
ي(
لد

ب ب
عن

(-
 2

01
6 

ب
5 آ

 -
ب 

حل
ي 

 ف
سة

مو
لرا

ة ا
به

 ج
ى

عل
ة 

ض
عار

لم
ن ا

 م
ون

اتل
مق

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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أواخــر  يف  ســيدة  ثريّــا 

تركــان  مــن  الســتينيات، 

الحــرب  أجربتهــا  ســوريا، 

ــل  ــن قب ــة م ــات األمني واملالحق

أن  لعائلتهــا  األســد  عنــارص 

ــن  ــوريا، كمالي ــن س ــرج م تخ

الســورين اآلخريــن، إال أنــه ويف 

حــن ينــزح الســوريون مــن 

ــا إىل  أوطانهــم، فقــد نزحــت ثريّ

مجــدًدا. وطنهــا 

تقــول ثريــا بلغــة عربيــة ســليمة 

ــره كان  ــن عم ــن م "يف العرشي

والــدي عندمــا خــرج مــن تركّيــا، 

ــن  ــلمن املتلزم ــن املس ــو م وه

ــى  ــتلم مصطف ــا اس ــا، عندم دينًي

ومل  الحكــم،  أتاتــورك  كــال 

ــن  ــل القوان ــعه تقّب ــن بوس يك

ــع  ــن خل ــذاك م ــا آن ــي فرضه الت

ــديد  ــع األذان وتش ــاب ومن الحج

ــعائر  ــة الش ــة كاف ــى مارس ع

ــدي  ــع وال ــا دف ــو م ــة، وه الديني

للفــرار بدينــه إىل مدينــة حلــب".

19رياضة
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المجلس المحلي يجدد مطالبته بحماية المدنيين

قوات األسد تستمر بـ"قضم" داريا

عنــب بلدي - داريا 

ــهر  ــذ أش ــد من ــوات األس ــف ق مل تتوق

ــدف  ــنتها به ــام ش ــاوالت اقتح ــن مح ع

ــارصة،  ــا املح ــة داري ــول إىل مدين الدخ

بآليــات  مدعومــة  دمشــق،  غــرب 

وميليشــيات وقصــف جــوي عنيــف 

طــال أحيــاء املدينــة، بينــا ارتفــع 

متوســط عــدد الرباميــل املتفجــرة التــي 

ســقطت عــى املدينــة يف اليــوم الواحــد 

ــن  ــر م ــايض ألك ــبوع امل ــال األس خ

ــرات  ــن ع ــًا ع ــًا، فض ــن برمي ثاث

قذائــف الهــاون وصواريــخ أرض- أرض.

ــة  ــت قــوات األســد اقتحــام املدين وحاول

ــش  ــل "الجي ــبت، 6 آب، إال أن فصائ الس

ــا  ــدم، بين ــن التق ــا م ــر" منعته الح

املدينــة  يف  املحــي  املجلــس  وثــق 

ــى  ــًا ع ــن 35 برمي ــر م ــقوط أك س

ــه. ــوم ذات ــا يف الي أحيائه

ــق يف  ــم التوثي ــو قس ــر، عض ــو عم أب

املكتــب اإلعامــي للمجلــس، تحــدث 

ــًا  ــق 219 برمي ــن توثي ــدي ع ــب بل لعن

ــوع  ــن ن ــاروخ أرض- أرض م و 56 ص

قذيفــة،   1540 إىل  إضافــة  "فيــل"، 

التــي  النابــامل  قنابــل  عــن  فضــًا 

ــبوع  ــال األس ــة خ ــى املدين ــقطت ع س

املــايض، الفتًــا إىل أن النظــام تقــدم 

وســيطر عــى عــدد مــن الكتــل يف 

الجبهــة الغربيــة يف ظــل املحــاوالت 

اليوميــة.

بينــا  املدينــة  يف  شــخصان  وقتــل 

مــن  معظمهــم  آخــرون،  أصيــب 

ــا  ــة للضحاي ــال، كحصيل ــاء واألطف النس

البريــة، وثقهــا املجلــس خــال ســبعة 

أيــام انتهــاًء بالســبت، 6 آب.

ــو  ــا، أب ــدين يف داري ــاع امل ــر الدف مدي

ســليان، تخــوف مــن مجــازر قــد تنفــذ 

ــة  ــتهداف املدين ــر اس ــن إث ــق املدني بح

بشــكل مســتمر، موضًحــا أن الفــرة 

ــا  ــرأة وطفله ــل ام ــهدت مقت ــرة ش األخ

ــر،  ــن العم ــهرًا م ــاوز ش ــذي مل يتج ال

إضافــة إىل إصابــة شــاب وامــرأة إصابة 

خطــرة يف الــرأس، فضــًا عــن عــرات 

ــة. ــطة والخفيف ــات املتوس اإلصاب

ــري  ــا يج ــإن م ــليان ف ــو س ــق أب ووف

يف داريــا "ينــذر مبــا هــو أســوأ"، 

املــدين  الدفــاع  عنــارص  أن  مؤكــًدا 

ــذ  ــتنفار من ــن االس ــة م ــون حال يعيش

أشــهر تحســبًا ألي طــارئ.

ــم  ــه األم ــدد مطالبت ــا يج ــس داري مجل

وفــك  املدنيــن  بحايــة  املتحــدة 

الحصــار.

ــا  ــدر بيانً ــي أص ــة املح ــس املدين مجل

ــور  ــه إىل تده ــار في ــاء، 3 آب، أش األربع

يف  واإلنســانية  األمنيــة  األوضــاع 

املســاعدات  املدينــة، وتأخــر دخــول 

ــن  ــا إىل أن املدني ــا، الفتً ــانية إليه اإلنس

يف داريــا يعانــون مــن حصــار وقصــف 

الحيــاة  مقومــات  وانعــدام  مســتمر 

األساســية منــذ تريــن األول 2012، 

ــيطرة  ــع س ــرًا م ــم مؤخ وزادت معاناته

ــة  ــى األرايض الزراعي ــد ع ــوات األس ق

يف محيــط املدينــة خــال األســابيع 

ــرة. األخ

املتحــدة  األمــم  أن  املجلــس  وذكــر 

صنفــت داريــا ضمــن قامئــة املــدن 

تتلــق  مل  أنهــا  إال  حصــاًرا،  األشــد 

املســاعدات الكافيــة، بــل اقتــرت عــى 

ــن  ــدودة م ــات مح ــت كمي ــحنة ضم ش

األدويــة واللقاحــات مطلــع حزيــران 

ــع  ــرى يف التاس ــحنة أخ ــايض، وش امل

ــة ال  ــواًدا غذائي ــوي م ــران تح ــن حزي م

ــهر  ــن لش ــات املحارصي ــي احتياج تغط

ــدة  ــم املتح ــر األم ــق تقاري ــد، وف واح

ــة أي  ــل املدين ــًدا "مل تدخ ــها، مؤك نفس

مســاعدات إنســانية بعــد ذلــك التاريــخ، 

بتكــرار  املتكــررة  الوعــود  رغــم 

املســاعدات وزيــادة كمياتهــا".

وعقــب شــحنتي املســاعدات، كثفــت 

قــوات األســد قصفهــا املدينــة بالرباميــل 

ــن  ــا ضم ــت يف تقدمه ــرة، وتابع املتفج

األرايض الزراعيــة يف محيــط داريــا، 

ــزام  ــوري االلت ــام الس ــم النظ ــم زع رغ

العدائيــة"  باتفــاق "وقــف األعــال 

"هــدٍن  عــن  املتكــررة  وإعاناتــه 

ــس. ــان املجل ــا لبي ــة"، وفًق وهمي

النظــام األخــرة حرمــت  مارســات 

ــم  ــدر غذائه ــن مص ــة م ــايل املدين أه

ــار  ــم آب ــن معظ ــم م ــر، وحرمته األخ

مــا  لاســتخدام،  الصالحــة  امليــاه 

ــزاء  ــو األج ــزوح نح ــم إىل الن اضطره

ــذي  ــر ال ــة، "األم ــن املدين ــة م الداخلي

زاد مــن الخطــر عــى ســامتهم، نتيجــة 

ــة". ــاحات ضيق ــف يف مس ــز القص ترك

األمــم  املحــي  املجلــس  وطالــب 

املتحــدة واملجتمــع الــدويل بتكثيــف 

ــن  ــة املدني ــا، لحاي ــود وترسيعه الجه

والتخفيــف  داريــا  يف  املحارصيــن 

ــل  ــا مل يحص ــو م ــم، "وه ــن معاناته م

تجاهــل  “تــم  مضيًفــا  لألســف"، 

التجــاوزات املتكــررة لنظــام االســد، 

ســامة  عــى  املتزايــد  والخطــر 

املدنيــن والتدهــور املتزايــد يف ظــروف 

البيــان. بحســب  معيشــتهم"، 

إىل  منوًهــا  بيانــه  املجلــس  وختــم 

ــة  ــات اإلقليمي ــت التجاذب ــه "إذا كان أن

والدوليــة قــد منعــت مــن فــك الحصــار 

عــن املناطــق املحــارصة حتــى اآلن، 

اإلنســانية  املســاعدات  إدخــال  فــإن 

ــاين  ــب إنس ــو واج ــن ه إىل املحارصي

ــاوز كل  ــي أن يتج ــروع ينبغ ــق م وح

والخافــات". العقبــات 

داريــا  مدينــة  أهــايل  يعتــرب  ال 

وناشــطوها أن وضــع املدينــة تغــر 

ــرك  ــاب أي تح ــل غي ــهر، يف ظ ــذ أش من

دويل، ويــرون أن أخبــار مدينتهــم باتــت 

ــاكًنا  ــرك س ــد تح ــا ومل تع ــا يوميً روتيًن

وال تؤجــج شــعوًرا وال توقــظ ضمــرًا"، 

ــرش  ــعيد نق ــب س ــف النقي ــق توصي وف

ــام". ــهداء اإلس ــواء "ش ــد ل قائ

مــدين  آالف  مثانيــة  قرابــة  ويبقــى 

يوثقــون ويحصــون الرباميــل والقذائــف 

التــي تتســاقط عليهــم، يف ظــل حصــار 

مل يتغــر إال إىل األســوء منــذ أربعــة 

تســتمر  حــن  يف  مضــت،  أعــوام 

محــاوالت قــوات األســد اقتحــام املدينــة 

ويتخــوف األهــايل مــن مصــر مجهــول 

يف حــال نجحــت يف التقــدم أكــر عــى 

حســاب فصائــل "الجيــش الحــر" التــي 

ــوم. ــى الي ــدًة حت ــزال صام ــا ت م

عمـر عبـد المجيد 

يف وسط داريا متاًما، يوجد ثالث 

مقابـر بجانب بعضها البعض بحدود 

200 مرت تقريًبا،  دائرة قطرها 

يفصل بن املقربة واألخرى شارع، 

مقربة باتجاه الشال وأخرى 

باتجـاه الجنوب والثالثة باتجاه 

الغرب. يقطع وسط داريا شارعان 

الرئييس،  الشارع  متعامدان مع 

األول يتجه نحو الشال ويؤدي 

الثورة  إىل املعضمية، والثاين شارع 

ويتجه إىل الجنوب ويؤدي إىل 

صحنايا، وهو سـوق تنترش فيه 

الشارع  فيا  املوبيليا،  معارض 

الرئييس القادم من مدينة دمشـق 

ويتجـه نحو الغرب فإنه يؤدي إىل 

منطقة  والبساتن.  عرطوز  جديدة 

اقتصادية  منطقة  هي  املقابر 

للغاية. وحيوية 

مـن املعروف أن املقابر تكون عى 

البلدة املسكونة، لكن يف  أطراف 

داريا اآلن هي يف وسطها، وهذا 

يفـر أن منطقة املقابر كانت عى 

أطراف املدينة يف زمن مىض، ومع 

املقابر  أصبحت  العمراين  التوسع 

الثالث يف وسطها، وما وراء هذه 

والغرب  الجنوب  باتجاه  املقابر 

أو “مغّرب"،  منطقة “السكة" 

ومؤخًرا سميت بـ “رشيدي"، وهي 

تسـمية حديثة أطلقت مع افتتاح 

خط ميكروباص مير من ساحة 

“رشيدي".

من هنا تقسـم داريا إىل قسمن 

رئيسـين، األول يسمى داريا البلد 

وهي داريا القدمية، والثاين يسمى 

“السكة" أو “رشيدي"، الذي ميتد 

شال وغرب داريا، هذه املنطقة 

كان -ومايزال- جزء كبري منها 

بساتن. منطقة 

“رشيدي" وهو اسم عائلة معروفة 

بداريا، مشتق من فعل رشد، ولالسم 

داللة مهمة، هي أن كل شخص يرتك 

التجمع السكاين هو مبثابة الشارد 

عنه، والرشود عن التجمع يعني أنه 

يف املقام األول ليس مبأمن، ومن 

معاين كلمة رشد يف اللغة ماييل: 

خرج عن اليشء، مىش عى غري 

هدى، غفل عا حوله، تشتت، تاه، 

حـار، ال نظام فيه وال اتجاه له، تفرق.

يف بداية الثورة حاول املتظاهرون 

النزول إىل دمشق للتظاهر فيها، إال 

أن أمن النظام والشبيحة منعوهم من 

هكذا خطوة، كا منعوهم أحيانًا من 

التظاهر يف داريا البلد، فاضطروا 

إىل الذهاب إىل ساحة رشيدي، 

التي أطلق عليها فيا بعد “ساحة 

الحرية"، للتأكيد عى رشود داريا عن 

النظام ومؤسساته وايديولوجيته 

الظاملة والفاسدة والتحاقها بالحرية، 

كان ذلك تحواًل ورشوًدا مهًا يف 

سلوك أهايل داريا األخالقي.

البد من إعادة التذكري بأن ثوار داريا 

هم من أهايل داريا، اللهم إال إذا 

كان هناك جنود من مناطق سورية 

أخرى انشقوا يف املدينة والتحقوا 

بالثورة فيها، وأن الثورة يف داريا 

مل تأخذ أيًا من التوجهات السياسية 

أو اإليديولوجية غري سياسة 

وإيديولوجيا الثورة السورية، يف 

نقائها وصفائها األول، وهي ما زالت 

عليه، وهي يف هذا األمر مل ترشد 

كا رشد البعض يف جبهات أخرى.

واليوم داريا تؤكد بصمودها وقتالها 

وبسالتها عى نقائها وعدم رشودها 

عن الثورة… الرشود هو غفلة وحرية 

وتيه، أما التحول فهو عقل وتفكري.. 

داريا ال ترشد إمنا تتحول، ومنها 

ستكون التحوالت الكربى يف الثورة، 

وعى الجميع أن ال يرشدوا عن 

النموذج الديراين النقي.

أحدثكم عن داريا 3

شريدي

استهداف داريا بالنابالم - 3 آب 2016 - )المجلس المحلي لمدينة داريا(

السـوري  النظـام  اسـتهدف طـران 

املروحـي مدينـة داريـا يف الغوطـة 

النابـامل  بقنابـل  لدمشـق،  الغربيـة 

املحرمـة دوليًـا ظهـر األربعـاء 3 آب، 

مـا خلـف حرائـق واسـعة يف األبنية 

السـكنية.

وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي يف داريا 

التـي تحتـوي  الرباميـل  أن عـرات 

عـى  سـقطت  النابـامل  مـادة  عـى 

املدينـة، تزامًنـا مـع قصـف مدفعـي 

وصاروخـي وصفـه بــ "العنيـف" 

تحليـق  مـع  املدينـة  اسـتهدف 

بينـا  االسـتطاع،  لطـران  مكثـٍف 

قـال عضـو املكتـب اإلعامـي للـواء 

"شـهداء اإلسـام" العامل يف املدينة، 

إن  بلـدي  لعنـب  محمـد،  أبـو  أيهـم 

وخلفـت  القنابـل  ألقتـا  مروحيتـن 

حرائق واسـعة يف منطقـة الجميعات 

والجبهـة الشـالية الغربيـة للمدينـة 

بريـة. إصابـات  دون 

يف  املـدين  الدفـاع  عنـارص  وهـرع 

الحرائـق،  نشـوب  مـكان  إىل  داريـا 

بحسـب مديرهـا أبو سـليان، واعترب 

يف حديـث إىل عنـب بلدي أنـه ورغم 

أن  إال  بالرباميـل،  الكثيـف  القصـف 

العنـارص متكنـوا من إطفـاء الحرائق 

املحيطة. لألبنيـة  امتدادهـا  قبـل 

وتتعـرض املدينـة ملحـاوالت اقتحـام 

شـبه يوميـة، بعـد أن حقـق النظـام 

الجهتـن  مـن  تقدًمـا  السـوري 

الغربيـة والجنوبية منهـا خال متوز 

يفرضـه  حصـار  ظـل  يف  الجـاري، 

عى قرابـة مثانيـة آالف مواطن مقيم 

. فيها

التـي  الثانيـة  املـرة  هـي  وهـذه 

املدينـة  األسـد  قـوات  تسـتهدف 

بعـرات القنابـل التـي تحمـل مادة 

آب  قصفهـا  بعـد  الحارقـة،  النابـامل 

املـايض، مـا خلـف حرائـق واسـعة 

يف عـرات األبنيـة، وأطلقـت حينها 

فرق الدفـاع املـدين نداءات اسـتغاثة 

ناشـدت خالهـا املنظـات الدوليـة.

النابالم يحرق داريا مجدًدا 

http://www.enabbaladi.net/archives/96430
http://www.enabbaladi.net/archives/96438
http://www.enabbaladi.net/archives/96430
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العميد أحمد بري: النظام أصبح بحكم الساقط في المدينة

“الدواليب" تغلب “البراميل" في حلب..
والمعارضة تقلب الموازين

عنب بلدي - خاص 

“امللحمـة" مل تـدم طويـًا حتـى حققت 

نتائجهـا األوليـة بفك الحصار، السـبت 6 

آب، وشـهدت معاركها انسـحابات رسيعًة 

املناطـق  مـن  عـدٍد  مـن  األسـد  لقـوات 

االسـراتيجية جنـوب حلـب وغربهـا.

وبعدمـا خيـم شـبح الحصار عـى أحياء 

املدينـة الرقيـة، وتخـّوف األهـايل مـن 

والزبـداين،  مضايـا  يف  صـوره  تكـرار 

إضافـة إىل تخـوف قـوات املعارضـة من 

خنقهـا وقطـع اإلمـداد العسـكري عنها، 

بعـد  الحصـار،  فـّك  الفصائـل  أعلنـت 

الثـورة  معـارك  بأكـرب  وصفـت  معركـة 

غرفتـي  بـن  عـاٍل  بتنسـيٍق  السـورية، 

عمليـات “جيـش الفتح"، و"فتـح حلب".

منفٌذ جديٌد للمحاصرين يغني عن 
الكاستيلو

350 ألـف مـدين محـارصون يف الداخل 

يف  أمـًا  املعركـة  انطـاق  يف  وجـدوا 

تخليصهـم من شـبح الحصـار، رمبا كان 

اسـتمراره سيشـكل كارثـة إنسـانية، عن 

طريـق فتح منفـذ جديد مغايـر متاًما عن 

املنفـذ القديـم املمثـل بطريق الكاسـتيلو.

املنفذ الجنـويب، الذي يصل أحياء الشـيخ 

الجنـويب  بالريـف  والسـكري  سـعيد 

والغـريب للمحافظـة مـروًرا بالراموسـة، 

واسـراتيجية  عسـكرية  أهميـة  يحمـل 

أحيـاء حلـب  يصـل  كونـه  واقتصاديـة، 

مبـارشًة مبدينـة إدلب الخاضعة لسـيطرة 

املـواد  دخـول  يسـهل  مـا  املعارضـة، 

أن  بعـد  لألحيـاء،  واألساسـية  الغذائيـة 

كانـت تدخـل عـن طريـق إدلـب وريـف 

حلـب الغـريب ثـم إىل الكاسـتيلو الـذي 

كان يعتـرب الريـان الرئيـي للسـكان.

كـا تكمن أهميـة املنفـذ الجنـويب بعدم 

عـى  اسـتقراره،  تهـدد  قـوًى  وجـود 

عكس طريق الكاسـتيلو، الـذي تصارعت 

عليـه قـوى تريـد بسـط سـيطرتها عليه، 

وهـي: الوحـدات الكرديـة، التـي هدفـت 

إىل توسـيع نفوذهـا يف الشـيخ مقصود 

ذي األغلبيـة الكرديـة، وقوات األسـد التي 

املعارضـة،  فصائـل  محـارصة  تحـاول 

ومنـع وصـول اإلمـدادات إليهـا، إضافـة 

إىل قـرب تنظيم "الدولة اإلسـامية" رشق 

. يق لطر ا

غرفتا عمليات وستة آالف مقاتل
فـك  معركـة  يف  شـارك  فصيـًا   24

الحصـار، واندمجـوا يف غرفتـي عمليات 

رئيسـيتن، بتعـداد بلغ حوايل سـتة آالف 

مقاتـل، وفًقـا ملعلومـات حصلـت عليهـا 

عنـب بلـدي.

الغرفـة األوىل هي غرفة “جيـش الفتح"، 

العمليـة،  يف  األكـرب  الثقـل  ذات  وهـي 

وتضـم سـبعة فصائـل رئيسـية: جبهـة 

الشـام  “أحـرار  حركـة  الشـام"،  “فتـح 

تجمـع  الشـام"،  “فيلـق  اإلسـامية"، 

اإلسـامي  “الحـزب  الشـام"،  “أجنـاد 

“جيـش  الحـق"،  “لـواء  الركسـتاين"، 

السـنة".

أمـا الغرفـة الثانيـة فهـي عمليـات “فتح 

حلـب"، وينضـوي معظـم فصائلها تحت 

“الجيـش الحـر"، وتعمـل عـى محوري 

الراموسـة جنوبًـا، وطريق “الكاسـتيلو" 

ومخيـم “حنـدرات" شـااًل، ومـن أبـرز 

فصائلهـا: “كتائب ثوار الشـام"، "الجبهة 

الشـامية"، جبهـة “أنصار الديـن"، حركة 

“نـور الديـن زنـي"، “جيش اإلسـام"، 

“جيـش املجاهديـن"، “جيـش النـر"، 

“الفرقـة الشـالية"، “الفرقة الوسـطى"، 

الجبـل"،  “لـواء صقـور   ،"13 "الفرقـة 

كـا  “فاسـتقم  تجمـع  األول"،  “الفـوج 

أمـرت"، “أنصـار العقيـدة"، كتائب “أبو 

عـارة"، لواء “السـلطان مـراد".

وجرى تقسـيم املعارك إىل ثـاث مراحل: 

كانـت مفصليّـة كونهـا سـاهمت  األوىل 

يف رفع معنويـات املقاتلن واسـتمرارهم 

األسـد  لقـوات  انهيـار  بعـد  بالزحـف 

األوىل  السـاعات  فخـال  وميليشـياته، 

مـن انطـاق املعركـة متكنـت الفصائـل 

من السـيطرة عـى ثكنة مدرسـة الحكمة 

االسـراتيجية.

املرحلـة الثانيـة شـهدت سـقوط املناطق 

تلـة  مـن  ابتـداء  املعارضـة  بيـد  تباًعـا 

مؤتـة، تلـة أحـد، تلـة الجمعيـات، فقرية 

العامريـة، وكتيبـة الصواريـخ، ومروع 

1070، وصـواًل إىل قريـة املرفـة.

سقوط “حصن النظام" فتح أبواب 
حلب

أهـم املراحـل كانـت الثالثـة، التـي انتهت 

عـن  الحصـار  فـك  الفصائـل  بإعـان 

جبهـة  فيهـا  وبـدأت  الرقيـة،  األحيـاء 

بــ  وصفتهـا  بعمليـة  الشـام"  “فتـح 

الخطـوط  كـرست  “االستشـهادية"، 

الدفاعيـة األوىل لكليـة املدفعيـة، ليتمكن 

مـن  معـدودة  دقائـق  خـال  املقاتلـون 

السـيطرة عـى كتيبـة التسـليح وكتيبـة 

البيانـات.

السـيطرة  أعلـن  الفتـح"  "جيـش 

نهائيًـا عـى الكليـة نهائيًـا بعـد عمليـة 

“استشـهادية" ثانيـة اسـتهدفتها، وهـي 

تضـم 24 مدفًعا )122 ميليمـر(، وعتاًدا 

والتاميـذ  الطـاب  لتدريـب  مخصًصـا 

عيـار  وثاثـة  فوزديـكا،  مدافـع  )ثـاث 

122 ميلميـر، ثـاث راجـات صواريـخ 

40 سـبطانة، إضافـة إىل مدافـع هـاون 

مـن كافـة األنـواع  مـن 60 وحتـى 160 

مبعـدل ثاثة مـن كل نوع(، حسـبا نقله 

رئيـس أركان “الجيش الحـر" أحمد بري، 

بلدي. لعنـب 

ويضـّم مجمـع الكليّـات، بحسـب بـري، 

قواعـد إطـاق الصواريـخ )م.د(، وقاعدة 

تدريبيـة خاصة، إىل جانب عربـاٍت وعدٍد 

كبـر من الضبـاط واملدربن يـراوح بن 

100 و150 بـن عامـل ومجنـد، إضافـة 

إىل صـف الضبـاط املدربن.

وتؤمــن الكليــة الرمــي املبــارش وصــواًل 

النــرب  ومطــار  حلــب  قلعــة  إىل 

ومعظــم مناطــق املحافظــة، كــا تؤمــن 

ــر  ــكل غ ــات بش ــة االتجاه ــة بكاف رماي

ــرًا،  ــافة 40 كيلوم ــى مس ــارش حت مب

ــة آالف  ــى ثاث وبإمكانهــا اســتيعاب حت

ــل. مقات

كا تطـل الكلية عـى تلة الراموسـة التي 

متكنـت الفصائـل مـن السـيطرة عليهـا 

عقب سـيطرتهم عى الفـرن اآليل، ودوار 

الراموسـة، ليعلـن املقاتلون فـك الحصار 

بشـكل نهـايئ عن أحيـاء حلـب الرقية.

"ملحمة حلب الكبرى"، "الغضب لحلب"، مسميات أطلقها المقاتلون والناشطون في 
حلب، تزامًنا مع سحابة سوداء غطت سماءها، في 31 تموز الماضي، وكانت إيذاًنا 

ببدء المعركة لفك الحصار عن أكثر من 350 ألف مدني حاصرهم النظام السوري.

المعارضة تحاصر الحصار
كانـت  املعركـة  إلطـاق  األوىل  األهـداف 

فـك الحصـار عـن األحيـاء الرقيـة، لكّن 

هـذه األهـداف تحولـت إىل السـيطرة عى 

املدينة بشـكل كامـل عقب االنهيـارات يف 

وامليليشـيات  السـوري  النظـام  صفـوف 

قـادة  تريحـات  بحسـب  لـه،  املواليـة 

الفصائـل.

لألحيـاء  منفـٌذ  األسـد  لقـوات  يعـد  ومل 

الغربيـة سـوى طريـق الكاسـتيلو، الـذي 

تحـول من رشيـان رئيـي للمعارضة يف 

األحيـاء الرقيـة، إىل منفذ وحيـد ملناطق 

النظـام يف املدينـة، وبالتايل فإن سـيطرة 

إىل  سـيؤدي  الكاسـتيلو  عـى  املعارضـة 

حصـار النظـام يف أحيائـه الغربيـة.

واعتـرب أبـو محمد الجـوالين، يف رسـالٍة 

صوتيـة ألهـايل حلـب أن "نتائـج معركـة 

فـك الحصـار سـتتجاوز فتـح الطريق عن 

املحارصيـن إىل قلـب موازيـن الراع يف 

السـاحة الشـامية، وقلب طاولـة املؤامرات 

الدوليـة عـى أهل الشـام".

وأوضـح أن فـك الحصـار سرسـم مامح 

مـا وصفها مبرحلـة جديدة لسـر املعركة، 

الفصائـل  بـن  لحمـة  وجـود  مؤكـًدا 

واجتـاع بينهـا.

يف حـن اعترب، أحمـد بري، رئيـس أركان 

“الجيـش الحـر"، أنـه بسـيطرة املعارضة 

عـى كليـة “املدفعيـة" يعتـرب النظام يف 

حلـب بحكـم السـاقط واملنتهي عسـكريًا.

لماذا لم ينجح الطيران في إيقاف 
الهجوم؟

املستشـار القانـوين للجيش الحر، أسـامة 

أبـو زيد، عـزا يف حديـٍث إىل عنـب بلدي، 

عـدم قـدرة الطـران الحـريب )الـرويس 

قـوات  مـّد  إيقـاف  عـى  والسـوري( 

املعارضـة، إىل خـّط طول املعركـة، والذي 

يصـل إىل 20 كيلومـرًا. عـى عكـس مـا 

الضيقـة  الكاسـتيلو  جبهـة  عـى  حصـل 

التـي متّكـن الطران مـن متشـيطها كلا 

حاولـت املعارضـة التقـدم.

كا لعـب إشـعال املواطنن لإلطـارات مع 

انطـاق املعـارك داخـل حلـب وخارجهـا، 

الطـران،  عـن  الرؤيـة  حجـب  يف  دوًرا 

تثبيـت  مـن  املقاتلـون  يتمّكـن  ريثـا 

الجديـدة. نقاطهـم 

حلب بعيون جنيف
ــار  ــك الحص ــب ف ــع أن يقل ــن املتوق م

ــة، بعدمــا  املوازيــن يف املحادثــات الدولي

آب  أوائــل  تحديــد  املتوقــع  مــن  كان 

الجــاري موعــًدا ملحادثــات جنيــف، لكــن 

ــال  ــية خ ــات السياس ــاب التريح غي

ــد  ــة بع ــة، وخاص ــة املاضي ــام القليل األي

انطــاق املعركــة، دفــع محللــن لاعتقــاد 

بــأن إعــان موعــد جنيــف ســيكون فــور 

ــه  ــور مامح ــد ظه ــة أو عن ــم املعرك حس

عــى األقــل، وســيتمكن الطــرف األقــوى 

مــن امتــاك زمــام األمــور سياســيًا 

ــكريًا. وعس

مسـار  تحديـد  يف  أهميـة  ذات  فحلـب 

املفاوضـات كونهـا تعترب ثـاين أكرب املدن 

السـورية، ومـن أهـم املناطق، التـي إذا ما 

سـيطرت عليهـا سـيصبج الطريـق أمامها 

الشـال  يف  نفوذهـا  لبسـط  مفتوًحـا 

السـوري.

