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ثالثة أشقاء من الزبداني 
انضموا إلى قوات األسد 

وقتلوا في داريا

دائرة مغلقة تضيق كل يوم..

ما هو مصير داريا؟

"خواطر جعفورية"
معارك الفكر على جبهات فيس بوك

للنظــام  مواليــة  صفحــات  ذكــرت 

ــة  ــن مدين ــوة م ــة أخ ــوري أن ثالث الس

أثنــاء  حتفهــم،  لقــوا  الزبــداين 

مشــاركتهم يف القتــال إىل جانــب قوات 

ــة  ــا يف الغوط ــة داري ــد، يف مدين األس

الغربيــة لدمشــق.

ــة  ــق اآلن" املوالي ــة "دمش ــر صفح مدي

للنظــام، وســام الطــر، قــال، الجمعــة 

"فيــس  يف  صفحتــه  عــر  آب،   12

ــه  ــان ط ــكري عدن ــوك"، إن "العس ب

ــا،  ــررة يف داري ــة املح ــدم يف األبني تق

فتعــرض إلطــالق نــار مــن قبــل 

قنــاص تابــع للمســلحني مــا أدى 

الستشــهاده مبــارشة".

ــه  ــور ط ــاه ن ــر أن "أخ ــاف الط وأض

ــت  ــهادة كان ــاذه، إال أن الش ــارع إلنق س

قــدره، فســارع األخ الثالــث محمــد 

ــب  ــه، فأصي ــدة أخوت ــا لنج ــه أيًض ط

ــهيًدا"،  ــر ش ــو اآلخ ــة، وكان ه برصاص

ــون  ــة متطوع ــوة الثالث ــًدا أن األخ مؤك

يف قــوات األســد مــن مدينــة الزبــداين.

ومل تتمكــن عنــب بلــدي مــن التأكــد ما 

ــوف  ــوا يف صف ــقاء تطوع إذا كان األش

النظــام الســوري، أم أنهــم ســيقوا 

ــال. ــا إىل القت إجباريً

لــدى  "صدمــة"  الخــر  والقــى 

مؤيــدي الثــورة الســورية، عــر مواقــع 

ــة  ــون مدين ــي، ك ــل االجتامع التواص

الزبــداين مــن أوائــل املــدن التــي ثــارت 

ــا  ــوري، ويحارصه ــام الس ــد النظ ض

مقاتلــوه إىل جانــب عنــارص مــن 

"حــزب اللــه" اللبنــاين، ومينعــون 

ــا. ــية إليه ــواد األساس ــول امل دخ

ــدر  ــوش املنح ــي رواد عل إال أن الصحف

ــه  ــر صفحت ــال، ع ــداين ق ــن الزب م

يف "فيــس بــوك"، إن "النظــام اعتمــد 

خــالل حصــاره لبلــدة مضايــا ومدينــة 

الزبــداين عــى تجييــش العــرات مــن 

ــل  ــه، مقاب ــة يف صفوف ــاء املنطق أبن

إخراجهــم مــع عوائلهــم مــن الحصــار 

ــرة  ــارك الدائ ــم يف املع ــم، وزجه املحك

ــدة  ــا الصام ــة داري ــوم مدين ــى تخ ع

ــرة". ــارك القنيط ويف مع

وأضــاف علــوش أن "كثــرًا من الشــباب 

ســاحات  مــن  الفــرار  يف  نجحــوا 

ــرة،  ــغ كب ــع مبال ــل دف ــة مقاب املواجه

ــره  ــك فمص ــن ذل ــز ع ــن عج ــا م أم

ــم  مــوت محتــوم أمــام الصمــود العظي

ألهــل األرض"، مؤكــًدا أن "كالمــه ال 

يــرر ألحــد، إمنــا وجــب توضيــح 

ــيحصل". ــل وس ــا حص ــورة م ص

وعمــل النظــام يف الفــرة املاضيــة 

عــى زج الشــباب الذيــن يلقــي القبــض 

التجنيــد  حمــالت  نتيجــة  عليهــم، 

ــن  ــوط األوىل م ــاط، يف الخط لالحتي

املواجهــات، مــا يجعــل العســكري أمــام 

ــن  ــل م ــال أو القت ــا القت ــن إم خياري

ــبيحة". ــد "الش ــى ي ــف ع الخل

عنب بلدي - خاص 

الخاضعــة  األرايض  رقعــة  تضيــق 

ــة  ــر" يف مدين ــش الح ــيطرة "الجي لس

ــا بشــكل يومــي، يف ظــل اســتمرار  داري

ــن  ــم" م ــة "القض ــد بسياس ــوات األس ق

محوريهــا الجنــويب والغــريب.

ــوات  ــت ق ــايض، أحرق ــوز امل ــالل مت خ

ــور  ــى املح ــة ع ــد األرايض الزراعي األس

ــل أن  ــريب، قب ــويب الغ ــريب، والجن الغ

ــح  ــل، وتصب ــكل كام ــا بش ــيطر عليه تس

عــى  والدبابــات  األلغــام  كاســحات 

ــكنية. ــة الس ــارف األبني مش

ــص كل  ــة تتقل ــرة مغلق ــن يف دائ "نح

أرض  عــى  يتقــدم  والنظــام  يــوم.. 

ــب  ــل عن ــف مراس ــو وص ــة"، ه محروق

بلــدي للواقــع امليــداين يف داريــا.

 500 مــن  أكــر  املدينــة  واســتقبلت 

ــة،  ــو 5 آالف قذيف ــر، ونح ــل متفج برمي

ــا،  أســفرت عــن 26 شــهيًدا و188 جريًح

خــالل شــهر متــوز، بحســب إحصائيــات 

ــي. ــس املح املجل

منــذ مطلــع العــام الجــاري، وداريــا دون 

أي طريــق إمــداد، بعدمــا فصلتهــا قــوات 

األســد عــن جارتهــا معضميــة الشــام )إىل 

الغــرب(، ليــدق مجلســها املحــي ناقــوس 

الخطــر حــول مجاعــة وأوضــاع إنســانية 

كارثيــة قــد تشــهدها يف مقبــل األيــام.

