـتلزمات تنظيـف وغرهـا.

األردنيــة  الحكومــة  قــرار  ويعــّد 

بإيقــاف دخــول قوافــل الطحــني 

ــرارات  ــة ق ــن جمل ــر م ــو األخط ه

ــران  ــم األف ــدأت معظ ــد ب ــع، فق املن

ــن  ــتيك م ــوب تش ــة يف الجن العامل

ــات الطحــني، بســبب  انخفــاض كمي

اعتــاد األفــران شــبه الكامــل عــى 

ــدود  ــن الح ــة م ــات القادم املخصص

الســورية األردنيــة.

ــة  ــام املؤسس ــن قي ــم م ــى الرغ وع

العامــة للمطاحــن، التابعــة للحكومة 

ــة  ــغيل مطحن ــد وتش ــة، بتوري املؤقت

ــع  ــة م ــذه املطحن ــن ه ــوب، لك للحب

إيــراد القمــح يف املحافظــة ال يكفــي 

ــز،  ــران الخب ــات أف ــة احتياج لتغطي

محصــول  جمــع  ينتــِه  مل  بينــا 

القمــح حتــى اآلن، ومازالــت عمليــات 

ــتمرة. ــاد مس الحص

نقص الطحين في أفران درعا يرفع سعر 
الخبز إلى 300 ليرة

18.100 
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)AFP( 2011 خباز في أحد األفران في درعا 5 أيار

عنب بلدي - خاص 

حركـة  عـى  سـوريا  يف  الدائـرة  الحـرب  أثـرت 

الصـادرات السـورية خـالل الفـرتة مـا بـن 2011 

.2016 العـام  بدايـة  وحتـى 

قيمـة الصـادرات السـورية عـام 2010 بلغـت 8.8 

يف  السـورية  الثـورة  بدايـة  ومـع  دوالر،  مليـارات 

يف  أمـا  دوالر،  مليـار   7.94 إىل  انخفضـت   2011

2012 تسـببت العقوبـات االقتصاديـة التـي فرضت 

عـى النظـام السـوري، بانخفـاض قيمتهـا بنسـبة 

%37.6 لتصـل إىل حـوايل 2.1 مليـار دوالر، وإىل 

1.18 مليـار دوالر يف 2013 بنسـبة تراجع 42.9% 

عـن العـام الـذي قبله.

أمـا يف 2014 فقـدرت الصـادرات السـورية بحوايل 

1.3 مليـار دوالر، يف حـن سـّجلت معـدل منـو يف 

إىل  الصـادرات  حجـم  فوصـل   ،9% بنحـو   2015

حـوايل 1.42 مليـار دوالر.

املشـتقات النفطيـة، والتـي كانـت تشـكل %74 من 

قيمـة الصـادرات قبـل الثـورة، هـي أكـرث املنتجـات 

تأثـرًا بالحـرب، فقـد وصلـت صـادرات سـوريا مـن 

النفـط إىل الصفر، بسـبب خـروج معظم آبـار النفط 

عـن سـلطة النظـام ووقوعهـا بيـد تنظيـم "الدولة" 

وخاصة حقـول النفط الواقعة يف الشـال والشـال 

الفرات. الرشقـي وحـوض 

أهـم  بـن  الثانيـة  املرتبـة  يف  األلبسـة  وتـأيت 

الصـادرات السـورية التي تأثـرت بالحـرب، وكانت 

يف  اإلنتاجيـة  القطاعـات  أبـرز  مـن  واحـدة  تعـد 

بحجـم  صـادرات  حققـت   2010 ففـي  البـالد، 

نحـو 12 مليـار دوالر، لكـن هـذا الحجـم انخفض 

%90 نتيجـة خـروج معظـم املعامـل عـن  بنسـبة 

الخدمـة وخاصـة يف حلـب، ليبلـغ العـام الجـاري 

نحـو نصـف مليـار دوالر فقـط، بحسـب مدير عام 

هيئـة تنميـة وترويـج الصـادرات املهنـدس، إيهاب 

اسـمندر.

يف املرتبـة الثالثـة جـاء الذهـب األبيـض )القطـن(، 

فقـد أدت الحـرب إىل دق ناقوس الخطـر بانعدام أهم 

املـواد األساسـية يف الكثـري من الصناعات النسـيجية 

والغذائيـة والطبيـة وغريها.

ــا يف  ــة عامليً ــة الثاني ــت املرتب ــوريا احتل ــت س وكان

ــا  ــاحة، ك ــدة املس ــث وح ــن حي ــن م ــاج القط إنت

ــن  ــاج القط ــيويًا يف إنت ــة آس ــة الثالث ــت املرتب احتل

العضــوي، إال أن الحــرب لعبــت دوًرا كبــريًا يف 

ــن  ــن ع ــزوف الفالح ــبب ع ــه بس ــع إنتاج تراج

ــه. ــاع تكاليف ــة ارتف ــه نتيج زرع

فبعـد أن كان إنتـاج سـوريا مـن القطن قبـل الحرب 

يصـل ألكرث مـن مليون طن سـنويًا، انخفض بشـكل 

كبري وبنسـبة تصـل إىل %93 يف السـنوات الخمس 

املاضيـة، ومل تتعـد قيمـة اإلنتـاج 50 إىل 100 ألـف 

طـن يف 2015.

تصديـر األغنـام حـّل رابًعا قبـل الحرب، مبسـاهمتها 

يف قيمـة الصـادرات الزراعيـة السـورية يف الفـرتة 

بـن 2006 و2008 حـوايل %16، بتصديـر رؤوس 

مـع  لكـن  تقريبًـا،  رأس  مليـون  إىل  وصـل  أغنـام 

بدايـة الثورة السـورية قـّررت حكومة النظـام إيقاف 

تصديـر األغنـام، قبـل أن تعـود يف 2012 وتسـمح 

. ير لتصد با

 22.865 مـن  الحيوانيـة،  الـرثوة  انخفـاض  ومـع 

مليـون رأس عـام 2010، إىل نحـو 11.904 مليـون 

رأس غنـم العام املـايض، نتيجة هـروب املربن وغالء 

 2015 يف  سـوريا  تصـّدر  مل  والتصديـر،  األعـالف 

سـوى 26 ألـف رأس فقـط.

أما الفوسـفات فـكان يعّد مـن الصـادرات املهمة قبل 

الحـرب، وبلـغ إجـايل اإلنتـاج يف 2011 نحـو 3.6 

مليـون طن صـّدر معظمه، يف حن تـم تصدير 345 

ألـف طـن منـه يف الربـع األول العام املـايض بقيمة 

35.3 مليـون دوالر أمريـي فقط.

أبرز الصادرات السورية التي تأثرت بالحرب في سوريا

http://www.enabbaladi.net/archives/89054
http://www.enabbaladi.net/archives/88319
http://www.enabbaladi.net/archives/88319
http://www.enabbaladi.net/archives/89080
http://www.enabbaladi.net/archives/89080
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“هل ينقصنا انتشار األوبئة.. وهل هذه البيئة مناسبة للحياة اآلدمية؟"

"اللشمانيا" تنتشر في حماة و"الطوابير" 
بانتظار المصابين

حنين النقري - عنب بلدي 

نـدى، طالبـة يف املرحلـة الثانويـة مـن حاة، 

وواحـدة مـن آالف املصابـن باللشـانيا فيها، 

تخرنـا عـن قصتهـا مـع املـرض "مل أعلـم أن 

الحبـة الصغـرية التي ظهـرت عى كتفـي بداية 

إصابـة باللشـانيا، وعندما بدأت تكـر وتنتفخ 

عرفـت طبيعـة املـرض، فهـو ال يخفـي نفسـه 

كـا أنـه منتـرش بحـاة بكرثة".

إذ  البـوح مبرضهـا ألحـد،  خجلـت نـدى مـن 

يعتـره النـاس دليـل إهـال نظافـة، حسـب 

قولهـا، لكنهـا قـررت يف النهاية الذهـاب ملركز 

مكافحـة اللشـانيا "كان ذلـك منذ عـام تقريبًا 

يف رمضـان الفائـت، واكتفـت املمرضـة ببـخ 

الحبـة مبحلـول عدة مـرات".

بـدأت حالـة كتـف نـدى تتفاقـم عـى عكـس 

مـا هـو مفـرتض "رصُت أصـّر نفـي أننـي 

بحاجـة لوقـت فقط، بعد عـدة أشـهر علمُت أن 

البـخ ال يكفـي للحبـة وأن العالج األسـايس هو 

الحقـن، ال أدري ملَ مل تقـم املمرضـة بذلـك".

"فـات األوان"، حسـب نـدى، فالكشـف املبكر 

عـن املـرض ورسعـة معالجتـه هـي الطريقـة 

الوحيـدة لعـدم حـدوث تشـوهات يف الجلـد، 

والتـي صـارت تحملهـا عـى كتفهـا "كتفـي 

اآلن مشـّوه متاًمـا، ومنظره بشـع، مـا يجعلني 

أرتـدي املالبس بأكـام طويلة حتـى يف املنزل 

ويف غرفتـي، وأتفـادى النظـر إليـه يف املرأة".

تخـى نـدى أن يكـون األمـر معيًقـا لزواجها 

يف املسـتقبل، لكنهـا تسـتأنف "الحمـد للـه أن 

التشـوه يف كتفـي وليـس يف وجهـي، أحـى 

ين". ملُّر ا

السبب الرئيسي عدم بخ الحشرات 
وانعدام النظافة

الطبيـب منيـب )اسـم وهمـي ألسـباب أمنيـة( 

من حـاة، يخرنا أن السـبب الرئيي النتشـار 

انعـدام  هـو  كوبـاء،  تصنيفـه  لحـّد  املـرض، 

النظافـة وعـدم قيـام البلديـات بواجبهـا برش 

حاملـة  للذبابـة  القاتلـة  باملبيـدات  املناطـق 

النظـام  اهتـام  "صـار  ويضيـف  املـرض، 

وميزانيتـه حكرًا عى الجيـش واألمن والعمليات 

العسـكرية، عى حسـاب أمور أخـرى كالنظافة 

والصحـة والتعقيم ومكافحة األوبئـة، والنتيجة 

انتشـار هائـل ألمـراض وبائيـة ويفـرتض أن 

تكـون مـن مـايض البرشيـة كاللشـانيا".

يـزور الطبيـب العديـد مـن الحـاالت املصابـة 

أسـبوعيًا، وينصحهـم بقصـد مركـز مكافحـة 

اللشـانيا ألخـذ جرعـات العالج، ويقـول "رغم 

وقلـة  العـالج،  مراكـز  الكبـري عـى  الضغـط 

النظافـة والتعقيـم فيهـا، باإلضافـة للمعاملـة 

مرضـاي  أنصـح  لكننـي  للمـرىض  السـيئة 

بقصدهـا، والسـبب هـو تكاليـف العـالج".

تُعالج اللشـانيا، حسـب الدكتـور منيب، بحقن 

كل حبّـة أسـبوعيًا لعـدة أسـابيع وهو مـا قد ال 

يسـتطيع املريـض تحمـل تكاليفه "مثـن اإلبرة 

بحـدود 400 لـرية سـورية، وإذا كان املريـض 

يعـاين من خمسـة بثور يف جسـمه فسـيحتاج 

مـا بـن ألفـن لثالثـة آالف لـرية أسـبوعيًا إذا 

عالـج املـرض عى حسـابه، وهو أمر قـد يحول 

أنصحهـم  لـذا  العـالج،  وبـن  البعـض  بـن 

طوابـري  رغـم  الحكوميـة  للمراكـز  بالتوجـه 

االنتظـار التـي سـتجعلهم ينتظرون مـن ثالثة 

ألربعـة أيـام عـى أقـل تقدير".