وبعـد محـارصة النظام السـوري وحلفائه 

يف  قبضتـه  وإحـكام  املعارضـة  لقـوات 

عـن  أعلـن  املـايض،  متـوز  يف  حلـب، 

السـوري-  الحـوار  “مواصلـة  اسـتعداده 

السـوري يف جنيف دون رشوط مسبقة"، 

وراحت وسـائل اإلعـام الرسـمي تؤكّد أن 

وجـود الوفـد يف جنيـف سـيكون قويًـا، 

وهـذا يـرك سـؤااًل مفتوًحا لأليـام املقبلة: 

هـل يسـتمر النظـام بتأكيده عـى حضور 

جنيـف، ومـا هـو دور الـروس يف ذلـك؟

دبابة تابعة للـ "الجيش الحر" في حي الراموسة بحلب - 5 آب 2016
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فراس عقاد - اسطنبول    

يف  سيسـلكه  طريـق  أي  محمـد  احتـار 

عـى  للحصـول  املتكـررة  محاوالتـه 

وشـقيقه،  ولوالـده  لـه  سـفر  جـوازات 

عـرب القنصليـة السـورية يف اسـطنبول، 

بعـد أن حصـل عـى موعـد مسـبق قبل 

شـهرين ثم تأجيلـه، فقرر أخـرًا املحاولة 

عـرب سـارسة الوثائـق الذين طلبـوا منه 

700 دوالر لقـاء جـواز “نظامي"، لكنه ال 

يتيـح لـه الدخـول إىل سـوريا.

واسـتعال  التزويـر  حـاالت  انتشـار 

أوسـاط  يف  الرسـمية  غـر  الوثائـق 

بظاهـرة  ليـس  تركيـا  يف  السـورين 

جديـدة، وقـد بـدأت الحـاالت مـع تزايـد 

أعداد النازحـن الداخلـن إىل البلد الجار 

هربًـا مـن الحـرب، دون وثائـق أو أوراق 

ثبوتيـة، وذلـك بالتزامن مع إغـاق العديد 

السـورية  السـفارات  العـامل  دول  مـن 

وقنصلياتهـا، ما فتـح الباب أمـام معقبي 

السـمرسة. ومكاتـب  املعامـات 

 محمـد هـو منـوذج ميثـل الكثـر مـن 

تسـير  يحاولـون  ممـن  السـورين، 

جـواز  واسـتصدار  القانونيـة  أمورهـم 

سـفر يف تركيـا، فـا القنصليـة تعطيهم 

دوًرا، وال السـارسة يسـتطيعون تأمـن 

موثوقـة. جـوازات 

وتواصلـت عنـب بلـدي مـع أحـد مكاتب 

املعامـات ومروجـي الخدمـات القانونية 

يف وسـائل التواصـل االجتاعـي، بصفة 

عملهـم  آليـات  ملعرفـة  وذلـك  زبـون، 

ومصـادر الوثائـق التـي يسـتخرجونها، 

كالتـايل: األسـعار  وجـاءت 

جـواز سـفر جديد عـن طريـق القنصلية 

 1350 مقابـل  اسـطنبول  يف  السـورية 

دوالر أمريـي، منهـم 400 دوالر تدفـع 

داخـل السـفارة، أمـا الطريقـة األخـرى 

فجـواز سـفر مـن داخـل دمشـق مقابل 

600 دوالر، لكنـه غـر مقيد يف سـجات 

دائـرة الهجـرة والجـوازات يف العاصمة، 

قال.  حسـبا 

يّدعـي املكتب الـذي يكرر نـر دعايات 

تخـص  مجموعـات  عـرب  تسـويقية 

الاجئـن يف تركيـا، أنه يسـتطيع تقديم 

حلـول لجميـع السـورين فيـا يخـص 

األوراق الثبوتيـة "ميكنـك متديد الجواز 

عـن طريـق لصاقـة تحصـل عليهـا من 

اسـطنبول  يف  السـورية  القنصليـة 

700 دوالر، والخيـار اآلخـر هو  مقابـل 

الهجـرة  عـن  تصـدر  نظاميـة  لصاقـة 

 250 مقابـل  سـوريا  يف  والجـوازات 

لـذوي  مناسـبة  أسـعار  هنـاك  دوالر". 

الدخـل املحـدود أيًضـا "لصاقة شـبيهة 

مضمونـة  ليسـت  ولكنهـا  بالنظاميـة 

البوابـات  اجتيـاز  خالهـا  وميكنـك 

دوالر".  100 مقابـل  الحدوديـة 

وتجولـت عنب بلـدي يف شـوارع منطقة 

الفاتـح وسـط مدينـة اسـطنبول الركية، 

واسـتطلعت آراء بعـض املواطنـن التـي 

بـدت مختلفـة حـول الـدور الـذي تلعبه 

هـذه الوثائق، فالبعـض اعتربها السـبيل 

الوحيـد إلجتياز الحـدود هربًـا، والبعض 

األخـر اعتربهـا عمليـة احتيـال وال يجـب 

باألصل. تداولهـا 

خالـد، وهو شـاب سـوري يف الثاثينيات 

قطعـي  بشـكل  رفـض  عمـره،  مـن 

الحصـول عى جواز سـفر غـر قانوين، 

رغـم حاجتـه امللحة لـه، إذ ينـوي مغادرة 

اسـطنبول إىل لبنـان حيـث تقيـم عائلته 

"جـوازي منتهـي من الشـهر السـادس، 

حاولـت تجديـده عـرب القنصليـة مقابـل 

بينـا  جـدوى،  دون  دوالر   400 مبلـغ 

طلب مكتـب معامـات 700 دوالر مقابل 

ذلـك، لكنـي أفضـل الحصول عـى جواز 

جديـد مـن القنصليـة السـورية، حيث ال 

هنا". باملكاتـب  أثـق 

العم محمـد إبراهيـم، وهو الجئ سـوري 

يف السـتن مـن عمـره، وّجـه اتهامـات 

مبارشة للقنصلية السـورية يف اسـطنبول 

بالفسـاد املـايل، مؤكـًدا أنها تقـف خلف 

التجـاوزات وانتشـار الوثائق املـزورة "لو 

مل يكـن خلف هـؤالء السـارسة أناس من 

داخـل السـفارة ملـا نجحوا يف اسـتخراج 

الجـوازات"، لكنـه أشـار يف الوقـت ذاته 

إىل أن "مثـل هـذه الوثائـق هـي طـوق 

النجـاة "، مضيًفـا "ماذا سـيفعل من هم 

محرومـون من الحصـول عـى الوثائق؟ 

كل األبـواب مغلقـة يف وجوههم.. وطوق 

النجـاة الوحيـد هـو هـذه الوثيقـة التـي 

بها". سيسـافر 

تشـّكل الوثائـق الثبتويـة للسـورين يف 

تركيـا حاجـة أساسـية ملحـة، يف ظـل 

سـعيهم للحصول عـى إقامـة قانونية أو 

التقـدم للجامعـات أو السـفر إىل بلـدان 

أخـرى إن صـح لهم ذلـك، ما جعـل طيًفا 

واسـًعا منهم فريسـة اسـتغال سارسة 

ومكاتـب وهميـة، وجـدت من الــ "فيس 

بـوك" أرضية خصبـة للنشـاط والرويج 

والربـح غـر املروع.

من أين بدأت القضية
صدر املرسوم التريعي رقم 17 يف نيسان 2015، ويقيض بتسهيل منح جوازات 

السفر للسورين يف الخارج، مع إلغاء رشط الحصول عى املوافقة األمنية، مقابل 

القنصلية  للتمديد.  كا حاولت  الجديد، و200 دوالر  للجواز  أمريي  400 دوالر 

السورية يف تركيا يف الشهر نفسه تنظيم عملية الدور عرب الحجز الهاتفي، لكنها 

طّورت أسلوب الحجز فيا بعد من خال نظام إلكروين أعلنت عنه.

ر
ّ

النظام يروج وهيئات الثورة تنفي وتحذ

"أفعى المصالحات" تطّل برأسها في درعا

"أفعى المصالحات" تطّل برأسها في درعا..

ر
ّ

النظام يروج وهيئات الثورة تنفي وتحذ

محمد قطيفان - درعا   

قبــل أشــهر، وتحديــًدا يف بدايــات شــهر آذار املــايض، 

ظهــر لإلعــام نبــأ "املصالحــة" يف بلــدة ابطــع والتــي 

ــذه  ــٍد له ــن مؤي ــي ب ــم إعام ــع زخ ــا م ــق حينه تراف

املصالحــة وواصًفــا إياهــا بـــ “الشــكلية"، وبــن رافٍض 

لهــا واصًفــا إياهــا بالخيانــة، وبــن هــذا وذاك اســتطاع 

ــكرية،  ــال العس ــن األع ــدة ع ــد البل ــام أن يحيّ النظ

ــن  ــا م ــا أمانً ــح أهله ــة ويرب ــة هادئ ــو جبه ــح ه لرب

ــكن. ــيخ مس ــا الش ــل يف جارته ــا حص ــاٍح" ك “اجتي

سيناريو مكرر
يبــدو أن نجــاح النظــام يف تطبيــع "جــزء مصالحــة" 

ذات  لتكــرار  يطمــح  جعلــه  ابطــع،  بلــدة  يف 

ــة  ــرى يف محافظ ــدات أخ ــدن وبل ــيناريو يف م الس

ــة  ــرض "مصالح ــى ف ــدرة ع ــدم الق ــع ع ــا، فم درع

كاملــة"، كانــت كل مســاعي النظــام تهــدف إىل 

ــس  ــه لي ــط، فتوج ــارك فق ــن املع ــق ع ــد املناط تحيي

بعيــًدا عــن ابطــع، إىل مدينــة نــوى، لتظهــر لإلعــام 

خــال األســبوع املــايض األنبــاء التــي تتحــدث 

ــام  ــن النظ ــري ب ــة" تج ــات "مصالح ــن مفاوض ع

واملدينــة، مــع أنبــاء ذهبــت أبعــد مــن ذلــك لتتحــدث 

ــدات. ــدن والبل ــن امل ــد م ــن مزي ع

تحييد “مؤقت" ال مصالحة
مع دخـول قافلـة كبـرة مـن املسـاعدات الغذائيـة والطبية 

قادمـة مـن مناطـق سـيطرة النظـام إىل مدينة نـوى، ومع 

ظهـور التنسـيق العايل بـن قوات النظـام وفصائـل املدينة 

يف عمليـة إدخـال هـذه القافلـة، باإلضافـة الكتفـاء املجلس 

العسـكري يف مدينـة نـوى بنفـي ارتبـاط هذه املسـاعدات 

بوجـود مفاوضـات مصالحـة، غصـت األوسـاط الشـعبية 

واإلعامية بعدد كبر من األسـئلة واإلشـاعات يف ذات الوقت.

عنـب بلـدي تحدثـت إىل مصدر عسـكري يف مدينـة نوى 

)طلـب عدم الكشـف عـن اسـمه(، وأوضـح أن الحديث عن 

"مصالحـة" هـو صحيـح ولكن ليس كـا تتخيلـه وتردده 

وسـائل اإلعـام، مضيًفا "لن نسـلم النظام أي شـرب محرر، 

بل سـندافع عنـه بأرواحنا"، ومـا تردده وسـائل اإلعام عن 

تسـليم النظـام مواقـع عسـكرية هـو حديث غـر صحيح، 

مردفًـا "لكـن نحـن نريد تجنيـب املدينـة الحـرب والتدمر 

الذين يتقنهـا النظـام وأعوانه".

خطر عسكري وإنساني
ذات املصدر أوضح أن الخشـية من هجوم عسـكري محتمل 

للنظـام، يهـدف للعـودة مـن خاله إىل تـال املدينـة، كان 

السـبب الرئيـي يف إجـراء هـذه املفاوضـات، مضيًفا "أي 

معركـة سيشـنها النظـام عى الطريق من الشـيخ مسـكن 

أمـام معركـة تدمـر سيسـتهدف  أننـا  إىل نـوى يعنـي 

النظـام فيهـا أهـايل املدينـة بشـكل مبـارش". وهـو ما قد 

يضـع املدينـة التـي يقطنهـا أكـر مـن 50 ألف نسـمة يف 

وجـه حمـات القصـف والتدمـر والتهجر املمنهجـة التي 

ينتهجهـا النظـام يف أي معركة.

وأوضـح "هذا يعنـي أننا لن نكـون أمام الضغط اإلنسـاين 

لألهـايل فقط، بـل أمام ضغط عسـكري صعـب، فيجب أن 

ال ننـى أن فصائـل نـوى تقاتـل املتطرفـن عـى أطراف 

حوض الرمـوك كذلك"، وهذا الضغط العسـكري، بحسـب 

املصـدر، رمبـا يجعـل الفصائـل أمام خيـار االسـتغناء عن 

إحـدى الجبهات والسـاح إما بتقدم النظـام أو بتقدم جيش 

“خالـد بن الوليـد"، املتهم ببيعة تنظيم “الدولة اإلسـامية"، 

نحـو املدينة وتالهـا، "لذلك تبقـى األولوية حاليًـا للحفاظ 

عـى الهـدوء عى جبهـة النظام يف حـال كنـا قادرين عى 

ذلـك حتى اإلنتهـاء من الجبهـة األخرى بشـكل كامل".

من  ذهب  للمصالحة؟
فـإن كان الحديـث عـن "املصالحـة" يف مدينـة نـوى هـو 

مجرد تهدئة عسـكرية، كـا وصفها املصدر، يبقى السـؤال 

املطـروح، من هـي الجهـات التي التقـت النظـام يف مدينة 

الصنمـن وظهرت عرب وسـائل إعامـه ؟ ومن هـي الوفود 

التـي حـذرت دار العـدل من السـاح مبرورها عـرب حواجز 

الجيـش الحر؟

مشـاهد  أن  اعتـرب  العيـى  محمـد  اإلعامـي  الناشـط 

"املصالحة" و"تسـويه الوضع"، التي نرهـا إعام النظام، 

ليسـت أكر من مرسحية اعتـاد تكرارها بن الحـن واآلخر، 

وقـال لعنب بلـدي "معظـم من ظهر عـى وسـائل اإلعام 

هـم من سـكان املناطـق الخاضعة لسـيطرته أصـًا، وليس 

بينهـم وبـن النظام خـاف جـذري ليتصالحـوا عليه".

ومل ينكـر العيـى وجود بعض األشـخاص الذيـن توجهوا 

فعـًا إلجراء هـذه املصالحة، موضًحا "هنـاك بعض ضعاف 

النفـوس، يبحثـون عـن مصالحهـم الشـخصية، وبعضهم 

يرغـب بالعودة للعمـل يف وظائـف النظام، وهؤالء ليسـوا 

أكـر من حـاالت فردية ال ميكـن تعميمهـا أبًدا".

وحـول الجهـات التـي حـذرت “دار العـدل" مـن السـاح 

لهـا باملـرور، قـال العيـى إن الـدار كانت تخـى وجود 

وفـود تّدعي متثيل األهـايل والبلـدات املحررة، مؤكـًدا "كنا 

نخـى مـن وجـود مـن يتاجـر بدمـاء الشـهداء ويّدعـي 

متثيـل األهايل، وكان مـن الرضوري أخذ اإلجراءات املناسـبة 

ومحاسبتهم". لكشـفهم 

ومـع عـودة "أفعى املصالحـات" لتطل برأسـها مـن جديد 

يف درعـا، يبـدو أن النظـام مـازال أضعـف مـن أن يفرض 

"مصالحـة" بالـروط التـي ميليهـا عـى األرض، ليتجـه 

نحـو اإلعـام للرويج ملثل هذه األخبار واإلشـاعات، لرسـم 

مـن خالها مشـهًدا عمـل منذ بدايـة الثورة عليـه، يفيد بأنه 

الجهـة الراعيـة للشـعب الذي اكتشـف خطأه وعـاد ليطلب 

مـن نظامه السـاح.

اسطنبول 

سماسرة وكسب غير مشروع 
على أعتاب قنصلية النظام

عادت إشاعة المصالحات لتشغل رأي الشارع الدرعاوي، خالل األسبوع الماضي، بعد غياب ألشهر قليلة، فبدأت القصة بدخول قافلة كبيرة من المساعدات 
قادمة من مناطق النظام السوري إلى مدينة نوى، أعقبها بيان من “دار العدل" يحذر الفصائل من السماح بمرور وفود المصالحة، ليختمها النظام بإعالنه 

عن اجتماع مصالحة في مدينة الصنمين شمل اآلالف، فما حقيقة هذه اإلشاعة؟

الجئ سوري يرى أختام الدخول العديدة على جواز سفره
في اسطنبول - 16 أيلول 2015

http://www.enabbaladi.net/archives/96424
http://www.enabbaladi.net/archives/96418
http://www.enabbaladi.net/archives/95198
http://www.enabbaladi.net/archives/96424
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سـيرين عبد النور - أورفة   

وجـاء النزوح عقب مخـاوف كان مصدرها منشـورات 

املتحـدة  الواليـات  بقيـادة  الـدويل  التحالـف  قـوات 

األمريكيـة، حـذرت املواطنـن مـن البقـاء يف املدينة، 

داعيـًة إىل الخـروج منها قبـل بدء املعركة ضـد تنظيم 

أخـرى  عائـات  بقيـت  بينـا  اإلسـامية"،  "الدولـة 

كثـرة يف املدينـة متحّديـن الصعوبـات املحتملـة.

أم محمـد تقـول لعنب بلـدي إنها قـررت أال تخرج من 

املدينـة بعـد اآلن، فهـي تحصل عى مروف شـهري 

ال يتجـاوز 50 ألـف لـرة سـورية، يرسـلها زوجهـا 

الـذي يعمـل يف تركيـا منذ قرابـة عام، عازية السـبب 

إىل أنهـا تدير شـؤون األرسة وال تتحمل أعبـاء النزوح 

يف ظـل شـح املال. 

وتصـف السـيدة ترفـات التنظيـم بـ"املقبولـة رغم 

التشـديد عـى النسـاء"، مؤكدًة "نشـعر هنـا باألمان 

نوًعـا مـا، كـا نحصـل عـى احتياجاتنـا وطعامنـا 

بأسـعار مقبولـة دون أن يسـتغلنا أحـد".

بعـض  يـرى  رأيهـا،  عـن  محمـد  أم  تعـرّب  وبينـا 

ناشـطي املدينـة أن خيـار البقـاء يف املدينـة صعب 

الخطـر  ليـس  القصـف  أن  اعتبـار  عـى  ومكلـف، 

فاالنفجـارات  املواطنـن،  يهـّدد  الـذي  الوحيـد 

التنظيـم،  عنـارص  يضـم  مـكان  أي  يف  متوقعـة 

ومنهـا تفجـر رضب أحد املخـازن التابعـة للتنظيم، 

 14 حـوايل  إثـره  وقتـل  املـايض،  متـوز  منتصـف 

شـخًصا بينهـم أطفـال، وكان قريبًـا مـن منـزل أم 

عـى  اإلرصار  مـن  مينعهـا  مل  ذلـك  أن  إال  محمـد، 

بالبقـاء. قرارهـا 

أسـواق الرقة “تتنفس"
األمـان النسـبي الـذي حـل باملدينـة بـدا واضًحـا يف 

أسـواقها وحركـة شـوارعها، كـا يقـول عـار، وهـو 

مواطـن يف الرقة، وميلـك عربة صغرة لبيـع الخضار، 

يركنهـا يوميًـا قـرب دوار الدلـة املعروف داخـل الرقة، 

ويصـف، يف حديـث إىل عنب بلـدي، التغر يف أوضاع 

املدينـة بأنـه "انعكـس بشـكل إيجـايب عـى أسـعار 

املـواد التـي انخفضـت إىل حـد ما سـابًقا".

ووفـق عـار فقـد عادت حركة التسـّوق بشـكل شـبه 

طبيعـي، عازيًـا ذلـك إىل عـودة الكثـر ممـن نزحوا 

خـارج املدينـة خـال الفـرة األخـرة، ويؤكد الشـاب 

أنـه غـر خائـف مـن القصـف الجـوي، مـًرا عـى 

البقـاء يف منزلـه الذي يسـكنه منذ أكر مـن 20 عاًما 

يف منطقـة الدرعيـة.

ــر  ــود مق ــن وج ــق م ــعر بالضي ــه يش ــم أن ورغ

الحســبة التابــع للتنظيــم يف حيــه، إال أن عــار 

يــرى أن "عنــارص التنظيــم تحســنت معاملتهــم مــع 

النــاس هــذه األيــام، وهــم أكــر هــدوًءا وطأمنينــة 

ــديد يف  ــق ش ــة وقل ــام عصيب ــروا بأي ــد أن م بع

ــة". ــابيع املاضي األس

المدنيون هم الخاسر األكبر
الهـدوء الظاهـر يف شـوارع املدينـة، ال ميكـن أن يغطي 

عى إجـراءات التحضر لحرب قريبة ال تـزال محتملة يف 

الرقة، إذ يسـتمر التنظيم بحفر بعض الخنـادق الصغرة 

عـى جوانـب الشـوارع الرئيسـية، ووضـع املتاريس يف 

محيـط املدينـة، إضافة إىل نصب الشـوادر يف الشـوارع 

الفرعيـة والحارات.

حميـد، ناشـط مـدين من الرقـة ويقيـم خارجهـا حاليًا، 

اعتـرب أنـه مـن واجـب قـوات التحالـف حايـة املدنين 

مهـا كانت الظـروف، مؤكـًدا أن "مهمته هـي الدفاع عن 

املجتمـع املـدين واألهـي، والسـعي لحايته مـن جميع 

األخطـار مبـا فيهـا القصف".

العمليـات  الدقـة يف  مـن  "املزيـد  إىل  الناشـط  ودعـا 

العسـكرية الربية والجويـة، وأن تكـون مراعية للمدنين 

يبقـى  أن  أريـد  الرقـة قبـل كل يشء"، مردفًـا "ال  يف 

التنظيـم مسـيطرًا عـى مدينتي، ولكـن أرفـض أن يقتل 

أهـي ضحية لذلـك"، كا طالـب برضورة تأمن سـامة 

املدنيـن يف حال تجـّددت نذر الحرب، التـي يراها حتمية 

وقريبـة يف ظـل اإلرصار الـدويل عـى قتـال التنظيم.

يشـكو كثر من سـكان الرقة أن املجتمع الـدويل ال يويل 

أي اعتبـار للمدنين املقيمن يف مناطق سـيطرة التنظيم، 

مسـتدلن مبجازر حصلت يف مدينة منبـج )رشق حلب(، 

التي سـيطرت قـوات “سـوريا الدميقراطية" عـى أجزاء 

واسـعة منهـا، بدعٍم مـن التحالف الـدويل، خـال األيام 

آب. من  األوىل 

يف حـن يسـاوي آخرون بـن أنصـار التنظيـم الذين ال 

يهتمـون بوضع املدنين، وبن الداعمن لعملية عسـكرية 

ضده بـأي تكلفة بريـة ومادية، ووفق حميـد فكثرًا ما 

يتجاهـل العامل الضحايا يف تلـك املناطق.

أسـابيع عدة مضـت عى التهديـدات التـي أطلقتها قوات 

"سـوريا الدميقراطيـة"، التـي أكـدت خوضهـا عمليـة 

عسـكرية باتجـاه الرقة، منيـت خالها بخسـائر وصفها 

ناشـطو الرقة بــ "الكبرة".

ويرى السـكان أن تخفيـض القوات سـقف العملية ألكر 

مـن مرة، قبـل أن توقفها فجـأة دون صدور بيـان واضح 

منهـا، يعود إىل مقاومـة التنظيم يف مدينـة منبج، والتي 

مل تكـن متوقعة، عى حـد وصفهم.

كل مـا سـبق عـزز الثقـة لـدى سـكان الرقـة وريفهـا 

القريـب، بـأن لديهـم وقتًا قبل عـودة املعارك مـن جديد، 

األمـر الـذي خفـض مـن نسـبة خوفهـم، بينـا يـرى 

مراقبـون أن الخـوف ال زال ثابتًـا يف مناطـق أخـرى من 

ريـف املدينة الشـايل، وتحديـًدا يف منطقة تل السـمن، 

التـي تعتـرب أكـر عرضـة للحـرب، وأقـرب جغرافيًا إىل 

خـط النـار، مؤكديـن أنهـا سـتكون مكانًـا ألي عمليـة 

عسـكرية قادمـة ال محالـة، وإن تأخـرت.

بعد أسابيع من نزوح عشرات العائالت إلى القرى القريبة من الرقة، وهجمة إعالمية حذرت من معارك 
كبرى ستشهدها المدينة خالل الفترة المقبلة، عادت أم محمد إلى منزلها في حارات البدو، والذي كان 

يحتضنها وأطفالها األربعة، وتقول إنها ورغم كونها محظوظة بعثورها على مكان نزحت إليه إال أن 
منزلها “أولى" بها وبأطفالها.

)NBC News( - 2014 مواطنون في أحد شوارع مدينة الرقة السورية - تشرين األول

عائالت الرقة تعود إلى منازلها 
بعد توقف معاركها “المزمعة"

جودي عرش - الوعر   

أدى امتنـاع طـاب حي الوعـر يف حمص عـن متابعة 

تعليمهـم بسـبب الحصـار، إىل دخـول أعـداد كبـرة 

منهـم يف حالـة إحباط نفـي، لكّن إطـاق أول عملية 

امتحانيـة للشـهادتن اإلعداديـة والثانويـة، منتصـف 

متوز املـايض، أعـاد املئات منهـم إىل مقاعد الدراسـة، 

وبعـث األمل يف نفوسـهم مـن جديد، متأملـن بإكال 

تعليمهـم يف تجّمـع املعاهـد املتوسـطة الـذي افتتـح 

. مؤخًرا

وبـدأت أزمـة االنقطـاع عن التعليـم مطلع العـام 2015، 

بسـبب عدم متكن الطاب املطلوبن للجهـات الحكومية، 

من مغـادرة الحي، وقدرت نسـبة الطـاب املنقطعن عن 

التعليـم والحائزين عـى الشـهادة الثانوية نحـو 41%، 

وفًقـا إلحصـاءات تجمـع املعاهد املتوسـطة، فيـا بلغت 

نسـبة الطـاب غـر الحائزيـن عـى الشـهادة الثانويـة 

%32، أمـا النسـبة املتبقيـة مـن الطـاب القادرين عى 

عرضـة  فهـي  اسـتثنائية،  حـاالت  يف  الحـي  مغـادرة 

لاعتقـال والخطـف بشـكل دائم.

تجمع يحارب الجهل
افتُتـح تجمـع املعاهد املتوسـطة أواخر شـباط املايض، 

وحـرص عى متابعـة تعليم الشـباب بعيًدا عـن النظام 

السـوري ومؤسسـاته التعليمية، وأوضح هاين الشـيخ، 

وهـو عضـو يف إدارة التجمع، أن افتتاحـه جاء يف ظل 

حاجة شـباب الحـي السـتكال التعليم العـايل، "منًعا 

مـن انحرافهـم وإحباطهـم، فمعظمهـم أصبـح يطمح 

للسـفر بهـدف إمتـام الدراسـة، بينا لجـأ بعضهم إىل 

االنعـزال يف املنـازل هربًا مـن الواقع املحيـط بهم".

التجمـع افتتـح ثاثـة معاهـد تعليميـة، هـي املعهـد 

التقـاين الطبي، بتخصصـات املخابـر والتحاليل وطب 

بتخصـص  للحاسـوب  التقـاين  واملعهـد  الطـوارئ، 

املدرسـن،  إعـداد  معهـد  إىل  إضافـة  الربمجـة، 

بتخصـي معلـم صـف واللغـة العربية، وتـم اختيار 

أهمهـا  خاصـة،  ملعايـر  وفًقـا  التدريـي  الـكادر 

واإلجـازات  املتخصصـة،  العليـا  الدراسـات  شـهادات 

الجامعيـة، مـع خـربة تدريـس تفـوق عـرة أعـوام.

ويضـم الـكادر مثانية مدرسـن حائزين عى شـهادات 

حملـة  مـن  مدرًسـا  و27  املاجسـتر،  أو  الدكتـوراة 

اإلجـازات الجامعيـة، تفوق خربة بعضهـم يف التدريس 

عاًما.  30

املـدة الدراسـية يف املعهـد عامـان، يقسـم كل عام إىل 

فصلـن دراسـين، إضافـة إىل فصـل تكميـي ثالـث، 

ووفًقـا للشـيخ، يتبع كل مـن املعهد التقاين للحاسـوب 

واملعهـد التقـاين الطبـي إىل جامعة حلـب يف املناطق 

املحـررة، ويحصـل الطالب الناجـح يف نهاية دراسـته 

عـى صـورة مصدقـة عـن تفصيل درجـات املقـررات 

الدراسـية، وشـهادة دبلـوم تقاين بحسـب التخصص.

 أمـا معهـد إعـداد املدرسـن فيتبـع لـوزارة الربيـة 

ويحصـل  املؤقتـة،  السـورية  الحكومـة  يف  والتعليـم 

الطالـب الناجح يف نهاية دراسـته عى صـورة مصدقة 

أيًضـا، وشـهادة تخـرج موقعـة مـن الـوزارة.

وأضـاف الشـيخ أن التعليـم العـايل مل يقتـر عـى 

املعاهـد الثاثـة فحسـب، بـل كان للتعليـم االفرايض 

قدرته الواسـعة عى تغيـر مجرى التعليـم يف املنطقة 

املحـارصة، "كونـه متاًحـا بشـكل مجـاين والحتوائـه 

عـى اختصاصـات غـر متوفـرة يف الكليـات، عوًضـا 

عـن كونـه إلكرونيًا ويناسـب األشـخاص العاملن يف 

كافـة املجـاالت والطلبـة الجامعين". 

امتحانات الشهادتين ألول مرة 
اإلعداديـة  بالشـهادتن  خاصـة  امتحانـات  أقيمـت 

وبلـغ  الجـاري،  متـوز   13 يف  مـرة  ألول  والثانويـة 

عـدد املتقدمـن 270 طالبًـا، واعتـربه ناشـطو الوعـر 

أحـد أهـم الخطـوات التـي لبّـت رغبـات الطـاب غر 

الشـهادتن. الحصـول عـى  القادريـن عـى 

 وأوضـح ماهـر أبـو محمود، مديـر مركـز االمتحانات، 

لعنـب بلـدي، أن املـروع كان مطروًحـا منـذ العـام 

قـدرة  لعـدم  تحقيقـه  عـن  عجزنـا  "لكننـا  املـايض، 

عـى  الحصـول  بعـد  دراسـته  إمتـام  عـى  الطالـب 

الشـهادة، إال أن افتتـاح املعاهـد وفّـر متابعـة التعليـم 

والعـايل".  واملتوسـط  الثانـوي 

سـارت العملية االمتحانيـة وفق آلية رسيّـة ومنضبطة، 

بحسـب أبـو محمـود، الـذي أضاف أنـه "تـم االعتاد 

عـى املدرسـن املنشـقن عـن مؤسسـات النظـام يف 

إدارة العمليـة االمتحانيـة ضمـن املراكـز، كـا اعتمدنا 

والنزاهـة  الشـفافية  مـن  بنـوع  االمتحانـات  إجـراء 

لتعويـد الطـاب عـى األجـواء االمتحانيـة البعيدة عن 

املحسـوبيات التـي اعتدنا عليهـا، أما عمليـة التصحيح 

فكلفنـا بهـا لجنـة من املدرسـن الخـرباء". 