ــادة  ــركات ج ــل بتح ــك مل يقاب ــن ذل لك

مــن قبــل املجتمــع الــدويل واألمــم 

ــن  ــد م ــوات األس ــل زادت ق ــدة، ب املتح

زخــم عملياتهــا منــذ منتصــف أيــار 

املــايض، وعــززت مــن حصارهــا املدينــة 

و"قضــم" أراضيهــا.

ــة  ــو مثاني ــان نح ــدور يف أذه ــئلة ت األس

مــا  بحســب  داريــا،  يف  مــدين  آالف 

ــيطر  ــل ستس ــدي "ه ــب بل ــدت عن رص

ــو  ــا ه ــة؟ م ــى املدين ــد ع ــوات األس ق

مصرنــا؟ هــل نحــن أمــام مذبحــة 

مقبلــة؟ هــل يتحــرك أحــد لنرصتنــا 

ــة  ــار أن املدين ــق؟"، باعتب ــح الطري ويفت

مغلقــة بشــكل كامــل وال يوجــد أي منفــذ 

رسي أو علنــي.

وتشــر املعطيــات امليدانيــة إىل أن النظــام 

ــق  ــكرية، ليخن ــه العس ــاٍض يف عمليت م

مقاتــي "الجيــش الحــر" واملدنيــني عــى 

ــا،  ــة جغرافيً ــة ضيق ــواء يف رقع ــد س ح

ويســتنزف القــدرات العســكرية لفصيــي 

ــه  ــي رشوط ــم مي ــيني، ث ــة الرئيس املدين

ــالم. ــليم واالستس بالتس

ــتنزافية  ــت اس ــا بات ــة برّمته إال أن العملي

ــوٌم  ــر ي ــال مي ــا، ف ــد أيًض ــوات األس لق

ــارص  ــة عن ــات املوالي ــي الصفح إال وتنع

ــن  ــدا ع ــا، ع ــة داري ــى جبه ــاط ع وضب

ــات يف  ــات واملدّرع ــرات اآللي ــر ع تدم

اآلونــة األخــرة، مــا يرجــح لجــوء النظام 

ــي. ــس املح ــع املجل ــاوض م إىل التف

ــن يف  ــة آالف مواط ــو مثاني ــش نح ويعي

رقعــة جغرافيــة ال تتجــاوز 4 كيلــو مــر 

ــط  ــا، وس ــة داري ــق مدين ــع، يف عم مرب

ــاين  ــن الث ــذ تري ــتمر من ــار مس حص

عســكرية  وعمليــات  وقصــف   ،2012

ــي. ــكل يوم ــتمرة بش مس

زين كنعان - داريا 

"أبـو جعفـر" هو قائـد عمليـات "لواء شـهداء 

اإلسـالم" العامـل يف داريـا، مـن مواليـد قلعة 

الحصـن يف حمص عـام 1979، متـزوٌج ولديه 

أربعـة أطفـاٍل بعيـدون عنـه، وهو منشـٌق عن 

مـن  مسـاعًدا  كان  بعدمـا  السـوري،  النظـام 

الدرجـة الثانية يف الرطـة العسـكرية التابعة 

السـابعة. للفرقة 

جمـع القيـادي الكثـر مـن املتابعـني لصفحته 

مـن داخل املدينـة وخارجهـا، وباتـوا ينتظرون 

خواطـر الصفحـة، التـي يخـوض عرهـا حربًا 

محـّط  أصبحـت  بعدمـا  )إلكرونيـة(،  أخـرى 

هجـامت من قبـل "شـبيحة" النظام السـوري، 

عـى  ويعلّـق  مـرات.  عـدة  إغالقهـا  إىل  أدت 

املحـاوالت "كلـاّم أغلقـوا يل حسـابًا تأكدت أين 

أؤملهـم وأغيظهـم بخواطـري، لرمبـا أكـر من 

بندقيتـي".

مهّمـة القيادي توجيـه املقاتلني ميدانيًـا وتنفيذ 

األماميـة  الخطـوط  عـى  العسـكرية  الخطـط 

منـذ  األسـد  قـوات  ضـد  املشـتعلة  للجبهـات 

سـنوات، وهـو مـا يكسـبه اطالًعا واسـًعا عى 

أو  املهاجمـة  القـوات  وتقـدم  الجبهـات  حـال 

خسـائرها.

"خواطـر جعفوريـة" هي ترويسـة منشـورات 

القيـادي املعتـادة، ويعـزو سـبب التسـمية إىل 

موقعـه الحسـاس يف اللواء، إذ يحـاول أن تبقى 

الخواطـر "متثل أبـو جعفر لشـخصه، وال متثل 

اللـواء أو تحسـب عليه".

عـى  الضـوء  أسـلّط  أن  "أحـاول  ويضيـف 

بطـوالت  سـطروا  الذيـن  املقاتلـني  بطـوالت 

فريـدة دون أن يسـمع أحـد عنهم، فهـم الجنود 

املجهولـون الذين رووا بدمائهـم أرض مدينتهم، 

ببطـوالت تكتـب مبـاء مـن ذهـب".

ليس لـدى "أبـو جعفر" وقـت يفّرغـه للكتابة، 

ويقـول "مبجـرد مـا تجـول الفكـرة يف عقـي 

املعركـة  يف  أكتبهـا  وغالبًـا  فـوًرا،  أكتبهـا 

رؤوسـنا". فـوق  براميلهـا  تلقـي  والطائـرات 

كـام أنـه مل يحتفظ بأي نسـخة لهـذه الخواطر، 

فمـع إغـالق كل صفحـة يذهب معهـا كّل يشء، 

كـام حصـل مطلـع آب الجـاري، لكنـه يعتـر 

أنـه حّقـق الغايـة منهـا حـني نرهـا، وذلـك 

يكفيـه ألن القصـد منها "شـحذ الهمم وسـحق 

معنويـات الشـبيحة".

انشـّق "أبـو جعفر" عـن قوات األسـد مـع بدء 

الحـراك املسـلح يف سـوريا، وتوّجـه إىل مدينة 

داريـا لكونـه كان من سـكانها عدة سـنني قبيل 

الثـورة، إضافـة لقربهـا مـن دمشـق وعامـاًل 

مهـاًم يف سـقوط الطاغيـة، بحسـب تعبره. 