مناطق المشاع حاضن رئيسي للمرض
يضيـف الطبيب أن مثـة مناطق تعتـر حاضًنا 

أساسـيًا للمـرض، مثـل منطقـة مشـاع وادي 

الجـوز طريق حلب، ومشـاع األربعـن مبنطقة 

األربعـن، وهي مناطق عشـوائيات قـام النظام 

بهدمهـا الحتوائها عى مسـلحن منـذ أكرث من 

عامـن، ومل تـزل األنقـاض حتى اآلن، بحسـب 

توصيـف الطبيـب، باإلضافـة لكـون الـرصف 

نظامـي،  غـري  املنطقـة  هـذه  يف  الصحـي 

والنتيجـة هـي انتشـار القـوارض والحـرشات 

مـن حملـة املـرض، وتصديـره لباقـي مناطـق 

. ينة ملد ا

ويتابـع منيـب بأن مـدارس إيـواء الالجئن يف 

حـاة تلعـب دوًرا أساسـيًا كذلـك يف انتشـار 

املـرض، موضًحـا "املدرسـة معـّدة السـتقبال 

الطـالب خـالل فـرتة الـدوام الرسـمي، وليـس 

السـتخدام عائـيل لهـا 24 سـاعة وعـى مدى 

سـنوات، قـام النظـام ببنـاء بعـض األحواض 

لغـرض التنظيـف والجـيل يف املـدارس لكنهـا 

غـري موصولة عى شـبكة الـرصف الصحي ما 

جعل كل مدرسـة تخلّـف أمامها بركـة من املياه 

اآلسـنة، أصبحت مرتًعـا للجراثيـم واألوبئة، عدا 

عن انتشـار القـوارض يف هذه املـدارس وأكوام 

القامـة أمامها، هل ميكن أن نسـتغرب انتشـار 

األمـراض يف هـذه األجـواء امللوثة؟".

وعـن أعـداد املصابـن يف حـاة اليـوم يقـول 

إنـه مل يتـم الترصيـح عـن معلومـات  منيـب 

التكتـم  النظـام  محاولـة  ظـل  يف  دقيقـة، 

حبة الضمير، دمل الشرق، حبة السنة، حبة حلب أو اللشمانيا، أسماء عديدة لكن العرض واحد، والمرض واحد، والمسبب واحد: أنثى ذبابة الرمل.
ليس ما ذكرناه فقرة من كتاب علم األحياء، بل هي مسميات ومصطلحات صار رجل الشارع ضليًعا بها في حماة اليوم، وفي مناطق أخرى من 

سوريا، بعد أن تزايدت أعداد اإلصابات باللشمانيا مع تدهور األوضاع الصحية في البلد، وانعدام أدنى شروط النظافة في مرافقها.

فريق مكافحة 
اللشمانيا في 
سنجار بريف 
حماة الشمالي 
18 آيار 2016
)إنترنت(

ورسـم صـورة طبيعيـة للحيـاة، ويتابـع 

"إضافـة لعـدم مراجعـة كثري مـن حاميل 

للمراكـز وبالتـايل عـدم شـملهم  املـرض 

يف اإلحصائيـات، لكـن األرقـام التقديرية 

هـي بحـدود عـرشة آالف إصابـة يف حاة 

وحدهـا".

عاطل عن العمل حتى الشفاء
ــن  ــا( م ــود )65 عاًم ــو محم ــاج أب الح

ســكان مدينــة حــاة، يعمــل بائًعــا ملــواد 

التنظيــف وهــو املعيــل الوحيــد لعائلتــه، 

ــى  ــل حت ــن العم ــف اآلن ع ــه متوق لكن

ــبب:  ــه، والس ــتخدام يدي ــن اس ــن م يتمك

ــعر  ــميها "مل أش ــا يس ــنة، ك ــة الس حبّ

ــات يف  ــدة قرص ــرت ع ــا ظه ــأمل عندم ب

ــق(، لكــن  يــدي، وظننــت أنهــا مــن )الب

عندمــا بــدأت تكــر علمــت أنها اللشــانيا 

فمــرض  الطبــي،  للمركــز  وســارعت 

ــه". ــن تجاهل ــانيا ال ميك اللش

عـى  محمـود  أبـو  العـم  حصـل  هنـاك 

أسـابيع  عـدة  خـالل  الالزمـة  الجرعـات 

جعـل  ارتكـب خطـأً  لكنـه  العـالج،  مـن 

املمرضـة  تخـرين  "مل  تنتكـس  حالتـه 

بوجـوب االبتعـاد عن املـاء، وكـا تعلمن 

فاليـدان مـن أكـرث أجـزاء الجسـم تعرًضا 

تنتكـس،  حالتـي  بـدأت  وهكـذا  للميـاه، 

كفـاي متورمـان بالكامـل بلون مـزرق وال 

ميكننـي تحريـك أصابعي، وهكـذا توقفت 

عـن العمل لعـدم إمكانيـة اسـتخدام يدّي 

وعمـيل قائـم عـى ذلـك".

منطقة المزاريب وسوق األغنام
املزاريــب،  منطقــة  يف  وليــد  يعمــل 

بانتشــار  مشــهورة  منطقــة  وهــي 

ذبابــة الرمــل، هنــاك حيــث أصيــب 

ــوهته"،  ــوب "ش ــدة حب ــه بع يف وجه

"منطقــة  ويقــول  تعبــريه،  حســب 

ــة  ــرث إصاب ــق األك ــن املناط ــب م املزاري

بحبــة اللشــانيا بســبب انتشــار تجــارة 

األغنــام واملــوايش فيهــا، مســالخ للجلــد 

ومخلفــات األغنــام ورؤوســها وبقاياهــا، 

ــيارات  ــابًقا بس ــج س ــك كان يُعال كل ذل

انتشــار  ملنــع  دوري  بشــكل  بــخ 

األمــراض والحــرشات الناقلــة لهــا، لكــن 

ــائل(". ــدا س ــا ح ــوم )م الي

ــارة  ــه يف تج ــاء عمل ــد أثن ــب ولي أُصي

ــة ويف  ــه بليغ ــت إصابت ــوايش، وكان امل

ــرض  ــت امل ــي عالج ــم أنن ــه "رغ وجه

عنــد طبيــب خــاص إال أن اآلثــار مازالــت 

أنفــي وخــدي، تشــوه  موجــودة يف 

ــال  ــبب إه ــري بس ــد كب ــري إىل ح مظه

ــات  ــة ومخلف ــار القام ــات وانتش البلدي

الحيوانــات يف املنطقــة".

يقـول وليـد إن املرض منترش حتى وسـط 

املدينـة بسـبب اإلهـال الشـديد، "فمثـاًل 

يقطـع  التـي  اإلسـمنتية  السـواتر  بـن 

يتجمـع  الضيقـة  األزقـة  النظـام  عرهـا 

املـاء امللـوث مـع القامـة املرتاكمـة هنـا 

البيئـة  هـذه  "هـل  ويضيـف  وهنـاك"، 

كان  وهـل  اآلدميـة؟  للحيـاة  مناسـبة 

والخطـر  والغـالء  الحـرب  مـع  ينقصنـا 

بيننـا؟". األوبئـة  انتشـار 

اللشمانيا في أرقام:
يف  اللشـانيا  اإلصابـات  أول  وثقـت   •

عـام  عـرش  الثامـن  القـرن  يف  سـوريا 

1756م مبنطقـة حلـب يف سـوريا، مـا 

اسـم حبـة حلـب. تحمـل  جعلهـا 

وبائيـاً  املصنفـة  البلـدان  مـن  سـورية   •

النتشـار هـذا الـداء، وتعـد محافظة حاه 

ثـاين أكـر بـؤرة لتوطنه يف سـوريا، بعد 

محافظـة حلـب، حسـب إحصـاءات وزارة 

. لصحة ا

• ينتقـل املـرض مـن أنثـى ذبابـة الرمـل، 

وهـي حرشة صغـرية تكاد ال تـرى بالعن، 

ذات لـون أصفـر "تبنـي"، وتنتقـل دون 

. ت صو

املنـزل  باسـتخدام طـارد   يف  يُنصـح   •

تغطـي  مالبـس  وارتـداء  "ناموسـية"  أو 

الحرشيـة  املبيـدات  الجسـم، رش  معظـم 

القـوارض. عـى  والقضـاء 

موضعيـاً  أسـبوع  كل  املـرض  يعالـج   •

بالحقـن املوضعـي أو بالـي أو بالحقـن 

الشـفاء. حتـى  يوميـاً  العضـيل 
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حرب الرايات في سوريا

من األصفر.. إلى األسود.. إلى نجمتي النظام:

الوطن يغرق في األلـــــــوان

مجتمع

مراد عبد الله - عنب بلدي 

لطاملـا وقفنـا صغـاًرا يف باحـات املدارس، 

نـردد "تحية العلـم" يف بداية كل أسـبوع 

ونهايتـه، يسـبقنا صـوت مديـر املدرسـة 

"انتبـاه.. بـدون صـوت.. احرتمـوا حرمـة 

العلـم"، لتقطـع صوتـه موسـيقى العلـم 

وأصوات الطـالب صارخة "رفيـُف األماين 

َشـْمَل  َضـمَّ  َعلَـٍم  عـى  الفـؤاْد  وَخفـُق 

لبالدْ ”. ا

الدهشـة واالسـتغراب يرافقنـا اآلن ونحـن 

أمـام املئـات بـل رمبـا اآلالف مـن الصـور 

منصـة  عـى  بثـت  التـي  والفيديوهـات 

اإلنرتنـت، تظهر عـرشات الفصائـل املقاتلة 

يف سـوريا، وقـد اتخـذ كل منهـا علـًا أو 

رايـة خاصة به، وال سـيا بعـد نية املجلس 

الكـردي،  الفيـدرايل  للنظـام  التأسـيي 

تصميـم علم جديـد إىل جانب علـم النظام 

نتذكـر  أنفسـنا ونحـن  لنسـأل  السـوري، 

عبـارة "عـى علم ضم شـمل البـالد" ماذا 

منها؟ بقـي 

الدولـة  أنـه رمـز  العلـم يعـرّف سياسـيًا 

وعالمـة وجودهـا بـن الشـعوب واألمـم، 

ويـدل أيًضـا عـى الهويـة التـي تتخذهـا 

الدولـة لنفسـها للتعريف بها أمـام املجتمع 

الـدويل، كـا يُعـرف بأنـه "الرايـة" التي 

تجتمـع إليهـا الجنـد، والعلـم" و"الرايـة" 

و"اللـواء" يف لغـة العـرب أسـاء لـيشء 

لـون  ذات  قـاش  قطعـة  وهـو  واحـد، 

وقيـاس مخصـوص، ويعقـد عـى عمـود 

مـن الخشـب أو عـى الرمـح يسـمى بــ 

السياسـية. املوسـوعات  "السـارية"، وفق 

يف بدايـة الثورة انقسـم الشـعب السـوري 

إىل قسـمن بـن معارضـن رفضـوا حمل 

علـًا  ألنفسـهم  واختـاروا  النظـام  علـم 

وبـن  الثـورة،  علـم  اسـم  عليـه  أطلقـوا 

مؤيديـن دافعـوا عـن علمهـم برفـع أكـر 

علـم سـوري بطـول 2300 مـرت وعـرض 

18 مـرتًا عى أوتوسـرتاد املزة يف دمشـق.

مل يكــن ذلــك رصاًعــا عــى األعــالم 

فقــط، ولكنــه، كــا عرفنــا الحًقــا، بــات 

ــم،  ــكل الحك ــة، وش ــى الهوي ــا ع رصاًع

ــة. ــتقبل الدول ومس

العلـم السـوري، أو "علـم النظـام"، كـا 

يحب أن يسـميه البعـض، هو علـم الوحدة 

السـورية- املرصيـة التي أعلنت يف شـباط 

عـام 1958 واسـتمرت حتى أيلـول 1961، 

ومتـت إعـادة اعتـاده مـن قبـل الرئيـس 

السـابق حافظ األسـد.