املتقدمـات المتحـان  الطالبـات  إحـدى  ربـا،  وعـربت 

الشـهادة الثانويـة، عـن فرحهـا بهـذه الخطـوة، بعـد 

التعليـم  إىل  العـودة  مـن  باليـأس  املطـول  شـعورها 

مجـدًدا، وقالـت لعنب بلـدي "اآلن أسـتطيع القول بأن 

األبـواب أصبحـت مفتوحة مـن جديد وبخيـارات كبرة 

أمـام كل طالـب يرغـب يف إمتام مسـتقبله الـدرايس، 

بعيـًدا عـن النظـام الـذي حرمنـا من بنـاء املسـتقبل، 

العتبارنـا )إرهابيـن( ال نسـتحق العيـش حتـى". 

طالب الوعر يستعيدون آمالهم
مع افتتاح تجمع المعاهد المتوسطة

http://www.enabbaladi.net/archives/96404
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بهار ديرك - الحسـكة  

وأفــاد عدنــان عمــر، مــن ســكان مدينــة الحســكة 

ميلــك  كان  أنــه  أوروبــا،  يف  حاليًــا  ويقيــم 

ــرب  ــية ق ــع القرطاس ــر األوراق وبي ــا لتصوي مكتبً

مديريــة الربيــة يف املدينــة، مؤكــًدا لعنــب بلــدي 

ــرات  ــه ع ــي علي ــا ه ــفره، ك ــل س ــاهمته قب مس

املكاتــب اليــوم، يف تزويــر شــهادات التعليــم 

ــف  ــغ 200 أل ــن مببل ــا للراغب ــايس وبيعه األس

ــورية. ــرة س ل

حصـل عـرات الطـاب عـى الشـهادة، وفـق عمر، 

وقـال إن معظمهـم طلبهـا للتسـجيل يف امتحانـات 

الثانويـة العامـة، مردفًـا "أعـرف أشـخاًصا حصلوا 

عـى الشـهادة الثانويـة من الذين اشـروا شـهادات 

مراكـز  يف  يعملـون  حاليًـا  وهـم  أبيعهـا،  كنـت 

حكوميـة".

منظمـة  يف  موظفـة  محمـد،  ثنـاء  أكـدت  بدورهـا 

"املرجـان" لإلغاثـة يف إقليـم كردسـتان العـراق، ما 

تحـدث بـه عمـر، وقالـت لعنـب بلـدي إنهـا متلـك 

إثباتـات تفيـد بتقديـم عرات األشـخاص شـهادات 

جامعيـة مـزورة، حصلـوا عليهـا مـن جهـات غـر 

معـرف بهـا، طلبـات للتوظيف لـدى املنظمـة، عى 

وصفها. حـد 

وأضافـت أن املنظمـة مل توافـق عـى توظيفهـم، إال 

وعيّنـت  األمـر  يف  تدقـق  "مل  أخـرى  منظـات  أن 

وأرسـلتهم  مـزورة،  بشـهادات  تقدمـوا  أشـخاًصا 

سـوريا". خـارج  إىل  بعثـات  ضمـن 

التزوير يطال المؤسسـات 
ويطـال التزويـر حتـى اليـوم األوراق الرسـمية يف 

مديريـة املواصـات، وأوضـح خالـد صـادق، الـذي 

كان موظًفـا فيهـا، أنـه كان يبيـع شـهادات السـوق 

العموميـة بشـكل علنـي ملواطني الحسـكة مقابل 60 

ألـف لرة سـورية.

ولفت صـادق إىل أنه "حتـى اآلن يجهـز العامل عى 

الحاسـوب يف املديرية أسـبوعيًا عرات الشـهادات، 

ومينحهـا ألشـخاص مل يخضعوا أبًدا لدورات سـواقة 

ومل يقدمـوا أوراقهـم للمديرية يف الحسـكة".

ويتحـدث أهـايل الحسـكة عـن تزويـر يف جـداول 

العاملـن يف مديريـة الزراعـة، وأفـاد مصدر )رفض 

كشـف اسـمه( لعنـب بلـدي أن مديرها الحـايل عّن 

بالتعـاون مـع رئيس شـؤون العاملن أسـاء وهمية 

التابـع للمديريـة، مشـرًا إىل  الدوائـر الفرعيـة  يف 

أنـه يتقاسـم الرواتـب املخصصـة لتلـك األسـاء مع 

محاسـب اإلدارة، دوم التأكـد مـن مصـدر منفصل.

الرقابـة  هيئـة  كانـت  السـورية  الثـورة  بـدء  قبـل 

والتفتيـش يف الحسـكة، ودائـرة الرقابـة املالية التي 

تقـع قـرب مجلس املحافظـة، ينظان جـوالت دورية 

عـى دوائـر ومؤسسـات الدولـة لاطاع عى سـر 

العمـل ومحاسـبة املخالفـن، ورغـم أنهـا مل تخـُل 

حينهـا من املحسـوبيات إال أن مطلعـن يؤكدون أنها 

مـا زالـت تـدار باآلليـة ذاتها.

ــال  ــة، ق ــابق يف الهيئ ــش س ــزاب، مفت ــرض ال خ

ــل  ــّجلت قب ــات ُس ــات الخروق ــدي إن مئ ــب بل لعن

بــدء الثــورة، مؤكــًدا أن الفئــة التــي تنتهــج 

الطريقــة ذاتهــا "مــا زالــت موجــودة وتعمــل عــى 

نفــس الخطــى يف تزويــر الفواتــر و تشــكيل 

ــة". ــة وهمي ــان رشائي لج

الفسـاد  أن  السياسـين  الحسـكة  ناشـطو  ويـرى 

عـى  واالعتـاد  الدولـة،  مؤسسـات  يف  اإلداري 

كانـت  النظـام،  مؤسسـات  يف  والرسقـة  الرشـوة 

البيئـة املناسـبة النتشـار التزوير وغره مـن األمور 

غـر القانونيـة، واعتـرب الناشـط السـيايس، يـارس 

النظـام نـر  أن  بلـدي  لعنـب  يحيـى، يف حديثـه 

الفسـاد من خـال تعيينه مسـؤولن ورؤسـاء أفرع 

الغـر  ذمـم  رشاء  يف  جميعهـم  سـاهم  فاسـدين، 

وفتحـوا بـاب الرشـاوي عـى املـأل دون محاسـبة، 

وصفه. حـد  عـى 

تقارير المراسلين

الطيران الروسي يدمر أكبر سوق في المنطقة

الحركة التجارية في ريف حلب الغربي 
والشريط الحدودي تتراجع

طارق أبو زياد - إدلب   

ريـف  يف  التجاريـة  الحركـة  تراجعـت 

حلـب الغـريب، الـذي يعتـرب أكـر املناطق 

ظـل  يف  السـوري،  الشـال  يف  حيويـة 

تشـهدها  التـي  العنيفـة  الغـارات  حملـة 

مدنـه وبلداته منذ أشـهر، والتي اسـتهدفت 

واملبـاين  التجاريـة  األسـواق  مبعظمهـا 

السـكنية، كا أثـر انخفاض عـدد الوافدين 

مـن املناطـق املجـاورة بـدوره عليهـا.

ونـزح أهـايل الريـف الغـريب لحلـب عـن 

عـن  بعيـًدا  القصـف،  ظـل  يف  منازلهـم 

املناطـق املنتـرة عى طريـق إدلب مـرورًا 

بريـف حلب إىل بـاب الهوى الحـدودي مع 

تركيـا، بينـا تـرضرت التجـارة يف املنطقة 

لتخزيـن  مكانًـا  التجـار  يتخذهـا  التـي 

لقربهـا مـن وتركيـا،  وعـرض بضائعهـم 

وألنها تضم بلـدات كبرة وأسـواق متنوعة.

أكبر سوق في المنطقة خارج 
الخدمة

تتعـرض بلـدة األتـارب، التـي تضـم أكـرب 

أسـواق املنطقـة، للقصف بشـكل يومي، ما 

جعـل السـوق فيهـا يتوقـف بشـكل كامل، 

بينـا تبـدو املدينـة خاليـة مـن سـكانها، 

أو  الزراعيـة،  األرايض  افرشـوا  الذيـن 

توجهـوا إىل مناطـق أكـر أمًنـا.

عبـدو املـري، مالـك محـل لبيـع اللحوم 

املسـتوردة يف سـوق األتـارب، أوضـح يف 

البيـع  أن حركـة  بلـدي  إىل عنـب  حديثـه 

والـراء بـدأت تراجـع مـع دخـول شـهر 

متـوز املايض، عازيًا السـبب الرتفـاع وترة 

القصـف الجـوي، الذي سـبب انخفاًضا يف 

الحركـة بنسـبة قّدرهـا بـ %40 عـا كانت 

عليـه يف وقت سـابق.

وطـال الـرضر األكرب سـوق األتـارب األحد، 

24 متـوز، املـايض، حن اسـتهدف الطران 

الرويس املدينة بأكر مـن 24 غارة جوية راح 

ضحيتها عـرات الشـهداء، ويصف املري 

ما شـاهده وبقيـة أهايل املدينة صبـاح اليوم 

التـايل "وجدنا السـوق مدمرًا بشـكل شـبه 

كامـل، كـا سـقط أحـد الصواريـخ بالقرب 

من محـي وتـرضر جزئيًا".

مل يعـد األهـايل يفضلـون دخـول منطقـة 

السـوق التـي كانت تعـج بالحيـاة منذ فرة 

ليسـت بالبعيدة، وقـال املري إنـه ال يبيع 

أكر من خمسـة أشـخاص كحـد أقىص يف 

اليـوم الواحـد منـذ ذلـك الوقـت، الفتًا إىل 

أن األهـايل فكـروا بإعـادة بنـاء مـا دمـره 

القصـف، إال أن الطران مـا زال الزائر األكر 

تـردًدا عـى املدينة.

غياب الوافدين كان له األثر األكبر
ال تقتـر الخدمـات التجاريـة والصناعيـة 

يف أسـواق ريف حلـب الغريب عـى أهايل 

املنطقـة، بـل يقصدهـا كثـر مـن أهـايل 

ريفـي إدلب وحـاة، حيـث تتوفـر داخلها 

كافـة املـوارد الواصلـة مـن تركيا مـن مواد 

غذائيـة وقطـع غيـار السـيارات وغرها.

ماجـد الخطيـب، نـازح من مدينـة حمص، 

وميلـك متجـرًا لبيع قطـع غيار للسـيارات 

قـرب بلـدة الدانـا يف ريف إدلب الشـايل 

)املجـاورة لألتـارب(، قـال لعنـب بلدي إن 

أغلـب مبيعاتـه كانـت لزبائـن مـن خـارج 

املناطـق  كافـة  مـن  يقصدونـه  املنطقـة 

املحـررة، مشـرًا إىل أن الهجمـة األخـرة 

بشـكل  البلـدة  إىل  الحركـة  مـن  خففـت 

. كبر

الذيـن  الزبائـن  أن  الخطيـب  وأوضـح 

يقطنـون يف مناطق بعيـدة نسـبيًا، "غدوا 

يتحدثـون عـن إمكانية إرسـال طلباتهم إىل 

مناطقهـم ويضعـون حجًجـا مختلفة يك ال 

يشـعرونا أنهـم خائفـون مـا منـر به".

أهـايل  مـن  ولسـت  نـازح  أنـا  "رصاحـة 

املنطقة"، يضيـف الخطيب، الـذي لفت إىل 

أنـه يفكـر حاليًـا بشـكل جدي بنقـل محله 

إىل مـكان آخر أكـر أمًنا، يسـتطيع متابعة 

عملـه وبـاب رزقـه فيـه، ورجـح أن يوافقه 

تجـار آخـرون يف مـا يخطـط له.

ويتخـوف التجـار مـن "كارثـة حقيقيـة" 

تطـال املنطقـة يف ظـل اسـتمرار القصف 

منـذ أكـر مـن شـهر، تزامًنـا مـع معـارك 

تجـري عـى تخوم مدينـة حلب مـن الجهة 

الجنوبيـة الغربيـة، فتحت خالهـا فصائل 

املعارضـة بوابـة جديـدة إىل املدينـة عقـب 

معاركـة شـهدتها املنطقة للمـرة األوىل منذ 

الثورة السـورية. بـدء 

أسواق مدمرة في ريف حلب الغربي
5 آب 2016 - )عنب بلدي(

تزوير األوراق الرسمية يفتك بمؤسسات النظام في الحسكة 
وسط غياب الرقابة على المؤسسات الحكومية في محافظة الحسكة، وكما العديد من مؤسسات النظام في المناطق األخرى، 
لم تغب ظاهرة تزوير المستندات واألوراق الرسمية عن مؤسسات المحافظة التي يديرها النظام، بينما ظهرت مكاتب جديدة تدير 

عمليات التزوير في المنطقة.
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في تركيا إلى الدول األوروبية

الجئ سوري يستعد 
لعرض لوحة

الـ"150 ألف شهيد"

360 متدرًبا ومتدربة 

"كفاءة"..
مشروع لتلبية سوق العمل 

في الغوطة الشرقية

فعاليات ومبادرات

عنـب بلدي - خاص 

"عملـت عـى املـروع ألحـول األرقـام إىل تاريـخ، 

وسـأعرضه عـى العامل كرسـالة مفادها أن السـورين 

تامـر  السـوري  الاجـئ  يصـف  أرقاًمـا"،  ليسـوا 

عليـه،  يعمـل  الـذي  الجديـد  مروعـه  الركـاين 

ويوثـق ضمنـه باألسـاء والصـور 150 ألـف ضحية 

أبجديًـا  مقسـمة  لوحـة  ضمـن  سـوريا،  يف  للنظـام 

التاريـخ. بحسـب 

وينتظـر الركـاين أن ينهـي لوحتـه مع دخول شـهر 

أيلـول املقبـل، ويـرى يف حديثـه إىل عنـب بلـدي أن 

مروعه سـيغر مفهـوم الكثريـن عندما يشـاهدوه، 

معتربًا أن السـورين بحاجة السـتذكار خسـائرهم كل 

لحظـة وأن يذكـروا بهـا العامل.

لـن تبقـى اللوحـة ضمن حـدود ورشـة عمل الشـاب 

األوىل  للمـرة  سـتعرض  إنهـا  ويقـول  السـوري، 

الـدول  بـن  وسـتتنقل  انتهائهـا،  عقـب  تركيـا  يف 

األوروبيـة التـي تدعـم الاجئـن كأملانيا، والسـويد، 

وفرنسـا، وهولنـدا، والـروج، ورمبا إسـبانيا، وكندا، 

وأمريـكا، بتمويـل مـن رجل أعـال سـعودي تحفظ 

اسـمه. ذكر  الركـاين عـى 

بـدأ ابـن مدينـة حمـص مروعـه يف تريـن الثاين 

املـايض، وقـى معظـم وقتـه خـال أشـهر تسـعة 

الضحايـا مـن وسـائل  يف جمـع معلومـات وصـور 

التواصـل االجتاعـي، ومراقبة صفحـات ذويهم، وأكد 

أن عـدًدا كبـرًا مـن املراكـز اإلعاميـة يف املحافظـات 

السـورية وبعـض مراكز الدفـاع املـدين تتواصل معه 

حتـى اليـوم ومتـده باملعلومـات، بعـد أن "وثقت" به 

عقـب نجـاح مروعـه األول الذي عرض خـال لوحة 

50 ألـف ضحية. ضمـت 

صعوبات شـتى واجهت عمل الشـاب السـوري وبدأت 

برفـض السـلطات األردنيـة عرض لوحتـه األوىل )50 

بعـد  تركيـا  إىل  لينتقـل   ،2014 عـام  شـهيد(  ألـف 

توقيعـه عـى تعهـد ينـص بابتعـاده عـن أي عمـل 

يخـص الثـورة السـورية.

ومصمـم  املصـور  بهـا  مـر  التـي  الظـروف  أن  إال 

“الغرافيـك"، صاحـب الــ 26 عاًما، مل تثنـه عن إمتام 

عملـه بعـد مغـادرة حمـص يف آذار 2012 إىل درعا، 

إثـر إصابـة تعـرض لهـا يف منطقـة جـورة الشـياح، 

ووثـق هنـاك انتهاكات النظام ملدة خمسـة أشـهر، إىل 

أن دفعتـه إصابـة أخـرى للسـفر إىل األردن ومنها إىل 

مدينـة مرسـن الركيـة حاليًا.

عـرض  اإلنسـان  لحقـوق  السـورية  الشـبكة  ورعـت 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية 

نتيجـة النقص الكبـر بالكـوادر العاملة يف 

الغوطـة الرقيـة، ويف ظل هجـرة الكفاءات 

خارجهـا، بـرزت صعوبـات لـدى عـدد مـن 

املؤسسـات الناشـئة، أبرزها إيجاد أشـخاص 

مـن ذوي الكفـاءة لقيادتها.

بـدأ مركـز "تنميـة" لـإلدارة والتطويـر يف 

مدينـة دومـا دورات تدريبيـة لرفع السـوية 

املعرفيـة لبعـض املؤهلـن، وتتبـع الـدورات 

ملـروع "كفـاءة"، الذي يسـتمر عـى مدار 

خمسـة أشـهر بـدًءا مـن مطلـع آب الجاري، 

ويهـدف لتخريـج قرابـة 360 كفـاءة جديدة 

مهـارات  لضـخ  والفتيـات،  الشـباب  مـن 

الغوطـة،  العمـل يف  جديـدة ضمـن سـوق 

وتلبيـة احتياجات مؤسسـاتها، وفـق عبد الله 

الشـامي، مديـر مركـز “تنميـة".

تسع اختصاصات يغطيها المشروع
ويـرى الشـامي، يف حديثـه إىل عنـب بلدي، 

لكـن  الخصـوص،  بهـذا  واسـع  املجـال  أن 

"تنميـة" ركـز عـى بعـض االختصاصـات 

التـي ميكـن تداراكهـا عـن طريـق الربامـج 

أن  موضًحـا  واملكثفـة،  املركـزة  التدريبيـة 

القامئـن عـى املركـز درسـوا معظـم تلـك 

مـروع  عـى  وعملـوا  االختصاصـات 

"متكامـل" يجمـع تسـًعا منهـا، إىل أن بدأت 

عـن  الباحثـن  تسـتهدف  والتـي  الـدورات 

الغوطـة. يف  العمـل 

اإلداريـة  بـن  االختصاصـات  تتنـوع 

واإلعاميـة، وتشـمل علـم املحاسـبة واإلدارة 

االحرافيـة،  املشـاريع  وإدارة  االسـراتيجية 

بينا تتنـاول أخرى برامـح األوفيس وتحرير 

إىل  إضافـة  والتصويـر،  والفيديـو  الصـور 

التحريـر الصحفي وبعض املهـارات يف اللغة 

أن بعـض  إىل  الشـامي  اإلنكليزيـة، وأشـار 

بالتعـرف  تسـاعد  اإلعاميـة  االختصاصـات 

عـى طـرق التعامـل والتواصل مـع الوكاالت 

العامليـة.

محمـد شـام، مـن فريـق مؤسسـة "نـور" 

الطبيـة العاملـة يف الغوطة، سـّجل يف دورة 

"الفوتوشـوب"،  برنامـج  عـى  التصميـم 

السـبب  بلـدي  إىل عنـب  وعـزا يف حديثـه 

لسـد الثغرات التـي تنقص مؤسسـته، والتي 

تسـتعن حتى اليـوم مبصمم خارجـي لتلبية 

احتياجاتهـا.

وآليــة  املدرســن  عــى  شــام  وأثنــى 

ــدورة يف  ــون ال ــاع أول، ك ــب، كانطب التدري

ــه  ــا إىل أن ــه، الفتً ــد وصف ــى ح ــا ع بدايته

يطمــح لزيــادة مهاراتــه الفرديــة إىل جانــب 

ــته. ــل مؤسس ــم عم دع

حديـث  السـاعور  فايـزة  املدرّسـة  ودعمـت 

شـام، معتـربة يف حديثهـا إىل عنـب بلـدي 

أن تنظيـم الـدورات وطريقـة التدريس فيها 

نـوع من الحرفيـة، الفتًة إىل أن ذلك سـاعدت 

يف اسـتقطاب فئـات كثـرة "رغـم أنهـا ال 

الـكايف". الوقت  متلـك 

السـاعور سـّجلت يف الـدورة ذاتهـا، وتـرى 

الكفـاءات  أن  للتسـجيل هـو  دعاهـا  مـا  أن 

يف الغوطـة تسـعى للحصـول عـى مهارات 

تكميليـة تسـاعد يف تحقيق إنجـازات ضمن 

املؤسسـات. عمل 

"نعيش حالة استثنائية وهذا يوجب 
تعاماًل خاًصا" 

ركّـز مديرو املـروع عـى الكـوادر املؤهلة 

للتدريـب ضمنـه وجـرى انتقاؤهـم بعنايـة، 

مركـز  مـن  أفـراًدا  وضـم  الشـامي،  وفـق 

"تنميـة" وآخريـن من مؤسسـات أخرى، كا 

اسـتُكمل بقيـة الـكادر التدريبي بأشـخاص 

الغوطـة عـن طريـق  مؤهلـن مـن خـارج 

اإلنرنـت. 

"نعيش حالـة اسـتثنائية، فمجتمعنا يقصف 

بشـكل يومـي، وهـذا يوجـب تعامـًا خاًصا 

مـع العمل والتدريـب"، يقول الشـامي، الذي 

لفـت إىل تبديـل مقـر التدريب للمـرة الثالثة 

عقـب قصفـه أكـر مـن مـرة خـال الفرة 

ملاضية. ا

عنب بلـدي تحدثت إىل املدير الفني ملؤسسـة 

"سـبق" اإلعامـي، ضياء حـق، الـذي يُدرّب 

الكـوادر ضمن دورة "فوتوشـوب"، وقال إن 

املؤسسـة تفاعلـت مـع املروع لدعـم كوادر 

الغوطـة بخرباتهـا العملية، موضًحـا أن عدد 

الطـاب املتدربن يف الـدورة الحالية بلغ 25 

طالبًـا وطالبة.

وتعليًقـا عـى سـوية املتدربن، تحـدث حق 

عـن تفاعـٍل وحـرٍص عـى التعلم ملسـه بن 

الحكـم  نسـتطيع  "ال  مسـتطرًدا  املتدربـن، 

منـذ البداية عى الكـوادر الخاضعـة للدورة، 

ولكـن كل مـا يهمنـا هـو تطويـر الكـوادر 

إنتـاج املؤسسـات". البريـة لرفع 

ويطمـح "تنميـة" وفـق رؤية مديـره لزيادة 

اإلمكانيات ووسـائل التدريـب وأماكن تنظيم 

بشـكل  السـوق  حاجـة  "لتلبيـة  الـدورات، 

أكـرب، فهنـاك مجـاالت تدريبيـة متخصصـة 

العلميـة  الفئـات ذات املسـتويات  تسـتهدف 

األعى". 

يف  املختصـة  املراكـز  معظـم  توجهـت 

املجـاالت التعليميـة والتدريبيـة يف الغوطـة 

مؤخـرًا، نحـو الركيز عـى التدريـب املكثف 

ومـن  مؤهلـة،  كـوادر  لضـخ  واألكادميـي، 

بينهـا "تنميـة" الـذي تأسسـس نهايـة عام 

.2012

ورعـى القامئـون عى املركـز مجموعة برامج 

اإلداريـة  املجـاالت  تدريبيـة متخصصـة يف 

نـدوة  أبرزهـا  كان  والتنميـة،  واإلعاميـة 

"الوعـي اإلعامي" شـباط املـايض، بإرشاف 

شـبيب،  نبيـل  السـوري  واإلعامـي  املفكـر 

وركزت عـى ثاثة محـاور، اإلعـام الحريف 

والحديث والثـوري، والقت حضـوًرا وإعجابًا 

واسـًعا، وفـق ما رصـدت عنب بلـدي حينها.

حتى ال تبقى صور الضحايا السوريين وأسماؤهم حبيسة وسائل التواصل 
االجتماعي وأقراص تخزين بعض الناشطين والمنظمات الحقوقية، يعمل 

بعض المهتمين على مشاريع يحاولون من خاللها عرض معاناة يعيشها 
السوريون يومًيا بطرق مختلفة، على أمل أن تلقى مشاريعهم اهتماًما 

عالمًيا خارج حدود اإلنترنت.

السوري تامر التركماني
يجهز لمشروع لوحة 150 ألف شهيد 
)عنب بلدي(

خـال  واشـنطن،  يف  للركـاين  األوىل  اللوحـة 

شـهر آذار مـن عـام 2015، كـا ُعرضـت أقسـاٌم 

منهـا يف مخيـم الزعري وسـويرسا وكنـدا، ويرى 

مديـر الشـبكة فضـل عبـد الغنـي، يف حديثـه إىل 

عنـب بلـدي، أن أي مـروع يطلق لخدمـة الضحايا 

ونـر معاناتهـم، سيسـلط الضـوء عـى الكارثـة 

السـورية وخـذالن املجتمـع الـدويل لهـا.

وتسـاهم أمثـال تلك املشـاريع يف عمليـة التعاطف 

الشـعبي، وتخليـد الضحايـا وذكراهـم، وفـق عبـد 

واإلكثـار  مشـابهة  أفـكار  بدعـم  وطالـب  الغنـي، 

منهـا قـدر اإلمـكان مـع توخـي الدقـة وتوضيـح 

منهجيـة البحـث.

ــدء مشــاريعه عــى  اســتقى الركــاين فكرتــه لب

ــا  ــه غافً ــد تصميم ــاءت بُعي ــرة ج ــاس فك أس

ــور 40  ــم ص ــوك"، وض ــس ب ــه يف "في لصفحت

ــوات  ــا دع ــب، تبعه ــة إدل ــن محافظ ــهيًدا" م "ش

ــور  ــن الص ــرب م ــداٍد أك ــع أع ــه لجم ــن أصدقائ م

وعرضهــا يف لوحــات. ويتمنــى الشــاب الســوري 

ــازر يف  ــه املج ــي مع ــه وتنته ــي مروع أن ينه

ــه. ــد وصف ــى ح ــوريا، ع س

ومـع أن عـرض اللوحة سـيكون حشـًدا وتذكرًا مبا 

يعيشـه السـوريون، إال أن خـرباء حقوقيـن يـرون 

رغـم أهميـة الحـدث، أنـه ال بـد مـن االعتـاد عى 

معايـر وآليـات محـددة، يف توثيـق تلـك األعـداد 

قـد  أي تشـكيٍك  ملواجهـة  الضحايـا،  الكبـرة مـن 

يطـال أمثال هـذه املشـاريع.

http://www.enabbaladi.net/archives/96390
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أحمد الشامي

مخطئ من يعترب أن الحرب الضارية التي تدور 

رحاها عى الرتاب السوري تخص السورين 

وحدهم. الدليل عى الطابع اإلقليمي للرصاع يكمن 

يف تزامن محاولة االنقالب الدموية التي قام بها 

ضباط األقليات يف "تركيا" بالتعاون مع جاعة 

"فتح الله غولن" بحجة "حاية الدميقراطية 

والعلانية"، مع تصعيد العدو هجمته عى "حلب" 

بهدف حصارها وقطع طرق االتصال بن الثوار 

السورين و"تركيا".

نظام العصابة وداعموه من ميليشيات وحرس 

ثوري قاموا باملهمة عى أكمل وجه، مستفيدين 

من غطاء جوي وناري رويس، ورىض أمرييك 

وإرسائييل وحتى عريب. سقوط "حلب" بيد 

نظام العصابة وحلفائه كان سيعني تهجري مئات 

آالف السورين السنة إىل "تركيا" ومنها، رمبا، 

إىل "أوروبا" وهو ما يسعد "بوتن" و"أوباما" 

وأصدقائها الراغبن يف إضعاف القارة األوروبية.

عزل "حلب" عن جوارها الرتيك ثم وصلها بالجيب 

الكردي باستخدام "قوات سوريا الدميقراطية"، 

والتي لديها تفاهات مع نظام العصابة وداعميه 

عرب العراب األمرييك، كان سيعطي الجيب الكردي 

عاصمة سيتم تغيري التوازن السكاين داخلها مبا 

يالئم أهداف جاعة "صالح مسلم" وحلف الرش 

األسدي الرويس اإليراين.

كان مرسوًما الندفاعة جيوش االحتالل الشيعية-

الروسية أن ال تتوقف عند "حلب"، فبعدها سيتم 

االنتقال إىل “إدلب"، ثم إنهاء كل مقاومة لنظام 

األسد ولالحتاللن الرويس واإليراين عرب سحق 

كافة الفصائل الثائرة دون استثناء، وترك الرشق 

السوري الصحراوي "لداعش"، مبا يعني عملًيا 

تقسيم سوريا إىل ثالثة أجزاء تريض الجميع ما عدا 

السورين واألتراك!

"سورية مفيدة" يف الغرب متتد من غرب حلب 

حتى الجنوب وتضم دمشق، حمص، حاة 

والساحل، وصواًل إىل األردن وخط فض االشتباك 

مع العدو الصهيوين الذي سيعود لعهدة نظام 

املانعة، ما سرييض "إرسائيل" و"األردن" 

وأمريكا وروسيا.

الكيان الكردي يف الشال سيكون خنجًرا يف 

الخارصة الرتكية، حتى لو مل يعلن استقالله، وحتى 

لو حافظ عى قرشة عربية تغطي السيطرة الكردية 

التامة عى مقدراته.

"داعش" التي يدعي الجميع معاداتها "عى 

الورق"، سوف تحتفظ مبعاقلها الصحراوية 

البائسة بعد أن يتم إخراجها تدريجًيا من الحوارض 

التي تحتلها، بحيث تتحول "داعش" لدولة هالمية 

تذيق السنة وحدهم الويالت وتخدم كمخلب قط 

لكل عدو أجنبي يجيد التفاهم مع "البغدادي". 

باختصار تحويل "داعش" إىل نسخة مرشقية من 

"بوكو حرام".