وتسـلّم الضابـط قيـادة عمليات لواء "شـهداء 

ومل   ،2013 أوائـل  تشـكيله  بدايـة  اإلسـالم"، 

يؤثـر مقتـل أخيـه، الـذي كان إىل جانبـه يف 

العمـل املسـلح، يف داريـا بقـرار البقـاء فيها، 

رغـم طلـب أقاربـه يف حمـص العـودة إليهـا 

أهله. بـني  ليعيـش 

"داريـا الـروح"، بهـذا يجيـب أبـو جعفـر عن 

سـؤال ماذا تعني لـه املدينة، ويضيـف "تعرفت 

خـالل الحملـة عى مئات مـن الشـباب الطيبني 

مـن أبنـاء هـذه املدينـة، وعشـت معهـم أجمل 

األخـوة،  مبثابـة  يل  فكانـوا  األيـام،  وأصعـب 

منهـم مـن استشـهد ومنهـم مـا زال يف خندقه 

يقاتـل، فـزادوا تعلقـي باملدينة ومل أشـعر يوًما 

لغربة". با

وردة أمام قبر في داريا - 28 تموز )المجلس المحلي لمدينة داريا(

أبو جعفر الحمصي
قائد عمليات لواء شهداء اإلسالم في داريا
 آب 2016

"بندقيتي قتلت منهم عدًدا محدوًدا، أما الخواطر فتذبحهم جميًعا"، بهذه الكلمات يختصر 
"أبو جعفر الحمصي" وصف خواطر ينشرها عبر صفحته في "فيس بوك"، محاوًل أن يسلط 

الضوء على مشاهد من مدينة داريا، ويصور أحداثها بطريقة يشحذ بها همم مقاتليه 
ويطمئن مواطني المدينة، مستخدًما أسلوًبا شيًقا يطّوع فيه األدب لصالح المعركة.

http://www.enabbaladi.net/archives/97474
http://www.enabbaladi.net/archives/97214
http://www.enabbaladi.net/archives/97584
http://www.enabbaladi.net/archives/97584
http://www.enabbaladi.net/archives/97214
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ما هو مصير "الدولة"
بعد النحسار شرق حلب؟

منبج تخلع سوادها
واألكراد يرونها "كانتوًنا" أصفر 

عبــادة كوجان - عنب بلدي 

نحــو عــرة أســابيع، اســتمرت 

فيهــا  وحققــت  منبــج،  معركــة 

ــا  ــا رسيًع ــة تقدًم ــوات املهاجم الق

ــة خــالل  ــواب املدين ــا عــى أب جعله

ــة  ــول املواجه ــبوعني، إال أن فص أس

شــهدت تأرجًحــا منــذ ذلــك الحــني، 

لتعقيــدات "حــرب الشــوارع" فيهــا، 

األهــايل  مــن  التنظيــم  واتخــاذ 

ــة، مــا أعــاق املســألة،  ــا بري دروًع

إىل حــني ُحِســمت ظهــرة الجمعــة.

من "الخالفة" 
"الديمقراطية" إلى 

ال يصــح إســقاط الواقــع الــذي 

ــوم  ــدادي" الي ــة البغ ــه "دول تعيش

مــن تــآكل ملناطــق نفوذهــا يف 

ســوريا والعــراق والتوافــق اإلقليمــي 

إقصائهــا  رضورة  عــى  واملحــي 

عــن املشــهد، عــى دول اندثــرت 

ورفعــت شــعار "الخالفــة" ســابًقا، 

كالعباســيني أو العثامنيــني، فالحالــة 

ــات  ــار أن غاي ــة باعتب ــا مختلف هن

املعلنــة هــي  وأدبياتــه  التنظيــم 

ــه  اســتجرار قــوى "الكفــر" ملحاربت

عــى أرضــه، وهــو مــا شــهدنا آخــر 

فصولــه بســقوط حصنــه املنيــع 

ــج. منب

ملنبــج  "الدولــة"  حكــم  اســتمر 

حــوايل عامــني ومثانيــة أشــهر، 

ــا  ــع فصائله ــتبعد جمي ــا اس بعدم

ــرار  ــر" أو "أح ــش الح ــن "الجي م

الشــام"، ووطــد نفــوذه رشقهــا 

الفــرات،  ضفــاف  إىل  وصــواًل 

وغربهــا باتجــاه مدينتــي البــاب 

وجرابلــس، وأضحــت أكــر حصونــه 

ــى  ــب، وق ــراتيجية رشق حل االس

داخلهــا  خصومــه  جميــع  عــى 

بسلســلة إعدامــات وفــق ذرائــع 

دينيــة أتقنهــا، كالــردة والكفــر 

"أمــر  طاعــة  عــن  والخــروج 

املؤمنــني".

مطلــع  الصيــف،  دخــول  ومــع 

ــات  ــرت الوالي ــايض، أج ــران امل حزي

وحلفاؤهــا  األمريكيــة  املتحــدة 

ــة  ــا يف خط ــرًا جذريً ــون تغي املحلي

ــى  ــع ع ــوم واس ــول هج ــة ح معلن

ــة يف  ــة الدول ــة )عاصم ــة الرق مدين

ســوريا(، لتوّجــه أرسابهــا الجوية إىل 

منبــج، بالتــوازي مــع حشــد حلفائهــا 

الدميقراطيــة"  ســوريا  "قــوات 

ملنبــج  العســكري  و"املجلــس 

ــل  ــة آالف مقات ــو ثالث ــا" نح وريفه

جــوالت  ســبقها  املهمــة،  إلمتــام 

ومســؤولني  لجــراالت  مكوكيــة 

ــة  أمريكيــني إىل شــامل الرقــة ومدين

عــني العــرب )كوبــاين(.

يف  معركتهــم  "الحلفــاء"  حســم 

غضــون عــرة أســابيع، وباتــت 

ــم،  ــيطرة التنظي ــارج س ــة خ املدين

عــى  محافظًــا  يــزال  ال  بينــام 

ــا،  ــاماًل وجنوبً ــوب ش ــض الجي بع

ــك ال  ــن ذل ــد، لك ــه التحدي ــى وج ع

ــه  ــارة" لقوات ــة "الخس ــي صف ينف

ــار"  ــة "االنتص ــن ثق ــزع م وال يزع

ــر  ــرف األخ ــن الط ــاء، فراه للحلف

ملنبــج،  االســتقرار  إعــادة  عــى 

بتأســيس  معركتــه  مســتبًقا 

ــد  ــكري، ق ــدين وعس ــني، م مجلس

ــإرشاف  ــة ب ــة املقبل ــودان املرحل يق

الذاتيــة”،  "اإلدارة  مــن  مبــارش 

املعلنــة مــن قبــل األكــراد، مــا 

ــا"  يرّجــح تأهيلهــا لتصبــح "كانتونً

ــاء  ــع اإلنش ــم مزم ــا يف إقلي خامًس

شــامل ســوريا.