وكـا تعلـم طـالب املـدارس مـن أدبيـات 

حـزب البعـث الحاكـم، فـإن اللـون األحمر 

يرمـز إىل الشـهداء، واألبيـض إىل العهـد 

األمـوي، واألسـود إىل الخالفـة العباسـية، 

واألخـر للدولـة الفاطمية، أمـا النجمتان 

فتـدالن عـى الوحدة بـن سـوريا ومرص.

ومـع بـدء الثـورة رغبـت رشيحـة كبـرية 

للنظـام  املعارضـة  السـورين  مـن 

باالسـتقالل عنـه حتـى بالرمـوز الوطنيـة 

مـا  إىل  العلـم  تغيـري  إىل  دفعهـم  مـا 

تبنتـه  الـذي  االسـتقالل”،  "علـم  يسـمى 

املعارضـة والفصائـل التـي تنـدرج تحـت 

تاريخيـة  داللـة  ولـه  الحـر”،  "الجيـش 

تتعلـق باملقاومـة ضـد االحتـالل الفرني 

بــ  النظـام  مشـبهن  منـه،  واالسـتقالل 

"االحتـالل".

أربـع  إىل  انقسـمت  السـورية  الجغرافيـا 

مناطق تسـيطر عليهـا أربع قوى رئيسـية 

هي: جيـش النظـام الذي بات يسـيطر من 

محافظة السـويداء إىل طرطوس والالذقية 

ومعظم أحيـاء دمشـق، وكتائـب املعارضة 

املسـلحة، تحـت رايـة "الجيـش السـوري 

الحـر" التي تسـيطر عـى محافظـة إدلب 

محافظـة  يف  والبلـدات  املـدن  وبعـض 

حلـب، وعى أجـزاء كبـرية مـن محافظتي 

أنحـاء ريـف  درعـا والقنيطـرة، ومعظـم 

دمشـق. أمـا "تنظيـم الدولـة" الـذي بات 

حديـث العـامل، برايتـه السـوداء، فيفرض 

سـيطرته عى معظـم محافظة ديـر الزور 

رشقي البـالد، ومحافظة الرقة يف الشـال 

الرشقـي وأجـزاء مـن محافظـة الحسـكة، 

ومناطـق أخـرى رشقي سـوريا. وتسـيطر 

القـوات الكرديـة، برايتهـا الصفـراء، التي 

الشـعب"،  حايـة  "وحـدات  تحملهـا 

التابعـة لحـزب االتحـاد الدميقراطي، عى 

البـالد  شـايل  منفصلـة  مناطـق  ثـالث 

وهـي شـال محافظـة الحسـكة، ال سـيا 

مدينـة القامشـيل، ومنطقـة عـن العـرب 

)كوباين(، شـال رشقـي محافظـة حلب، 

ومنطقـة عفريـن شـال غـرب املحافظـة 

. تها ا ذ

بالنسـبة إىل مـن هـم مثـيل، وهـم يعدون 

باملاليـن يف سـوريا، مـن إجـايل عـدد 

السـكان الذي يزيـد عن 23 مليون نسـمة، 

ألسـباب  واحـًدا  علـًا  يفضلـون  فرمبـا 

عديـدة، لكنهـم أيًضا ال يقبلـون علًا كرس 

عقـوًدا مـن االسـتبداد والقمع.

لـو كان املمثـل عبـد الرحمـن آل ريش حيًا 

لسـأل نفسـه، وهو يغنـي "اليل اليل اليل 

ياعلمنـا اليل بالعـايل )عـن أي علم أتحدث 

أغني؟(".  رايـة  وألي 

فالعلـم رمـز للوطـن، وللعلم قدسـية، وهو 

وليـس  والوطنيـة،  االنتـاء،  عـى  دليـل 

وال مجـرد شـعار  للهويـة،  عنوانًـا  فقـط 

لألمـة، ولكنـه أيًضـا عالمـة عـى الوحدة 

اإلقليمـي. والتكامـل  الوطنـي  واالندمـاج 

تعـدد الرايات بات شـيئا مقلًقا يف سـوريا، 

ألنـه يرمـز إىل التفتت أكرث من إشـارته إىل 

والتعايش. التنوع 

مقاتلـون مـن جنسـيات متعـددة يقـرتب 

عددهـا من املئـة انحـدروا إىل سـوريا من 

مـن  املئـات  شـكلوا  وصـوب،  حـدب  كل 

ورفعـوا  املقاتلـة  وامليليشـيات  الفصائـل 

رايـات متيزها، ووضعـوا أهدافًـا وأجندات 

خاصـة بهـا.

وبوسـع أي متابـع أن يرصـد تلـك الرايـة 

إلـه  "ال  شـعار  تحمـل  والتـي  السـوداء 

"الجهاديـن"،  لــ  إشـارة  اللـه "، يف  إال 

ويرفعهـا تنظيـم "الدولـة" وعـدٌد آخر من 

التنظيات ذات االرتكاز اإلسـالمي السـني، 

أو بعـض األعـالم التي ترمـز إىل املواطنن 

ومنهـا  السياسـية  ومشـاربهم  األكـراد 

هـذا العلـم ذو األلـوان األبيـض واألصفـر 

املنتصـف.  والشـمس يف  واألحمـر، 

فسيفسـاء  عنـارص  كل  تلـك  ليسـت 

األعـالم السـورية، فهنـاك رايـات تحوي 

حسـن..  "يـا  مثـل  طائفيـة،  عبـارات 

ويـا زينـب"، وهـي رايـات ترتكـز عـى 

تطـرّف شـيعي وتؤصـل للمقاومـة مـن 

وجهـة نظر البعـض، وتشـري إىل التفتت 

والحـرب األهلية مـن وجهة نظـر آخرين، 

ويسـميها البعـض مقاومة وجهـاًدا، فيا 

يـرّص آخـرون عـى أنهـا ليسـت سـوى 

. ب رها إ

تعلمنـا أن العلـم ميثـل لنـا الفـداء للوطن، 

اآلن  تـراب  أي  فعـن  لرتابـه،  والتضحيـة 

ونحـن  ندافـع،  علـم  أي  وعـن  نضحـي 

نـرى مئـات األعـالم والرايات تحت سـقف 

سـوريا، فـال وحـدة وسـيادة إال باجتـاع 

عـى علـم واحـد.. هكـذا يخرنـا التاريخ.

الباسل تادروس 

عندمـا بدأت حركـة االحتجاجـات يف سـوريا، كانت 

أعـن األهـايل يف مخيـم الريمـوك بدمشـق ترتصد 

وجـه  يف  غضبًـا  اسـتحالت  ثـم  بحـذر،  األحـداث 

النظـام السـوري، الذي مل يتـوان عن قصـف املخيم 

بكافـة األسـلحة، مجـرًا كثـريًا منهـم عـى النزوح، 

مخلفـن وراءهـم بيوتهـم وبعًضـا مـن ذويهم ممن 

آثـروا البقـاء، رافضـن الخـروج، ليشـهدوا حصاًرا 

كان أشـد وطـأة مـن املوت نفسـه. 

كان "أبـو محمـود"، كجميـع أهـايل املخيـم، يّدخر 

بعـض املونـة، كـا كان يتلقـى بعـض النقـود مـن 

ولديـه كل فـرتة، ولكـن عندمـا طـال أمـد الحصار، 

أصبحـت الحيـاة صعبة جـًدا بالنسـبة لجميع أهايل 

املخيـم، إال أن "أبـو محمـود" كان لديـه الكثـري من 

التفـاؤل واألمـل، فقـد كان يقـول دامئًا "ستتحسـن 

األمـور وسـينترص الحـق يف النهايـة".

محمـد"  "أبـو  جـار  وهـو  ماهـر"،  "أبـو  يصـف 

املقـرب، أنـه كان ميـيش متثاقـاًل خائر القـوى، بعد 

أكـرث مـن 600 يـوم مـن الحصـار، ممسـًكا بيـده 

اليمنـى بعًضـا من الحشـائش الخـراء، التـي كان 

أهـل املخيـم يجمعونهـا، ويضيف "كان أبـو محمود 

يقـول عـن املخيم أنـه وطنه، ولـن ينزح مـرة أخرى 

عنـه، كـا نزح أجـداده مـن فلسـطن سـابًقا، لذلك 

بقي وعـاىن من الحصـار كباقي النـاس، ولكن دون 

أن يتذمـر، أو تصـدر منـه شـكوى عـى اإلطالق".

رغم الحرب.. دروس مجانية ألطفال اليرموك
عائلـة  مـن  عاًمـا(   49( محمـود  أبـو  ينحـدر 

مخيـم  لتقطـن  دمشـق،  يف  اسـتقرت  فلسـطينية، 

الريمـوك لالجئن الفلسـطينين. كان رجـاًل متزوًجا، 

لديـه ولد وبنت، ويعمل أسـتاًذا للفيزياء يف مدرسـة 

ثانويـة، ولكن بعد تسـع سـنوات من زواجـه تقريبًا، 

توفيـت زوجتـه نتيجـة أزمـة قلبية.

يقـول الجار "أخذ أبـو محمود عى عاتقه مسـؤولية 

وتزوجـوا،  كـروا  حتـى  وتعليمهـم،  األوالد  تربيـة 

فانتقـل ابنـه مـع زوجتـه إىل خـارج املخيـم، بينا 

مكثـت ابنتـه برفقـة زوجهـا، ورفضت الخـروج عند 

بدايـة الثـورة، ولكن أبـو محمـود أقنعهـا بالخروج 

مـع زوجهـا، وطفلهـا الرضيـع، ليبقـى هـو وحده 

والجوع". الحصـار  يصـارع 

عـرف الرجل الخمسـيني باإليثار والطيبة ومسـاعدة 

النـاس ممـن حولـه، وتدريـس أبنائهـم، باعتبـاره 

مدرًسـا سـابًقا، دون أي مقابـل عى اإلطـالق، إميانًا 

منـه بـأن األطفـال ليـس لهـم أي عالقـة بالحـرب، 

وبـأن التعليـم هو حـق مرشوع بالنسـبة لهـم، "كنا 

نسـتغرب عندما نـراه يجمع أوالد الجـريان، ليعطيهم 

بعـض الـدروس يف الرياضيـات والفيزيـاء واللغـة 

العربيـة"، يقـول الجار.

املـدارس كانـت مغلقـة حينهـا يف املخيـم، بعدمـا 

تحّولـت شـوارعه إىل سـاحة حرب حقيقيـة معزولة 

عـن العـامل متاًمـا، دون كهربـاء أو مـاء أو طعام أو 

عدات. مسا

"رجل العصفورة" طعام األهالي في ظل 
الحصار

اشـتدت وطـأة الحصـار وطـال أمـده، فاشـتد معـه 

الجـوع الـذي أخذ يلتهم أجسـاد األهايل داخـل املخيم، 

وبـات النـاس يبحثـون عـن أي يشء ميكـن أن يسـّد 

رمقهـم، ويدفـع عنهـم أسـباب املـوت املرتبـص بهم.

وآنـذاك، كان أبـو محمـود كباقـي النـاس، يحـاول 

الصمـود يف وجـه املجاعـة التـي اجتاحـت املخيـم، 

األهـايل عـى جمـع وتنـاول  معتـاًدا كغـريه مـن 

الحشـائش أو رشائهـا أحيانًا، كراعم الفجل والسـلق 

مثـاًل، أو رجـل العصفـورة، كـا كان يطلـق عليهـا 

أهـل املخيـم، وهـي عبـارة عـن حشـائش تنمـو يف 

األرض، لهـا رائحـة كريهـة.