هناك خارسون كبار يف هذا السيناريو املتكامل 

)انقالب تريك وسقوط حلب( أولهم األتراك 

والسوريون، كل األتراك والسورين املحبن 

لوطنهم، الخارس الثاين هو “تركيا"، الدولة 

التي ستتحول لدولة فاشلة ومعزولة خاضعة 

للغرب يحكمها "أسد" تريك. الخارس الثالث هم 

السعوديون الذين لن تبقى لديهم أي وسيلة ضغط 

عى حلف الرش.

بإمكاننا أن نتصور السيناريو الكاريث التايل، 

"حلب" تسقط واالنقالب الرتيك ينجح ويختفي 

"اردوغان" وحزب "العدالة والتنمية" لصالح 

مجموعة من األفاقن، ضباط من األقليات 

متفاهمون مع مهووس اضطهادي "يتحدث مع 

الله..." يعيش يف الواليات املتحدة وسيعود عى 

منت "جامبو" إىل "أنقرة" ليمنح االنقالبين غطاء 

رشعًيا.

هذا ليس سيناريو "الخميني" ألن "غولن" 

ليس"الخميني". هذا هو سيناريو "األسد" وزمرته 

من الضباط الذين تحالفوا مع "شيوخ السلطان"، 

الراكضن وراء متاع الدنيا، مثل "أحمد كفتارو"، 

وشتان بن هؤالء وبن "الخميني" أيًا يكن موقفنا 

من الراحل.

مقابل "تطويب" الدولة الرتكية لهؤالء األفاقن 

من قبل الغرب الذي سيعرتف فوًرا بهم، كان هؤالء 

سيرتكون "حلب" تسقط يف يد حلف الرش عى 

منط "االنسحاب الكيفي"من القنيطرة والذي سمح 

لألسد بالسيطرة عى سوريا، وهو ما ندفع مثنه 

كل يوم.

فشل االنقالب الرتيك هو الذي سمح بتحويل 

"حلب"إىل "خازوق" يتمتع به أفراد حلف الرش.

وما أدراك ما النصرة؟خازوق حلب

حذام زهور عدي

واملســألة مل تأخــذ منهــا إال الرجــوع 

لبــاب ســد الذرائــع، وهــو بــاب 

ــر  ــامي، يؤث ــه اإلس ــع يف الفق واس

حايــة أرواح املســلمن عــى الغــزو 

ــى  ــر ع ــا خط ــال إن كان فيه والقت

ــيوخ  ــال والش ــاء واألطف أرواح النس

ــا  ــوا رشًع ــن مل يُكلف ــم الذي وأعراضه

يُكــذب  مل  وبالفعــل  بالجهــاد، 

ــان  ــن يف بي ــرب فأعل ــوالين الخ الج

نقلتــه وســائل اإلعــام قــرار تنظيــم 

جبهــة نــرة بــاد الشــام االنفــكاك 

ــدة األم. ــن القاع ع

بيــان  أن  عــن  النظــر  وبــرف 

ــاط  ــّك االرتب ــر إىل ف ــكاك يش االنف

التاحــم  ويؤكــد  التنظيمــي 

األهــداف  واتفــاق  اإليديولوجــي 

ردود  كانــت  فقــد  االســراتيجية، 

درجــة  إىل  مختلفــة  الفعــل 

ــد  ــار املزي ــا أو انتظ ــض حيًن التناق

ــر،  ــا آخ ــا حيًن ــد بينه ــن التباع م

ــة  ــض بيع ــتنكر نق ــن اس ــدر م ون

الجــوالين للظواهــري وكأنــه ارتــداد 

ــة  ــان، والحقيق ــن واإلمي ــن الدي ع

مــن  النــوادر  هــؤالء  معظــم  أن 

غــر الســورين ينطبــق عليهــم 

ــا  ــي م ــل: "ال ــي القائ ــل العام املث

ــو  ــرف ش ــا بيع ــة م ــه املقاي حرقت

الحكايــة".

لســنا اآلن بصــدد الحديــث عــن أصل 

ــك  ــبها، ذل ــبها ونس ــرة وحس الن

ــّل  ــه، وج ــن في ــك اليق ــر المنل أم

مــا ميكننــا تقديــره هــو مــن خــال 

العاقــة بــن نتائجهــا عــى الثــورة 

ــب  ــواء أكان نس ــب، س ــك النس وذل

بســبب  أي  حاصــل"،  "تحصيــل 

النتائــج املوضوعيــة لــه أم كان نســبًا 

ــا، وأول مــا يلفت  ــا فيزيولوجيً عضويً

ــم  ــال: التضخي ــذا املج ــر يف ه النظ

فاألبحــاث  لظاهرتهــا،  اإلعامــي 

ــا كانــت تقــدر  ــي أجريــت ميدانيً الت

أعدادهــا بســوريا كلهــا بحــدود 

متركــز  أكــر،  ال  مقاتــل   5000

إن  وقيــل  الشــال،  معظمهــم يف 

تحريــر  يف  منهــم  اشــرك  مــن 

بينــا  النصــف  حــوايل  إدلــب 

كان العمــل األكــرب وقتهــا )عــى 

ــرار  ــال( ألح ــاركن بالقت ــة املش ذم

ــتباق  ــأة باس ــت املفاج ــام، وكان الش

ــة  النــرة لآلخريــن ودخولهــا املدين

ــل  ــد الفصائ ــا، وص ــارها فيه وانتش

ــك  ــا، وكان لذل ــرى عنه ــة األخ املقاتل

الســلوك نتائــج غــر محمــودة عــى 

ــاركن  ــوة املش ــا واألخ ــة وأهله املدين

ــال.  بالقت

ــة- أن  ــنا الني ــن -إن أحس ــب الظ أغل

النــرة مل تقصــد بذلــك املوقــف مــا 

أنتجــه مــن دمــار للمدينــة وتهجــر 

ــا  ــا، لكنه ــة منه ــر قليل ــداد غ أع

ــيطرة،  ــام والس ــدت اإلع ــا قص رمب

ــادي  ــام املع ــارع اإلع ــع س وبالطب

مل  فلــاذا  الســتغاله.  والعاملــي 

تفطــن وقتهــا إىل ســد الذرائــع 

ــم  ــن وأعراضه ــاة اآلمن ــر حي وتوف

ومنازلهــم؟

ــادات  ــدية لقي ــة الجس ــا التصفي أم

مهمــة يف الفصائــل األخــرى، وأعال 

ــت  ــي قام ــوار الت ــدة الث ــق وح متزي

النــرة بهــا، فنتمنــى أن تكــون 

وعــت  قــد  وقياداتهــا  كوادرهــا 

ــة  ــك مبصداقي ــج إال الش ــا مل تُنت أنه

جهادهــا، والســيا أن كثــرًا مــن 

ــاءلوا  ــورة تس ــؤون الث ــن بش املهتم

ــاط  ــك االرتب ــان ف ــت إع ــن توقي ع

ــاذا  ــري ومل ــن الظواه ــاء م ــاذا ج ومل

أتبعــه الجــوالين ببيــان يكــرس 

اتهامــه بالتطــرف واإلرهــاب، وملــاذا 

أظهــر بعــض املتنفذيــن بالثــورة 

ــر  ــم بخط ــع قناعته ــه م ــم ب قبوله

ــع  ــا م ــارض كليً ــداف تتع ــان أه إع

ــورة؟ ــداف الث أه

هــل كان املقصــود ســحب أقــدام 

باملفاوضــات؟  إلرشاكهــا  النــرة 

مــا  مقاتــًا  فصيــًا  باعتبارهــا 

يوصلهــا إىل القبــول بدولــة تعدديــة 

ــات  ــع مكون ــل م ــة تتعام دميوقراطي

أســاس  عــى  الســوري  الشــعب 

املواطنــة فقــط.

أم املقصــود ســد الذريعــة الروســية 

مقاتليهــا وحيــاة  لتوفــر حيــاة 

ــائر  ــن الخس ــف م ــن والتخفي املدني

ــن؟ ــا أمك ــة م البري

ــر  ــن تنتظ ــك فل ــر كذل وإن كان األم

ــن  ــيد بوت ــن الس ــا م ــا إيجابيً موقًف

وطاقمــه، لكنهــا يف أحســن األحــوال 

قــد تســمح بإعانهــا هــذا للموقــف 

يف  وتضعــه  بالحيــاد،  األمريــي 

غياهــب املراقبــة والرقــب، وهــو 

املوقــف الغائــب بــكل األحــوال عــن 

ــد  ــن مل يع ــورين، الذي ــاة الس معان

ــم  ــا يهمه ــف، ف ــك املوق ــم ذل يهمه

ــار  ــورة وانتص ــتمرار الث ــوم اس الي

ــب. حل

وألن النــرة أو فتــح الشــام، تعــرف 

ــوم، وألن  ــورين الي ــرك الس ــا يُح م

معظــم كوادرهــا مــن شــباب ســوريا 

ــاج  ــعون لاندم ــن يَْس ــر، الذي الثائ

الثــوار  تتقــدم  مجتمعهــم،  يف 

االستشــهادية  بعملياتهــا  بحلــب 

ــة التــي تحــرص  وبنراتهــا اإلعامي

ــام  ــتباق اإلع ــا واس ــى ترسيبه ع

الرســمي لغرفــة عمليــات جيــش 

الفتــح، بالرغــم مــن توجيــه إعامــه 

مثــًا بــأال تتــرسب أي أخبــار إال بعــد 

انكشــاٍف واضــح للمعركــة ومــن 

ــط. ــا فق خاله

ــام  ــح الش ــرة أو فت ــي الن إن مقات

–والحــق يُقــال- مــن أشــد املقاتلــن 

التزاًمــا وإقداًمــا، ومــع أن مــا ســبق 

مــن ســلوكهم يســبب مقتــًا للثــورة 

ــم  ــا ه ــكار م ــتطيع إن ــا ال نس لكنن

ــك  ــم. تل ــن اإلرادة والتصمي ــه م علي

الصفــات إن رافقهــا وعــي مبــا يجوز 

أو ال يجــوز بالثــورات، ووعــي بتمييز 

ــداف  ــن األه ــة ع ــداف العقائدي األه

ــول  ــة بقب ــة املرتبط ــة الجامع الوطني

ــن  ــت م ــه، كان ــرام رأي ــر واح اآلخ

الثــورة مبــكان القيــادة، أمــا إن 

الظهــور  وحــب  الجهــل  رافقهــا 

ــرج  ــا خ ــدة ع ــداف بعي ــان أه وإع

ــر  ــي املم ــه فه ــن أجل ــوريون م الس

األرحــب لتدمــر البــاد والعبــاد 

ــورة. ــن الث ودف

نوًعــا  أفقهــا  أن يف  يبــدو  لكــن 

ــع  ــها م ــاءة، وكأّن متاس ــن اإلض م

يف  وقتالهــا  األخــرى  الفصائــل 

حلــب يــًدا بيــد، مــع االنفــكاك 

ــة  ــن حري ــوع م ــعرها بن ــذي أش ال

املوقــف، ومــع استشــعارها بالخطــر 

الــدويل الــذي لــن يقبــل بأقــل مــن 

اجتثاثهــا ودمــار كل مــا حولهــا، كأّن 

كل ذلــك دفعهــا لنــوع مــن االعتــدال 

ــره،  ــتمراره وتطوي ــى اس ــذي نتمن ال

فقــد وافقــت مــع الفصائــل األخــرى 

ــة  ــه غرف ــذي أصدرت ــان ال ــى البي ع

عمليــات جيــش الفتــح والــذي يُعطي 

األمــان لــكل مــدين أو مقاتــل يرمــي 

ــر  ــة أو عن ــن أي طائف ــاحه م س

الكنيســة  تكــون  أن  وقبلــت  كان، 

ــدون  ــى املجاه ــاٍن وأن يُدع ــكاَن أم م

بالثــوار، التعريــف الــذي كانــت 

ــح  ــرة أو فت ــابًقا، والن ــه س ترفض

تكــون  املوقــف  هــذا  يف  الشــام 

ــر  ــة التكف ــا صف ــدت عنه ــد أبع ق

ــامح  ــا للتس ــت بابً ــرف وفتح والتط

يف  اإلســام  إليــه  يوجــه  كــا 

ــره. جوه

ســواء  يهديهــا  أن  اللــه  ندعــو 

الســبيل، وأال تعــود لســابق عهدهــا، 

بعــد أن تنتهــي معــارك حلــب ففيــه 

ــن  ــذي ل ــن ال ــار الوط ــا ودم دماره

ــدل  ــق والع ــٌة للح ــه راي ــع في ترف

ــك. ــد ذل بع

بعد أخذ ورد، وسجال وجهد، ووساطات دول إسالمية، ووجهاء الدعوة ومشرعيها في أقطار األرض، 
تنازل زعيم القاعدة السيد "الظواهري" وقبل توجيه السيد الجوالني إلى إعالن فك االرتباط عن تنظيمه 

األم، حرًصا على دماء المسلمين المدنيين الذين يقصفهم المحتل الروسي والتحالف الغربي والنظام 
األسدي بذريعة تواجد النصرة بين ظهرانيهم.

مقاتلون من جبهة "فتح الشام" خالل معارك حلب - 5 آب 2016 - )تويتر(

http://www.enabbaladi.net/archives/96386
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"ُحماة الديار".. ميليشيات ومرتزقة في عهد األسد 

"الجيش السوري" تركيبة ذات قوام    طائفي ومساٍع إلعادة الهيكلة 

فريق التحقيقات- عنب بلدي  

ويعـود تأسـيس الجيـش السـوري إىل األول مـن 

آب عـام 1946، عقـب نيـل سـوريا اسـتقالها عن 

فرنسـا، وبـدأ يأخـذ منحـًى طائفيًـا مـع وصـول 

ليغـدو   ،1970 عـام  السـلطة  إىل  األسـد  حافـظ 

منـذ ذلـك الوقـت ورقـة رابحـة يف معارك األسـد 

الداخليـة والخارجيـة يف وجـه خصومـه.

تقـّدم عنـب بلـدي يف هـذا امللـف ملحة عن نشـوء 

األب وحتـى  األسـد  السـوري منـذ عهـد  الجيـش 

يومنـا هـذا، كـا تسـلّط الضـوء عـى آراء ضباط 

وخرباء عسـكرين حول مسـتقبل هذه "املؤسسـة" 

يف إطـار أي حـل سـيايس محتمـل.

الجيش في ظل حكم حافظ األسد 
تغـرت بنيـة الجيـش السـوري منـذ انقـاب عام 

1970، وتبّدلـت تركيبتـه عـى أسـس طائفية، بعد 

أن خطـط حافـظ األسـد لذلك، منـذ تسـلمه حقيبة 

وزارة الدفـاع يف السـتينيات بعـد انقـاب 1963، 

وألن شـعبية األسـد حينهـا بـن أوسـاط الطائفـة 

صـاح  سـلطة  أمـام  متواضعـًة  كانـت  العلويـة 

جديـد، الضابـط العلـوي األرفـع منه رتبـة وزميله 

يف قيـادة حـزب البعث، لجـأ إىل نيـل ود الضباط 

السـنة مكرًسـا عمله وسـاعيًا إلنشـاء نـواة "رسايا 

الدفـاع" بقيـادة شـقيقة رفعت األسـد.

ويف الوقـت الذي سـاعدت مجموعة مـن القيادين 

والعسـكرين السـنة والعلوين يف وصـول حافظ 

األسـد إىل حكم سـوريا مطلـع السـبعينيات، بدأت 

حكايـة "اإلنجـازات" بعـد "حركـة تصحيحية" ما 

زالـت الحـدث األبـرز يف رأي مواليه حتـى اليوم.

النظـام السـوري الحـايل  وبينـا يتغنـى موالـو 

يـرى  السـوري"،  العـريب  الجيـش  بـ"إنجـازات 

محللـون عسـكريون وخـرباء أن ما يتحدثـون عنه 

ال ميكـن وصفـه إال بالفشـل الذريـع، الذي سـيطر 

عـى مفاصـل الجيش وعـرّاه من اسـمه ليغدو منذ 

ذلـك الوقـت "جيـش األسـد"، رغـم وجـود بعض 

الضبـاط األكفـاء الوطنيـن فيـه، والذيـن انشـق 

العـرات منهـم عقـب اندالع الثـورة السـورية يف 

.2011 آذار 

ثالث مجازر خالل ثالثة أشهر
يف  األسـد"  "جيـش  شـارك  الـذي  الوقـت  ويف 

تنفيـذ مجـازر خـارج حـدود سـوريا، مل يتـواَن 

عـن اسـتمراره يف حربـه ضـد جاعـة "اإلخـوان 

املسـلمن"، إذ مـرت عـى املـدن السـورية ثاثـة 

أشـهٍر دمويـة نفـذت خالهـا قواتـه مجـازر بحق 

املدنيـن يف كل مـن جرس الشـغور وحلب وسـجن 

تدمـر مطلـع الثانينيات، أتبعها مبجـزرة حاة يف 

.1982 شـباط 

قـوات األسـد نفـذت سلسـلة مجـازر يف محافظة 

آذار  يف  الشـغور  جـرس  يف  أبرزهـا  كان  إدلـب، 

غـرب  شـال  املدينـة  حـارصت  حـن   ،1980

املحافظـة، وقصفتهـا باملدفعيـة وقذائـف الهـاون 

ثـم اجتاحتهـا، وتقول مصـادر محليـة إن نحو مئة 

رجـل وامـرأة وطفل قتلـوا وبعضهم مثـل بجثثهم، 

بينا أحـرق فيها نحـو 30 منزاًل واعتقـل العرات 

أبنائها. مـن 

وعقـب يـوم واحـد مـن محاولـة اغتيـال فاشـلة 

بتوقيـع  إنهـا  السـلطات  قالـت  األسـد،  لحافـظ 

"اإلخـوان املسـلمن"، نفـذت قـوات األسـد مجزرة 

سـجن تدمـر يف 27 حزيـران مـن العـام نفسـه، 

السياسـين  والسـجناء  املعتقلـن  مئـات  أعدمـت 

فيـه، ورغـم أنـه ال إحصائيـات دقيقة لعـدد القتى 

يف السـجن ذهبـت مصـادر حقوقيـة إىل أن العدد 

تجـاوز 1200 قتيـل.

بدورهـا شـهدت أحيـاء مدينـة حلب خـال آب، 

مجـازر كان أبرزهـا يف حي املشـارقة، أول أيام 

عيـد األضحـى إذ قتلـت قـوات األسـد مئـًة من 

أبنـاء الحـي رميًـا بالرصـاص ودفنهـم النظام 

بعدهـا يف مقـربة جاعيـة، وجـاءت املجـزرة 

القـر،  سلسـلة ألخـرى يف كل مـن بسـتان 

والكاسـة، وأقيـول، بحجة أنها مـأوى لعنارص 

وقيـادات جاعـة "اإلخـوان".

وبعـد مـرور أقـل مـن عامـن اجتـاح "جيـش 

األسـد" أحيـاء مدينة حـاة يف شـباط 1982، 

كونهـا  سـكانها  مـن  انتقاًمـا  مجـزرة  ونفـذ 

شـّكلت منـذ سـتينيات القـرن املـايض مركـزًا 

حركـة  داخلهـا  وأسـس  "اإلخـوان"،  لجاعـة 

"الطليعـة املقاتلـة" التـي أعلنت التمرد املسـلح 

ضـد الحكومـة.

ويختلـف املؤرخـون يف عـدد ضحايـا املجـازر 

التـي طالت معظـم أحياء حـاة، فقـال الكاتب 

والصحفـي الربيطـاين، روبـرت فيسـك، الـذي 

زارهـا يف العـام ذاتـه إن 25 ألًفـا من سـكانها 

قتلـوا، بينـا ذهـب البعـض إىل أن العـدد فاق 

60 ألًفـا، قتـل معظمهم خـال إعدامات جاعية 

وذبًحـا بالسـكاكن، فضـًا عـن اعتقـال اآلالف 

أبنائها. مـن 

ليسـت املجـازر السـابقة هـي الوحيـدة التـي 

سـبيل  يف  سـوريا  يف  األسـد  قـوات  نفذتهـا 

تعزيـز نفوذ األسـد كقائد عام ورئيس لسـوريا، 

بينـا سـاهمت تلك املجـازر يف متـرد العرات 

املؤسسـة  يف  الفسـاد  وتفـي  ضباطـه  مـن 

يتفـق  والتـي  يديرهـا،  كان  التـي  العسـكرية 

عـرات املهتمـن واملطلعن عـى تلـك الحقبة 

أنهـا جعلـت مـن الجيـش ميليشـيات طائفيـة 

غـّرت املفهـوم العـام لـه، واسـتمرت حتى يف 

ظـل حكـم األسـد االبن. 

ويــرى محللــون عســكريون أن حافــظ األســد 

ــي،  ــى الحقيق ــا باملعن ــًة وال جيًش ــِن دول مل ي

األمنيــة  أجهزتــه  تغلغــل  مــع  وخاصــة 

الشــعب  تفاصيــل حيــاة  والعســكرية يف 

ــرب آخــرون  ــة، ويعت الســوري ومفاصــل الدول

أن اآلليــة التــي نشــأ عليهــا الجيــش ســاهمت 

بشــكل كبــر يف تفتتــه اليــوم، وضيــاع هويته 

ــورية،  ــات الس ــدن واملحافظ ــاب امل ــى أعت ع

ــا  ــون حاميً ــرض أن يك ــذي يف ــت ال يف الوق

ــه. ــا عن ــن ومدافًع للوط

شّكل الجيش السوري منذ تأسيسه قبل 70 عاًما وحتى مرحلة ما قبل استيالء حزب البعث على السلطة عام 1963، حالة فريدة وجدلية في بنية 
المؤسسات السورية، فكان الغائب الحاضر عن المشهد العسكري والسياسي للبالد، واقتصرت معاركه الدفاعية الخارجية على مواجهات معدودة 
مع الكيان اإلسرائيلي )الجار العدو(، ألحقت به هزائم متتالية، بينما كان نشاطه واسًعا كحصان أسود في انقالبات متعاقبة للسيطرة على الحكم 

في سوريا.

بداية "إنجازات" جيش األسد
أول خطـوة أقـدم عليها حافظ األسـد بعد انقالبـه هي تطويق معسـكرات الصاعقة 

ومصـادرة أسـلحتها، ليحكـم قبضته ويسـيطر عى حكم سـوريا بعدهـا، وليدخل 

سـوريا يف أتـون معركـة ضـد الكيـان اإلرسائيـيل عـام 1973 ، سـميت بــ "حرب 

ترشين".

اسـتعاد "الجيـش السـوري" مدينـة القنيطـرة "املهدمـة" بعـد سـبعة أشـهر عى 

االسـتنزاف، لكنهـا لشـم تفلـح بإرجـاع الجـوالن املحتـل مـن قبـل إرسائيـل، مـا 

دفـع محللـون معارضـون للتشـكيك بنجاحها، وال سـيا بعـد التأثري السـلبي عى 

االقتصـاد السـوري وبنيـة الجيش نفسـه.

ــين يف  ــوم السياس ــة الخص ــى هزمي ــش ع ــدرة الجي ــح لق ــتثار واض ويف اس

ــرت"  ــل الزع ــم "ت ــًدا مخي ــان، وتحدي ــه إىل لبن ــد األب قوات ــه األس ــارج، وّج الخ

ــاندة  ــام 1976، ومبس ــران ع ــه يف حزي ــذت قوات ــطينين، ونف ــن الفلس لالجئ

ــال رشق  ــم، ش ــزرة يف املخي ــل، مج ــري الجمي ــة بي ــة برئاس ــيات املاروني امليليش

ــان  ــهدتها لبن ــي ش ــة الت ــة والطائفي ــرب األهلي ــل الح ــريوت، يف ظ ــة ب العاصم

ــنوات. ــة س طيل

وجــاءت املجــزرة خــالل حصــار للمخيــم، الــذي كان يقطنــه حــوايل 35 ألــف 

ــف  ــن 50 أل ــر م ــا أك ــم خالله ــى املخي ــهر تلّق ــن ش ــر م ــتمر أك ــمة، واس نس

ــام  ــن الع ــف آب م ــارصة منتص ــوات املح ــد الق ــقط بي ــة، ليس ــة متنوع قذيف

ــطيني  ــة آالف فلس ــة ثالث ــد حقوقي ــات ومراص ــت مؤسس ــا وثق ــه، بين ذات

عــى األقــل قتلــوا يف تــل الزعــرت عقــب دخــول القــوات املشــرتكة، معظمهــم 

ــكاكن. ــا بالس ذبًح

العسكري له 
شرف، ومن يقبل 
أن يقاد من قبل 

ميليشيات أو 
مرتزقة ويقتل 

الشعب السوري 
فهو ليس سورًيا
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مجزرة
الكيماوي

مجزرة
داريا

الحـــولة

القبــــير
5067

62

110
524

التريمسة

"ُحماة الديار".. ميليشيات ومرتزقة في عهد األسد 

"الجيش السوري" تركيبة ذات قوام    طائفي ومساٍع إلعادة الهيكلة 

تكاد المنظمات والمؤسسات الحقوقية واإلعالمية تقف عاجزة عن إحصاء المجازر المسجلة باسم قوات األسد، أو الميليشيات 
الرديفة المحلية أو األجنبية منذ العام 2011 وحتى يومنا هذا، إال أن عدًدا من المجازر الكبرى شّكلت حالة من الصدمة لهولها 

وقسوة المشاهد واآلثار التي خّلفتها. ونتحدث هنا عن خمس مجازر نفذتها قوات األسد، وال زال السوريون يخلدون ذكراها سنوًيا: 

أبرز خمسة مجازر نفذتها قوات بشار األسد 

مجزرة الحولة في حمص
25 أيار 2012

يف  اسـتفاقت،  حمـص  يف  الحولـة  مدينـة 

 ،2012 أيـار  مـن  والعريـن  الخامـس 

عـى قصـف عنيـف مـن قبـل قوات األسـد 

عـى  الهـاون  وقذائـف  الثقيلـة  باملدفعيـة 

 14 ملـدة  اسـتمر  املدينـة  وقـرى  سـهول 

قتيـًا.  11 خلـف  مـا  سـاعة، 

وعقـب القصـف نفذت قـوات األمن السـوري 

و"الشـبيحة" من قريتي القبـو وفلة املواليتن 

اقتحاًمـا واسـًعا، وداهمـوا منـازل  للنظـام، 

شـمل  ميدانيـة  بإعدامـات  وبـدأوا  املدنيـن 

النسـاء واألطفال والشـباب، عـن طريق الذبح 

بحـراب البنـادق مـن ثـم رميهـم بالرصاص 

بجثاميهم. والتنكيـل 

قالـت  اإلنسـان  لحقـوق  السـورية  الشـبكة 

 62 نحـو  توثيـق  اسـتطاعت  إنهـا  حينهـا 

شـخًصا، يف حـن أكـد ناشـطون أن عـدد 

القتى بلـغ أكر من 110 أشـخاص معظمهم 

مـن النسـاء واألطفـال.

مجزرة القبير في ريف حماة 
6 حزيران 2012

غـرب  شـال  مـرًا  كيلـو   20 بعـد  وعـى 

مدينـة حاة، شـهدت قريـة القبـر الزراعية 

الصغـرة، التـي ال يتجاوز عدد سـكانها 150 

نسـمة، بحسـب الشـبكة السـورية لحقـوق 

اإلنسـان، مجـزرة راح ضحيتها ثلث سـكانها، 

جلّهـم من األطفـال والنسـاء. 

يف السـادس مـن حزيـران 2012 حـارصت 

قوات األسـد القريـة من ثاثة محـاور، وبدأت 

بالقصـف العشـوايئ عـى منـازل املدنيـن 

دون سـابق إنـذار، لتبدأ بعدهـا عملية اقتحام 

مدعومة مبيليشـيات مـن القـرى املوالية.

وأعدمت العنارص املسـلحة، بحسـب ناشطن، 

أكـر مـن 140 مدنيًـا بالرصاص واألسـلحة 

البيضـاء، إضافـة إىل إحـراق جميـع املنـازل 

وجثـث الضحايـا قبـل انسـحابهم، يف حـن 

وثقت الشـبكة أسـاء نحو 50 شـخًصا قتلوا 

فيهـا، بينهـم عرة أطفال وتسـع نسـاء.

مجزرة التريمسة في ريف حماة
12 تموز 2012

مل يكـد أبنـاء ريـف حـاة الشـايل الغريب 

القبـر،  مجـزرة  عقـب  جراحهـم  يلملمـون 

حتى عـادت قوات األسـد وامليليشـيات املوالية 

ونّفـذت مجـزرة جديـدة بحـق أهـايل بلـدة 

الرميسـة املجـاورة.

وأفادت الشـبكة السـورية لحقوق اإلنسـان 

آليـة   200 حـوايل  أن  لهـا،  تقريـر  يف 

عسـكرية ونحو 25 شـاحنة "زيـل" محملة 

حـارصوا  املسـلحة،  والعنـارص  بالجنـود 

أطـراف البلدة، وبـدأوا بالقصف العشـوايئ 

عنـد السـاعة الرابعة مـن الفجر واسـتمرت 

الحملـة حتـى السـابعة مسـاًء.

وأفـادت الشـبكة أنـه بالرغـم مـن روايـات 

أهـايل املدينـة والتقاريـر التـي تحدثـت عن 

مقتـل مـا يزيـد عـن 250 شـخًصا، إال أنهـا 

مل تسـتطع توثيق سـوى 67 ضحية، بسـبب 

دفـن ما يقـارب 120 جثـة، حـوايل 40 منها 

مل يسـتطع األهايل التعـرف عليهـا لتفحمها، 

إضافـة إىل سـحب قـوى األمـن عـدًدا كبـرًا 

مـن الجثث، وعدم تسـليمها ألهـايل الضحايا، 

ووجـود عـدد كبـر مـن املفقودين.

مجزرة داريا في الغوطة الغربية
25 آب 2012

يف ثـاين أيـام عيـد الفطـر، 20 آب 2012، 

بـدأت قـوات األسـد حملتهـا العنيفـة عـى 

مدينـة داريـا، الواقعـة يف الغوطـة الغربيـة 

لدمشـق.

الكهربـاء  بقطـع  حملتـه  النظـام  وبـدأ 

واالتصاالت عـن كامل املدينـة، أتبعها بقصف 

عنيـف بعـرات القذائـف، واسـتمر القصف 

خمسـة أيـام حتـى الجمعـة 25 آب. وعقـب 

انسـحاب "الجيـش الحـر" اقتحمـت قـوات 

مـن الفرقـة الرابعـة واألجهزة األمنيـة املدينة، 

مدعومـة بدبابـات وأعداد كبرة مـن العنارص 

للمنـازل  حـرق  بعمليـات  وبـدأت  املسـلحة، 

واملحـال التجاريـة والسـيارات.