ــا  ــج وتأهيله ــاة إىل منب ــودة الحي ع

عــى غــرار مــا حــدث يف تــل أبيض 

ــدم  ــابًقا، يصط ــة( س ــامل الرق )ش

ــزوح  ــا ن ــدة، أبرزه ــات عدي مبعوق

ــر  ــق أك ــاه مناط ــا باتج اآلالف عنه

ــيطرة  ــت س ــت تح ــواًء كان ــا، س أمًن

التنظيــم أو "ســوريا الدميقراطيــة"، 

عــدا عــن توّجــس بعــض ناشــطيها 

ــر  ــن تهج ــة م ــؤويل املعارض ومس

ــل  ــه الفصائ ــأ إلي ــد تلج ــري ق ق

الكرديــة ألهــايل قــرى بأكملهــا، 

ــرة  ــة الجزي ــرى يف منطق ــام ج ك

بحســب  أيًضــا،  الرقــة  وريــف 

ــة. ــر دولي تقاري

واســع  طيــف  رفــض  ورغــم 

ناشــطي ومثقفــي ســوريا  مــن 

ملــروع اإلقليــم الكــردي املمتــد 

شــامل  وحتــى  الجزيــرة  مــن 

ــلم  ــح مس ــة صال ــق رؤي ــب، وف حل

ومســؤويل "اإلدارة الذاتيــة" مــن 

خلفــه، إال أنهــم يجــدون الواقــع 

إىل  مطمئًنــا  منبــج  يف  الجديــد 

ــدا  ــد غ ــم ق ــون التنظي ــا، ك ــد م ح

متعــددة  والطائــرات  خارجهــا، 

الجنســيات لــن تغــر عليهــا ثانيــة، 

ــرك  ــش املش ــى العي ــني ع ومراهن

بــني مكوناتهــا عربًــا )ذوو الغالبيــة 

فيهــا(، وأكــراًدا يقطنونهــا منــذ 

عــرات الســنني.

تتفــق جميــع اآلراء عــى أن تنظيــم "الدولــة 

تلّقــى صفعــة مؤملــة بخســارته  اإلســالمية" 

ــة  ــس املحاذي ــو جرابل ــه نح ــاء قوات ــج، وانكف منب

ــا  ــهد بدوره ــد تش ــي ق ــا، والت ــع تركي ــدود م للح

معركــة مقبلــة تهــدف إىل طــرده منهــا، وهــو مــا 

تشــر إليــه جميــع التحليــالت والتقاريــر الغربيــة 

ــة. واملحلي

ــعة  ــاحات واس ــظ مبس ــم يحتف ــزال التنظي وال ي

ــيطرته يف  ــق س ــل مبناط ــب، تتص ــف حل يف ري

ــد،  ــان وحي ــق رشي ــن طري ــة ع ــة الرق محافظ

وهــو الطريــق الواصــل بــني مدينــة البــاب وبلــدة 

مســكنة القريبــة مــن الحــدود اإلداريــة للرقــة، إال 

أن وجــوده بــات مقتــرًصا عــى مركزين رئيســيني 

فقــط، وهــام مدينتــا جرابلــس والبــاب، إىل جانــب 

العديــد مــن القــرى والبلــدات التابعــة رشق 

ــب. ــامل حل وش

إن رغبــة "اإلدارة الذاتيــة" وفصيلهــا املدعــوم 

الدميقراطيــة(  ســوريا  )قــوات  أمريكيًــا 

باالســتحواذ عــى الجــزء الشــاميل مــن ســوريا، 

مــن أقــى الجزيــرة وحتــى شــامل غــرب حلــب، 

املوعــود، والــذي  آفــا"  إقليــم "روج  ليكــون 

يتغنــى بــه األكــراد، ووضعــوا خارطتــه يف 

مكاتــب "اإلدارة الذاتيــة" داخــل وخــارج ســوريا، 

ــاًل  ــا محتم ــس هدفً ــة جرابل ــن مدين ــل م يجع

ــة. ــة الرق ــل مدين ــوم قب للهج

ـــا  ـــذ طابًع ـــس يأخ ـــى جرابل ـــوم ع ـــام أن الهج ك

عســـكريًا واســـراتيجيًا مهـــاًم، كونهـــا منفـــذ 

ــا  ــا، وتحارصهـ ــارة تركيـ ــع الجـ ــدودي مـ حـ

ــاين(  ــرق )كوبـ ــن الـ ــة مـ ــوات الكرديـ القـ

ــا  ــل معركتهـ ــا يجعـ ــج(، مـ ــوب )منبـ والجنـ

أخـــّف وطـــأة مـــن معركـــة الرقـــة، ورسيعـــة 

الحســـم نســـبيًا لصغـــر مســـاحتها باملقارنـــة 

مـــع الجـــارة الجنوبيـــة منبـــج. وتشـــر 

ال مســـتقبل  أنـــه  إىل  امليدانيـــة  املعطيـــات 

لتنظيـــم "الدولـــة" يف حلـــب، ورمبـــا تشـــهد 

ـــة  ـــى نهاي ـــة حت ـــرات ملحوظ ـــة تغ ـــذه املنطق ه

ــام الجـــاري. العـ

ــة"  ــم "الدول ــر تنظي ــهر، خ ــتة أش ــالل س خ

ــة  ــان يف محافظ ــوريا، اثنت ــدن يف س ــع م أرب

ــد  ــوات األس ــام ق ــني( أم ــر والقريت ــص )تدم حم

املدعومــة روســيًا وإيرانيًــا، وواحــدة يف الحســكة 

ــام  ــج( أم ــب )منب ــرة يف حل ــدادي( واألخ )الش

ــن  ــة م ــة" املدعوم ــوريا الدميقراطي ــوات "س ق

ــدويل"  ــف ال ــة ودول "التحال ــات األمريكي الوالي

بشــكل عــام، دون دعــم دويل لفصائــل املعارضــة 

ــش". ــة "داع ــن كعك ــا م ــا نصيبً ــل له يجع

دون رايات سوداء ألفها األهالي منذ عامين ونصف، أو سيارات "حسبة" 
تجوب شوارعها، أو فتًى في مقتبل العمر مصلوٌب بتهمة "الردة" في 

إحدى ساحاتها، أو غاراٍت أجنبية عززت فرضية "الدم مقابل الحرية" خالل 
أشهر طويلة. كان ذلك صباح مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، السبت 

13 آب، عقب طرد فلول تنظيم "الدولة اإلسالمية" منها.