يخـرج الجسـد النحيـل منـذ الصبـاح الباكـر، بحثًا 

عـن بعـض الحشـائش التـي أصبـح يقتـات عليهـا 

كان ميـرر  مـا يحـدث،  املخيـم، ورغـم كل  أهـايل 

بعًضـا منهـا لجريانـه، ممـن لديهـم أطفـال صغار، 

"علـًا بـأن كثـريًا مـن النـاس، أجـروا عـى تناول 

الطعـام، إن وجـد، خفيـًة، وكأنهـم كانـوا يرتكبـون 

جرميـة"، بحسـب "أبـو ماهـر".

"يف األشـهر األخـرية التـي رأينـاه فيهـا، كان أبـو 

محمـود ميـيش بتثاقـل، وهـو يحمل يف يـده بعض 

الحشـائش التـي جمعهـا لتـوه، وفجأة تهـاوى عى 

األرض فاقـًدا الوعي، سـاعده بعض الجـريان، ريثا 

يسـتعيد وعيـه"، بحسـب الجار.

كان بعـض النـاس يفقـدون الوعـي عدة مـرات يف 

ويختـم  السـوائل،  ونقـص  الجـوع  نتيجـة  اليـوم 

الجـار حديثـه "انهار جسـد أبـو محمـود، ومتكنت 

الوبـايئ  الكبـد  كالتهـاب  األمـراض،  بعـض  منـه 

كنـا  املـوت،  مصارعـة  جاهـًدا  حـاول  والتجفـاف، 

نـراه وهو يجرجـر قدميـه حاماًل بعض الحشـائش، 

محـاواًل الصمـود، حتـى افتقـده الجريان بعـد فرتة، 

فكـروا بـاب منزلـه، ليجـدوا جثتـه منتفخـة، وقد 

اقتطعـت الجـرذان أجـزاء منهـا".

عندما يصبح تناول الطعام جريمة..

"أبو محمود" ثار خائر القوى 
مواجًها الموت في مخيم اليرموك

http://www.enabbaladi.net/archives/89070
http://www.enabbaladi.net/archives/89070
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د. كريم مأمون 

ــة  ــزاء املكون ــم األج ــن أه ــون م القول

ــن  ــل ب ــو يص ــي، فه ــاز الهضم للجه

ــرشج،  ــتقيم فال ــة واملس ــاء الدقيق األمع

ــاء  ــاص امل ــه يف امتص ــن وظيفت وتكم

واألمــالح مــن األغذيــة املهضومــة، 

وتقــوم جدرانــه بالتقلــص واالســرتخاء 

للمســاعدة عــى تحريــك هــذه األغذيــة 

هــذه  وتحــدث  املســتقيم،  باتجــاه 

يف  منتظمــة  بوتــرية  االنقباضــات 

ــدث  ــد يح ــن ق ــة، ولك ــة الطبيعي الحال

هنــاك خلــل يف هــذه االنقباضــات 

ــون. ــنج القول ــببا تش مس

ما هو مرض تشنج القولون؟
ــون  ــة القول ــراب يف حرك ــو اضط ه

ــدران  ــالت ج ــص عض ــن تقل ــج ع نات

وبقــوة  أطــول  لوقــت  القولــون 

األمل،  مســببة  العــادة،  مــن  أكــر 

املهضومــة  األغذيــة  يدفــع  وهــذا 

عــره بصــورة أرسع مســببًا الغــازات 

واالنتفــاخ واإلســهال، ويف بعــض 

ــأ  ــس، إذ يتباط ــدث العك ــان يح األحي

مــرور األغذيــة املهضومــة مؤديًــا 

ــاك.  ــاف وإمس ــب وج ــراز صل إىل ب

إضافــة إىل ذلــك، فــإن تشــنجات 

ــراز  ــادة إف ــه إىل زي ــون تدفع القول

ــراز. ــع ال ــاط م املخ

مــن  القولــون  تشــنج  ويعتــر   

ولكنــه  الخطــرية،  غــري  األمــراض 

ــة  ــاة الطبيعي ــري الحي ــى س ــر ع يؤث

باألعــال  القيــام  عــى  والقــدرة 

ــاء  ــن النس ــرش ب ــو ينت ــة، وه اليومي

أكــرث مــن الرجــال مبرتــن إىل ثــالث 

ــرتة  ــدث يف الف ــا يح ــرث م ــرات، وأك م

العمريــة بــن 20 و 30 ســنة.

ما أسباب مرض تشنج القولون؟
مجهــول  القولــون  تشــنج  مــرض 

الســبب، فليــس مــن الواضــح مــا 

الــذي يســبب هــذا املــرض، وعــادة مــا 

ــل وظيفــي،  ــه عــى أنــه خل يشــار إلي

ــا  ــة ولكنه ــدو طبيعي ــاء تب أي أن األمع

ــي. ــري طبيع ــكل غ ــل بش تعم

لكــن بشــكل عــام يعتــر الســبب 

ــبب  ــو س ــة ه ــم الحال ــي لتفاق الرئي

ــر  ــخص، كالتوت ــب الش ــي يصي عصب

واإلجهــاد،  واالكتئــاب  والقلــق 

ــاغ  ــن الدم ــارات ب ــال إش ــم إرس فيت

اضطــراب  إىل  تــؤدي  والقولــون 

املــرىض  أكــرث  ويالحــظ  حركتــه، 

ــر  ــزوال التوت زوال معظــم األعــراض ب

النفــي. والضغــط 

للقولــون  املهيجــة  األســباب  مــن 

الطعــام، وخاصــة  أيًضــا طبيعــة 

البهــارات  عــى  يحتــوي  الــذي 

ــخاص  ــد األش ــب عن ــارة، و الحلي الح

مــن  حساســية  لديهــم  الذيــن 

الحليــب )عــدم تحمــل الالكتــوز(، 

ــص  ــول والحم ــل الف ــات مث والبقولي

. ء لفاصوليــا وا

كذلــك التغــري يف هرمونــات الجســم، إذ 

إن النســاء هــن أكــرث عرضــة لإلصابــة 

بتشــنج القولــون مــن الرجــال.

بوجــود خلــل يف جهــاز  ويقــال   

قــدرة  عــدم  إىل  يــؤدي  املناعــة 

مــن  التخلــص  عــى  القولــون 

الرواســب التــي امتصهــا مــن األغذيــة 

ــل  ــيبها داخ ــوم برتس ــة، فيق املهضوم

القولــون مســببًا حــدوث التشــنج.

تهيــج  مــرض  ينجــم  قــد  أخــريا 

األمعــاء عــن مــرض آخــر، كنوبــة 

حــادة مــن اإلســهال، وقــد ينجــم عــن 

ــة. اســتخدام بعــض املضــادات الحيوي

ما هي أعراض هذا المرض؟
ــاوب  ــع تن ــن م ــاخ البط إن األمل وانتف

ــدى  ــهال ل ــاك واإلس ــن اإلمس ــاالت م ح

ــراض  ــي أع ــة ه ــليم البني ــخص س ش

هــذه  وتــرتاوح  القولــون،  تشــنج 

ــة إىل  ــات الخفيف ــن الدرج ــراض م األع

املتوســطة أو الشــديدة، وهــي مختلفــة 

ــا  ــا مــن شــخص آلخــر وأيًض يف مدته

ــاالت  ــي الح ــخص، فف ــدى نفــس الش ل

املــرض ســوى  الخفيفــة ال يســبب 

إزعــاج محــدود، أمــا عندمــا تبلــغ 

الحالــة أقــى حدتهــا فمــن شــأن األمل 

ــوق  ــه أن تف ــة ل ــراض املصاحب واألع

أن  واملالحــظ  املريــض،  احتــال 

ــن  ــون م ــخاص يعان ــم األش معظ

ــه  ــا يواج ــة، بين ــراض طفيف أع

البعــض أعراًضــا معتدلــة الحــدة، 

مــن  قلــة  ومثــة  متقطعــة، 

ــون  ــرض يعان ــذا امل ــن به املصاب

ــديدة. ــادة وش ــراض ح ــن أع م

البطـن،  متكـررة يف  آالم  البطـن:  أمل 

إمـا عـى شـكل تقلصـات يف األمعـاء، 

أو بشـكل آالم حـادة كالطعن، أو بشـكل 

آالم بطـن مبهمـة يصعـب عـى املريض 

عـدم  بشـعور  عنهـا  يعـر  و  رشحهـا 

ارتيـاح يف البطن، وقد يحـدث أمل البطن 

يف أي وقـت إال أنـه أكـرث حدوثًـا بعـد 

الطعـام.

انتفـاخ البطـن و الغازات: وجـود غازات 

البطـن وتطبلـه تـؤدي إىل زيـادة األمل 

وحـدوث أصـوات تشـبه القرقرة.

معظـم  يعـاين  واإلسـهال:  اإلمسـاك 

مـرىض القولـون مـن اإلمسـاك املزمـن، 

ويعـاين بعضهـم مـن اإلسـهال املتكرر، 

اإلسـهال  بـن  تنـاوب  مـن  وأحيانًـا 

واإلمسـاك، ويكـون الـراز عـى شـكل 

قطـع أو كرات صغرية يشـبه بـراز الغنم 

أو املاعـز، وميكـن أن يكـون عى شـكل 

خيـوط رفيعـة تشـبه األقـالم.

خـروج املخـاط مع الـراز: والـذي يزيد 

من حـدة أمل البطـن و الغازات، ويشـعر 

إىل  للذهـاب  متكـررة  بحاجـة  املريـض 

الحـام، وبعـد االنتهـاء مـن التغـوط ال 

يشـعر براحـة كاملـة ويشـعر بالحاجـة 

للعـودة مـرة أخـرى للحام.

أمل الصـدر و أمل الكتـف األيـر و ضيق 

النفـس: يـؤدي انتفـاخ البطن وانحشـار 

الغـازات يف القولـون وخاصـة الزاويـة 

الطحاليـة )اليـرى والعليا مـن البطن( 

متتـد  قـد  الصـدر  يف  آالم  حـدوث  إىل 

إىل الكتـف األيـر و تقلـد بشـكل كبري 

آالم القلـب مـا يشـكل قلًقـا للمريـض 

والطبيـب أحيانًـا.

كيف يعالج تشنج الكولون؟
ال يوجـد عالج شـاف بشـكل نهـايئ من 

تشـنج القولـون، ولذلـك يرتكـز العـالج 

عـى عـالج األعـراض التـي يعـاين منها 

املريـض للتخفيـف منهـا عنـد حدوثها.

األدويـة  تسـتعمل  البطـن:  أمل  عـالج 

املضـادة لتشـنج األمعاء مثل بسـكوبان، 

مـودال،  )ميبيفرييـن(،  دوسـباتالن 

وغريهـا، ويشـتهر اسـتخدام  ليراكـس 

لتميـزه بوجود مـادة مهدئة تسـاعد عى 

تخفيـف التوتـر العصبـي عنـد املريض.