ويف اليـوم التـايل بـدأت عمليـات االنتقـام 

امليدانيـة  واإلعدامـات  العشـوايئ  والقتـل 

بحسـب  املدينـة،  سـكان  بحـق  الجاعيـة 

الشـبكة الحقوقيـة. عائـات كاملـة أعدمـت، 

ووصـل عـدد ضحايـا املجـزرة التـي متكنت 

الشـبكة مـن توثيق أسـائهم إىل نحـو 524 

قتيـًا جلهـم مـن املدنيـن، منهـم 61 جثـة 

المـرأة، إضافـة إىل 1160 جريًحـا وأكر من 

مفقـود.  100

مجزرة الكيماوي في الغوطة
21 آب 2013

أكــرب  "الكيــاوي"،  مجــزرة  تعتــرب 

مجــازر قــوات األســد بحــق الشــعب 

ــدات يف  ــا وبل ــتهدفت مدنً ــوري، واس الس

ــة  ــة للعاصم ــة والغربي ــن الرقي الغوطت

ــق. دمش

فجـر األربعـاء 21 آب 2013، اسـتفاق أهايل 

بصواريـخ  قصـف  عـى  الرقيـة  الغوطـة 

أرض-أرض محملـة بغـاز السـارين السـام، 

تاهـا قصـف عنيـف اسـتمر حتـى الصباح؛ 

وتزامًنـا مع ذلك شـهدت معضمية الشـام يف 

الغوطـة الغربيـة قصًفـا ماثًا.

أكر مـن 1100 شـخص موثق لدى الشـبكة 

تقديـرات  أمـا  الهجـوم،  ذاك  كانـوا ضحيـة 

الناشـطن فتجاوزت عتبة الــ 1400 ضحية، 

أكـر من ربعهم نسـاء وأطفال، عـدا عن آالف 

املتوسـطة والخفيفة. اإلصابات بـن 

يف  السـوري  للجيـش  وجـود  “ال 

ظـل حكـم آل األسـد"، بهـذه العبارة 

األسـعد،  ريـاض  العقيـد  اختـزل 

مؤسـس الجيـش الحـر، موقفـه من 

قـوات األسـد حتـى قبـل الثـورة، يف 

عنـب  معـه  أجرتـه  هاتفـي  حديـث 

فيـه  دخلنـا  "عندمـا  مردًفـا  بلـدي، 

وجدنـاه عصابـة تجهز لقتل الشـعب 

الثـورة  خـالل  وفعـاًل  السـوري، 

السـورية وقـف يف اللحظـات األوىل 

األسـد". نظـام  جانـب  إىل 

مـن املعيـب، كا بـدا األسـعد جازًما، 

اسـم  األسـد  قـوات  عـى  نطلـق  أن 

"الجيش السـوري"، ألن "سـوريا لها 

ومتأصلـة  قدميـة  وحضـارة  تاريـخ 

بالصـدق واإلخـالص وكل  ومتجـذرة 

يف  نجـده  مل  وهـذا  النبيلـة،  القيـم 

أظهـروا  بـل  األسـد(  )عصابـات 

حقـًدا وإجراًمـا وقتـاًل وتدمـريًا بحق 

الشعب السـوري، سـواًء من الضباط 

باقـي  مـن  أو  السـنة  أو  العلويـن 

الطوائـف، فأظهـروا ما ربّاهم األسـد 

عليـه مبجـرد أن خـرج الشـعب ضـد 

األسـد".

وشـدد الضابط املنشـق قبل خمسـة 

لـه  "العسـكري  أن  عـى  أعـوام 

رشف، ومـن يقبـل أن يقـاد مـن قبل 

ميليشـيات أو مرتزقة ويقتل الشـعب 

وال  سـوريًا،  ليـس  فهـو  السـوري 

أن  ويجـب  أخالًقـا،  أو  رشًفـا  ميلـك 

هـذه  عـن  السـورية  الصفـة  تنفـى 

الطائفيـة". امليليشـيات 

لكن األسـعد، الـذي فقد سـاقه خالل 

يف  املعـارك  عـى  امليـداين  إرشافـه 

رويـًدا  وخـرج   ،2013 آذار  سـوريا، 

رويـًدا مـن دائـرة العمـل العسـكري، 

أظهـر تفـاؤاًل حـذًرا مـن أن يصبـح 

"الجيـش الحر" نـواة لجيش سـوريا 

هـو  الحـر  "الجيـش  املسـتقبل،  يف 

الجميـع  فكـر  يف  مـزروع  تاريـخ 

وحتـى األطفـال، وتم التآمـر للقضاء 

عليـه، ألنـه حقـق انتصـارات ومّثـل 

رمـز الثورة ووحدة الشـعب السـوري 

الـذي التـف حولـه".

بـدا  التـي  الوحـدة  حالـة  وتعرضـت 

عليها "الجيش الحر" سـابًقا للتمزيق 

وظهـرت  الـدول،  بعـض  مبسـاهمة 

فصائـل املعارضـة مختلفـة يف رؤاها 

وتوجهاتهـا، بحسـب األسـعد، لكنـه 

اسـتدرك قائاًل "ال يـزال هناك مقاتلون 

ويعملـون  الحـر  للجيـش  ينتمـون 

اآلونـة  يف  إمكانياتهـم…  ضمـن 

األخـرية بـدأ األهـايل برفـع شـعارات 

تطالـب بعـودة الجيـش الحـر، فهو ال 

املنتظـر لسـوريا". زال األمـل 

رياض األسعد 
مؤسس الجيش الحر

جيش من الميليشيات
تقابله فصائل بتوجهات مختلفة

ميليشيا صفور الصحراء في مدينة تدمر بحمص
)AFP( - 2016 أيار
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عـن  بلـدي  لعنـب  الرحـال  وتحـدث 

تعوميهـا  النظـام  يحـاول  ميليشـيات 

والتسـويق لها ضمن مؤسسـة "الجيش"، 

يف مثالـن مختلفـن، األول: هـو العميـد 

عصـام زهـر الدين، قائـد قوات األسـد يف 

املنطقـة الرقيـة أو مـا بات يعرف باسـم 

إذ ميثـل "الطبقـات  اللـه"،  "نافـذ أسـد 

األسـد،  جيـش  يف  الطائفيـة  الفئـات  أو 

الدرزيـة، ليقـال  باعتبـاره مـن الطائفـة 

إن فئـات املجتمع السـوري تسـاند بشـار 

وفـق  يـده"،  بالتـايل  فأطلقـوا  األسـد، 

تعبـره.

سـهيل  العقيـد  فهـو  الثـاين  املثـال  أمـا 

الحسـن، الضابـط األمنـي سـابًقا وقائـد 

ومؤسـس  الشـال،  يف  الألسـد  معـارك 

مجموعـة "رجـال النمـر"، فحـاول النظام 

للجـرال  مشـابهة  شـخصية  يجعلـه  أن 

جوكـوف، الضابـط الـرويس الشـهر يف 

الحـرب العامليـة الثانيـة، والذي مل يشـارك 

يف معركة خالهـا إال وانتر الروس فيها. 

وتابـع الرحـال قائـًا "حاولـوا أن يصنعوا 

مـن الحسـن منوذًجـا مشـابًها لجوكـوف 

لكنهم فشـلوا، وشـتان ما بـن الحالتن".

ورأى الخبـر العسـكري أن "جيش األسـد 

أسـبوع  يسـقط خـال  الحـايل  بقوامـه 

نتكلـم  "حـن  لكـن  املعارضـة"،  أمـام 

عـن ميليشـيات أجنبيـة ومحلية وروسـيا 

وإيـران كداعمـن عـى األرض، فاألمـور 

سـتكون بـكل تأكيـد ذات صعوبـة بالغة، 

لكن الفصائـل ال زالت قـادرة عى املقاومة 

وصنـع املسـتحيل".

ال حلول تفرض من الخارج و"مجلس 
عسكري أعلى" يلوح في األفق

ــري،  ــد ب ــن أحم ــد الرك ــض العمي ورف

رئيــس أركان "الجيــش الحــر"، أي حلول 

ــن  ــث ع ــارج، أو الحدي ــن الخ ــرض م تف

هيكلــة مشــركة لـــ "الجيش" مبشــاركة 

ــواء،  ــد س ــى ح ــام ع ــة والنظ املعارض

كاشــًفا لعنــب بلــدي العمــل عــى 

تأســيس "مجلــس عســكري أعــى" قــد 

ــام. ــد أي ــور بع ــر الن يب

ــع  ــي م ــث هاتف ــري يف حدي ــال ب وق

عنــب بلــدي "نحــن بصــدد إعــان 

مجلــس عســكري أعــى خــاص بالداخل، 

وال نقبــل بــأي تشــكيل يفــرض علينــا 

مــن الخــارج… قبــل أيــام كنــت يف 

ــة  ــام للمعارض ــق الع ــع املنس ــاع م اجت

ــس  ــدة رئي ــس العب ــاب، وأن ــاض حج ري

االئتــاف، ونحــو 24 فصيــًا يف الشــال 

ــوب مل  ــل الجن ــن فصائ ــوري… لك الس

تســتجب حتــى اللحظــة، ومــن املحتمــل 

خــال أســبوع أن نعلــن تشــكيل املجلــس 

ــكري". العس

الجهـات  بعـض  أن  إىل  بـري  ونـوه 

حاولـت  يسـّمها،  مل  التـي  الخارجيـة، 

بإدخـال  "الحـر"،  أركان  عـى  الضغـط 

شـخصيات وضبـاط ليسـوا مـن الحـراك 

"لكننـا  مضيًفـا  والعسـكري،  الثـوري 

رفضنـا ذلـك جملـة وتفصيـًا، مـن يريد 

أن يسـعى للتشـكيل فرحب بأي شخصية 

سـوري". فصيـل  أو  وطنيـة 

حققـت فصائـل املعارضـة تقدًما واسـًعا 

يف محافظـة حلب مؤخرًا، وهـو ما اعتربه 

العميد بـري سـقوطًا واضًحـا للنظام يف 

الشـال السـوري، رغم محاوالتـه املتكررة 

لاسـتحواذ عـى املحافظة وخنـق فصائل 

مسـتبرًا  وقـال  إدلـب،  يف  املعارضـة 

هـذه  بعـد  للمعارضـة  قـوي  مبوقـف 

التطـورات "مـن يفـرض رشوطـه عـى 

الطاولـة هـو املنتـر وليـس املهـزوم".

لكن كلمـة املعارضـة باتـت فضفاضة يف 

ظل تشـتت القوى العسـكرية يف سـوريا، 

واختـاف التصنيفـات، وهنـا أوضح بري 

موقـف "الجيـش الحـر" من جبهـة "فتح 

الشـام"، بعدما أعلنت تغير اسـمها القديم 

)جبهـة النـرة( وفـك ارتباطهـا بتنظيم 

"القاعـدة"، وقـال "مل يعـد لدينـا حجـة 

عـى )فتـح الشـام( سـوى رضورة توثيق 

عاقتها مـع فصائل الجيـش الحر… هناك 

التحـام وتعـاون يف املعـارك، لكننا نطلب 

منهـم أن يغـروا سياسـتهم املقبلـة، وأن 

يكـون عملهم لسـوريا وسـوريا وحدها".

تشـكيل  ببدايـة  بـري  العميـد  وتفـاءل 

نـواة عمـل موحـد للفصائـل يف سـوريا، 

العلـم"  أهـل  "تجمـع  نيـة  إىل  مشـرًا 

تشـكيل محكمـة جامعـة، تكـون مظلـة 

فصائـل  ملعظـم  ورشعيـة  قانونيـة 

املعارضة السـورية، مبافيهـا الجيش الحر 

والتشـكيات اإلسـامية، وسـيخضع لهـا 

واإلشـكاليات. بالنزاعـات  الجميـع 

الميليشيات لم تنفع األسد كبديل عن المنشقين
حاول بشار األسد تعويض مؤسسة الجيش بميليشيات محلية، تكون بديلة عن المنشقين من ضباط وصف ضباط وأفراد، وتعّوض النقص الحاصل 

جراء انكفاء اآلالف عن التجنيد اإلجباري والهرب خارج سوريا، فنجح في ذلك من الناحية العددية، لكنه فشل من حيث الفعالية القتالية، كما أوضح 
الخبير والمحلل العسكري، العميد أحمد رحال.
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أحمد رحال 
خبير ومحلل عسكري

أحمد بري 
رئيس أركان "الجيش الحر

يف ظـل الترسيبـات عن اتفـاٍق رويس- 

أمريـي يفـيض إىل مرحلـة انتقاليـة، 

إعـادة هيكلـة “الجيـش  تبقـى مسـألة 

مـن  مؤسسـاته  بنـاء  أو  السـوري" 

الصفـر، عائًقـا تختلـف عليـه فصائـل 

الثـورة السـورية. والتقـت عنـب بلـدي 

“الجيـش  لــ  القانـوين  املستشـار 

زيـد،  أبـو  أسـامة  الحـر"،  السـوري 

املؤسسـة  مصـر  عـن  تحـّدث  والـذي 

العسـكرية، يف حـال التوصـل إىل حـّل 

سـيايس.

األمنيـة  املؤسسـة  أن  مـن  وانطاقًـا 

لحفـظ  تكـون  أال  أسـاس  عـى  مبنيـة 

أمـن سـوريا، وإمنـا لحفظ أمـن النظام 

ميكـن  ال  الحاكمـة"،  و"العصابـة 

تؤكـد  بـل  هيكلتهـا،  بإعـادة  االكتفـاء 

حـل  رضورة  عـى  تّؤكـد  املعارضـة 

أبـو  تعبـر  بحسـب  األمنيـة،  األجهـزة 

زيـد.

أمـا فيـا يتعلق باملؤسسـة العسـكرية، 

يتعلـق  الطـرح  أن  زيـد  أبـو  فأوضـح 

عـى  بنـاًء  املؤسسـة  هيكلـة  بإعـادة 

إدخـال الفصائـل الثوريـة التـي تقاتـل 

ضـد بشـار األسـد، مـع بقايـا القطـع 

العسـكرية التـي تتبـع للجيـش النظام، 

األول  الصـف  يف  القيـادات  عـزل  مـع 

الجيـش  أن  واعتـرب  والثالـث.  والثـاين 

ذلـك  اليـوم، ويؤكـد  يعـد مؤسسـة  مل 

اعتاد األسـد عـى امليليشـيات األجنبية 

واملصريـة. الحاسـمة  املعـارك  يف 

“هـذا الجيـش مل يعـد موجـوًدا هنـاك 

بقايـا منـه"، وفـق املستشـار القانوين، 

تشـكيل  قبـول  إمكانيـة  عـزا  الـذي 

مؤسسـة جديـدة، إىل أن “هنـاك مرافق 

معلومـات  ودائـرة  وعتـاًدا  عسـكرية 

تتبـع لهـذه املؤسسـة، وال بـد أن تكون 

ملـًكا أو تحت تـرف القيـادة الجديدة 

أو هيئـة الحكـم االنتقـايل التـي ممكن 

املعارضـة". عليهـا  توافـق  أن 

لكنـه شـّدد عـى رضورة إعـادة هيكلـة 

بشـكلها  بهـا  القبـول  وليـس  املؤسسـة 

الحـايل، وذلـك يعتمد بشـكل رئيي عى 

عـزل القيـادات الحاليـة وإبعـاد كل مـن 

تلطخـت أيديهـم بالدماء وكانـوا مرفن 

عـى أوامـر القتـل منـذ انطـاق الثـورة 

السـورية، ووضـع املمتلـكات العسـكرية 

والجنـود الذين سـيقوا من خـال التجنيد 

يكـون  جديـدة  قيـادة  تحـت  اإلرهـايب 

الرئيـي حفـظ حـدود سـوريا  هدفهـا 

وأمنهـا، خـال املرحلـة االنتقاليـة، وأهـم 

رشوطهـا رحيـل بشـار األسـد.

القضيـة  تكـون  أن  القيـادي  ونفـى 

محاصصـة، مبعنى أن تقتسـم املعارضة 

مـع  املسـتقبلية  العسـكرية  املؤسسـة 

عـى  بحسـب حجـم سـيطرته  النظـام 

أن  يفـرض  وإمنـا  السـورية،  األرايض 

احرافيـة  املسـتقبلة  املؤسسـة  تكـون 

باملهمـة  القيـام  أجـل  مـن  مهنيـة، 

التـي تنـاط عـادًة بالجيـوش املتقدمـة 

شـعبها  تحـرم  والتـي  واملتحـرضة 

وحقوقـه.

بحسـب  عنـه،  التنـازل  ميكـن  ال  مـا 

املعايـر التـي تريدها املعارضـة، أنه من 

ورّط املؤسسـة يف أن تقتـل املتظاهريـن 

وأن تتصـدى لطلبـات محّقـة وعادلة يف 

وجـه طاغيـة، ال ميكـن أن يكـون جـزًءا 

من املؤسسـة العسـكرية املسـتقبلية، أيًا 

تكـن الخدمـة التـي ميكـن أن يسـديها 

العسـكرية. للمؤسسـة 

وأكـد املستشـار القانـوين أن املعارضة 

متتلـك الكثر مـن الكوادر التي انشـقت 

عـن النظام مـن مختلـف االختصاصات 

وضبـاط  مشـاة،  وضبـاط  )طياريـن، 

مـا  كيميائيـة…(،  حـرب  اختصـاص 

عـى  قادريـن  ضبـاط  وجـود  يعنـي 

القيـام مبهمـة إعـادة الهيكلـة.

وعـن موقـف فصائل الثـورة السـورية 

املتخبّـط تجـاه القضيـة، لفـت أبـو زيد 

إىل أنـه إذا سـّوق لهـا عى أنها تسـوية 

عنـوان  تحـت  يتنازعـان  طرفـن  بـن 

حـرب أهليـة ودمج بـن الجانبـن فإن 

أكـر املنفتحن سـرفضها، ولـن يتخيل 

نفسـه أن يكـون يف مكان تحـت عنوان 

أو شـعار واحـد هـو ومـن يقتلـه، لكن 

بنـاء  أنـه  عـى  األمـر  يعـرض  عندمـا 

جيـش لسـوريا الجديـدة، يسـاهم فيـه 

كل مـن يتوفـر فيـه األهليـة والـروط 

املطلوبـة، سـيكون املعيـار مختلًفـا.

مـع  تواصلـت  أنهـا  موسـكو  وأعلنـت 

الحـر"  “الجيـش  قـادة  مـن  عـدٍد 

جديـدة  مظلّـة  تشـكيل  بخصـوص 

املستشـار  لكـن  جديـد،  لجيـش 

القانـوين نفـى أن تكـون الهيئـة العليا 

الحـر  لفصائـل  املمثلـة  للمفاوضـات، 

وفصائـل أخـرى كــ “جيش اإلسـام" 

و"أحرار الشـام"، التقت مـع الروس أو 

فتحـت حـواًرا معهم. كا أن موسـكو مل 

تفتـح أي حـواٍر مـع الفصائـل الوازنـة 

السياسـية  العمليـة  يف  تشـارك  والتـي 

مبـارش. بشـكل 

ولـو أن موسـكو حاولـت تسـويق أنهـا 

تحـاول فتـح قنـوات مـع قـادة فصائل 

ميكـن  ال  ذلـك  أن  إال  املعارضـة،  يف 

وضعـه يف سـياق لقاءاتهـم مـع قـادة 

عـى  يوجـدون  وحقيقيـن  أصيلـن 

أبـو زيـد، بـل  األرض، بحسـب تعبـر 

كان لهـم تواصـل مـع قيادين سـابقن 

كانـوا يف حقـل الكفـاح املسـلح والحًقا 

خرجـوا.

كان  التـي  العسـكرية  املؤسسـة 

مـن  الرضائـب  يدفعـون  السـوريون 

األكـرب  الجـزء  وكانـت  دعمهـا،  أجـل 

مـن موازنـة سـوريا موجهـة مـن أجل 

تعـود  أن  يجـب  العسـكرية،  امليزانيـة 

زيـد،  أبـو  بحسـب  السـوري،  للشـعب 

الـذي ختـم بقوله “هـذا السـاح وهذه 

ملـك  هـي  املدرعـات  وهـذه  الطائـرات 

للسـورين، وبالتـايل هـي ملـك لجيش 

سـوريا املسـتقبل، ولذلـك نقبـل مببـدأ 

إعـادة الهيكلـة ال مـن زاويـة مشـاركة 

ولكـن  السـلطة،  عـى  األسـد  بشـار 

مـن زاويـة أن هـذا مـن حـق الشـعب 

السـوري ويجـب أن يكـون جـزًءا مـن 

املسـتقبل". سـوريا  جيـش 

"الجيـش  مؤسسـة  اليـوم  تبـدو 

السـوري" منهـارة متاًما، يف مشـهد مل 

تعرفـه سـوريا منـذ أربعينيـات القـرن 

املـايض، فتحولـت إىل جسـم عسـكري 

يغلـب عليـه الطابـع "امليليشـوي"، بعد 

الداخليـة  خمسـة أعـوام عـى املعـارك 

واملنتفضـن  املعارضـة  فصائـل  ضـد 

املدنيـن ضـد بشـار األسـد عـى حـد 

سـواء.

أهليتـه  عـى  الحـر"  "الجيـش  يشـدد 

يف  السـوري"  "الجيـش  نـواة  ليكـون 

املسـتقبل، كا قـال رئيس أركانـه، لكن 

سـيا  وال  السـوري،  بامللـف  املعنيـون 

األمريكيـة وروسـيا،  املتحـدة  الواليـات 

ال زالـوا عـى اعتقـاد تـام بـأن إصاح 

"جيش األسـد" ليصبح جسـًا عسـكريًا 

توافقيًـا بـن النظـام واملعارضـة، هـو 

أمـر وارد ومحتمل، يف ظل السـعي إىل 

حـل سـيايس يف سـوريا.

 أسامة أبو زيد 
 المستشار القانوني
لـ “الجيش السوري الحر"

المستشار القانوني لـ“الجيش الحر":

نقبل بإعادة هيكيلة الجيش السوري

http://www.enabbaladi.net/archives/96381
http://www.enabbaladi.net/archives/94025
http://www.enabbaladi.net/archives/96381
http://www.enabbaladi.net/archives/96381
http://www.enabbaladi.net/archives/96381
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مصطلحات اقتصادية

أنواعـه مـن  الهـدر باختـالف  يعـّد 

االقتصـادات  تهـدد  التـي  اآلفـات 

تطورهـا،  مـن  ومتنـع  الناميـة، 

حصـول  مسـتوى  عـى  وتؤثـر 

املقدمـة  الخدمـات  عـى  األفـراد 

مـن الحكومـة، وتسـعى املنظـات 

إىل  والحكومـات  األمميـة 

مواجهـة مسـتويات الهـدر لتحقق 

الصناعـات  ملختلـف  أعـى  كفـاءة 

والخدمـات، مثـل مجـاالت الطاقـة 

والصناعـات  والعقـارات  وامليـاه 

وغريهـا. التحويليـة 

الهـدر يف سـوريا مـن  مسـتويات 

أعـى املسـتويات عاملًيا، كـا تعترب 

مسـتويات الفسـاد التي تغلغلت يف 

والحكوميـة  االقتصاديـة  املفاصـل 

التـي  العوامـل  أهـم  مـن  العامـة 

هـدر  مسـتويات  رفـع  إىل  تـؤدي 

املـال العـام، يف وقـت تكافـح فيـه 

دول العـامل مـن أجـل الحد مـن هذه 

اإلنفـاق  ضبـط  عـرب  املسـتويات 

العامـة، والعمـل عـى  وامليزانيـات 

اإلداري  الفسـاد  مسـتويات  ضبـط 

بشـكل  الرسـمية  األجهـزة  يف 

خـاص. 

ووفـق اإلحصائيـات املتوفـرة للعام 

مصـادر  عـن  والصـادرة   ،2012

نسـبة  تقـدر  حكوميـة،  رسـمية 

الهـدر يف الطاقات واملـوارد املحلية 

الناتـج املحـيل  %40 مـن  بحـوايل 

مـن  وهـي  سـوريا،  يف  اإلجـايل 

بـن األعـى عاملًيـا.

وتعـد هذه النسـبة مرتفعـة مقارنة 

البالـغ  السـوري،  املحـيل  بالناتـج 

للعـام  دوالر  مليـار   60 حـوايل 

2010، ففـي مجـال الكهربـاء تقدر 

نسـبة هـدر الطاقـة الكهربائية يف 

دمشـق نحـو %35، فيـا تتجـاوز 

نسـبة %40 يف بعـض املحافظات، 

وتقـدر تكلفـة هـذا الهـدر سـنويًا 

أمريـيك،  دوالر  مليـاري  بنحـو 

وتـزداد النسـبة سـنويًا بنحو 10%. 

كـا يقـّدر الفاقـد الناتـج عـن نقل 

واملحافظـات  املـدن  بـن  الطاقـة 

الطاقـة  قيمـة  مـن   25% بنحـو 

املهـدورة  للقيمـة  املولـدة. وميكـن 

مـن الطاقـة الكهربائية يف سـوريا 

أن تكـون كفيلة بسـد حاجـة كامل 

البلـد مـن الطاقـة بشـكل كامـل.

املؤسسـات العامـة السـورية والتي 

تعـاين مـن أزمـات ماليـة وفسـاد 

أرقـام  ذكـر  عـى  تتحفـظ  خانـق 

متعلقـة بهدر املـال العام والفسـاد، 

لكـن رشكات أخـرى تعلن عـن ذلك، 

فمثـاًل تبلغ نسـبة الهـدر يف رشكة 

"تاميكـو" %5 مـن اإلنتـاج الكيل، 

يقـّدر  الزجـاج  رشكـة  يف  والهـدر 

بحـوايل %20 مـن قيمـة اإلنتـاج.

ويبلـغ حجـم الهـدر والفاقـد املايئ 

سـوريا،  عمـوم  يف   25% حـوايل 

هـدر  مـن  البـالد  تعـاين  كـا 

الطاقـات ونـزوح املـوارد البرشيـة 

نسـب  ارتفعـت  وقـد  والخـربات، 

الهـدر يف هـذا املجـال بشـكل كبري 

الثـورة.  انـدالع  بعـد 

ونظــرًا النتشــار الفــوىض وتراكــم 

ارتفعــت  الفســاد،  عمليــات 

مســتويات الهــدر بشــكل أكــرب 

مــّا كانــت عليــه قبــل العــام 

تــرب  لظاهــرة  وكان   ،2011

ــر  ــن الدوائ ــن م ــال الحكومي الع

الرســمية النســبة األكــرب مــن رفــع 

ــة. ــوال العام ــدر األم ــتويات ه مس

الهـــــدر 
االقتصادي

عمـر الحلبـي - عنب بلدي

الناجمـة  ورغـم صعوبـة حـر األرضار 

عن الـراع واسـتمرار املعـارك املحتدمة، 

إال أن اإلحصائيات الرسـمية لحجم األرضار 

والتـي قدمتها وزارة الصحـة لغاية 2016 

خـرس  الصحـي  القطـاع  أن  إىل  تشـر 

حـوايل 11 مليـار لـرة، وخرجـت حوايل 

38 مستشـفى عـن الخدمـة بشـكل كامل 

كانـت  بعدمـا  سـوريا،  مسـتوى  عـى 

حاجـة  مـن   90% تغطـي  املستشـفيات 

السـورين، وفـق دراسـة لـوزارة الصحة 

السـورية نـرت نهايـة العـام 2015.

ومل يكـن حـال ما تبقـى من مراكـز طبية 

يف مناطـق سـيطرة املعارضـة أو النظـام 

بأحسـن حـااًل، فإضافـة إىل تـرضر هـذه 

املؤسسـات الحيوية وتعرضهـا إىل الدمار 

والخراب بسـبب املعـارك، ازدادت معاناتها 

مـع نقـص األجهـزة الطبية وتعطـل كثر 

منهـا، مـع عـدم القـدرة عـى إصاحهـا، 

أو اسـتراد أجهـزة بديلـة تحـّل املشـكلة 

وتخفـف مـن معاناة السـورين. 

القدرة على االستشـفاء تتراجع
حكومـي  مستشـفى  ارتيـاد  يعـد  مل 

متوسـطة  سـوريّة  عائلـة  ألي  بالنسـبة 

قبـل  اعتادتهـا  التـي  بالسـهولة  الدخـل 

الحـرب، رغـم كل مـا شـاب عمـل ونظام 

املستشـفيات العامـة قبـل الثـورة. تغـّر 

الخمـس  السـنوات  خـال  كثـرًا  الواقـع 

املاضيـة.

كان النظام الطبي يف سـوريا يقوم بشكل 

أسـايس عـى "حريـة الوصـول والرعاية 

العامـة"،  املستشـفيات  يف  املجانيـة 

املخصصـة  العسـكرية  تلـك  باسـتثناء 

لعاملـن يف الجيـش السـوري، وهـو مـا 

أتـاح الرعايـة الطبية لريحة واسـعة من 

السـورين بعـد أن بلـغ عدد املستشـفيات 

482 مستشـفى تحتـوي حـوايل 30206 

عـام،  مستشـفى   117 منهـا  أرسة، 

وباملجمـل شـكلت مستشـفيات الحكومـة 

نحـو %65 من الطاقـة االسـتيعابية لعدد 

السـكان البالـغ 23 مليـون نسـمة، وفـق 

.2010 العـام  إحصائيـات 

إقليميًـا  مركـزًا  سـوريا  كانـت  أن  وبعـد 

املتحـدة  األمـم  لتدريـب أطبـاء منظـات 

والعـامل، يقصدونهـا بهـدف التعرف عى 

والسـنوية  الفصليـة  والربامـج  الخطـط 

اآلن  باتـت  واألوبئـة،  األمـراض  ملواجهـة 

بحاجـة لـكل يشء متعلـق بالطبابـة، من 

أدوية وأجهـزة ومعدات مخربيـة وغرها.