منبج 
ثـاين أكـر مـدن املحافظـة بعـد مدينـة حلـب، إذ تبلـغ مسـاحتها نحـو ألفي 

هكتـار، وبلـغ عـدد سـكانها عـام 2010 حـوايل 150 ألـف نسـمة.

أعدهـا الرومان مقصـًدا دينًيا ومحًجا للسـكان املحليني، قبل امليـاد، واحتضنت 

اآللهـة “آثـار غاتيـس” السـورية، وأطلـق عليهـا مسـترشقون لقـب “فاتيكان 

الرشق”.

افتتحهـا أبـو عبيـدة بـن الجـراح صلًحـا عـام 16 للهجـرة، وأتبعـت مبدينـة 

)العيـس حالًيـا( جنـوب حلـب. قنرسيـن 

أوج املدينـة كان يف زمـن الحمدانيـني، حيـث اقرتنـت باسـم أمريها أبـو فراس 

الحمـداين، الـذي جعـل منهـا حـارضة إىل أن احتلهـا الصليبيـون عـام 1110 

ميـادي وأرسوا أمريهـا.

تقـرتن املدينـة أيًضا بشـاعرين ولـدا فيهـا، أحدهام يعتـر أبرز شـعراء العرص 

العبـايس، وهـو الوليـد بـن عبيـد بـن يحيـى التنوخـي الطـايئ )البحـرتي(، 

والشـاعر السـوري الراحـل عمـر أبو ريشـة.

تحرير منبج خطوة راسخة نحو بناء سوريا حرة دميقراطية" 

صالح مسلم- رئيس حزب "االتحاد الدميقراطي" الكردي

“انتصاراتنـا وتحريـر شـعبنا وأرضنا من ظلـم داعـش واإلرهابيني هو 

هدفنـا. اسـتمروا بنفاقكم وسنسـتمر بانتصاراتنـا وتحريرنا”

العقيد طالل سلو- املتحدث باسم قوات "سوريا الدميقراطية"

"نبـارك ألهلنـا يف مدينـة منبـج تخلـص مدينتهـم مـن إرهـاب داعش.. 

وننتظـر األيـام القادمة لنقول هل هو تحرير أم اسـتبدال قنـاع بقناع آخر”

العميد أحمد رحال- خبر عسكري واسراتيجي

"بعـد آالف الغـارات الجويـة التحالـف يسـيطر عـى منبـج ويسـلمها 

للوحـدات الكرديـة واألخـرية تبسـط احتالها عـى كافة أحيـاء املدينة 

االسـرتاتيجية"

موىس العمر- صحفي وإعالمي سوري 

مقاتلتان من قوات "سوريا الديمقراطية" داخل مدينة منبج
 10 آب 2016 - )رويترز(

ما هو مصير "الدولة" في محافظة حلب 
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تصريحات وتحركات سياسية أعقبت لقاء أردوغان وبوتين

هل سيشهد السوريون التطورات “الجميلة”

عنب بلدي - خاص

مل متــض أيــام قليلــة عــى لقــاء الرئيــس 

الــريك، رجــب طيــب أردوغــان، ونظــره 

الثالثــاء  بوتــني،  الــرويس فالدميــر 

املــايض 9 آب، يف مدينــة بطرســبورغ 

ــارة  ــار الزي ــدأت مث ــى ب ــية، حت الروس

تــؤيت أكلهــا عــر ترصيحــات مســؤولني 

التحــركات  أتــراك وروس، إضافــة إىل 

السياســية التــي شــهدتها املنطقــة عقــب 

ــاء. اللق

البدايــة كانــت مــع رئيــس الــوزراء 

الــريك، بــن عــي يلدريــم، الــذي وعــد 

ــوريا ودول  ــة” يف س ــورات “جميل بتط

ــة  ــال إن املرحل ــة، وق ــرى يف املنطق أخ

بــدأت، “واتُخــذت خطواتهــا، وسنشــاهد 

ــتة  ــهر الس ــالل األش ــا خ ــا نتائجه مع

ــتعمل  ــالده س ــا إىل أن ب ــة"، الفتً القادم

ــة  ــع دول املنطق ــر م ــق أك ــكل وثي بش

ــا. ــل القضاي لح

إنشاء آلية ثالثية لحل القضية 
السورية

املتحـدث باسـم الرئاسـة الركيـة، إبراهيم 

قالـن، كشـف عـن االتفـاق بني الرئيسـني 

الريك والـرويس حول “إنشـاء آلية ثالثية 

االسـتخبارات  يف  موظفـني  مـن  مؤلفـة 

تعمـل  الدبلومـايس،  والسـلك  والجيـش، 

األزمـة  تسـوية  أجـل  مـن  بعضهـا  مـع 

السـورية”.

وأكـد قالـن أن اللقـاء تركّـز عـى “وقـف 

االشـتباكات، وإيصال املسـاعدات اإلنسانية 

االنتقـال  مرحلـة  وتحقيـق  حلـب،  إىل 

السـيايس، والحفـاظ عـى وحـدة الـراب 

السـوري”.

ترصيحـات قالـن تزامنت مع إعـالن وزير 

الخارجيـة الـريك، مولود جاويـش أوغلو، 

عـن توجه وفـد أمني وعسـكري تريك إىل 

روسـيا لبحـث امللـف السـوري، وأن تركيا 

تعمـل مـع روسـيا عـى بنـاء آليـة عمـل 

قويـة بشـأن األزمة السـورية، مشـرًا إىل 

أن موسـكو طلبـت تزويدها باملواقـع التي 

يجـب قصفها يف سـوريا. 