عـالج اإلمسـاك: ينصـح املـرىض عـادة 

وتنـاول  السـوائل  مـن  املزيـد  بتنـاول 

األليـاف،  عـى  تحتـوي  التـي  األطعمـة 

دواء  مثـل  امللينـات  إضافـة  ميكـن  و 

دلكوالكـس، أو الكتولوز، ولفرتة بسـيطة، 

نفًعـا. السـابقة  اإلجـراءات  تجـد  مل  إذا 

اللجـوء  أيًضـا  يفضـل  اإلسـهال:  عـالج 

وقـف  عـى  تسـاعد  التـي  لألطعمـة 

أو  عمومـا،  النشـويات  مثـل  اإلسـهال 

إضافـة األدويـة املضـادة لإلسـهال مثل 

إميوديـوم. أو  إيديـوم 

عـالج الغازات: ميكـن أن تخـف الغازات 

تلقائيًـا مـن املعالجات السـابقة، وتعطى 

زيـت  مثـل  املهدئـة  الوصفـات  بعـض 

النعنـاع أو الكمون أو اليانسـون، وعندما 

تكـون كثـرية تسـتخدم بعـض األدويـة 

حبـوب  مثـل  وجيـزة  لفـرتة  املسـاعدة 

. لفحم ا

تكـرار  حسـب  العـالج  مـدة  تختلـف 

األعـراض، ففـي حـال كانـت األعـراض 

تنـاول  يكفـي  فقـد  وخفيفـة  متباعـدة 

الـدواء مـع ظهـور األعـراض فقـط، أما 

ومتقاربـة  شـديدة  األعـراض  كانـت  إذا 

فيمكـن االسـتمرار يف العـالج لفـرتة قد 

أشـهر.   3-1 تسـتمر 

ــوس،  ــن، إيري ــن، كالريت ــن، لوري لوراتادي

تجاريــة  أســاء  كلهــا  كالرا...  لوريــن، 

لنفــس املســتحر الــدوايئ لوراتاديــن، 

وهــو  مــن مجموعــة األدويــة املضــادة 

الجيــل  مــن  الهيســتامن  ملســتقبالت 

الثــاين، إذ مينــع الهســتامن مــن االرتبــاط 

الهســتامن  ارتبــاط  وألن  مبســتقبالته، 

يســبب أعــراض الحساســية املعروفــة مثــل 

الحكــة، العطــاس، دمــاع العيــون، و ســيالن 

لوراتاديــن مينــع  فــإن  لذلــك  األنــف، 

ــو  ــايل فه ــراض، وبالت ــذه األع ــدوث ه ح

مضــاد للحساســية.

فيســتخدم لوراتاديــن ىف عــالج حــاالت 

ــتعمل  ــا يس ــة، ك ــة املزمن ــرش والحك اله

ىف عــالج الــرشى وأمــراض الجلــد الناتجــة 

الحساســية، ويســتعمل ىف عــالج  عــن 

ــف  ــاب األن ــب الته ــى تصاح ــراض الت األع

التحســي كالعطــاس والحكــة األنفيــة 

والســيالن مــن األنــف، كــا يعالــج حــاالت 

وحكــة  احمــرار  و  وحرقــان  حساســية 

ــاعد  ــالج مس ــا كع ــتخدم أيًض ــن، ويس الع

ــل  ــرد مث ــاالت ال ــراض ح ــم يف أع للتحك

ــات  ــاالت التهاب ــح، ويف ح ــاس والرش العط

الجيــوب واألذن الوســطى.

معلومات دوائية
ــى  ــات ع ــدواء يف الصيدلي ــذا ال ــر ه يتوف

 5( ورشاب  ملــغ(   10( حبــوب  شــكل 

ملغ/5مــل(، فهــو يؤخــذ عــن طريــق 

ــن  ــام، وتتحس ــدون الطع ــع أو ب ــم، م الف

ــف  ــن واألن ــة ىف الع ــراض املرضي األع

ــه. ــد تناول ــا بع رسيع

وهــو يعطــى مــرة واحــدة يوميًــا، 

ــوم،  ــن كل ي ــت م ــس الوق ــذ بنف ويؤخ

ويعطــى بجرعــة:

ــنوات أو  ــر6 س ــال بعم ــن و األطف  للبالغ

ــا. ــغ مــرة يوميً أكــر: 10 مل

ــرة  ــغ م ــنوات: 5 م ــر 5-2 س ــال بعم األطف

ــا. يوميً

ــال  ــد األطف ــتخدامه عن ــدم اس ــل ع ويفض

ــنتن، إذ إن  ــن س ــم ع ــل أعاره ــن تق الذي

ــد. ــدد بع ــتخدامه مل يح ــان اس أم

مالحظات
ــة،  ــار الجانبي ــل اآلث ــدواء قلي يعتــر هــذا ال

ــؤدي  ــد ي ــه ق ــاس، لكن ــو ال يســبب النع فه

ــعور  ــداع أو الش ــب أو الص ــعور بالتع للش

بعــدم وضــوح الرؤيــة، كــا ميكــن أن 

يحــدث احتبــاس البــول أو جفــاف الفــم أو 

ــة. ــات الهضمي ــض االضطراب بع

ــه ال  ــان، إال أن ــع بأم ــد الرض ــتخدم عن يس

ــتخدامه  ــول اس ــة ح ــات كافي ــد دراس توج

عنــد  يســتخدم  لذلــك  الحمــل،  أثنــاء 

الــرورة فقــط.

القصــور  حالــة  يف  الجرعــة  تخفــف 

ــدل  ــاد و املعت ــور الح ــي القص ــوي، فف الكل

يعطــى نصــف الجرعــة، ويف القصــور 

الشــديد يعطــى ربــع الجرعــة.

يحتــوي  خــاص  منتــج  تطويــر  تــم 

لوراتاديــن  مــع  بســودوإيفيدرين 

)كالريتــن-D أو كالرينــاز( لعــالج حــاالت 

االحتقــان، مــا يجعلــه مفيــًدا لنــزالت الــرد، 

ــن  ــد م ــل املزي ــة تحم ــذه اإلضاف ــن ه ولك

ــق  ــة كاألرق والقل ــة املحتمل ــار الجانبي اآلث

ــة الناتجــة مــن مضــاد االحتقــان. والعصبي

ما الذي تعرفه عن دواء

لوراتادين؟

إن مرض األمعاء الهيوجة هو حالة شائعة جًدا بين الناس، ويعرف عادة بتشنج القولون، ألن تشنج جدران 
القولون هو المسؤول األول عن العوارض، كما يسمى بالقولون العصبي ألنه عبارة عن انعكاس للحالة 

للشخص على وظيفة الجهاز الهضمي.النفسية 

تشنج الكـــولون
مـــرض شـــائع تســـببه الحالـــة النفســـية

)متالزمة
الهيوجة(  األمعاء 

كيف يمكن الوقاية من حدوث نوب تشنج الكولون؟
تخفيــف التوتــر عــن طريــق تجنــب األمــور املزعجــة واللجــوء إىل • 

االســرتخاء.

تجنــب األطعمــة الدهنيــة واإلكثــار مــن األطعمــة النباتيــة كالفواكــه • 

والخــراوات والحبــوب الكاملــة.

اإلكثار من األطعمة الغنية باأللياف.• 

ــن •  ــل ع ــة ال تق ــاء، وبكمي ــة امل ــوائل وخاص ــن رشب الس ــار م اإلكث

ــا. ــواب يوميً ــة أك مثاني

تجنــب األطعمــة التــي يالحــظ املريــض أنهــا تزيــد األعــراض ســوًءا • 

. يه لد

تنــاول وجبــات الطعــام بانتظــام، وميكــن اللجــوء لتصغــري • 

حجــم الوجبــة وزيــادة عــدد الوجبــات عنــد الشــعور بالنفخــة، أو 

ــاك. ــدوث اإلمس ــد ح ــات عن ــالث وجب ــى ث ــار ع االقتص

ــا •  ــاعة، إذ إنه ــف س ــدة نص ــيش مل ــا كامل ــة يوميً ــة الرياض مارس

ــل  ــى العم ــاعدها ع ــام، وتس ــص بانتظ ــى التقل ــاء ع ــز األمع تحف

ــف  ــاك وتخف ــل اإلمس ــة أن تزي ــن للرياض ــة، وميك ــورة طبيعي بص

ــن  ــص م ــى التخل ــاعد ع ــا تس ــة إىل أنه ــهال، إضاف ــوارض اإلس ع

ــر. ــعور بالتوت ــض الش ــاب وتخف االكتئ
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أتـاح موقـع التواصل االجتاعـي “فيس بـوك” إمكانية 

ترجمـة ُمشـاركات املسـتخدمن تلقائيًـا إىل لغتـن أو 

أكـرث، وإمكانيـة تعديل تلـك الرتجات بحريـة فيا إذا 

ذلك. اختـاروا 

وذكـرت رشكة فيسـبوك عر موقعها الرسـمي، السـبت 

رؤيـة  اآلخريـن  للمسـتخدمن  ميكـن  أنـه  متـوز،   2

املشـاركات املنشـورة باللغـة التـي تاُلمئهـم أكـرث، بناًء 

عـى تفضيـالت وإعـدادات اللغـة الخاصـة بهـم التـي 

اختاروهـا وبناًء عـى موقعهـم الجغـرايف واللغة التي 

يكتبـون بهـا يف معظـم األحيان.

%50 مـن املشـرتكن يتحدثـون  الرشكـة أوضحـت أن 

ال  النـاس  ومعظـم  اإلنجليزيـة،  غـري  أخـرى  بلغـة 

يتكلمـون لغـات بعضهـم البعـض، لذلـك قـررت إزالة 

التواصـل. لزيـادة  كحاجـز  اللغـة 

وأشـارت إىل أن خمسـة آالف مـن مسـتخدمي “فيـس 

لكتابـة  الجديـدة  األداة  باسـتخدام  بـدأوا  بـوك” 

متوسـط  بشـكل  باسـتخدامها  وسـيبدأ  املنشـورات، 

يـوم. كل  يف  مـرة  آالف  عـرشة  حـوايل 

باسـتخدام  الرتجمـة  بإنتـاج  بـوك”  “فيـس  وتقـوم 

تقنيـات الـذكاء الصنعـي، واعتمدت سـابًقا عـى خدمة 

التابعـة لرشكـة مايكروسـوفت بينـج  اآلليـة  الرتجمـة 

الرتجـات  هـذه  إنشـاء  ويتـم   .)Microsoft Bing(

اآلليـة عـن طريـق منـاذج تعلـم اآللـة.

طـرح  مـن  أسـبوعن  بعـد  الجديـدة  امليـزة  وتـأيت 

للمسـتخدمن  تتيـح   ،”Photos  360“ لــ  الرشكـة 

تحميـل الصـور البانوراميـة وتحويلهـا لصـور ثالثيـة 

األبعـاد، ميكـن لألصدقـاء التحكـم بهـا والنظـر إليهـا 

مـن عـدة زوايـا، ومشـاركتها عـر أجهـزة “أندرويد” 

الويـب. ومواقـع  و”آيفـون” 

وكان نائـب رئيـس رشكـة “فيـس بـوك” يف أوروبـا 

والـرشق األوسـط وإفريقيـا، نيكـوال ميندلسـون، قـال 

سـنوات  خمـس  بعـد  سـيتحول  املوقـع  محتـوى  إن 

الفيديـو. عـى  كيل  بشـكل  مقتـرًصا  ليكـون 

منوعات

ــبه  ــم يش ــن نحبه ــا مم “تخلصن

تحولنــا إىل يبــاس يقودنــا إىل 

ــا إىل  ــر تحوله ــي ننتظ ــا الت قوتن

كراهيــة بهيجــة”، عبارة مقتبســة 

ــة”،  ــح الكراهي ــة “مدي ــن رواي م

معنــى  مــن  شــيًئا  وتلّخــص 

اســمها.

خالــد  روايــات  ثالــث  وهــي 

األوىل  للمــرة  نُــرشت  خليفــة، 

إميســا  دار  عــن   2006 عــام 

ترشــيحها  وتــم  بــروت،  يف 

يف القامئــة القصــرة للجائــزة 

العامليــة للروايــة العربيــة "بوكــر" 

عــام 2008، كــا اختارهــا موقــع 

قامئــة “ميــوزي” مــن ضمــن 

أفضــل مئــة روايــة عــر التاريــخ، 

لغــات  مثــاين  إىل  وترجمــت 

أجنبيــة.