أرخـت الحـرب وتبعاتهـا وتراجـع القدرة 

الرائيـة للمواطنـن السـورين بظالهـا 

عـى الخدمـات الطبية، ونال املستشـفيات 

جـزء مـن الـرضر أيًضـا لحـق باألجهـزة 

قـوام  تشـكل  التـي  املركزيـة  الطبيـة 

السـيولة  املؤسسـات، وأدى تراجـع  هـذه 

العقوبـات  وكذلـك  الصحـة،  وزارة  لـدى 

إمكانيـة  مـن  الحـّد  إىل  األوروبيـة، 

إدخـال أجهـزة طبيـة حديثـة، وجعـل من 

املسـتحيل إصـاح املتعطلـة منهـا بسـبب 

غيـاب قطع الغيـار وتحكم جهـات خاصة 

الرسـمية،  السـلطة  وتراجـع  باالسـتراد 

وبالتـايل  العقوبـات،  قيدتهـا  أن  بعـد 

الطبيـة  األجهـزة  عـرت  أمـام  أصبحنـا 

واملعـدات "باهظـة الثمـن" لكنهـا تحولت 

إىل "خـردة" ال قيمـة لهـا بعدمـا تعـذر 

إنعاشـها.

أسـعار "كاوية" تمنع العالج
مثـل  مـدٌن  تشـهد  الـذي  الوقـت  ويف 

دمشـق، وطرطـوس والسـويداء، نزوًحـا 

سـاخنة  مناطـق  مـن  إليهـا  سـكانيًا 

مجـاورة، بقيت الخدمـات الطبيـة املقدمة 

عـرب مستشـفياتها الحكوميـة كـا هـي، 

ومل تواكـب النمو السـكاين الكبـر، تاركًة 

املجـال  الخاصـة  للمستشـفيات  املجـال 

للتفـرد عى السـاحة بالخدمات وبأسـعار 

املواطنـون عـى تحملهـا. يقـوى  ال 

بحـوايل  كانـت  التـي  الطبيـة  الكشـفية 

200 لـرة )4 دوالرات، حـن كان الدوالر 

يعـادل 47 لـرة(، يف أي عيـادة أو مركـز 

والشـهرة،  الخدمـات  متوسـط  طبـي 

 6( لـرة  آالف   3 نحـو  اليـوم  أصبحـت 

دوالرات إذ يقابـل 500 لـرة(، وهـو رقـم 

مـا ال يقوى الكثـرون عـى دفعه يف ظل 

يعيشـونها  التـي  االقتصاديـة  الضغـوط 

عنـد  الشـهري  الدخـل  معـدالت  وجمـود 

30 ألـف لـرة، كمتوسـط دخـل شـهري، 

يف حـن كان نسـبة كبرة من السـورين 

املستشـفيات  خدمـات  مـن  يسـتفيدون 

مـا  فيهـا  ويجـدون  املجانيـة  الحكوميـة 

يريـدون ولـو بنسـب متباينـة.

يف  الطبـي  القطـاع  يف  العاملـن  أحـد 

عـن  الكشـف  )رفـض  درعـا  محافظـة 

املستشـفى  حالـة  عـى  علّـق  اسـمه(، 

الوطنـي يف املدينـة، وقـال لعنـب بلـدي 

اشـتباكات  املستشـفى  منطقـة  "شـهدت 

بـن الثوار والنظـام وخرجت عـن الخدمة 

بشـكل كامـل ألكـر مـن عـام، ثـم عادت 

النقـص  أن   إىل  للعمـل الحًقـا"، مشـرًا 

الحـايل يف الخدمـات الطبية "ليس سـببه 

لثكنـة  تحّولهـا  بـل  فقـط  الدعـم  غيـاب 

عسـكرية مـن جهـة وخـروج عـدد مـن 

أيًضـا". نهـايئ  األقسـام بشـكل 

أجهـزة طبية "معاقبة"
يعـاين مستشـفى درعـا الحكومـي الـذي 

يقـع عـى بعـد 20 مـرًا فقـط مـن خط 

التـاس بـن قـوات النظـام واملعارضـة، 

مـن نقـص يف عـدد كبـر مـن األجهـزة 

املتخصصـة والنـادرة والتـي تحتـاج إىل 

أمـوال طائلة لتوفرهـا، إذ ال يوجـد حاليًا 

جهـاز تصويـر قـويس، وجهـاز للتصوير 

الطبقـي املحـوري، فقد خرج هـذا الجهاز 

رمبـا  لصيانـة  ويحتـاج  الخدمـة،  عـن 

تكلّـف أكـر مـن 300 مليـون لـرة.

أجهـزة  هنـاك  كانـت   ،2011 عـام  قبـل 

طبيـة تسـتورد مـن قبـل رشكـة أجنبيـة، 

لكنهـا غـادرت مـع جملـة الـركات التي 

وكان  الفـرة،  تلـك  يف  سـوريا  قاطعـت 

الركيـب بقـت عـى  قيـد  أجهـزة  هنـاك 

تركيبهـا  يسـتكمل  مل  اآلن  وإىل  حالهـا، 

الخدمـة. يف  ووضعهـا 

وعـدد  االسـتيعابية  الطاقـة  وحـول 

العمليـات التـي ال تزال املستشـفى تقدمها 

للمواطنـن خال الظـروف الحاليـة، قال 

الثـورة، كانـت املستشـفى تجـري  "قبـل 

باليـوم الواحد حوايل 50 عمليـة جراحية، 

واليوم ال يتجـاوز عدد العمليـات االثنتن، 

بسـبب نقـص املعـدات والتجهيـزات، مـا 

مستشـفيات  إىل  للتوجـه  السـكان  دفـع 

الخـاص". القطـاع 

هجـرة الخبـرات تعّمق جراح الطبابة
شـّكل اسـتمرار اإلقبـال عى املستشـفيات 

الحكوميـة ضغطًـا كبـرًا عـى الخدمـات 

املقدمـة، ما دفـع بالكثر مـن الباحثن عن 

االسـتطباب إىل التوجـه للقطـاع الخـاص 

من أجـل إجـراء عمليـات جراحيـة باهظة 

التكاليـف، لكـن تراجـع هذه املستشـفيات 

خدميًـا حّولهـا إىل مسـتوصفات "وفرغها 

مـن دورها االسـراتيجي".

أن  إىل  درعـا  مـن  الطبيـب  وأشـار 

بقـاء  عـى  حريـص  السـوري  النظـام 

هـذه املستشـفيات "كنـوع مـن الوجـود 

الشـكي". السـيادي 

ووفـق شـهادات مواطنن لعنـب بلدي ال 

ميكـن مقارنة تكلفـة العمليـات الجراحية 

والكشـفيات الطبيـة يف القطـاع الخاص 

بتلـك التـي ال تـزال تقدمها املستشـفيات 

الحكوميـة، إذ تبلـغ تكلفة عمليـة جراحية 

)إزالـة مـرارة 300 ألـف لـرة، والقثطرة 

القلبيـة حـوايل مليـون لـرة(، ووصلـت 

املتعلقـة  املعقـدة  العمليـات  تكلفـة 

واألعصـاب  والغـدد  الخبيثـة  بـاألورام 

حـوايل 3 إىل 5 مايـن لـرة. يف وقـت 

املتواتـر  االرتفـاع  األطبـاء  فيـه  يعـزو 

وهجـرة  الخـربات  نقـص  إىل  لألسـعار 

األطبـاء وتراجـع سـعر اللـرة.

مـن  الخالـدي،  عـي  الدكتـور  يقـول 

يف  الوعـر  حـي  يف  امليـداين  املستشـفى 

وتكاليـف  أسـعار  ارتفـاع  إّن  حمـص، 

ألن  التجهيـزات  غيـاب  سـببه  العمليـات 

أغلـب األجهزة املوجـودة يف املستشـفيات 

"منسـقة منذ زمـن"، يف حن تـم إصاح 

بعـض منهـا من قبـل فنيـن وأخصائين.

الطبـي  القطـاع  يف  العاملـون  ويلجـأ 

املناطـق  التـي تقـع يف  املستشـفيات  يف 

املحـارصة إىل االعتـاد عـى نقـل القطع 

مـن جهـاز إىل آخـر بقصـد إبقاءهـا عى 

قيـد التشـغيل ويف الخدمـة، لكـن انقطاع 

الكهربـاء الطويـل وعـدم انتظـام التيـار 

يـرضان كثرًا بهـذه املعدات التـي ال تقدر 

بثمـن خـال هـذه املرحلة.

وزارة الصحـة تصم آذانها
الدكتـورة جوليـت كايب، أخصائية أمراض 

لعنـب  أوضحـت  الحسـكة،  يف  القلـب 

تعـاين  املحافظـة  مستشـفيات  أن  بلـدي 

الطبيـة،  األجهـزة  يف  كبـر  نقـص  مـن 

وخصوًصـا أجهـزة جراحة القلـب وتركيب 

الشـبكية والقثطرة، ويضطـر املريض إىل 

الهجـرة إلقليـم كردسـتان العـراق وتركيا 

بداعـي العـاج ألن أجهـزة القلـب متوفرة 

فقـط يف مستشـفى واحـدة بالقامشـي، 

مـا يجعـل املريـض عرضـة لاسـتغال.

وبحسـب كايب، تكلـف العمليـة الواحـدة 

يتعـرض  وقـد  لـرة،  مليـون  مـن  أكـر 

العمليـات  خـال  الخطـر  إىل  املواطنـون 

النزيـف  بوقـف  الخـاص  املونتـور  "ألن 

يف  موجـود  غـر  العمليـات  خـال 

املحافظـة، ويف حـال حـدوث نـزف أثناء 

بحيـاة  ذلـك  يـؤدي  الشـبكية  تركيـب 

املريـض".

وإىل جانـب هـذه األجهـزة، تعطـل جهاز 

املحـوري  والطبقـي  املغناطيـي  الرنـن 

يف املشـفى الوطنـي بقامشـي منـذ أكر 

سـنة. من 

وبحسـب الطبيبـة فـإن "أحـًدا ال يبـايل 

باألمـر، فقـد أعلمـت املستشـفيات مديرية 

الصحـة، التابعـة لحكومة النظـام، بتعطل 

هـذه األجهـزة لكـن دون طائل".

الغسـيل  جهـاز  تعطـل  أن  إىل  وأشـارت 

الكـوي يف مستشـفى القامشـي، يجعـل 

للعـاج يف مسشـتفى  املريـض مضطـرًا 

خاصـة بالقامشـي، وبأسـعار "رهيبـة".

دخــل  تقريبًــا،  أشــهر  ســبعة  منــذ 

ــان" يف  ــة و"املرن ــرة القلبي ــازا القثط جه

ــل  ــوس بعط ــل بطرط ــفى الباس مستش

"عــي عــى الحــل" حتــى اآلن، ونقلــت 

ــة تابعــة للنظــام، 1  وســائل إعــام محلي

ــي  ــن الطبيع ــس م ــه "لي ــاري، أن آب الج

ــاح  ــة دون إص ــزة املعطّل ــى األجه أن تبق

الحاجــة  وأن  خاصــة  طويلــة  لفــرة 

املــرىض  أجــل  مــن  لعملهــا  ماســة 

وتحديــدا الفقــراء وذوي الدخــل املحــدود 

منهــم حيــث يضطــرون للذهــاب إىل 

القطــاع الخــاص يف املحافظــة أو إىل 

محافظــات أخــرى يف حــال عــدم توفــر 

تلــك األجهــزة عنــد القطــاع الخــاص مــا 

يحملهــم أعبــاء ونفقــات باهظــة ال قــدرة 

ــه". ــم علي ــرة منه ــبة كب لنس

أضرار المراكز الطبية السورية تتجاوز 11 مليار ليرة

مستشفيات "عليلة"
تدواي من بقي من سوريين بعد تحولها إلى مستوصفات

 مبيع 524 شراء 521



 مبيع 582 شراء 578 دوالر أمريكي 



  ليرة تركية  مبيع 177 شراء 174 يورو  

20.100 



 17.300الذهب 21 



الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  األرز )ك(  575السكر )ك(  325البنزين  225

كغيره من القطاعات االقتصادية والخدمية في سوريا، تعرض القطاع الطبي إلى أضرار "بالغة" طالت 
المستشفيات والمراكز الطبية األساسية التي كان يعتمد عليها السوريون في الحصول على الطبابة سواء تلك 

التابعة للقطاع العام والخاص. 

تراجع المستشفيات 
خدمًيا حّولها إلى 

مستوصفات 
"وفرغها من دورها 

االستراتيجي

ليس من الطبيعي 
أن تبقى األجهزة 

المعّطلة دون 
إصالح لفترة طويلة,  

الحاجة ماسة لعملها 
من أجل المرضى 
وتحديدا الفقراء 

وذوي الدخل 
المحدود منهم

http://www.enabbaladi.net/archives/96379
http://www.enabbaladi.net/archives/95626
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من الوطن إلى الوطن..

تركمان سوريا والعودة إلى الجذور

حنيـن النقـري - عنب بلدي

السـتينيات،  أواخـر  يف  سـيدة  ثريّـا 

الحـرب  أجربتهـا  سـوريا،  تركـان  مـن 

عنـارص  قبـل  مـن  األمنيـة  واملاحقـات 

سـوريا،  مـن  تخـرج  أن  لعائلتهـا  األسـد 

كمايـن السـورين اآلخريـن، إال أنـه ويف 

حـن ينزح السـوريون مـن أوطانهـم، فقد 

مجـدًدا. وطنهـا  إىل  ثريّـا  نزحـت 

فـراًرا بالحريـة الدينية
"يف  سـليمة  عربيـة  بلغـة  ثريـا  تقـول 

عندمـا  والـدي  كان  عمـره  مـن  العريـن 

املسـلمن  مـن  وهـو  تركيّـا،  مـن  خـرج 

مصطفـى  اسـتلم  عندمـا  دينيًـا  املتلزمـن 

كـال أتاتـورك الحكـم، ومل يكـن بوسـعه 

تقبّـل القوانـن التـي فرضهـا آنـذاك مـن 

خلـع الحجـاب ومنـع األذان وتشـديد عـى 

وهـو  الدينيـة،  الشـعائر  كافـة  مارسـة 

مـا دفـع والـدي للفـرار بدينـه إىل مدينـة 

حلـب".

اشـرى والـد ثريّـا أرًضـا يف حلـب، وبنى 

"كان  فيـه،  وأقـام  أداره  فندقًـا  عليهـا 

السـتقبال  والـدي  أسسـه  الـذي  الفنـدق 

الحجـاج األتـراك أثنـاء رحلتهـم لـألرايض 

املقدسـة، يف تلـك الفـرة تـزّوج أمي وهي 

هنـاك  وأنجبـت  أيًضـا،  تركانيـة  سـورية 

يف  عشـنا  إنـاث،  وخمـس  ذكـور  خمسـة 

والـدي  واسـتمر  بالفنـدق  مرفقـة  شـقة 

تـويّف". فيـه حتـى  بالعمـل 

جـذور قوّية رغـم القوانين
اللغـة  جميعهـم  أبنـاءه  ثريـا  والـد  علّـم 

العربيـة، وحـرص  للغـة  إضافـة  الركيـة، 

عـى تقويـة انتائهـم بجذورهـم األصليـة 

عـن طريـق تزويجهـم مـن تركـان، تتابع 

أمـي  عائلـة  مـن  شـابًا  "تزّوجـت  ثريّـا 

املهاجريـن،  يف  معـه  وأقمـت  الركانيـة، 

وبـدأت  وبنتـن  صبيـن  منـه  أنجبـت 

تعليمهـم  يف  والـدي  مسـرة  مبتابعـة 

بالسـهولة  يكـن  مل  األمـر  لكـن  الركيـة، 

ذاتهـا إذ كان مـن املمنـوع علينـا التحـدث 

علًنـا بلغتنـا، أو حيـازة مطبوعـات باللغـة 

متاًمـا  نندمـج  أن  علينـا  كان  الركيـة، 

بالعـرب وهـو مـا حاولـت التحايـل عليـه 

لبلدنـا  أبنـايئ  انتـاء  عـى  يؤثـر  لئـّا 

األصـّي".

اسـتمرت حيـاة عائلـة ثريّـا عـى الوتـرة 

ذاتهـا، كانـت تتواصـل مـع أقـارب لها يف 

تركيـا لكنهـا مل تزرهـا أبـًدا "ال أدري ملَ مل 

أزر تركيا سـابًقا، لكننا أسسـنا يف سـوريا 

حيـاة وعائلـة ولزوجـي عمـل مسـتقر فلم 

السـفر؟ كان هذا قبل الثـورة، ألن كل يشء 

اختلف". بعدهـا 

ناشـطون في ثـورة الحرية
ــا  ــاء ثريّ ــن أبن ــورة مل يك ــة الث ــع بداي م

إذ  الســورّي،  الشــعب  عــن  اســتثناًء 

شــاركوا يف املظاهــرات الســلمية ونشــطوا 

ــم  ــوف أمه ــم خ ــد، رغ ــام األس ــد نظ ض

ــى  ــم ع ــُت أحذره ــم "كن ــا له وتحذيره

ــة  ــع بقي ــواء م ــنا س ــن لس ــدوام فنح ال

بيضــاء  ليســت  الســورين وصفحتنــا 

اعتربنــا  لطاملــا  الــذي  النظــام  عنــد 

ــن  ــواىن ع ــن يت ــذا ل ــا، ل ــوًرا خامًس طاب

التنكيــل بــأي تركــايّن يشــارك بالثــورة، 

ــاءايت  ــتجيبوا لرج ــع مل يس ــم بالطب لكنه

واســتمروا يف نشــاطاتهم الثوريــة، وازداد 

ــق  ــهاد صدي ــع استش ــورة م ــم بالث إميانه

ــام". ــاص النظ ــا برص له

ــا  ــر مرتبطً ــا البك ــن ثريّ ــاط اب كان نش

بعملــه كصيــدالين يف تأمــن األدويــة 

"كان  الجرحــى  بإســعاف  واملشــاركة 

حريًصــا عــى إخفــاء هويتــه، لكــن يبــدو 

ــه  ــوا قبل ــن اعتقل ــه مم ــد أصدقائ أن أح

ــرضب". ــت ال ــه تح وىش ب

الحـذر ال يمنـع القدر
شـباط  شـهر  يف  وتحديـًدا   ،2012 عـام 

اسـتيقظت ثريّا عـى أصوات مداهمـة ملنزلها، 

وتقول "كانت من أسـوأ اللحظـات يف حيايت 

عندمـا وجدت عنـارص األمن يف بيتـي فجأة، 

كانـوا يبحثـون عـن ابنـي البكـر ألنـه يدعم 

اإلرهابين حسـب قولهم، مل يجـدوه يف املنزل 

فاسـتعاضوا عنـه باعتقـال أخيـه األصغـر، 

هكـذا أخـذوه مـن أمامـي دون أن أمتكـن من 

ورجـاءايت  دموعـي  تشـفع  مل  يشء،  فعـل 

لقائـد فرقـة املداهمـة يف إنقاذ ابنـي، لو كنت 

أعلـم أنـه مطلـوب التخـذت إجـراءات تحول 

دون اعتقالـه، لكـن الحـذر ال مينـع القدر".

يف اليـوم التـايل اعتقـل األمـن ابـن ثريّـا 

البكـر أيًضـا، وهنـا انهـارت قـوى زوجها 

السـبعيني "خـال أربـع وعريـن سـاعة 

اعتقـل النظـام ابنينـا، مل يسـتطع زوجـي 

تحمـل هـذا الخـرب فأصيـب بسـكتة قلبيـة 

وتـويّف بسـببها خـال شـهر".

خسـارة بالجملة
وأًمـا  أرملـة،  فجـأة  نفسـها  ثريّـا  وجـدت 

ملعتقلـن تجهـل مكانيهـا "حاولـت كثـرًا 

ألخلـص ابنـّي مـن قبضـة األمـن ودفعـت 

لكننـي مل أسـتطع،  الرشـاوى  الكثـر مـن 

كانـت خسـاريت لعائلتـي بالجملـة ودعوت 

اللـه أن يخفـف عنـي، بعد ثاثة أشـهر قُرع 

البـاب ألجـد ابنـي األصغـر أمامي، شـعرت 

أن عودتـه عـوض مـن اللـه عـى صربي".

يقـول ابن ثريّـا إنه مل يكـن مطلوبًـا للنظام 

لكنهـم اعتقلـوه للضغـط عى أخيـه "عندما 

وصلنـا للفرع سـأل العنـر الضابط: شـو 

نعمـل فيـه لهـاد، فأجـاب: الحشـوه جـوا، 

وهكـذا بقيـت )جـّوا( ثاثـة أشـهر دون أن 

يحقـق معي أحـد أو يسـألني أحد ما اسـمي 

حتـى، كان أسـوأ سـيناريو بالنسـبة يل أن 

ينسـوا وجـودي وهـو ما حـدث فعـًا طيلة 

رساحـي  أطلقـوا  أن  إىل  الثاثـة،  األشـهر 

فجـأة، كـا اعتقلـوين فجأة".

إلـى تركيا.. مجدًدا
املعتقـل،  مـن  ثريّـا  ابـن  خـرج  عندمـا 

اتخـذت قرارهـا بالسـفر إىل تركيّـا للنجـاة 

مبـن بقي مـن عائلتهـا "لـدّي بنـت عازبة 

وابـن معتقـل سـابق، لسـت مسـتعدة ألن 

يتعرضـا ألّي مكـروه، لـذا حسـمت أمـري 

األصـي،  موطنـي  إىل  السـفر  وقـررت 

تواصلـت مـع أقربـايئ هنـاك وشـجعوين 

عـى ذلـك، وهكـذا سـلّمت منـزيل لصديق 

تركيـا". إىل  شـااًل،  وتوّجهـت  زوجـي 

بسيطة  بأقربائها  ثريّا  لقاء  لحظات  تكن  مل 

تركيا  دخويل  عند  "مشاعري  تقول،  كا 

فراًرا  أيب  منها  خرج  جًدا،  معّقدة  كانت 

وأعود  سوريا  من  أخرج  أنا  وها  بحريته، 

أبنايئ  وحرية  بحريتي  فراًرا  أيب  ألرض 

أيًضا، متنيت عى الدوام أن أعود إىل أريض 

لكنني مل أتخيل أن تكون ظروف عوديت لها 

سيئة بهذا الشكل، الحمد لله عى كل حال".

يف تركيا اسـتلمت ثريّا أرًضـا زراعية تعود 

ملكيتهـا لوالدهـا، وكان يف انتظارها شـّقة 

مجهـزة بأثـاث كامـل مـن قبـل أقربائهـا، 

وهـو ما خفف مـن وطـأة شـعورها الثقيل 

"صحيـح أننـي أنتمـي لهـذا البلـد لكننـي 

عشـت كل حيـايت مـا بـن حلب ودمشـق، 

وكذلـك أبنـايئ، أن تتأقلم مع حيـاة جديدة 

وأنـت يف أواخـر السـتينيات ليـس باألمـر 

الهـّن، عـاوة عـى أين ال أعلـم شـيئًا عن 

ابنـي البكـر منـذ أربعـة سـنوات، وهـو ما 

ينّغـص عـّي أي محاولـة للسـعادة هنا".

)AFP( - عائالت تركمانية فّرت من الهجمات الجوية التي شنتها القوات الروسية ووصلت إلى مخيم "يامادي" بالقرب من الحدود بين سوريا وتركيا

أمام منزل ريفّي تجلس ثريا، ُتثّبت الخرز الملّون على مشغولة يدوّية، تتبادل الحديث أثناء الحياكة مع جارتها، مؤكدة بكل كلمة 
وخرزة انتماءها لمكان لم تعش فيه، رغم مئات القصص التي رواها والدها عنه. لم تتخيل ثريا أن ترى بعينيها األماكن التي وصفها 

لها والدها في طفولتها، ورغم تعلمها اللغة التركية منه وتعليمها ألبنائها إال أنها لم تتوقع أن تعود الستخدامها كلغة أّم، بكل 
حرّية ودونما قيود عليها.

التركمان السورّيون في سطور
· دخـل الرتكـان إىل سـوريا خـالل عدة موجـات من الهجـرة، بدًءا من جنـود يف جيوش السـالجقة واملاليك عاشـوا يف 

بـالد الشـام، مـروًرا بتوطـن األتـراك يف مناطق العرب مـن قبـل العثانين إلحـداث توازن سـكّاين يف أماكـن حكمهم، 

وانتهـاًءا مبـن هربوا من حكـم أتاتـورك يف عرشينيات القـرن املايض.

· رغـم غيـاب اإلحصائيـات الدقيقة ألعـداد الرتكان يف سـوريا، إىل أن أعدادهم تقـدر ما بن 750 ألـف إىل مليون ونصف 

تركـاين، يرتكـز معظمهم يف املناطق الشـالية مثـل حلب، الالذقية، حمـص وحاة، باإلضافة إىل دمشـق.

· ُحـرم الرتكـان السـوريون يف عهـد حـزب البعـث مـن كافـة الحقـوق القوميـة والثقافيـة، إذ ال توجـد مـدارس لتعليم 

األطفـال باللغـة الرتكيـة، كـا ُمنعوا مـن القـراءة والكتابة بهـا واعترب امتـالك املطبوعـات بهـذه اللغة جرميـة وخيانة، 

باإلضافـة المتنـاع السـينا عن عـرض أفـالم تركية.

· ال يوجد للرتكان أي حق بتمثيل جاليتهم ضمن اتحادات أو تجمعات ثقافية.

http://www.enabbaladi.net/archives/96371
http://www.enabbaladi.net/archives/96371
http://www.enabbaladi.net/archives/96371
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بيلسـان عمر - دمشق

ــك  ــوريا، وكذل ــعار يف س ــاء األس ــع غ دف

الحصــار لبعــض مناطقهــا، املواطنــن إىل 

ــارف  ــة املتع ــم اليومي ــتبدال مأكوالته اس

عليهــا، بأخــرى جديــدة “ال تســمن وال 

تغنــي مــن جــوع" يف كثــر مــن املــرات.

الســيدة أم ســليان تتحــدث عــن تجربتهــا 

يف الحصــار بالغوطــة الغربيــة، وعــن 

ــات،  ــا تعــّده مــن وجب ــة مل القيمــة الغذائي

ــواد  ــث امل ــار حي ــة الحص ــول "بداي وتق

ــد  ــت أع ــرة، كن ــت متوف ــا زال ــة م األولي

ــام،  ــن الطع ــة م ــا متنوع ــايئ أطباقً ألبن

ــك  ــة تل ــت قيم ــار، قل ــتد الحص ــا اش وكل

األطبــاق الغذائيــة، وقــل كذلــك عــدد 

أنواعهــا".

واعتمــدت الســيدة عــى مبــدأ "التدويــر"، 

ــن،  ــدر ممك ــرب ق ــاح بأك ــتثار املت واس

ــدأت  ــم ب ــًة "ث ــا، مضيف ــب تعبره بحس

أســتفيد مــن املــواد املتوافــرة يف املنطقــة، 

ــة  ــعرية مبعكرون ــتبدلت الش ــًا اس فمث

ــك  ــا، وكذل ــرات بدونه ــرز، وم ــداد ال إلع

ــر  ــل يف تحض ــرز الطوي ــتخدمت ال اس

ــاص  ــرز الخ ــد بال ــة، دون أن أتقي الكبس

بهــا، وبــدأت أطحــن العــدس وأجهــز منــه 

الفافــل، وأيًضــا اســتخدم العــدس كوجبــة 

ــت". ــدس ناب ــم: ع ــت اس ــية تح رئيس

ــدأت  ــأنه، فب ــه وش ــجر مل نرك "ورق الش

أقطــف ورق التــوت، وأقــوم بتحضــر 

اليــربق واليالنجــي، باعتبــاره شــبيًها لورق 

العنــب إىل حــد كبــر، وأعــد التبولــة 

والفتــوش مــن أي أوراق خــرضاء أجدها، إن 

كانــت جرجــر أو زعــر بــري أو مرمية أو 

ورق شــجر أو حتــى اشــنان، وكذلــك أجمع 

ــتق  ــدس والفس ــوفان والع ــعر والش الش

املحنــن، وكل مــا أجــد مــن بــذور ألحــرض 

الخبــز، يف ظــل نــدرة القمــح"، تضيــف أم 

ســليان.

ــوالت  ــيدة إىل املأك ــات الس ــدت وجب افتق

ــا  ــا أراد أبناؤه ــوم، وعندم ــمة، واللح الدس

يوًمــا "كبــة"، قامــت بتحضرها وحشــوها 

ــاة  ــة ومق ــا مربوش ــن بطاط ــع م بقط

ــة  ــراص الكب ــة أق ــت غالبي ــت، وكان بالزي

فارغــة حتــى مــن هــذه الحشــوة املزعومة.

بينــا بــات اليقطــن غــذاء رئيســيًا، 

ــن  ــن، ويقط ــن بل ــد يقط ــا نع "أصبحن

ومفركــة  اليقطــن،  ومــرىب  مقــي، 

ــن  ــن، ويقط ــن بيقط ــن، ومطج بيقط

مبــرق رب البنــدورة، وبرغــل بيقطــن، ورز 

ــر". ــا الكث ــن، وغره بيقط

أمــا أفخــر الوجبــات فتطلــق عليــه الســيدة 

وصفــٌة  وهــي  الحصــار"،  "بروســتد 

ــن،  ــع اليقط ــى تقطي ــوم ع ــة" تق "غريب

ــم  ــن، ث ــن الطح ــل م ــا بالقلي وتغطيته

ــا. قليه

ــن  ــليان ع ــيدة أم س ــؤالنا الس ــد س وعن

ــا"،  ــوت جوًع ــول “امل ــة ح ــار املروي األخب

ــا  ــت "عندم ــات، أجاب ــوم الحيوان وأكل لح

ــة يف  ــواد أولي ــق م ــار ومل يب ــتد الحص اش

متنــاول األيــادي، لجأنــا أكــر إىل النباتــات 

الربيــة، وأوراق الشــجر مــرة أخــرى، فبــت 

ــدة(  ــة )املدي ــات الخميس ــتخدم ورق نب أس

ــا  ــد به ــة، وأع ــا للزين ــا نزرعه ــذي كن ال

مــا يشــبه امللوخيــة ســابًقا، وأجمــع مثــار 

التــن، وأغســلها وأقطعهــا نصفــن، وأقوم 

ــل مــن الزيــت". بقليهــا بقلي

ــرى،  ــة أخ ــا كوجب ــتخدم أيًض ــن يس الت

فتســلقه أم ســليان باملــاء حتــى ينضــج، 

ــوع  ــا أو أي ن ــار اإليك دني ــي مث ــم تغ ث

آخــر، "مــن بــاب تنويــع املــواد"، ثــم ترفع 

الثــار املســلوقة وتقلبهــا عــى النــار مــع 

قليــل مــن امللــح مــع أي مــن بــذار الــزرع 

ــة  ــة قليل ــع كمي ــارات، وتض ــا به باعتباره

ــاء،  ــن امل ــر م ــدر كب ــع ق ــادة م ــن امل م

ــار". ــوربة خض ــا "ش ــربًة أنه معت

حلويات الحرب
ــت أحــاول كل فــرة  ــع الســيدة، "كن وتتاب

ــا مــن الحلويــات،  أن أحــرّض ألبنــايئ طبًق

ــا  ــا أن ــر ببالن ــا يخط ــادل م ــا نتب فبتن

ــة  ــن املعكرون ــا م ــًا أعددن ــارايت، فمث وج

كنافــة )عــى كيــف كيفكــم(، نقــوم بنقــع 

ــل  ــدة ال تق ــاء مل ــة يف امل ــدان املعكرون عي

عــن ســاعتن، ثــم نغســلها جيــًدا، ونركها 

لتجــف، ومندهــا عــى صينيــة كبــرة، ثــم 

ــاز،  ــى الغ ــمن ع ــن الس ــًا م ــع قلي نض

ــا  ــكر، ونقلبه ــة والس ــف املعكرون ونضي

ــج". ــى تنض ــرات حت ــدة م ع

صديقتهــا  مــن  ســليان  أم  تعلّمــت 

تعــد  أن  دومــا،  يف  املحــارصة 

عــن  عبــارة  وهــي  “الطشــطبانات"، 

بتيفــور بطحــن الشــعر، وكذلــك معمــول 

الحصــار املحشــو بالراحــة، أو مــرىب 

الحشــو. مــن  الفــارغ  أو  اليقطــن، 

السمسـمية، بوضـع  تعلّمـت طريقـة  كـا 

القليـل من السـمن والسمسـم أو أي من بذار 

الـزرع، عى النـار، يضاف إليها مـادة محاة 

)روح السـكر، عئيدة، عسـل محروق وجدناه 

بـن ركام أحـد البيـوت املحروقة(.