تركيا تدرس إغالق الحدود مع 
سوريا

ذكـرت  الروسـية  “إيزفيسـتيا”  صحيفـة 

آب،   12 الجمعـة  الصـادر،  عددهـا  يف 

بدراسـة  بـدأت  الركيـة  السـلطات  أن 

مقـرح رويس حـول إغـالق حدودهـا مع 

املقاتلـني واألسـلحة،  سـوريا ملنـع تدفـق 

والعسـكريني  الدبلوماسـيني  تقديـم  بعـد 

الـروس مقرًحـا لنظرائهـم األتـراك، أثناء 

الركيـة-  الحـدود  بإغـالق  مباحثاتهـم، 

السورية، مشـرًة إىل أن السـلطات الركية 

رشعـت يف بحـث إمكانيـة إغـالق الحدود.

ونقلـت وكالـة “سـبوتنيك” الروسـية عـن 

نائب رئيـس لجنة الدفاع يف مجلـس النواب 

الـرويس، فيكتـور فودوالتسـي، قولـه إن 

“الهـدف مـن االقـراح هـو وقـف تهريـب 

األسـلحة واإلرهابيني من تركيا إىل سـوريا”.

مـن جهتـه اعتـر عضـو لجنـة الشـؤون 

الخارجيـة يف مجلـس الشـيوخ الـرويس، 

البـد  “األتـراك  أن  مـوروزوف،  إيغـور 

ألنهـم  الـرويس  للمطلـب  يسـتجيبوا  أن 

مصممـون عـى حـل القضايـا الخالفية”.

تحركات سياسية على مستوى 
دولي

وشـهدت السـاحة الدولية تحركات سياسية 

لبحـث امللـف السـوري، كانـت بدايتها مع 

زيـارة وزيـر الخارجيـة اإليـراين، جـواد 

ظريـف، إىل تركيا، ولقائـه برئيس الوزراء، 

بـن عـي يلدريـم، والرئيـس، رجـب طيب 

أردوغان”.

 وناقـش الطرفـان امللف السـوري بشـكل 

إن  قـال  الـذي  يلدريـم،  بحسـب  خـاص، 

"الـدور اإليـراين معـروف وتنتقـده تركيا 

منـذ البدايـة، وعلينا أن نعمـل لتحويله إىل 

دور إيجـايب بّنـاء".

السـفارة  أعلنـت  املقابلـة  الجهـة  ويف 

وزيـر  نائـب  أن  إيـران  يف  الروسـية 

الخارجيـة الـرويس، ميخائيـل بوغدانوف، 

سـيتوجه إىل طهـران األسـبوع الجـاري، 

لبحـث آخـر التطورات يف الرق األوسـط، 

وخاصـة مـا يجـري يف سـوريا.

الخارجيـة  وزيـر  اسـتقبل  الريـاض  ويف 

السـعودي، عـادل الجبـر، املنسـق األعى 

للهيئـة العليا للمفاوضـات، رياض حجاب، 

التـي  السياسـية  التطـورات  أخـر  لبحـث 

تشـهدها السـاحة السـورية.

مصير األسد نقطة الخالف 
اآلراء حـول مصر رئيس النظام السـوري، 

بشـار األسـد، كان محط خـالف بني بوتني 

وأردوغـان، بحسـب مـا قاله قالـن، إضافة 

إىل اختـالف يف تحقيـق عمليـة االنتقـال 

السـيايس وإيقـاف االشـتباكات، وحاميـة 

وحدة األرايض السـورية، مؤكـداً أن وفدي 

البلديـن سـيبحثان تلك املسـائل بالتفصيل.

كـام كان محط خـالف بني تركيـا وإيران 

الـذي  يلدريـم  اجتـامع ظريـف مـع  يف 

بدايـة  منـذ  قائـم  “االختـالف  أّن  أكـد 

التوتـر يف سـوريا، ونعمـل مـع طهـران 

التوصـل إىل حـل دائـم لألزمـة  بهـدف 

البـالد”. التـي تشـهدها 

ترصيحـات  عـى  سـاعات  متـض  ومل 

يلدريم حتى رصح مستشـار “قائـد الثورة 

الدوليـة،  إيـران” للشـؤون  اإلسـالمية يف 

"الجمهوريـة  بـأن  واليتـي،  أكـر  عـي 

اإلسـالمية اإليرانية سـتظل تواصـل دعمها 

لحكومة بشـار األسـد باعتبارهـا الحكومة 

إىل  منـه  إشـارة  يف  لسـوريا"،  الرعيـة 

عـدم تخـي إيـران عن األسـد.

المعارضة تعّول على التقارب 
الروسي التركي

وجهـات  تباينـت  السـورية،  املعارضـة 

نظرهـا حول اللقـاء وكيف سـينعكس عى 

التقـارب  يـؤدي  أن  تخـوف  مـع  األرض، 

الـريك الـرويس إىل إيقـاف دعـم أنقـرة 

للمعارضـة. 

إال أن املعارض السـوري، وعضـو االئتالف 

الوطنـي لقـوى الثـورة واملعارضـة، أحمد 

رمضـان، قـال يف اتصـال مع عنـب بلدي، 

يف 9 آب، إن تركيـا ملتزمـة بدعـم الشـعب 

االسـتبداد،  لنظـام  ومقاومتـه  السـوري 

مردفًـا أنهـا “تحـت أي ظـرف لـن تتخى 

عـن دعمها للسـوريني، ومن هنـا نعتقد أّن 

أي عالقات ستتشـكل بني الطرفني سـيكون 

االنتقـال  عـى  إيجـايب  انعـكاس  لهـا 

السـيايس يف سـوريا”.

واعتـر رمضان أن روسـيا أدركـت مؤخرًا 

اسـتحالة الحـل العسـكري وفق مـا كانت 

تعتقـد هـي والنظام السـوري، مؤكـًدا أنه 

“ينبغـي عـى القيـادة الروسـية أن تراجع 

موقفها مـن دعم الديكتاتورية يف سـوريا، 

تشـكيل  السـوريني يف  تدعـم خيـار  وأن 

النظـام السـيايس وشـكل نظـام الحكم”.