ــة،  ــة يف 421 صفح ــع الرواي تق

طبعــة دار اآلداب، مــن القطــع 

أحداثهــا  وتجــري  املتوســط، 

يف مثانينيــات القــرن املــايض، 

عائــالت  إحــدى  يف  وتحديــًدا 

مدينــة حلــب، تعالــج الروايــة 

الســيايس  القمــع  قضايــا 

ــرصاع  ــن ال ــيك ع ــي، وتح والدين

ــلمني  ــوان املس ــة اإلخ ــني جاع ب

الكراهيــة  وشــيوع  والســلطة، 

بــني النــاس يف تلــك الحقبــة 

التاريخيــة.

ــى  ــات ع ــني الصفح ــنغوص ب س

الراويــة، وهــي شــابة  لســان 

تــروي قصتهــا منــذ صغرهــا 

ــّن  ــا وعامله ــني خالته ــا ب وحياته

دخولهــا  وحتــى  النســايئ، 

ــجن  ــا الس ــن بعده ــة وم الجامع

بســبب نشــاطاتها السياســية، 

نقــرأ ذلــك كلــه مــع مزيــج 

ومشــاعرها  مشــاهداتها  مــن 

ــرة  ــالل ف ــك خ ــرتها تل يف مس

والكراهيــة  حرجــة،  تاريخيــة 

ــاء  ــاه "أبن ــا تج ــأل قلبه ــي مت الت

الطوائــف األخــرى" مــع كل العنف 

ــا  ــون دخوله ــا، ليك ــدم حوله وال

تحــول  نقطــة  الســجن  عــامل 

ــخصيتها  ــر ش ــية يف تطوي أساس

للكراهيــة. و"كراهيتهــا" 

ــور  ــول والتط ــذا التح ــل ه ويتمث

يف اقتبــاِس مــن الرواية “الســجن 

ــاً، يف  ــك حي ــني بقائ ــك قوان يعلم

ــة،  ــدام الرؤي ــوزن وانع ــة ال خف

ــة،  ــة مختلف ــاة قيم ــح للحي يصب

ــم  ــذوق طع ــن ت ــا إال م ال يعرفه

ــة إىل  ــر بحري ــن النظ ــه م حرمان

لالحتــاء  والركــض  الشــمس 

ــت، كل  ــر مباغ ــن مط ــدار م بج

الخــارج  يف  التافهــة  العــادات 

ــرشب  ــدة، ك ــاٍن جدي ــب مع تكتس

فنجــان قهــوة بكســل وتــراخٍ 

ــة”. ــمس حارق ــعة ش ــت أش تح

تميـم عبيـد - عنب بلدي 

ــات  ــدم خدم ــع يق ــو موق "Mega" ه

ــع  ــٌة ملوق ــو خليف ــات وه ــن امللف تخزي

ــخ 19  ــق بتاري "Mega Upload"، أطل

ــة  ــّدم خدم ــاين 2013، ويق ــون الث كان

مجانًــا،  غيغابايــت   50 بـــ  ســحابية 

الحاجــة  عنــد  زيادتهــا  وبإمكانــك 

ــدة. ــة زهي ــل تكلف مقاب

ــى  ــا ع ــا أيًض ــر "Mega" خدماته توفّ

ــى  ــل ع ــي تعم ــة الت ــزة املحمول األجه

وأجهــزة  وآيفــون  أندرويــد  أنظمــة 

أيًضــا  وتعمــل  للموبايــل،  وينــدوز 

عــى جميــع أنظمــة التشــغيل الخاصــة 

باألجهــزة املكتبيــة واملحمولــة.

التشــفري  نظــام  تســتخدم  الرشكــة 

end-to-( الثنــايئ للمرســل واملســتقبل

end data )encryption، مــا يرفــع من 

ســوية األمــان يف تبــادل امللفــات عــى 

ــس  ــة التجس ــب عملي ــت ويصع اإلنرتن

ــا. عليه

 MEGA مزايا خدمة
50 غيغـا مجانًـا لـكل  • تقـدم الخدمـة 

جديـد مسـتخدم 

املجلـدات  مشـاركة  إمكانيـة  تتيـح   •

اآلخريـن مـع  وامللفـات 

• تدعـم كل امتدادات امللفات للتحميل 

• إمكانية اسـرتجاع امللفات املحذوفة 

املشـرتكن  األصدقـاء  مـع  املراسـة   •

مـة لخد با

• تتيـح املزامنـة مـع أجهـزة املوبايل عن 

تطبيقاتها طريـق 

• إمكانيـة التوقيف املؤقت للتحميل 

عـر  التحميـل  رسعـة  يف  التحكـم   •

ملتصفـح ا

• مشـاركة امللفـات واملجلـدات بخيـارات 

ة د متعد

• التشـفري الثنايئ للمرسل واملستقبل

العربيـة  باللغـة  متوفـرة  أنهـا  كـا   •

كامـل. بشـكل 

توفـر الخدمـة باقـات بأسـعاٍر مقبولـة 

نسـبيًا، وتنافـس الخدمـات األخـرى كــ 

"غوغـل درايـف".

الباقة المجانية
• 50 غيغا مسـاحة تخزينية مجانية.

• 10 غيغـا حـّد تبادل بيانـات، تجدد كل 

نصف سـاعة.

Pro I باقة
يـورو   99.99 أو  شـهريًا  يـورو   9.9  •

. سـنويًا

• 500 غيغابايت مسـاحة تخزينية

تجـدد  بيانـات  تبـادل  تريابايـت   1  •

يًا شـهر

Pro II باقة
 199.99 أو  شـهريًا  يـورو   19.99  •

سـنويًا يـورو 

• 2 تريابايت مسـاحة تخزينية

تجـدد  بيانـات  تبـادل  تريابايـت   4  •

يًا شـهر

Pro III باقة
 299.99 أو  شـهريًا  يـورو   29.99  •

سـنويًا يـورو 

• 4 تريابايت مسـاحة تخزينية

تجـدد  بيانـات  تبـادل  تريابايـت   8  •

يًا شـهر

Mega الحصول على خدمة
للتسـجيل بالخدمـة عليك إنشـاء حسـاب 

https://mega. الرسـمي:  املوقـع  عى 

nz

ليتـم إرسـال رسـالة لريـدك اإللكرتوين 

افتـح  حسـابك،  تفعيـل  رابـط  فيهـا 

الرابـط وقم بتسـجيل الدخـول ألول مرة.

تسـتطيع رفـع مجلـد كامـل مبـا يحتويه 

أو  واحـد  ملـف  رفـع  أو  ملفـات،  مـن 

ملفاتـك. لتنظيـم  مجلـد  إنشـاء 

اضغـط  املوقـع  عـى  امللـف  رفـع  بعـد 

عليـه بـزر الفـأرة اليمـن لتحصـل عى 

التاليـة: امللـف  خيـارات 

أو  امللـف  تحميـل  تسـتطيع  تحميـل:   -

مضغـوط  كملـف  أو  هـو  كـا  املجلـد 

.ZIP بالحقـة 

زمـالء  أو  األصدقـاء  اخـرت  املشـاركة:   -

امللـف  مشـاركة  تريـد  الذيـن  العمـل 

صالحياتهـم  تحديـد  وتسـتطيع  معهـم، 

سـواء التحكـم الكامـل أو القـراءة فقـط 

أو الكتابـة والقـراءة )يشـرتط أن يكـون 

هـذه  يف  حسـابات  أصدقائـك  لـدى 

دعـوات  إرسـال  سـيتم  وإال  الخدمـة، 

اإللكـرتوين(. بريدهـم  لالنضـام عـى 

بإمكانـك  رابـط:  عـى  الحصـول   -

لتحميـل  مبـارش  رابـط  عـى  الحصـول 

امللـف الـذي تريـده، ويكـون عى شـكل 

رابط قصـري يتطلّـب كلمـة رس لتحميله، 

وهـي "مفتـاح الرابط" كـا يف الصورة:

 

وإرسـاله  املفتـاح  هـذا  نسـخ  ميكنـك 

لصديقـك أو زميلـك يف العمـل، لزيـادة 

امللفـات،  نقـل  يف  األمـان  مسـتوى 

مـع  الرابـط  أخـذ  أيًضـا  وتسـتطيع 

مفتاحـه بحيـث اليحتـاج سـوى عمليـة 

واحـدة. نسـخ 

قـد يظهـر تنبيه يخـرك بعـدم اإلفصاح 

عـن املفاتيح لقنـوات غري آمنـة، ويخرك 

املحميـة  املـواد  مشـاركة  بعـدم  أيًضـا 

بحقـوق النـرش والتأليـف.

كتاب

رواية مديح 
الكراهية 

لـ خالد خليفة

تعد شركة Mega أسرع موقع تخزين سحابي انتشاًرا، حيث وثقت أكثر من مئة ألف عملية تسجيل 
بعد ساعة من إطالق الخدمة في 2013، كما قال كيم دوتكوم، مؤسس الموقع في تغريدة له، 

وأضاف أنه كان يتلقى آالًفا من عمليات التسجيل في الوقت الذي كانت تكتب فيه التغريدة.

50 غيغا مجانية..

"Mega" التخزين السحابي من

“فيس بوك” تتيح ترجمة المشاركات إلى أكثر من لغة

تـم إغـالق موقـع "Mega upload" لصاحبـه األملـاين كيـم دوتكـون 

بتاريـخ 19 كانـون الثـاين 2012، مـن قبـل وزارة العـدل األمريكيـة 

النتهاكـه حقـوق امللكيـة الفكرية، وهذا مـا قد يفرس اهتـام دوتكوم 

."Mega" البالـغ بحقـوق امللكيـة الفكريـة يف موقـع

http://www.enabbaladi.net/archives/89053
http://www.enabbaladi.net/archives/89150
http://www.enabbaladi.net/archives/89053
http://www.enabbaladi.net/archives/89150
http://www.enabbaladi.net/archives/89150
http://www.enabbaladi.net/archives/89036
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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
الشقيق األصغر لحافظ األسد. 1

إىل . 2 بـه  - مايتقـرب  كان سـاخًنا وبـرد 

له آل ا

االسـم الثـاين لداعية سـعودي مقرب من . 3

فصائل اسـالمية يف سوريا

أحرف متشابهة - عتمة. 4

أفعتان - رشاب كحويل مقطر. 5

ثلثا جهة - اهتزاز. 6

أحرف متشـابهة - اسـم علـم مبعنى علو . 7

القدر والشـأن )معكوسة(

مجموعات كبرية من النجوم. 8

زهور - والد - ثالث الحروف اإلنكليزية. 9

ملكة آشورية حكمت يف 800 ق.م. 10

عمودي
معـارض سـوري و مرشـح يف الحقيبة . 1

الوزاريـة لنظام األسـد

قرأِت القرآن بتأنق وتجويد - نجم. 2

إعادة ضبك الكمبيوتر - عكس مدين. 3

حرف جر يدل عى االنتهاء - مستطيع. 4

َوِرع - نعرّي بالزمن. 5

بعث - والدة. 6

حليب رائب - متشابهان - ثلثا أيب. 7

موِشك -  فائدة )معكوسة(. 8

رضس - قلم. 9

أكر كواكب املجموعة . 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرية 3×3، و81 مربع صغري 9×9.

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

حلول العدد السابق
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تسالي

القـدم، قـراًرا مبنـع  السـوري لكـرة  االتحـاد  أصـدر 

دخـول الصحفـي السـوري، مـازن الهنـدي، أي ملعب 

كـرة قـدم لحضـور أي نشـاط يـرشف عليـه االتحاد.