هل جربتم بروستد الحصار يوًما؟

مطبخ الحرب..
حرٌب على لقمة العيش في العاصمة

ُتمّيز المطبخ السوري العديد من المأكوالت التراثية، والمقبالت والسلطات والمشاوي والكبة والعصائر والحلويات الشرقية المتنوعة، ويندر 
أن يخلو بيت من غرفة مؤونة، أو "سقيفة" على أقل تقدير. تحضر العائلة البرغل والعدس والحّمص، وتجفف التين والزبيب والجوز والملوخية 

والباذنجان والبامية وغيرها، وكذلك تعّد الكثير من أنواع المربى، مع الزيت والسمن والمواد األولية في تلك الغرفة، من موسم آلخر، 
ليتوقف كل ذلك في ظل الحرب والحصار، إذ بات االعتماد على القوت اليومي فقط إن أمكن الحصول عليه أساًسا.

رجل يطبخ باستخدام الحطب في حلب 
22 كانون الثاني )روتيرز(

شّم وال تذوق وسّجل "اليك"
يتناقـل النـاس يف دمشـق وأريافها فكاهة 

لتسـجيل  باتـت  السـوق  إىل  النـزول  أن 

ليـس  رسيًعـا.  والعـودة  فقـط،  "اليـك" 

محـاكاة  هـو  مـا  بقـدر  فكاهيًـا،  األمـر 

للواقـع الذي يعـاين منه املواطن السـوري 

)وهنـا نتحـدث عـن املواطـن يف املناطـق 

ال  حيـث  السـوري،  للنظـام  الخاضعـة 

مسـلحن يحاربونـه عى لقمة عيشـه كا 

يّدعـي النظـام(.

يف  القاطنـة  أحمـد،  أم  السـيدة  تقـول 

"أشـري  العاصمـة،  وسـط  الربامكـة 

الخـرضاوات والفواكـه مـن سـوق الهال، 

أسـعار  مـن  أقـل  أسـعاره  أن  املتعـارف 

املحـال التجاريـة، رغـم عنـاء الطريق إىل 

هنـاك، ومـع ذلـك فـإن الكثـر مـن املواد 

الغذائيـة بتنـا نراها فقط شـم وال تذوق".

وباتـت اللحـوم ضيًفا ثقيًا يدخـل البيوت 

مـرة واحـدة يف الشـهر، وكذلـك الفواكه، 

إذ أصبحـت العائـات تقتـر عـى نـوع 

واحـد فقـط، ونختـر الوجبـات اليومية 

السـكر يف  كميـة  ونقلـل  اإلمـكان،  قـدر 

الشـاي والقهـوة إىل حـد بعيـد، تقـول أم 

أحمـد "نقنـع أنفسـنا أنـه أنفـع للصحة، 

فهمنـا اليومي أن نحسـب باللرة مـا علينا 

دفعه مثـن طعام، ومـا سـيتبقى مروفًا 

لنـا آلخر الشـهر".

خبز "فكاهي"
تـداول املواطنـون يف دمشـق مقارنة بن 

األطفـال الذيـن يقفون طوابر عـى أفران 

يقتاتـون  أرغفـة  ليشـروا بضـع  الخبـز، 

منهـا، أو يبيعونها كمصدر رزق يعتاشـون 

منـه، مـع تجربـٍة يف اليابـان، حيـث قام 

أحـد األفـران ببيـع خبـز لألطفـال عليـه 

تناوله. "سـايات" لتشـجيعهم عـى 

أن  معتربيـن  اإلعـام  املواطنـون  وينتقـد 

اليابـان،  يف  الصـورة  هـذه  ينقـل  الـذي 

أقوى مـن صـوت الطفل الـذي يبي وهو 

يـرخ "بالجنـة أكيـد يف خبـز".

هدر غذائي يكفي لـ "نعيش"
العامليـة  اللجنـة  عـن  صـادر  تقريـر  يف 

حجـم  خفـض  فـإن  واملنـاخ،  لاقتصـاد 

األغذيـة التـي يتخلّـص منها املسـتهلكون 

هي بـن 20 و%50 من اسـتهاكهم، وهو 

مـا قـد يوفّـر مـا بـن 120 مليـار دوالر 

.2030 العـام  و300 مليـار بحلـول 

والزراعـة  األغذيـة  منظمـة  نـرت  كـا 

 29 يف  املتحـدة،  لألمـم  التابعـة  )فـاو(، 

كانـون األول 2015، تقريـرًا عـن "حالـة 

انعـدام األمـن الغـذايئ يف العـامل"، بيّنت 

فيه أن "نصف الشـعب السـوري جوعى".

 13.6" هنـاك  أن  عـن  التقريـر  وتحـدث 

مليـون جائـع يتوزعـون بـن 10 مايـن 

جائـع داخل سـوريا، وحـوايل 3.5 مليون 

والعـدد  اللجـوء،  جائـع سـوري يف دول 

مرشـح للزيـادة امللحوظـة".

يف  اإلنسـانية  العمليـات  مديـر  وبحسـب 

األمـم املتحدة، سـتيفن أوبريـان، فإن عدد 

ملسـاعدة  بحاجـة  هـم  الذيـن  السـورين 

خـال  شـخص  مليـون   1.2 بنحـو  ازداد 

األشـهر العـرة املاضيـة.

تبقـى لقمـة العيـش سـاًحا قويًـا فعـااًل 

بيـد النظـام السـوري يحـارب به شـعبه، 

إن بالحصـار وحرمانهـم من أدىن مقومات 

املناطـق  يف  األسـعار  بغـاء  أو  الحيـاة، 

متكـن  وعـدم  لسـيطرته،  الخاضعـة 

املواطـن مـن رشاء الكثـر من املـواد حتى 

األساسـية.

أشتري الخضراوات 
والفواكه من سوق 

المتعارف  الهال، 
أن أسعاره أقل 

من أسعار المحال 
التجارية، رغم عناء 
الطريق إلى هناك، 

ومع ذلك فإن 
الكثير من المواد 
الغذائية بتنا نراها 

فقط شم وال تذوق

http://www.enabbaladi.net/archives/96367
http://www.enabbaladi.net/archives/96367


عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 233 - األحد 7 آب/أغسطس 162016

د. كريم مأمون 

ما أسباب حدوث هذا التشوه؟

هنـاك عدة أسـباب قـد تـؤدي إىل حدوث 

وضعيـة  سـوء  أشـيعها  التشـوه؛  هـذا 

وقـد  الرحـم،  داخـل  والقدمـن  الجنـن 

يحـدث نتيجـة عـدم تـوازن عضـي أثناء 

تطـور الجنـن يف الرحم بسـبب شـلل أو 

ضعـف يف العضـات العاطفـة ألخمـص 

التشـوه  هـذا  يحـدث  قـد  كـا  القـدم، 

الظهـر  يف  السـحائية  بالقيلـة  مرافقـا 

عضـات  يف  اضطـراب  حـدوث  نتيجـة 

القـدم.

كيف يتم يشخص؟
ياحـظ األهـل منذ الـوالدة وجـود ميان 

يف القـدم نحـو السـاق عى شـكل عطف 

ظهري شـديد للقـدم ووجود تسـطح يف 

وجههـا األخمـي، ويكـون مقـدم القدم 

تبعيد. بوضعيـة 

وياحـظ أنـه عنـد إجـراء عطـف ظهري 

فإنـه  لألعـى  بضغطهـا  للقـدم  أقـىص 

ميكـن مامسـة الوجـه األمامـي الوحي 

)الخارجـي( للسـاق بظهـر القـدم.

ما هي طرق المعالجة؟
تشـفى معظـم الحـاالت البسـيطة عفويًا 

وبـدون معالجـة يف األشـهر األوىل مـن 

العمـر، خاصـة عندمـا يكون السـبب هو 

سـوء توضـع الجنـن يف الرحـم، ويفيد 

مـن  الفيزيـايئ  العـاج  متاريـن  إجـراء 

قبـل األهل بإجـراء عطف أخمـي للقدم 

داخي. وانقـاب 

إذا مل يحـدث التصحيـح العفـوي خـال 

عـدم  وجـود  عنـد  أو  أسـابيع،  بضعـة 

شـللية،  حـاالت  بسـبب  عضـي  تـوازن 

فيمكـن أن يفيد وضـع الجبائـر بوضعية 

داخـي. وانقـاب  أخمـي  عطـف 

يحتـاج  النـادرة  الحـاالت  بعـض  ويف 

الجراحـة؛  إجـراء  إىل  التشـوه  إصـاح 

ويقـوم طبيـب جراحـة العظـام بتحديـد 

وفقـا  الازمـة  الجراحيـة  العمليـة  نـوع 

لحالـة كل طفـل وبحسـب العمـر وشـدة 

العضـات  أوتـار  كتقصـر  التشـوه، 

الباسـطة للقـدم وتطويل أوتـار العاطفة.

ماذا لو لم يعالج هذا التشوه؟
كا ذكرنـا فإن معظـم الحاالت البسـيطة 

غـر الناجمة عـن إصابات عصبية تشـفى 

لوحدهـا، أما الحـاالت التي يكون سـببها 

مـرض عصبي وعضي وتـرك دون عاج 

فقـد يحـدث فيها تشـوه يف مقـدم القدم 

و األصابـع، كـا يحـدث تثفن )سـاكة( 

يف جلـد العقب وقـد يحدث تنخـر أيًضا.

وإذا شـفي هـذا التشـوه عفويًـا فإنـه ال 

تؤثـر عى املي مسـتقبًا وسـوف يعود 

إذا  إمـا  الطبيعـي،  الوضـع  إىل  الطفـل 

كانـت السـبب مـرض عصبـي أو عضـي 

فيحتـاج الطفـل إىل حـذاء طبـي خـاص 

للمسـاعدة عـى املـي.

لنبتـة الباميـة خصائـص غذائيـة متوازنـة، وتحتـوي 

مثرتهـا عـى كميات مركـزة مـن الفيتامينـات واملعادن 

واألليـاف الغذائيـة، ونسـبة ضئيلة جـًدا مـن الدهون، 

ونقـدم يف هـذا التقريـر سـبع فوائد صحية، بحسـب 

دراسـات غربيـة أجريـت عليهـا، أبرزهـا مـا جـاء يف 

مجلـة “thorax" األمريكيـة.

البامية تحارب الربو
صحـٌن واحـٌد مـن الباميـة النيئـة يحتـوي عـى 21 

ميلغـرام مـن فيتامـن C، وهـذا الفيتامـن يعـد فعااًل 

يف محاربـة أعراض الربـو، خصوًصا عنـد األطفال، ما 

يجعلهـا مـن الخـرضوات املعتمـدة عليهـا يف محاربة 

املرض. هـذا 

تنظم الكوليسترول في الدم
املعـوي،  للعبـور  وممتـازة  الهضـم  سـهلة  الباميـة 

وتسـاعد أيًضـا عـى تنظيـم الكوليسـرول يف الـدم، 

الحتوائهـا عى األلياف بشـكل كبـر، ولخلوها باألصل 

مـن الكوليسـرول وتضـم نسـبة ضئيلة مـن الدهون.

فيا يخص مرىض السكري

ينصـح بتنـاول الباميـة نيئـة أو مطهيـة ملـن يعـاين 

باحثـون  وكان  الـدم،  يف  السـكر  مبعـدالت  ارتفاًعـا 

أمريكيـون أجـروا تجارب عـى فرئان رشبت مـاًء نقعت 

البامية به، لتنخفض مسـتويات السـكر بشـكل ملحوظ.

تعزيز الجهاز المناعي
يعمـل الفيتامن C الـذي يوجد يف البامية بشـكل كبر 

عـى تحفيز الجهـاز املناعي، بتشـجيع صنـع الكريات 

الباميـة تعـد مضـادة  أن  الجسـم، كـا  البيضـاء يف 

للتجاعيـد كونهـا تحتـوي مضـادات أكسـدة، تحـارب 

زيـادة الجـذور املسـؤولة عن شـيخوخة األنسـجة.

تحمي من أمراض الكلى
إن االسـتهاك املنتظم للبامية يسـاعد عـى الحاية من 

  "Jilin“ أمراض الكى، بحسـب دراسـة نرتها مجلـة

الطبيـة، أشـارت إىل أن تنـاول الباميـة بشـكل يومـي 

تقلـل فـرص اإلصابـة بأمـراض مرتبطـة بالـكى، وال 

سـيا املصابـن مبرض السـكري.

البامية تساهم في حمل صحي
تحتــوي الباميــة عــى فيتامينــات C وA وB1 وB2 و

ــا  ــل منه ــيوم، يجع ــك والكالس ــة إىل الزن B3 باإلضاف

طبًقــا مثاليًــا لاســتهاك يف فــرة الحمــل، إىل 

جانــب احتوائهــا عــى حمــض “الفوليــك" الرضوري 

ــا  ــا وتضاعفه ــو الخاي ــه دور يف من ــا ل ــل، مل للحام

ــع. ــكل رسي بش

استخدمها لعالج الحّمى
هنـاك طريقتـان لعاج الحمـى باالعتاد عـى البامية، 

األوىل تتمثـل بإعداد شـاي من بذورهـا الجافّة ومن ثم 

رشبهـا، والثانيـة تتمثل بغي مسـحوق بـذور البامية، 

واألخـرة مامئـة لألطفـال ويجـب رشب ملعقـة إىل 

ثـاث ماعـق كبرة، حسـب شـدة الحمى، كـا يصف 

األطباء.

وتعـّد الباميـة الخـرضاء مـن الخـرضوات املزروعة يف 

الرق األوسـط وسـوريا تحديًدا، وتنتـر زراعتها يف 

محافظات ديـر الزور والحسـكة وحلـب، وتعترب طبًقا 

مفضًا لـدى طيف واسـع من السـورين.

ما المقصود بالقدم الفحجاء؟

هـي نـوع مـن التشـوهات الخلقيـة يف قـدم الوليـد، تبـدو فيهـا القدم 

مسـطحة مرنة مـع ميالنها نحـو الخـارج واألعى )عطف ظهري شـديد 

للكاحـل(، وهي حالة نـادرة الحـدوث، وغالبا ما تصيب الوليـد يف الحمل 

األول، مـع زيـادة بسـيطة عنـد اإلناث مـا هو عنـد الذكور.

تربية وأسرة

تشّوه خلقي 
يشفى عفوًيا القدم الفحجاء

نيسـتاتن، ميكوسـتاتن، ميـد سـتان، 

كلهـا  وغرهـا،  سـيناتن،  كيناسـن، 

أساء تجارية ملسـتحرضات النيستاتن؛ 

والـذي هو عبـارة عن مضـاد للفطريات 

والخائـر، تم اكتشـافه عـام 1950.

البولـن  ملجموعـة  نيسـتاتن  ينتمـي 

والتـي ترتبـط باإلرغسـترول، املكـون 

الرئيـس للغشـاء السـيتوبازمي للخلية 

الفطريـة، ما يـؤدي إىل تغـر نفوذية 

جـدار الخليـة وإحـداث ثقـوب يف هذا 

الغشـاء، األمـر الـذي يـؤدي إىل ترسب 

محتويـات الخلية إىل خارجهـا وبالتايل 

الخلية. مـوت 

جيـد  بشـكل  الـدواء  هـذا  ميتـص 

واألغشـية  السـليم  الجلـد  طريـق  عـن 

املخاطيـة، بينـا ال يتـم امتصاصـه عن 

فمويـا. إعطائـه  عنـد  األمعـاء  طريـق 

البيـض  املبيضـات  فطـور  وتظهـر 

اسـتجابة جيدة عند العاج بالنيستاتن، 

لذلـك فهـو يسـتخدم يف داء املبيضـات 

املبيضـات  داء  البلعومـي,  الفمـوي 

املعـدي املعـوي، التهـاب الفـرج واملهبل 

باملبيضـات, داء املبيضـات الجلـدي, داء 

الجلـدي. املخاطـي  املبيضـات 

معلومات صيدالنية
أقـراص  شـكل  عـى  الـدواء  يتواجـد 

فمويـة، سـائل فمـوي )رشاب ونقوط(، 

الخارجـي,  لاسـتخدام  ومرهـم  كريـم 

مسـحوق. مهبليـة,  أقـراص 

الفمـوي  املبيضـات  داء  يف  يُعطـى 

البلعومي بشـكل معلق فمـوي موضعي 

أربع مـرات باليـوم )مبقـدار 100000 

للخـدج، و 200000 وحـدة للرضـع، و 

400000 وحـدة لألطفـال والبالغـن(، 

مـع التنبيـه لاحتفـاظ بالجرعـة داخل 

الفـم ألطـول فـرة ممكنـة قبـل البلع(, 

ويجـب مواصلة العـاج ملدة 48 سـاعة 

عـى األقـل بعد اختفـاء األعـراض حول 

. لفم ا

املعـدي  املبيضـات  داء  يف  ويعطـى 

املعـوي بشـكل أقـراص فمويًـا 3 مرات 

يوميًـا )500000-1000000 وحـدة(، 

ويجـب مواصلة العـاج ملدة 48 سـاعة 

عـى األقـل بعـد التحسـن الرسيـري.

 كـا يُطبـق موضعيًـا مرتـن إىل ثاث 

مـرات باليـوم عـى شـكل مسـتحرض 

مسـحوق  أو  كريـم  أو  )مرهـم  جلـدي 

داء  يف  الخارجـي(  لاسـتخدام 

الجلدية  الجلـدي وااللتهابـات  املبيضات 

واملخاطيـة، ويجـب أن يسـتمر التطبيق 

حتـى الشـفاء التـام.

 ويف التهـاب الفـرج واملهبـل باملبيضات 

يسـتخدم قرص مهبي واحد )100000 

وحـدة( يوميًا ملدة اسـبوعن.

مالحظات
ميكـن أن يؤخـذ فمويـا مـع أو بـدون 

الطعـام.

ميكـن اسـتخدامه بأمـان أثنـاء الحمـل 

عـدم  يجـب  بينـا  املهبـي،  بالطريـق 

الفمـوي/ بالطريـق  اسـتخدامه 

لجلـدي. املوضعي/ا

ففـي  قليلـة؛  الجانبيـة  تأثراتـه 

ضيـق  إسـهال،  الفمـوي:  االسـتخدام 

وإقيـاء. غيـان  معـدي،  معـوي 

ويف االستخدام املوضعي: تهيج.

يسـبب  قـد  املهبـي  االسـتخدام  ويف 

تخـرب مانعات الحمل؛ فيجب اسـتخدام 

مانعـات إضافيـة.

ما الذي تعرفه عن دواء

نيستاتين؟

القدم، وتحدثنا عن أشيع تلك  التي قد تصيب  الوالدية  التشوهات  العديد من  ذكرنا سابًقا أن هناك 
القدم  أنها تعاكس  إال  المشاهدة  الروحاء، واآلن نتحدث عن حالة قليلة  القفداء  القدم  التشوهات وهو 

الفحجاء. القدم  الروحاء تماما؛ وهي  القفداء 

سبع فوائد صحية
لنبتة البامية 
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فيـه  يستكشـف  قصـي  كتـاب 

الكاتـب األسـباب الثالثة للتعاسـة 

نظريـة  بـدأت  إذ  العمـل،  يف 

الوظيفـي  الرضـا  لينسـيوين عـن 

تنهـار شـيًئا فشـيًئا، بعـد دخولـه 

سـوق العمـل وتنقلـه مـن وظيفة 

أخـرى. إىل 

سـبيل  أن  يعتقـد  الكاتـب  كان 

التخلـص مـن التعاسـة يف العمـل 

وظيفـة  عـى  الحصـول  هـو 

السـيئة  فالوظيفـة  مناسـبة، 

متعبـة  بأعـال  القيـام  تتضمـن 

ويف  زهيـد  أجـر  مقابـل  ومملـة 

حتـى  لكـن  سـيئة،  عمـل  بيئـة 

وظيفـة  عـى  حصولـه  بعـد 

زال  مـا  جيـد،  راتبهـا  ممتعـة 

يشـعر بالتعاسـة وهـذا مـا جعله 

يتسـاءل عـّا إذا كان يحـب عملـه 

مـن  وزاد  كمستشـار.  األصـل  يف 

يف  يعملـون  ألنـاس  رؤيتـه  ذلـك 

وظائـف أقـل جاذبيـة يف الظاهـر 

ولكن يبـدو أنهم يشـعرون بالرضا 

البسـتاين  مثـل  وظائفهـم،  يف 

الغـرف  والنـادالت وعـال خدمـة 

الفنـادق. يف 

لتلـك  عالًجـا  لينسـيوين  يقـرتح 

ويقـول  فعـااًل،  يـراه  األسـباب 

"العـالج الـذي أقرتحه هنا سـيبدو 

للوهلة األوىل واضًحا وبسـيطًا إىل 

درجـة التفاهـة، ولكن عـدد الناس 

الذيـن ال تنتهـي معاناتهم يف مهن 

تصيبـه بالتعاسـة كنتيجـة لذلـك، 

اسـتنتج أنه رمبـا تكون البسـاطة 

والوضـوح هـا مانحتـاج إليه يف 

الحايل". الوقـت 

 280 قرابـة  يف  الكتـاب  يقـع 

القصـة  فيهـا  تتطـور  صفحـة، 

مـن اكتشـاف أسـباب عـدم الرضا 

بدراسـة  اختبارهـا  إىل  الوظيفـي 

حـاالت متعددة يشـكل مـن خاللها 

الجديـدة. نظريتـه 

الكتـاب موجه للموظفـن واملدراء 

يقتـرص  ال  إذ  سـواء،  حـد  عـى 

البرشيـة  التعاسـة  عنـد  األمـر 

التـي تسـببها هـذه الظاهـرة، فإن 

ضخـم  املؤسسـات  عـى  التأثـري 

ولـه تأثـري مبـارش عـى اإلنتاجية 

ومعـدل دوران العالـة واملعنويات 

املؤسسـة. يف 

حصل الكتـاب عى تقييـم 3.1 يف 

 Good الكتـب،  مراجعـات  موقـع 

Read، وهـذا رابط الكتـاب إلضافة 

تقييمـك بعـد قرائتـك له:

http://www.goodreads.com/

book/show/20826603

باتريــك لينســيوين هــو مؤســس 

 The Table" رشكــة  ورئيــس 

group"، وهــي رشكــة استشــارات 

إداريــة متخصصــة يف تطويــر 

ونجــاح  التنفيذيــة  الفــرق 

املؤسســات.

كتاب

األسباب الثالثة 
للتعاسة في العمل

قصة للرؤساء والمرؤوسين 

“غوغل" تضيف ميزات جديدة لمواكبة “ريو 2016"

تميــم عبيــد - عنب بلدي

عــام  يف   NetFlix رشكــة  تأسســت 

يف  الرئيــي  مقرهــا  ويقــع   1997

يف  املتحــدة،  بالواليــات  كاليفورنيــا 

ــو  ــراص الفيدي ــه أق ــرت في ــت انت وق

بتأجــر  الركــة  عملــت  الليزريــة. 

ــت  ــة 2007، وأدرك ــى نهاي ــام حت األف

ــام  ــاهدة األف ــتقبل مش ــا أن مس حينه

هــو البــث عــرب اإلنرنــت وأن اســتعال 

األقــراص الليزريــة ســينخفض مــع 

 Online خدمــة  فأطلقــت  الزمــن، 

.2008 Streaming يف بدايــة العــام 

مــا هي NetFlix؟
ــريئ  ــوى م ــاهدة محت ــة مش ــي خدم ه

ــا أو  ــواء كان أفاًم ــت، س ــى اإلنرن ع

دون  وذلــك  تلفزيونيــة،  مسلســات 

العــرض  تتخلــل  تجاريــة  إعانــات 

محتــوى  وتوفــر  تشــاهده،  الــذي 

التصنيفــات  كل  يشــمل  متنــوع 

والفئــات العمريــة، كــا تتوفــر باللغــة 

ــة  ــر الرجم ــا توف ــى أنه ــة، حت العربي

للعــروض. العربيــة 

بتلفزيــون  الخدمــة  تشــبيه  ميكنــك 

تســتطيع مشــاهدة مــا تريــد عليــه 

ــث  ــه يب ــاء، ألن ــا تش ــن م ــت وأي وق

حســب  اإلنرنــت  عــرب  املحتــوى 

ــم  ــار الفيل ــك أن تخت ــب، أي ميكن الطل

مشــاهدته  تــود  الــذي  املسلســل  أو 

ــات  ــة دون إعان فيعرضــه بجــودة فائق

تجاريــة.

األجهــزة  كل  عــى  الخدمــة  تعمــل 

ــزة  ــن أجه ــا، م ــة حاليً ــة املعروف الذكي

ــوب  ــزة الابت ــة وأجه ــر املكتبي الكمبيوت

واملوبايــل إىل أجهــزة األلعــاب Xbox و 

.PlayStaion

كيــف تعمــل الخدمة؟
بعــد االشــراك بالخدمــة ســتحصل 

االســتخدام،  مــن  مجــاين  شــهر 

ــق  ــال تطبي ــن خ ــة م ــل الخدم وتعم

أنظمــة  ملختلــف  املتوفــر   NetFlix

متصفــح  أي  أو  واألجهــزة  التشــغيل 

انرنــت.

ميكنــك البحــث يف املوقــع وتصفــح 

ــة  ــك ملح ــرض علي ــام، ليع ــدث األف أح

ــاج،  ــنة اإلنت ــه وس ــم ومدت ــن الفيل ع

حصــل  التــي  التقييــات  ويظهــر 

ــتطيع  ــك تس ــإن أعجب ــم، ف ــا الفيل عليه

إضافتــه لقامئــة املشــاهدة الخاصــة 

بحســابك.

عنــد   NetFlix مييــز  مــا  أبــرز 

مقارنتهــا بالقنــوات الفضائيــة أنهــا 

كاملــة  املسلســات  حلقــات  تنــر 

لتوفــر عنــك عنــاء انتظــار الحلقــة 

التاليــة ملشــاهدتها بالطريقــة التقليديــة 

ميكنــك  املفضــل،  مسلســلك  مــن 

ــة  ــا ومتابع ــة مؤقتً ــاف حلق ــا إيق أيًض

ــا،  ــر الحًق ــاز آخ ــى جه ــاهدتها ع مش

ــعرت  ــاهد إن ش ــض املش ــي بع أو تخط

ــا  ــاركة م ــا مش ــتطيع أيًض ــل، وتس باملل

ــة. ــبكات االجتاعي ــى الش ــاهده ع تش

أســعار الباقات
ــع  ــا لجمي ــهًرا مجانيً ــدم NetFlix ش تق

ــع  ــة الدف ــل الخدم ــتخدمن، وتقب املس

ــة،  ــات االئتاني ــرب PayPal والبطاق ع

اشــراك شــهرية  باقــات   3 وتوفــر 

ــي: ــة ه مختلف

8 دوالرات شــهريًا تتيــح  األساســية: 

ــة  املشــاهدة عــى شاشــة واحــدة وبدق

 0.3 اســتهاك  وبحجــم   SD عاديــة 

غيغابايــت يف الســاعة.

ــح  ــهريًا تتي 10 دوالرات ش ــية:  القياس

وبدقــة  شاشــتن  عــى  املشــاهدة 

 0.7 اســتهاك  وبحجــم   HD عاليــة 

ــك  ــث ميكن ــاعة، حي ــت يف الس غيغاباي

عمــل مســتخدم آخــر ضمــن باقــة 

حســابك.

تتيــح  شــهريًا  دوالر   12 املمتــازة: 

ــة  ــات وبدق ــع شاش ــى أرب ــاهدة ع املش

 3 اســتهاك  بحجــم   HD عاليــة 

ــة  ــة فائق ــاعة، وبدق ــت يف الس غيغاباي

ــتهاك  ــم اس ــودة Ulrta HD بحج الج

ــون  ــد تك ــاعة، ق ــت يف الس 7 غيغاباي

ــك،  ــك ولعائلت ــل ل ــة األفض ــذه الباق ه

ــابات  ــع حس ــل أرب ــن عم ــك م إذ متكن

ضمــن اشــراكك لربطهــا بأجهــزة 

ــة يف  ــج مختلف ــة برام ــزل ومتابع املن

ــا. آن مًع

هــل تحتاج إلى ســرعة إنترنت 
عالية؟

ــاج إىل  ــة تحت ــا الخدم ــة تقدمه كل باق

ــدون  ــل ب ــة لتعم ــت معين ــة إنرن رسع

 Ultra HD تقطيــع، الجــودة الفائقــة

ــت  ــة 25 ميغاب ــال برسع ــب اتص تتطل

 HD يف الثانيــة، أمــا الدقــة العاليــة

فتحتــاج لرسعــة 5 ميغابــت يف الثانيــة، 

 3 تتطلــب   SD العاديــة  والجــودة 

ميغابــت يف الثانيــة، ويوجــد خيــار 

ــودة  ــط ج ــة لضب ــدادات الخدم يف إع

ــة  ــع رسع ــب م ــا لتتناس ــوى تلقائيً املحت

اإلنرنــت، وميكنــك تحديــد الجــودة 

ــابك  ــارات حس ــن خي ــك م ــة لدي املفضل

ــة  ــار أو مواجه ــر لانتظ ــى ال تضط حت

ــل.  ــطء التحمي ــع وب ــاكل، كالتقط مش

كــا ميكــن للخدمــة أن تعمــل باتصــال 

أبطــأ مــا ذكــر لكــن ذلــك عــى 

ــو. ــودة الفيدي ــاب ج حس

ــام  ــث لألف ــة ب ــرب Netflix خدم تعت

ــت  ــرب اإلنرن ــة ع ــروض التلفزيوني والع

وال يتــم تنزيلهــا، لذلــك يجــب أن تكــون 

تجربــة  طــوال  باإلنرنــت  متصــًا 

ــك. ــة ب ــة الخاص ــاهدة الفوري املش

أضافـت رشكـة “غوغـل" ميـزات جديدة 

األلعـاب  دورة  لتواكـب  منتجاتهـا،  إىل 

دي  ريـو  مدينـة  يف  الصيفيـة  األوملبيـة 

جانـرو الربازيليـة، والتـي مـن املفرض 

أن تنطلـق يف الخامـس مـن آب الجـاري.