وبـني الترصيحـات والتحـركات يف أروقة 

السياسـة بني املسـؤولني يبقـى اآلالف من 

السـوريني يعانـون مـن قصـف الطـران 

الـرويس والسـوري الـذي يحصـد عرات 

القتـى يوميًـا، وخاصـة يف مدينـة حلـب 

يف  ضاريـة  معـارك  حاليًـا  تشـهد  التـي 

بـني قـوى املعارضـة والنظـام يف محاولة 

للسـيطرة عليهـا، لتكـون ورقـة رابحة قبل 

بـدء املفاوضـات املتوقـع انطالقهـا أواخر 

الجاري. الشـهر 

روسيا تقّدم عرًضا مغرًيا لـ "الجيش الحر" شمال حلب
عنب بلدي - خاص 

يف ضـوء التقـارب الـريك- الـرويس، وإعـادة التطبيع 

بـني البلديـن بعـد أشـهر جفـاء، تعـود موسـكو ملغازلة 

فصائـل "الجيش الحـر" يف ريف حلب الشـاميل، والذي 

اقتـرص نشـاطه خالل النصـف األول مـن العـام الجاري 

عـى محاربـة تنظيـم "الدولة اإلسـالمية" عـى الريط 

الحـدودي مـع تركيـا، بالتزامـن مـع اسـتحواذ فصائـل 

كرديـة عـى مـدن وبلـدات رئيسـية يف املنطقة.

وكشـف رئيـس املكتـب السـيايس يف لـواء "املعتصـم"، 

التابـع لــ "الجيش الحـر"، مصطفى سـيجري، تفاصيل 

عـرٍض قدمتـه روسـيا للفصيـل، يف وقـت تحدثـت فيـه 

عـدة صحـف غربية عـن مشـاورات تجريها موسـكو مع 

بعـض فصائـل املعارضة السـورية.

ويتضمـن العـرض إيقاف روسـيا دعمها للقـوات الكردية 

"االنفصاليـة"، وفـق مـا نقلـه سـيجري لعنـب بلـدي، 

وإعـادة تـل رفعـت ومنـغ يف ريـف حلـب الشـاميل إىل 

أهلهـا "األصليني"، موضًحا أن موسـكو أبدت اسـتعدادها 

لدعـم األعامل العسـكرية ضد تنظيم "الدولة اإلسـالمية".

روسيا "غير جادة" في طرحها
واعتـر رئيس املكتب السـيايس أنـه "من خـالل التجربة 

نعتقـد أن روسـيا غـر جـادة يف تغيـر نهجهـا تجـاه 

الشـعب السـوري، كـام أنهـا غـر صادقـة يف طرحها"، 

"املنـاورة  بــ  اللـواء يقـرأ مـا وصفهـا  أن  مشـرًا إىل 

الروسـية" عـى أنهـا "محاولـة لشـق الصـف ال أكر".

العـرض مل يكن للـواء املعتصـم فقط بل لفصائـل أخرى، 

بحسـب القيـادي، وقـال "مل نعتـد أن نخفي عن شـعبنا 

شـيئًا ونحن مـن أظهـر األمر لإلعـالم، فمن حق الشـعب 

السـوري أن يطّلـع عى كل كبـرة وصغرة".

صحـف غربيـة تناقلـت خـر لقـاء سـيجري مبمثـل عن 

موسـكو عـى الحـدود السـورية- الركيـة، قبـل حوايل 

أسـبوعني، وأكـد لعنـب بلـدي أنـه اجتمـع مـع منـدوب 

رويس وانتهـى اللقـاء بعد سـامع نقـاط العـرض، مردفًا 

"أسـمعناهم للمرة املليـون ثوابت الثورة السـورية، وأكدنا 

لهـم أن دمـاء اآلالف من شـعبنا والتي قدمناهـا عى مدار 

خمـس سـنوات مل تزدنـا إال إرصاًرا وثباتًـا عـى املبدأ".

خطوة في ظل تراجع الدعم األمريكي
يعـزو محللون ومراقبون للوضع السـوري تحرك روسـيا 

بهـذه الخطـوة، إىل تراجـع الدعـم األمريـي للفصائـل 

املعارضـة املصنفـة عـى أنهـا "معتدلة"، ورأى سـيجري 

أن روسـيا تنـاور "ونحـن نعـي متاًمـا مقاصدهـا ولـن 

تتمكـن ال هـي وال غرها من شـق صف الجيش السـوري 

الحـر، الـذي يسـتمر ضمـن ثوابـت ال ميكـن تجاوزهـا 

ومبـادئ ال ميكـن التفريـط فيها".

بيسـت"  "ديـي  صحيفـة  ذكرتـه  مـا  عـى  وتعليًقـا 

األمريكيـة، يف تقريـر نرتـه 5 آب الجـاري، ونقلت عن 

املنـدوب الـرويس قوله "نحـن ليـس لدينا أجنـدات بهذا 

الخصـوص وإن مـا نريـد القيام به هـو العـودة إىل عام 

2012 عندمـا كان هنـاك حكومة ومعارضـة"، لكن رئيس 

املكتـب السـيايس أوضـح أنـه "ال ميكـن للـواء املعتصم 

أو غـره اتخـاذ أي خطـوة باتجـاه أي جهـة أخـرى دون 

توافـق كامل مـن باقـي الفصائـل، وضمن ثوابـت الثورة 

السورية".

"ديـي بيسـت" تحدثـت عـن أن الخطوة جاءت بتسـهيل 

نثـق  "نحـن  سـيجري  وقـال  الركيـة،  الحكومـة  مـن 

متـام الثقـة باألخـوة األتـراك فهم عمقنـا االسـراتيجي، 

ومـن يحتضـن أهلنـا ويقـدم لنـا كل التسـهيالت والدعم 

. " ملمكن ا

ومتّنـى القيـادي أن يغـر الـروس موقفهـم من مسـاندة 

"رأس اإلرهـاب بشـار األسـد ونظامـه"، مؤكـًدا "نحن ال 

نغلـق البـاب أمـام أي جهـة تقـّرر الوقـوف مع الشـعب 

السـوري أو تغـر مـن موقفهـا، إال أنه ال ميكـن التوصل 

العمليـات  الـروس إن مل يعلنـوا وقـف  اتفـاق مـع  ألي 

العسـكرية يف سـوريا".