منـع  حزيـران،   30 الخميـس  االتحـاد،  قـرر  كـا 

الصحفـي مـن إجـراء أي مقابلـة مـع أي فـرد مـن 

املسـؤولية  طائلـة  تحـت  العـب  أو  فنـي  أو  كادر  أي 

الرياضيـة.

االتحـاد أرجـع سـبب املنـع لقيـام الصحفـي باتهـام 

املكتـب التنفيذي ببيع مبـاراة منتخب سـوريا وكوريا 

الجنوبية، ضمـن تصفيات كأس العـامل املقرر إقامتها 

يف لبنـان أيلـول املقبـل، مقابـل تحديـد موعـد إقامة 

املبـاراة مبـا يناسـب املنتخـب الكـوري، دون تقديـم 

. ليل د

يف  صفحتـه  عـر  قـال  الهنـدي،  مـازن  الصحفـي 

حـدد  “االتحـاد  إن  حزيـران،   19 يف  بـوك”  “فيـس 

صحفي يفجــــــــر قضّية
بيع اتحاد كــــــــــرة القدم مباراة كوريا.. 

واألخير يعاقــــــــبه
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بهـاء زيادة - عنب بلدي

ويعتـر الخروج مـن البطولة صدمـة حقيقية لـ 150 

ألـف بلجيـيك عـروا الحـدود البلجيكيـة الفرنسـية 

لحضـور مبـاراة بالدهـم التـي اعترها هـازارد، قائد 

املنتخـب، أنهـا عـى أرضهـم، حيـث تبعد مدينـة ليل 

الفرنسـية التـي أقيمـت فيهـا املبـاراة 17 كيلـو مرًا 

فقـط عـن الحـدود البلجيكية.

خيبـة األمل هـذه أطاحـت باملـدرب فيلموتـس، الذي 

اعترتـه الصحـف املحلية السـبب يف إقصـاء بلجيكا 

مـن البطولـة، ووصفتهـا صحيفـة "هيـت التسـتي 

نيـوز" أنهـا "هزميـة مخجلـة يف ظل توفـر كل هذه 

املواهـب، وال ميكن للمدرب أن يسـتمر مـع املنتخب".

مـن جانبـه رصح املدرب، الذي شـكك بعـض الالعبني 

عطلـة  يف  سـيخرج  أنـه  البطولـة،  خـالل  بقدراتـه 

التفكـر يف خطوتـه  إىل بعـض  قصـرة، ويحتـاج 

تفاهـم  مشـكلة  هنـاك  أن  اعـرف  كـا  املقبلـة، 

وتواصـل بينـه وبـني الالعبـني، ظهـرت بعد تسـجيل 

هـدف التقـدم عـى ويلـز يف الدقيقـة 13، حيـث مل 

يسـتجب الالعبـون لطلباتـه بالتقـدم ومتابعـة غلـة 

األهـداف، وأضـاف "لسـت سـاحًرا".

منتخـب  تشـكيلة  أن  البلجيكيـة  الجاهـر  وتعتـر 

تعـول  وكانـت  التاريـخ،  يف  األفضـل  هـي  بالدهـم 

تأهلت ويلز إلى المربع 
الذهبي في كأس أمم 

أوروبا بعد إقصائها 
المصنف األول عالمًيا 

بلجيكا، بعد مباراة 
تاريخية أثبت فيها رفاق 

كاريث بيل أنهم قادرون 
على متابعة المشوار 

في اليورو.

http://www.enabbaladi.net/archives/88787
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صحفي يفجــــــــر قضّية
بيع اتحاد كــــــــــرة القدم مباراة كوريا.. 

واألخير يعاقــــــــبه

رياضة

املرحلـة  ضمـن  الجنوبيـة  وكوريـا  سـوريا  مبـاراة 

األخـرة مـن التصفيـات اآلسـيوية املؤهلـة إىل كأس 

العـامل، يف بـروت عـى ملعـب املدينـة الرياضية يف 

الرابعـة عـرصًا بالتوقيـت املحيل، أمـا بقيـة املباريات 

فلـم يحددهـا”.

واعتـر الهنـدي أن توقيت املبـاراة مناسـب للكوريني 

تسـويقًيا، لكنه غر مناسـبة للمنتخب السـوري، ألن 

“اللعـب عند الرابعـة عرصًا متعـٌب مع درجـة الحرارة 

املتوقعـة والرطوبـة العاليـة التي تشـتهر بهـا مدينة 

بـروت، كـا حصـل يف مبـاراة اليابـان يف الـدور 

السـابق مـن التصفيات”.

وأملـح إىل أن االتحـاد اتفـق مـع الجانب الكـوري بلعب 

املبـاراة يف وقـت يناسـبه مقابـل مبلـغ مـن املـال، 

متسـائاًل “ليش تحـدد موعد مبـاراة واحـدة فقط وتم 

تأجيـل تحديد موعـد املباريات التالية ملنتخب سـوريا”.

وأوضـح الهنـدي أن هنـاك “مـن يسـتفيد ويكسـب 

الكثـر مـن األمـوال الحـرام عـى حسـاب منتخـب 

السـوري”. الشـعب  سـوريا وحلـم 

الصحفـي وجـه سـؤااًل للمعنيني “ما هـي تكلفة لعب 

مباريات منتخب سـوريا يف لبنان، ومـن هم األطراف 

املسـتفيدون مـن هـذه الصفقة، وكيف يتـم طبخ هذه 

العمليـة؟ ليتـم إدخـال الكثر مـن األمـوال إىل جيوب 

بعـض املنتفعـني واملسـتفيدين عـى حسـاب منتخب 

سوريا”.

ويخـوض منتخـب سـوريا التصفيـات النهائية لكأس 

العـامل يف املجموعة األوىل إىل جانـب “إيران وكوريا 

الجنوبيـة وقطـر والصـني وأوزبكسـتان”، يف ظـل 

السـومة،  الخطيـب، وعمـر  فـراس  غيـاب نجومـه، 

وجهـاد الحسـني، الذيـن رفضـوا اللعـب مـع املنتخب 

سياسـية. ملواقف 

مفاجآت تاريخية
في اليورو..

آيسلندا وويلز
تقصيان إنكلترا وبلجيكا

منتخب سوريا لكرة القدم في معكسره الداخلي بدمشق )كورة(

الكثـر مـن اآلمال عـى التتويـج يف يـورو 2016، 

الالعبـني  أفضـل  مـن  عـدًدا  بلجيـكا  تضـم  حيـث 

يف العـامل مثـل إيـدن هـازارد، وكيفـن دي بروين، 

والحـارس  فيالينـي،  ومـروان  مرتنـز،  ودريـس 

تيبـو. املوهـوب 

كريسـتيانو في مواجهة بيل 
بقيـادة  الويلـزي  املنتخـب  ينتقـل  التأهـل  وبهـذا 

بيـل ملواجهـة "برازيل أوروبـا" بقيادة كريسـتيانو 

كـرة  جمهـور  يعترهـا  مواجهـة  يف  رونالـدو، 

القـدم أنهـا سـتثبت قيمـة مهاجـم ريـال مدريـد، 

هـذه  يف  مميـز  بـيء  يـأت  مل  الـذي  رونالـدو، 

التأهـل  لهـديف  اآلن، رغـم تسـجيله  إىل  البطولـة 

ولكـن  األول،  الـدور  يف  النمسـا  منتخـب  أمـام 

سـبقها إهـدار فـرص محققـة أمـام آيسـلندا يف 

املبـاراة االفتتاحيـة باإلضافـة إلهـداره ركلـة جزاء 

النمسـا. مبـاراة  يف 

بصعوبـة  بالتأهـل  نجـح  الرتغـال  منتخـب  وكان 

أمـام املنتخـب البولنـدي بـركالت الرجيـح، بعـد أن 

انتهـت املبـاراة بوقتيها األصيل واإلضـايف بالتعادل 

هـدف لهدف، بـرز فيها الالعـب األصغـر يف اليورو 

ريناتـو سانشـيز صاحـب هـدف التعـادل للرتغال.

القيمـة  اليـورو  أظهـرت  فقـد  العكـس،  عـى 

الحقيقيـة للنجم الويلـزي غاريث بيـل "املظلوم يف 

ريـال مدريـد"، والـذي نجـح يف تغير وجهـة نظر 

البطولـة. أنصفتـه  بعدمـا  الكثريـن 

أهـداف يف  ثالثـة  الويلـزي  النجـم  أحـرز  فقـد 

ثـالث مباريـات، وحصـل عـى لقـب رجـل املبـاراة 

أربـع مـرات مـن أصـل خمـس، وهـو رقـم قيايس 

للنجـم  الكبـرة  القيمـة  عـى  يؤكـد  بالبطولـة 

الويلـزي الـذي رد بقوة عـى كافة االنتقـادات التي 

لريـال مدريـد. انتقالـه  منـذ  قدراتـه  شـككت يف 

إىل  مدريـد  ريـال  إدارة  دفـع  بيـل  غاريـث  تألـق 

اإلرساع مبفاوضتـه بعقـد جديـد مـن أجـل الحفاظ 

عـى وجوده مـع النـادي امللـيك حتى عـام 2021. 

جزيرة آيسـلندا تقهـر المملكة المتحدة 
مل تكـن ويلـز صاحبـة املفاجـأة التاريخيـة األوىل 

يف التأهـل، بـل سـبقتها آيسـلندا، التي جـاءت من 

بعيـد لتقـيص املنتخب اإلنكليزي وتسـعى إلسـقاط 

مبسـاندة  املقبـل،  الـدور  يف  األرض  صاحبـة 

جاهريـة آيسـلندية ملفتـة تدعـم فريـق البـالد.

فقـد حطّـم طمـوح املنتخب اآليسـلندي األسـطورة 

اإلنكليزيـة العقيمـة يف يـورو  2016، مـا أدى إىل 

اسـتقالة املـدرب اإلنكليـزي روي هودجسـون بعـد 

تاريخية. هزميـة 

وتـداول رواد مواقـع التواصـل االجتاعـي الهزمية 

مبنشـورات سـاخرة من غطرسـة الالعبني اإلنكليز، 

االتحـاد  مـن  بريطانيـا  خـروج  عـى  معقبـني 

األورويب وبطولـة أوروبـا خـالل أسـبوع واحـد.

كـا أشـارت ردود الجاهـر الرياضيـة إىل تواضع 

إمكانيـات املنتخـب اآليسـلندي أمام نظـره املدجج 

بالنجـوم، حيـث يلعـب معظـم العبـي آيسـلندا يف 

العبـي  غالبيـة  يلعـب  بينـا  اآليسـلندي  الـدوري 

املنتخـب اإلنكليـزي يف أفضـل الفرق عى مسـتوى 

  . مل لعا ا

ولكـن من هي آيسـلندا صاحبـة اإلنجاز التاريخي؟
يحتـل املنتخـب اآليسـلندي املركز 34 بـني منتخبات 

كـرة القـدم حـول العـامل، ورغـم تصنيفـه املتأخـر 

فقـد قدم مسـتويات مقنعة يف يـورو 2016 وتأهل 

النهـايئ  مثـن  دور  إىل  تاريخـه  يف  األوىل  للمـرة 

ملواجـه فرنسـا صاحبـة الضيافة.

يبلـغ تعـداد آيسـلندا، الجزيـرة الصغـرة، 330 ألف 

نسـمة، وتشـر التقاريـر أن نحـو %8 مـن سـكان 

آيسـلندا سـافروا إىل فرنسـا لدعـم املنتخـب أمـام 

بعـد  مذهـل  بشـكل  النسـبة  زادت  وقـد  إنكلـرا، 

الثانيـة. دور  إىل  التأهـل 

تشـجيع  طريقـة  اآليسـلندية  الجاهـر  وتظهـر 

جديدة خـالل اليـورو، إذ تبـدأ بقرع الطبـول مرتني 

ثـم يصفـق الجمهور ملـرة واحـدة ويتتابـع ذلك مع 

وقفـات قصـرة تتخللهـا صيحـات الجمهور.