وذكـرت “غوغـل" يف مدونتهـا، االثنن 1 

آب، أن امليـزات الجديـدة تهـدف إىل جعل 

عـى  العـامل  أنحـاء  جميـع  يف  النـاس 

إطـاع حول آخـر مسـتجدات املنافسـات 

البطولة. خـال 

الزمنـي  الجـدول  استكشـاف  وميكـن 

امليداليـات  وعـدد  البطولـة  لفعاليـات 

ومعلومـات عـن الرياضيـن مـن خـال 

إمكانيـة  إىل  إضافـة  البحـث،  محـرك 

الحصول عـى النتائـج والجـدول الزمني 

للعـروض التلفزيونيـة يف أكـر مـن 30 

بلـًدا، وفـق الركـة.

كـا سيسـتطيع املسـتخدمون مشـاهدة 

موقـع  عـرب  األحـداث  عـى  تعليقـات 

“يوتيـوب"، يف أكـر من 60 بلـًدا، فضًا 

عـن إمكانيـة استكشـاف مدينـة ريو دي 

جانرو وأبـرز معاملها عـرب خدمة خرائط 

“غوغـل".

عـرب  “البحـث  أن  الركـة  وكتبـت 

التطبيقـات، يف نظامـي أندرويـد وآي أو 

إس والويـب، عـن رياضييـك ورياضاتـك 

املفضلـة، وكذلك عدد امليداليـات، والجدول 

الزمنـي ملباريات بلدك، مل يكن أسـهل ما 

اآلن". هـو 

يف  الاجئـن  فريـق  ضمـن  ويشـارك 

البطولـة سـباحان سـوريان ها السـباح 

رامـي أنيس، وسـيحمل الرقـم “1" ضمن 

الفريـق ، وهـو مـن مواليـد 1991، ولعب 

لصالـح املنتخب السـوري خمس سـنوات 

السـورية. الثـورة  قبل 

كـا تشـاركه السـباحة يـرسى ماردينـي 

)17 عاًمـا( التـي اضطـرت مع شـقيقتها 

الصغـرى، للسـباحة ثاث سـاعات لتصل 

غـرق  بعدمـا  تركيـا،  مـن  اليونـان  إىل 

.2015 مركبهـا، صيـف 

تكلمنا في العدد السابق عن برنامج KODI لمشاهدة المسلسالت واألفالم والبث المباشر للقنوات الفضائية، إن 
لم يعجبك، أو إن وجدت طريقة تفعيله مع إضافاته صعبة ومقعدة، فإليك موقع NetFlix مزود خدمة  البث 

الحي للفيديو حسب الطلب، والمتاحة للمشاهدين في كل أنحاء العالم.

"نيتفليكس"
ال أفالم مقرصنة بعد اليوم

http://www.enabbaladi.net/archives/96356
http://www.enabbaladi.net/archives/96356
http://www.enabbaladi.net/archives/95470
http://www.enabbaladi.net/archives/96357
http://www.enabbaladi.net/archives/96357
http://www.enabbaladi.net/archives/96357
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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
االسـم الحقيقـي ألبو محمد الجـوالين أمر . 1

جبهـة النرة

من القارات  . 2

3 . - السلطات  يف  أو  طازجة  أوراقها  تؤكل 

تخياتنا

اضع طفًا )معكوسـة( - اسـم علـم معناه . 4

ليونـة العيش

أمريـي . 5 وشـاعر  ملغنـي  الثـاين  االسـم 

كان مـن الطبقـة العاملـة واملضطهـدة يف 

)معكوسـة( الخمسـينات 

يرضب به املثل يف الصرب - ال باإلنكليزية . 6

للنفي - عكس أيرس. 7

الذاكـرة العشـوائية يف الكمبيوتـر - تبـدو . 8

)معكوسـة( مامحي 

يزاول - ثلثا جرة. 9

كرُب - سحَب . 10

عمودي
جنـوب. 1 الفلسـطينين  لاجئـن   مخيـم 

 غرب دمشق 

للسؤال عن املكان  . 2

سطل - غطاء وحجاب كثيف. 3

اسـتخدمها الناس للتشـويش عـى طران . 4

النظـام يف حلـب -  اسـم بلـدة قبيلة عاد

جزيـرة سـورية - يل ويسـتخدمه اآلخرون . 5

)معكوسة(

فزع )معكوسة(. 6

قيود )معكوسة( - اخلط. 7

 سـباح سـوري سيشـارك األلعاب األوملبية . 8

لقادمة ا

وحـدة لقيـاس األطـوال تسـتعمل لقيـاس . 9

جًدا  القصـرة  األطـوال 

للتشبيه - حلف شال األطلي. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

حلول العدد السابق
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تسالي

"يف العـامل مـا يقـارب 60 مليـون مواطـن اضطـروا ملغادرة 

منازلهـم، 21 مليـون منهـم ال يعيشـون يف بادهـم، وتـود 

اللجنـة األوملبيـة أن تهديهم األمـل"، هذا ما قـال رئيس اللجنة 

األوملبيـة توماس بـاخ يف مؤمتر صحفـي قبل انطاقـة دورة 

العـاب األوملبيـة يف ريـو دي جانـرو األربعـاء 3 آب. مضيًفا 

أنـه مـن خـال دورة األلعـاب األوملبيـة ال ميكـن للرياضيـن 

الاجئن لفـت األنظـار إىل جاهزيتهم والتدريبـات التي قاموا 

بهـا فحسـب، وإمنـا يلفتون انتبـاه العـامل إىل مصـر جميع 

الاجئـن حـول العامل.

وقـال بـاخ يف اليـوم األول مـن الجمعيـة العموميـة للجنـة 

األوملبيـة الدوليـة، إن اللجنة األوملبية أرادت أن تبعث إشـارة أمل 

لجميع الاجئـن حول العامل. وأن "هـؤالء الرياضين الرائعن 

سـيظهرون للعـامل إنـه رغم املـآيس التـي واجهتهـم والتي ال 

ميكن تصورها، باسـتطاعتهم املسـاهمة يف املجتمع من خال 

مواهبهـم، واألهـم مـن كل ذلـك، من خـال قوتهـم وروحهم 

اإلنسانية".

وقـد تـم اختيـار فريـق الاجئن بنـاًء عـى تقييـم قدراتهم 

الرياضيـة، من قبـل اللجنـة األوملبيـة الدولية، ضمـن برنامج 

أرشفـت عليه البطلـة األوملبيـة الكينيـة تيغـا الروب، لكونها 

أول عـداءة إفريقيـة توجت مباراثـون نيويـورك، وقد رصحت 

اللجنـة األوملبية أن إمكانياتهم جيدة ولكنها ليسـت باملسـتوى 

املطلـوب، كـا اشـرطت تسـجيل جميـع أعضـاء الفريـق 

كاجئـن لـدى األمـم املتحدة.

وقـد التقى األمـن العـام لألمم املتحـدة بان يك مـون بفريق 

الاجئـن املشـارك يف، فـور وصولـه للربازيل لحضـور حفل 

افتتـاح الدورة.

وقـال بـان يك مـون، ليلـة حفـل االفتتـاح، إن الرياضيـن 

العـرة الذيـن وقـع عليهـم االختيـار للمشـاركة تحـت راية 

اللجنـة األوملبيـة “أكر حظًا مـن كثرين مرديـن" يف أنحاء 

العـامل، كا طالبهـم بإظهار قوتهم لتحفيز النـاس عى تقديم 

املسـاعدة ملـن يحتاجها.

وأكّـد أن ثقته كبرة بهذه الفكرة، التي تعـد األوىل يف التاريخ، 

معتربًا أنها سـتعطي شـعورًا باألمل لكثر من النـاس، إذ ميلك 

هـؤالء الرياضيـن قصًصـا حزينًة للغايـة، ولكنهـا يف نفس 

الوقت ميكنهـم أن يكونوا مصدر أمـٍل للكثرين.

وفريـق الاجئن مكـون من عـرة رياضين، يلعبـون تحت 

اسـم الفريـق األوملبـي، وينحدرون مـن أصول مختلفـة، اثنان 

منها من سـوريا )يـرسى ماردينـي ورامي أنيس(، وخمسـة 

مـن جنـوب السـودان ورياضيـن مـن الكونغـو وإثيوبيـا، 

وسيتنافسـون يف رياضات السـباحة والجودو وألعاب القوى.

أسـفرت قرعـة املرحلـة التمهيديـة الحاسـمة املؤهلـة لـدور 

املجموعـات مـن دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم، املوسـم 

أبرزهـا لقـاء رومـا  املقبـل 2017، عـن مواجهـات مثـرة، 

اإليطـايل ضد بورتو الربتغايل، ومانشسـر سـيتي اإلنجليزي 

وسـتيوا بوخارسـت الرومـاين.

وسـتتنافس األنديـة العرين املتأهلـة لهذا الـدور عى عرة 

مقاعـد بدور املجموعـات، لتنضم إىل 22 فريًقا متأهًا بشـكل 

مبـارش يف وقـت سـابق، عـى أن تجـرى القرعـة الخاصـة 

بـدوري املجموعـات يف 25 آب الجـاري يف موناكـو.

وسـتقام مباريـات الذهـاب خال يومـي 16 و17 من الشـهر 

الجـاري، عـى أن تقـام مباريات العـودة يومـي 23 و24 من 

نفس الشـهر.

وستكون املواجهات عى الشكل التايل:

• بورتو )الربتغال( ضد روما )إيطاليا(

• ستيوا بوخارست )رومانيا( ضد مانشسر سيتي )إنجلرا(

• أياكس أمسردام )هولندا( ضد روستوف )روسيا(

• فياريال )إسبانيا( ضد موناكو )فرنسا(

• كوبنهاجن )الدمنارك( ضد أبويل نيقوسيا )قربص(

• دينامو زغرب )كرواتيا( ضد سالزبورج )النمسا(

• لودوجوريتس )بلغاريا( ضد فيكتوريا بلزن )التشيك(

• سـيلتك جاسـجو )اسـكتلندا( ضـد هبوعيـل بـرئ السـبع 

الصهيـوين( )الكيـان 

• يانج بويز )سويرسا( ضد بروسيا مونشنجادباخ )أملانيا(

• دوندالك )ايرلندا( ضد ليجيا وارسو )بولندا(
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لماذا يشارك فريق 
من الالجئين

في "ريو 2016"

قرعة المرحلة 
التمهدية المؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا
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كيف يتم اختيار "األفضل"؟

رونالدو األوفر حًظا ألفضل العب في أوروبا..
وميسي

لم يستحق المنافسة

بعد اسـتبعاد مييس عن منافسـات أفضل 

العـب يف أوروبـا لعـام 2016، انحـرصت 

املنافسـة بن رونالدو الربتغايل، والويلزي 

بيـل، وغريزمـان الفرنيس، وذلك بحسـب 

الالئحـة النهائية التـي أعلن عنهـا االتحاد 

األورويب لكـرة القـدم )ويفا(.

وقـد تراجـع حامـل اللقـب، ليـو مييس، 

مـن  مفاجـأة  يف  الخامـس  املركـز  إىل 

العيـار الثقيـل عندمـا أعلـن "ويفـا" عن 

الحـال الـذي وصلت إليه نتيجـة التصويت 

الجمعـة، 5 آب، فيـا سـبقه زميله لويس 

سـواريز هداف الـدوري اإلسـباين واحتل 

الرابع. املركـز 

وقـد رّجـح محلّلـون رياضيـون تراجـع 

حظـوظ ميـيس يف املنافسـة عـى لقب 

أفضـل العـب يف القـارة العجـوز 2016، 

عليهـا  الحصـول  مـن  متكـن  أنـه  رغـم 

مرتـن يف 2011 و2015، ويعـود ذلك إىل 

عـدة عـرات تعرض لهـا مهاجـم املنتخب 

الـدويل مـع  الصعيـد  األرجنتينـي عـى 

منتخـب التانغـو وعى صعيـد األندية يف 

برشـلونة اإلسـباين.

لماذا ميسي خارج المنافسة 
لهـا  تعـرض  التـي  األمـل  خيبـات  أهـم 

كانـت يف كوبـا أمريكا املئـة، والتي كانت 

مبثابـة الكارثـة الكرويـة يف األرجنتـن، 

عندمـا خرت للمـرة الثانية عـى التوايل 

أمام منتخب تشـييل يف املبـاراة النهائية، 

ميـيس  فشـل  ملسلسـل  اسـتمرار  يف 

مـع املنتخـب، حيـث أضـاع ركلـة ترجيح 

اآلن  إىل  فشـل  كـا  لبـالده،  حاسـمة 

بتحقيـق أي لقـب للمنتخـب، األمـر الذي 

دعـاه إلعـالن اعتزاله اللعـب دولًيـا وأدى 

عـى  املنافسـة  يف  أسـهمه  النخفـاض 

لقـب األفضـل.

مل يكـن سـقوط مييس يف كوبـا الوحيد، 

أبطـال  لقـب دوري  فقـد سـبقه ضيـاع 

أوروبـا مـن برشـلونة، عندمـا أقي يف 

مبـاراة ثأريـة أمـام أتلتيكـو مدريـد، وقد 

لعـب خـروج الالعـب مـن دوري األبطـال 

فرصـه  تقليـص  يف  مهـًا  دوًرا  أيًضـا 

للفـوز بلقـب "األفضل"، ال سـيا يف ظل 

بقـاء منافسـيه رونالدو وبيـل وغريزمان 

حتـى الرمـق األخـري يف البطولـة.

كا تعـرض النجم األرجنتينـي إىل إصابة 

أبعدتـه عـن املالعب لفـرتة، وأهـدت لقب 

هداف الدوري اإلسـباين لزميله سـواريز.

غريزمان رجل فرنسا وأتلتيكو
قـدم الفرنيس أنطـوان غريزمان موسـًا 

صعيـد  فعـى  املقاييـس،  بـكل  متميـزًا 

األنديـة واملنتخبـات كان الالعـب صاحب 

القـدم الذهبيـة، كـا يعتـرب هذا املوسـم 

اسـتثنائًيا للنجـم الفرنـيس.

الهـداف الفرنـيس اقتنـص لقـب هـداف 

أوروبـا برصيـد 6 أهداف، كا قـاد أتلتيكو 

مدريـد لنهـايئ دوري األبطـال ومقارعـة 

كبار أنديـة القـارة، عندمـا كاد أن يفعلها 

ويقتنـص ذهـب البطولة من ريـال مدريد 

النهائية. املبـاراة  يف 

ويعتقـد املحللـون الرياضيـون يف أوروبا 

أن غريزمان يسـتحق لقـب "األفضل" يف 

القـارة، لوال اصطدامه برونالـدو الربتغال.

البرتغالي األوفر حًظا
بعـد جـدل واسـع حـول مسـتواه خـالل 

املوسـم الفائـت مع ريال مدريد، اسـتطاع 

الـدون الربتغـايل أن ينهـي املوسـم عـى 

مزاجـه، بعد فوزه بـدوري أبطـال أوروبا، 

أوروبـا ألول  أمـم  بلقـب كأس  وألحقهـا 

مرة يف تاريخـه، وتقدميـه أداًء ملفًتا يف 

. لبطولتن ا

أبــرز  كريســتيانو  يعتــرب  وبهــذا 

ــل اللقــب كأفضــل العــب  املرشــحن لني

يف أوروبــا، متفوًقــا عــى غريزمــان 

الــذي هزمــه رونالــدو يف نهــايئ أبطــال 

األوروبيــة،  األمــم  ونهــايئ  أوروبــا 

ــال  ــب األبط ــه يف لق ــل زميل ــى بي وع

ــة،  ــم األوروبي ــب األم ــن ذه ــب ع والغائ

ــز مــع منتخــب  رغــم تقدميــه ألداٍء ممي

ــايئ  ــف النه ــدور نص ــه لل ــز ووصول ويل

يف مواجهــة الربتغــال حيــث كانــت 

ــدون. ــا لل ــة أيًض األفضلي

العشرة األفضل
وبحسـب قامئـة "ويفـا"، جـاء حـارس 

املرمـى اإليطـايل جانلويجـي بوفـون يف 

يف  بيبـي  والربتغـايل  السـادس،  املركـز 

السـابع، بينا احتل األملـان مانويل نوير، 

وتـوين كـروس، وتومـاس مولـر، املراكز 

العارش. املتبقيـة حتـى 

وقـد غاب عـن املراكز العـرشة األوىل عدد 

مـن أفضـل العبـي الدوريـات األوروبيـة 

املوسـم املنـرصم، أبرزهـم الربازييل نيار 

محـرز  ريـاض  والجزائـري  داسـيلفا، 

مهاجـم ليسـرت سـيتي وأفضـل العب يف 

الدوري اإلنجليزي 2016، وليفاندوفسـيك 

نجـم بايـرن ميونـخ واملنتخـب البولندي.

ولكن كيف يتم اختيار الالعب 
األفضل؟

يتـم التصويت عـى أفضل العـٍب من قبل 

أشـهر الصحفين الرياضيـن املوجودين 

قامئـة  منهـم  كل  ويرسـل  أوروبـا،  يف 

بأفضـل خمسـة العبن من وجهـة نظره، 

ثـم يتّم فـرز القوائـم املرسـلة وتصنيفها 

باألرقام.

ويحصـل الالعب صاحب املركـز األول عى 

خمس نقـاط، ويحصل الثاين عـى أربع، 

والثالـث عـى ثـالث، بعدهـا يتـم وضـع 

أكر ثالثـة العبـن حاصلن عـى نقاط، 

عى املوقـع الرسـمي لالتحـاد األورويب، 

ثـم يتـم اختيـار أفضـل العـب يف أوروبا 

مـن قبل لجنـة "ويفـا" الفنية.

ويتــم وضــع النقــاط واختيــار الالعبــن 

ــس  ــري، ولي ــدة معاي ــى ع ــاد ع باالعت

ــم  ــي له ــاس األداء الفن ــى أس ــط ع فق

طوال املوســم، بــل أيًضــا عــى البطوالت 

ــوال  ــا ط ــوا عليه ــي حصل ــة الت القوي

ــع  ــدويل م ــتوى ال ــى املس ــم ع املوس

ــيل  ــتوى املح ــى املس ــم، وع منتخباته

ــواًل  ــر حص ــب األك ــة، والالع ــع األندي م

عــى بطــوالت يكــون هــو أفضــل العــب 

ــا. يف أوروب

وسيتم تسـليم الجائزة يف 25 آب الجاري، 

يف مدينـة موناكـو الفرنسـية بالتزامـن 

مـع قرعـة دوري املجموعـات يف دوري 

أوروبا. أبطـال 

http://www.enabbaladi.net/archives/96349
http://www.enabbaladi.net/archives/96349


سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
أحمد شحادةمنوعــــــة

03-12
2013

01-16
2013

محمد شحادة

11-28
2012

محمد قريطم
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا ـة 

ريــ
سو

ة ال
كــ

شب
و ال

ضـــ
ع

وع
طب

لم
م ا

عال
لإل

www.enabbalad i .net

20 صفحة

2016 آب/أغســـطس   7 األحـــــــــــد 
العـــــــــدد 233 - السنــــــــة الخامــــــسة

عنب بلدي - خاص

نال املصور السوري، عار عبد الله، املركز األول يف مسابقة 

“أندريه ستينن" الروسية الدولية للتصوير الصحفي، عن 

 6000 التي جمعته مع  املنافسة  األخبار"، يف  فئة “صور 

مصور حول العامل.

عن  الجمهور  لتصويت  نسبة  أعى  عى  الله  عبد  وحصل 

لجنة  تصويت  نتائج  إلعالن  متهيًدا  آب،   4 الخميس  فئته، 

التحكيم، يف 30 آب الجاري.

وتوثّق الصورة الفائزة لحظات إسعاف املدنين، إثر القصف 

عى أحد أحياء مدينة إدلب، قبل عام، حسبا أكّد عبد الله، 

يف لقاء مع عنب بلدي.

وأوضح عبد الله، أّن “القصف يف ذلك اليوم، والذي طال حّي 

ودماًرا  مدنًيا،   20 مقتل  إىل  أدى  إدلب،  مدينة  يف  الضبيط 

واسًعا"، مضيًفا “نرشت الصورة يف وكالة رويرتز حيث أعمل، 

ومل أكن أتوقع أنها ستصل إىل املركز األول يف املسابقة".

مناطق  ضمن  الله،  عبد  عار  والصحفي  املصور  ويعمل 

املجازر  لتوثيق  سوريا،  شال  املعارضة،  مقاتيل  سيطرة 

التي ينفذها النظام، إضافة إىل توثيق املعارك بن مقاتيل 

املعارضة وقوات األسد.

املصور  لذكرى  تخليًدا  سنوي  بشكل  املسابقة  وتقام 

مرصعه  لقي  الذي  ستينن،  أندريه  الرويس  الصحفي 

القوات  اختطافه من قبل  إثر   ،2014 تأدية عمله يف  أثناء 

األوكرانية، والعثور عليه داخل سيارة متفحمة.

السوري عمار عبد الله ينال الجائزة األولى 
في مسابقة “أندريه ستينين"

ذكـرت صحيفـة “نيويـورك تاميـز" أن الاجئـن السـورين يف 

كوريـا الجنوبية يعيشـون “مجهولـن"، وال يكرث بهـم أحد، بل 

يعاملـون بجفـاء، وفق تحقيـق نرته، الجمعـة 5 آب.

ونقلـت الصحيفـة األمريكيـة عن الاجئ السـوري أحمـد خليفة، 

قولـه إنـه يعمـل 12 سـاعة يف اليوم منـذ ثاث سـنوات “يف بلد 

ال يريـدين"، مشـرًة إىل أن تجمعـات الاجئن تركـز يف حدائق 

داخـل بعض املـدن مثل، يانغجو وشـال سـيول.

املئـات أمثـال خليفة يعملـون لفـرات طويلة، ويأكلـون وينامون 

يف مواقـع عملهـم دون تأمـن صحـي، وفـق الصحيفـة، التـي 

أشـارت إىل أن كوريـا بـدأت تشـعر بالقلـق مـن “املهاجريـن 

املسـلمن" بعـد سلسـلة الهجـات “اإلرهابيـة" التي اسـتهدف 

مدنًـا عـدة يف أوروبـا.

وأكـد التقريـر، الذي ترجمتـه عنب بلـدي، أن معظم السـورين هم 

ممن تخلفوا عن الخدمة العسـكرية اإللزامية وال ميكنهـم العودة إىل 

سـوريا، “ورغـم ذلـك ال يعـرف بهم كاجئـن حتى مع مناشـدات 

األمـم املتحدة بتوسـعة أعداد البلدان التي تسـتقبل السـورين".

“نيويـورك تاميـز" قـّدرت عـدد السـورين يف كوريـا الجنوبية 

بــ 670 شـخًصا، وقالـت إنهـم ميلكون فقط ما يسـمى تأشـرة 

إنسـانية، وهـي وثيقـة قابلـة للتجديد سـنويًا، إال أنهـا ال تخّولهم 

الحصـول عى عمـل، وعى ميـزات عديدة مفتوحة أمـام الاجئن 

املعـرف بهـم يف كوريـا، كالرعايـة الصحية ومل شـمل عوائلهم.

وأشـار خليفـة إىل أنـه يخـاف عـى زوجتـه وأبنائـه يف حلـب 

وخاصـة يف ظـل معارك تجـري عى أطرافهـا حاليًـا، مردفًا “أنا 

يائـس بخصـوص إيجـاد طريـق إلخراجهم مـن هناك".

ثاثـة سـورين فقط منحـوا حـق اللجـوء يف كوريـا الجنوبية، 

بينـا منح البقية تأشـرات إنسـانية، بحسـب إحصـاء الصحيفة، 

ونقلـت عـن كيم سـونع، وهو أحـد أعضـاء املجموعـات املنارصة 

لاجئـن يف سـيول قولـه إن “السـورين سـيعودون إىل بادهم 

عقـب انتهـاء الحـرب هنـاك"، مؤكـًدا أن بعضهم حاول مل شـمل 

عوائلهـم دون جدوى.

الجنـويب، بـارك جيـون هـاي،  الكـوري  الرئيـس  منـذ إعـان 

أن بـاده سـتعيد توطـن آالف الاجئـن الفاريـن مـن الحـرب 

السـورية، اسـتقبلت كوريا العرات منهـم، إال أن موقف الحكومة 

يف كوريـا تضـاءل خـال الفـرة املاضيـة، وفـق الصحيفـة.

وهـو ما تظهره قضية 28 سـوريًا كسـبوا دعـاوى قضائية رفعت 

ضـد رئيـس مكتـب الهجرة التابـع ملطـار “إنتشـون" الدويل يف 

كوريـا، بعـد رفض السـاح لهم بدخـول البـاد، واإلبقـاء عليهم 

داخـل غـرف مكتظة يف املطـار ألكر مـن مثانية أشـهر، ودخلوا 

كوريـا الجنوبيـة، يف متوز املايض، بحسـب تقرير سـابٍق نرته 

عنـب بلدي.

وتسـاعد كوريـا الجنوبيـة أكـر مـن ألـف الجـئ مـن كوريـا 

الشـالية، وانضمـت، العـام املـايض، إىل برنامج إعـادة التوطن 

الـذي ترعـاه األمـم املتحدة، واسـتقبلت 22 شـخًصا مـن ميامنار 

كانـوا يعيشـون داخـل مخيـات الاجئـن يف تاياند.

سوريون وصلوا كوريا الجنوبية
كيف يعيشون فيها؟

أوقفـت الرطـة الربيطانيـة مواطنـة عى 

خلفيـة قراءتهـا كتابًـا ثقافيًـا عن سـوريا، 

خـال عودتهـا من رحلة شـهر العسـل يف 

. تركيا

“إندبندنـت"  صحيفـة  وأوضحـت 

فايـزة  أن  آب،   4 الخميـس  الربيطانيـة، 

شـاهن، وهـي مسـلمة، أوقفـت يف مطـار 

شـال  يوركشـاير،  مبدينـة  “دونكاتـرس" 

إنكلـرا، خـال عودتهـا مـن مدينـة  رشق 

الركيـة. مرمريـس 

مـن  مقتطفـات  ترجمـت  بلـدي  عنـب 

أن  إىل  أشـار  الـذي  “إندبندنـت"،  تقريـر 

شـاهن تعمـل يف مجـال الصحة النفسـية 

لوقايـة املـرىض النفسـين املراهقـن مـن 

التوجـه نحـو التطـرف، مؤكـًدا أن الرطة 

اسـتجوبتها ملـدة 15 دقيقة “بحجـة تطبيق 

املـادة 7 مـن قانـون مكافحـة اإلرهـاب".

والثقافـة  الفـن  تتحـدث:  “سـوريا  كتـاب 

مـن املواجهـة"، كان السـبب الـذي أوقفـت 

شـاهن من أجلـه، وفـق الصحيفـة، ونقلت 

عـن املواطنـة قولهـا إنهـا حزينـة جـًدا ملـا 

تعرضـت لـه مـن متييـز بسـبب عقيدتهـا، 

رسـمية  بشـكوى  سـتتقدم  أنهـا  مؤكـدة 

الجويـة  الخطـوط  ورشكـة  الرطـة  ضـد 

“طومسـون"، التـي كانـت عى مـن إحدى 

رحاتهـا.

وأضافـت شـاهن للصحيفة، “من سـخرية 

القـدر أن جـزًءا مـن عمـي هـو مكافحـة 

التطـرف، وتقييم الشـباب املعرضن للخطر 

الذيـن يعانون من مشـاكل عقليـة قد تودي 

بهـم لذلـك الخطر".

الخطـوط  باسـم  املتحـدث  قـال  بـدوره 

اإلبـاغ  عـى  مجـرب  الطاقـم  إن  الجويـة 

عـن أي مخـاوف كإجـراء احـرازي، “لكنه 

يتفهـم مـا متـر بـه السـيدة شـاهن" كا 

طاقـم  “لدينـا  مردفًـا  الصحيفـة،  نقلـت 

مجـال  يف  والتدريـب  العامـة  السـامة 

التوعيـة األمنيـة، وكجـزء من هذا نشـجعهم 

عـى التيقظ وتبـادل أي معلومات أو أسـئلة 

املعنيـة". الجهـات  مـع  املسـافرين  مـن 

بينـا أكـدت املتحدثة باسـم رشطـة جنوب 

املـرأة  لـه  تعرضـت  “مـا  أن  يوركشـاير 

قانـوين، ونحن مل نلـق القبـض عليها وإمنا 

أوقفـت فقـط ملـدة 15 دقيقـة للتحقـق من 

غـادرت". ثم  هويتهـا 

نافـذة  تتحـدث"  كتـاب “سـوريا  ويعتـرب 

عـى الفـن واألدب السـوري يف ظـل الثورة 

 17 بينهـم  عمـًا   35 ويضـم  السـورية، 

لسـورين موجوديـن يف الداخـل، وتشـمل 

وأدبـاء  فنانـن  فيـه  املسـاهمن  الئحـة 

عامليـن أمثـال عـي فـرزات، سـمر يزبـك، 

خالـد خليفـة، وروبـن ياسـن قّصـاب.

وشـارك يف إعـداده كل مـن مالو هاالسـا، 

نظـم  سـوري  وهـو  عمريـن،  وزاهـر 

سـوريا  يف  مسـتقلة  ثقافيـة  مبـادرات 

وبريطانيـا، إضافـة إىل نـوارة محفـوظ، 

لصالـح  عملـت  سـورية  صحفيـة  وهـي 

األمريكيـة. تاميـز"  “نيويـورك 

بريطانيا توقف مواطنة
كانت تقرأ كتاب “سوريا تتحدث"
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