أسـنان،  طبيـب  يعمـل  آليسـلندا  الفنـي  املديـر 

املنتخـب. تدريـب  يف  سـويدي  مـدرب  ويسـانده 

هـذه املفاجـآت يف عامل كـرة القدم التي نشـاهدها 

أمريـكا  كوبـا  يف  شـاهدناها  أن  بعـد  اليـورو  يف 

100 عندمـا تحطمـت صخـرة التانغو أمـام منتخب 

تشـييل يف املبـاراة النهائيـة، تؤكـد أن كـرة القـدم 

بقـدر  بالنجـوم  وال  باألسـاء  تعـرف  ال  الحديثـة 

مـا تعتمـد عـى عطائهـا وقوتهـا وروحهـا داخـل 

أرضيـة امليدان، إذ مل تسـعف وايـن روين وأصدقاءه 

شـعبيتهم الكبرة وتاريخهـم الكروي أمـام اجتهاد 

آيسـلندا. وطموح 

كـا مل يسـاعد املركـز األول عـى مسـتوى العـامل 

وحجـز  األهـداف  تسـجيل  يف  البلجيـيك  املنتخـب 

ويلـز  أمـام  الثانيـة،  دور  إىل  التأهـل  تذكـرة 

املجتهـدة، فالكـرة ال تعطـي إال من يعطيهـا، وباتت 

معنـًى  يوجـد  وال  والضعيـف،  بالقـوي  تعـرف  ال 

للمنتخبـات. الفنـي  للتصنيـف  حقيقـي 

ضمـن حـدود املسـتطيل األخـرض تسـقط األلقـاب 

واألسـاء، هـذا مـا أكدتـه النتائـج األوروبية.
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عنــب بلدي - خاص 

ــرة  ــوريا" للم ــة س ــة "مالئك ــت لوح عرض

يف  الرياضيــة  الصالــة  داخــل  األوىل، 

ــس  ــل، الخمي ــة بروكس ــة البلجيكي العاصم

ــا  ــاًل فنيً ــة عم ــر اللوح ــران، وتعت 30 حزي

ضخــًا يجّســد الصمــت العاملــي تجــاه 

ــن  ــا، والذي ــن عليه ــب القامئ ــوريا، بحس س

مل ينجحــوا يف عرضهــا منــذ انتهــاء العمــل 

ــام 2014.  ــة ع ــا نهاي به

 21 22 مــرتًا وعــرض  اللوحــة بطــول 

فنانــون  رســمها  يف  وشــارك  مــرتًا، 

ســوريون مــن ضمنهــم: حســام الســعدي 

ــققي  ــل الش ــد الجلي ــوم وعب ــام عل وحس

ــى  ــا ع ــك احتجاًج ــيل، وذل ــد الضل وأحم

ــوريا. ــال يف س ــل األطف قت

ــابه  ــر حس ــة ع ــف اللوح ــعدي وص الس

بأنهــا  بــوك"  "فيــس  يف  الشــخي 

شــهداء  مــن  مســتوحى  فنــي  "عمــل 

ــوريا  ــتقبل س ــن مس ــال، وم ــوريا األطف س

ســنوات  طــوال  توقــف  دون  النــازف 

ــريًا  ــوم"، مش ــى الي ــس وحت ــورة الخم الث

توجيههــا  أرادوا  التــي  الرســالة  أن  إىل 

"أنقــذوا  اإلنســانية جمعــاء، هــي:  إىل 

ســوريا". مســتقبل 

ويصــور العمــل الفنــي طفلــة ســورية 

تحمــل ســاعة بــدون عقــارب، للداللــة عــى 

توقــف الزمــن يف ســوريا، وتحمــل جناحــا 

مــالٍك مكبّــالن بخريطــة العــامل، يف إشــارة 

ــري يف  ــا يج ــاه م ــامل تج ــت الع إىل صم

ــوريا. س

وحــول الصعوبــات التــي منعــت مــن 

قــال  انتهائهــا،  اللوحــة عقــب  عــرض 

ــارك يف  ــذي ش ــوم، ال ــام عل ــان حس الفن

ــان  ــد إمي ــدي "ال يوج ــب بل ــمها، لعن رس

ــات  ــا جه ــد خذلتن ــورية فق ــة الس بالقضي

عــدة ســورية أو دوليــة".

العمــل  "ضخامــة  أن  علــوم  وأضــاف 

ــاهموا يف  ــن يك ال يس ــة الكثريي ــت حج كان

عرضهــا"، موضًحــا "اســتغرق العمــل عــى 

اللوحــة مــن الفنانــن قرابــة ســتة أشــهر".

ــى  ــنتن ع ــن س ــرث م ــرور أك ــم م ورغ

ــة  ــرض اللوح ــوم ع ــر عل ــا، اعت إنجازه

ــاًزا  ــاط، وإنج ــد إحب ــاؤل بع ــة تف بداي

يرســم  أن  متمنيًــا  جزئيًــا،  كان  ولــو 

أحــالم  متثــل  املســتقبل  يف  لوحــات 

عــن  بعيــًدا  الســورين،  وطموحــات 

والحــرب. الحــزن  مشــاهد 

عنب بلدي - خاص 

"للتعبـر عـن تضامنهـم مـع اسـطنبول برؤيـة فنيـة 

مختلفـة وبعيـدة عن السياسـة"، يرسـم أطفال مدرسـة 

"النخبـة" يف منطقـة الفاتـح مبدينة اسـطنبول الركية 

لوحتهـم برعايـة فنانني سـوريني، عى مدار ثالثـة أيام، 

ابتـداًء مـن الجمعـة وحتـى األحد 3 متـوز، عـى خلفية 

التفجـرات األخـرة التـي اسـتهدفت مطار اسـطنبول.

عنـب بلدي تحدثت إىل الفنان حسـام علّـوم، الذي يرعى، 

مـع عـدد مـن أصدقائـه الفنانـني، رسـم اللوحـة تحـت 

تصـور بعنـوان "سـالمتك اسـطنبول"، وقـال إن  إنجـاز 

عمـل فنـي مـن قبـل أطفـال يأخـذ وقًتـا، لذلـك سـعى 

فريـق العمـل لتحضرهـم عـى مـدى اليومـني األولـني 

"إلدخالهـم يف جـو الفكـرة ويك يظهـر العمـل بأبهـى 

صـوره".

 " Color Group" وتـأيت الفكـرة كباكـورة أعـال فريـق

الجديـد الذي أسسـه علّـوم وعدد مـن أصدقائـه، ومنهم 

الفنـان أديـب الحريـري، ويشـارك يف رسـم اللوحـة 15 

طفـاًل، واعتـر علّـوم أنها فكـرة جديـدة للتضامـن بعيًدا 

عـن السياسـة واإلدانـة والتنديـد الكالمي، وإمنـا بالفن.

"نريد تسـجيل موقفنا بشـكل فني بسـيط" أردف الفنان 

السـوري، مشـرًا إىل أن األطفـال "يرسـمون اسـطنبول 

عقلوهـم  يف  يرونهـا  كـا  باأللـوان  يحبونهـا  التـي 

وذاكرتهـم البرصيـة، حتـى تكـون اللوحـة حقيقيـة".

 ومتتـد اللوحـة عـى جزأين بقيـاس مرٍ عرًضـا ومرين 

ينتـرش،  صوتًـا  يكونـوا  ألن  األطفـال  ويسـعى  طـواًل، 

وحدثًـا يصنـع، للتعبـر عـن رأيهـم إزاء بلـد احتضنهـم، 

وفـق علّـوم، وللتنديد بالتفجـرات التي اسـتهدفت مطار 

الطفـل  آخرهـم  قتيـاًل،   45 ضحيتهـا  وراح  اسـطنبول 

الفلسـطيني ريـان رشيـم )4 أعـوام(.

يضـم فريـق "Color Group " فنانـني سـوريني، يعملون 

عـى النشـاطات املدنيـة  واإلبداعيـة يف تركيـا، ويحاول 

الفريـق إيصـال رسـالة إىل العـامل مفادها أن السـوريني 

مبدعـون، وليسـوا الجئـني فقط.

"سالمتك اسطنبول”..
أطفال سوريون 

يتضامنون مع تركيا 

ضجـت وسـائل اإلعـالم األملانية مسـاء الثالثـاء 28 حزيران، بتسـليم الجئ سـوري 

مبلًغـا مالًيـا إىل الرشطـة األملانية، عقب العثور عليـه يف إحدى الخزائن املسـتعملة.

الرشطـة األملانية ذكـرت أن الالجئ السـوري "مهنـد" عرث عى مبلغ مـايل "ضخم" 

يف مدينـة مندن، التابعة لوالية شـال الراين فسـتفاليا، موضحـة أن املبلغ يصل إىل 

150 ألـف يـورو، وقـد كان يف خزانة مالبـس حصل عليهـا مهند من أحـد املترعني 

مقابل. دون 

ووفـق إفـادة الالجـئ فقـد عرث عـى 50 ألف يـورو )مئة ورقـة نقدية مـن فئة 500 

يـورو(، إضافـة إىل دفـر ادخـار برصيد يصـل لقرابـة 100 ألف يورو، ليسـلمها إىل 

مكتـب األجانب.

وتحدثـت الصحـف األملانيـة عن مهنـد )25 عاًما(، وهـو من مواليـد الحولة يف ريف 

حمـص، وقالت إنـه يتعلم حالًيـا اللغة األملانية، وينوي دراسـة املاجسـتر يف أملانيا، 

بعـد أن أنهى دراسـته الجامعية يف سـوريا يف مجال تكنولوجيـا االتصاالت.

وبينـا مازالـت عائلته تعيش يف سـوريا، وصل مهنـد إىل أملانيـا يف مطلع ترشين 

األول املـايض، ثـم انتقل للعيـش يف مدينة مندن، وحصـل مؤخرًا عى حـق اللجوء.

وحـول مكافـأة مهند، أكدت رشطـة املدينة أن الالجئ سـيحصل عى نسـبة %3 من 

قيمـة مـا عرث عليـه من مـال )حـوايل 4500 يـورو(، يف حني نقلـت وكالـة األنباء 

األملانيـة عـن الرشطـة قولها يف وقـت الحق، إنهـا عرثت عـى صاحب املـال، لكنها 

مل تتواصـل معه بعد.

وحصـل مهنـد عـى لقـب "بطـل اليـوم" يف أملانيـا، باعتبـاره تواصـل مـع مكتب 

الهجـرة يف املدينـة، بينـا عـّرت الرشطة عن شـكرها وتقديرها للشـاب السـوري 

ووصفتـه بــ "األمني".

وتكـررت األخبـار يف الصحـف الغربيـة حول إعـادة مبالـغ مالية مفقـودة من قبل 

السـوريني يف مختلـف بالد اللجـوء، وباألخص أملانيـا، وعّر أصحـاب املفقودات عن 

امتنانهم لصـدق وأمانة الالجئني السـوريني.

لكـن هـذه املـرة مل تكـن كسـابقاتها، فاملبلـغ املـايل مل يكـن قليـاًل، وهذا مـا أكدته 

الرشطـة التـي قالـت إن العثور عـى مبالغ ماليـة صغرة وتسـليمها يحـدث عادة، 

لكـن مثل هـذا املبلـغ الكبـر "أمر اسـتثنايئ".

الجئ حمصي يسلم
150 ألف يورو وجدها 

للشرطة األلمانية

أطفال سوريون يرسمون ضمن نشاط "سالمتك اسطنبول" - 2 تموز 2016 )عنب بلدي( 

إلى العلن"مالئكة سوريا"
في بروكسل
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