وينتــر مقاتلــو لــواء "املعتصــم" شــامل مدينــة حلــب 

ــالمية"  ــة اإلس ــم "الدول ــد تنظي ــارك ض ــوض مع ويخ

ــش  ــرًا أن "الجي ــه معت ــيجري حديث ــم س ــاك، وخت هن

الحــر لــن يقاتــل عــن أي جهــة بالوكالــة، ولــن يرفــع 

ــوري،  ــعب الس ــل الش ــن يقات ــه م ــالح إال يف وج الس

ــات  ــور واملجري ــع األم ــيتعاطى م ــم س ــواء املعتص ول

ــورة". ــن والث ــعب والوط ــة الش ــب مصلح حس

وكان التحالـف الدويل، بقيادة واشـنطن، أسـقط أسـلحة 

ملقاتـي "الجيـش الحر" يف مدينـة مارع أثنـاء حصارها 

مطلـع حزيران املـايض، لكن املكتب السـيايس لــ "لواء 

املعتصـم" أوضـح حينها أنهـا "كمية محدودة جـًدا، رمبا 

تسـاعد يف الصمـود يف وجه تقـدم داعش".

مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي في لواء "المعتصم" التابع 
لـ"الجيش الحر" - )فيس بوك(

)EPA ( - 2016 الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، يستقبل نظيره التركي، رجب طيب أردوغان في سانت بطرسبرغ - 9 آب

http://www.enabbaladi.net/archives/97595
http://www.enabbaladi.net/archives/97592
روسيا تقدّم عرضًا مغريًا لـ "الجيش الحر" شمال حلب
http://www.enabbaladi.net/archives/97592
http://www.enabbaladi.net/archives/97595
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توتر في المناطق الكردية واتهامات متبادلة

هجمات ضد مكاتب "الوطني الكردي"
تثير استياء ناشطي وسياسيي الحسكة

بهار ديرك - الحسكة 

"االتحـاد  لــ  موالـني  اقتحـام  حادثـة 

الدميقراطـي" بحاميـة عنـارص مسـلحني 

مـن "أسـايش"، مكتبًـا لحـزب "يكيتـي" 

الكردسـتاين" يف  الدميقراطي  و"االتحـاد 

القامشـي، الخميـس 11 آب، وإنـزال العلم 

الكـردي املرفوع عـى بناء املكتـب، إضافة 

خـالل  تتوقـف  مل  متكـررة  هجـامت  إىل 

الفـرة املاضية، جلبت اسـتياًء بني أوسـاط 

اإلعالميـني األكـراد، رافضـني مـا يجـري 

بشـكل شـبه يومـي، عـى حـد وصفهم.

عضـو اللجنـة املركزيـة لحـزب "يكيتي"، 

حديثـه  يف  اعتـر  مزكـني،  أبـو  حـواس 

املكتـب يف  مهاجمـة  أن  بلـدي  عنـب  إىل 

القامشـي "كانـت بتخطيـط مـن قيـادة 

حزب االتحـاد الدميقراطي، بسـبب مواقف 

الحـزب الجريئـة واملعروفـة عى مسـتوى 

أي مـروع مـن  سـوريا، ووقوفـه ضـد 

شـأنه دعـم ومسـاندة النظـام".

مـع  تزامًنـا  مزكـني  أبـو  حديـث  وجـاء 

عبـارات تخويـن لقيـادات أحـزاب املجلس 

الوطنـي الكـردي مألت جدران القامشـي، 

واتهمـت أولئـك بالتعامـل مـع تركيـا ضد 

"اإلدارة الذاتيـة"، إضافة إىل شـتائم طالت 

الرموز الكرديـة، ووصفها ناشـطون أكراد 

بــ” الزعرنة".

الجواديـة  لبلـدة  املحـي  املجلـس  رئيـس 

يف ريـف الحسـكة، محمـد رشيـف برهك، 

اعتـر أن وجـود النظـام السـوري ضمـن 

"سـبب  القامشـي،  يف  األمنـي  املربـع 

رئيـي ومبـارش ملـا يتعـرض لـه بعـض 

إرهابيـة  أعـامل  مـن  األكـراد  السياسـيني 

تتعـرض لهـا املنطقـة بشـكل متكـرر".

كام يـرى برهـك يف حديثه لعنـب بلدي أن 

حـزب االتحـاد الدميقراطي “شـّوه صورة 

وغـّر  املكونـات،  جميـع  أمـام  األكـراد 

الصـورة أمـام الـدول املؤثرة عـى الوضع 

يف سـوريا".

مؤسسـة  إن  القامشـي  أهـايل  ويقـول 

"عوائـل الشـهداء" التابعة لـإلدارة الذاتية 

هـي املسـؤولة األوىل عـن هـذه الهجامت، 

املـايض  آذار  أصـدرت  املؤسسـة  وكانـت 

طالبـت  عائلـة   500 مـن  موقعـة  وثيقـة 

باعتقـال رئيس املجلـس الوطنـي الكردي، 

إبراهيـم بـرو، وعضوي االئتـالف الوطني، 

الدكتـور عبد الحكيم بشـار وفـؤاد عليكو.

الستياء يصل إلى أوروبا
مـوايل  مبامرسـات  التنديـد  يقتـرص  مل 

الجغرافيـة  الرقعـة  عـى  "الدميقراطـي" 

التـي متتـد عليهـا الحسـكة، بـل تجاوزها 

إىل دول أوروبيـة، وعـّر أكـراد يف املهجر 

عن سـخطهم مـن الهجامت التـي تتعرض 

لهـا مكاتـب األحـزاب الكرديـة املنضويـة 

السـوري  الوطنـي  االئتـالف  رايـة  تحـت 

املعـارض. 

جيـان عمـر، الناطـق اإلعالمي باسـم تيار 

"املسـتقبل" الكـردي يف أوروبـا، تحـدث 

لعنـب بلـدي متسـائاًل "ملاذا تنسـب جميع 

ملـا  والبلطجيـة  التشـبيحية  املامرسـات 

تسـمى مؤسسـة عوائـل الشـهداء التابعـة 

لحـزب صالـح مسـلم؟".

ويـرى عمـر أن "الجـواب بسـيط.. فحزب 

االتحـاد الدميقراطي اعتـاد أن يعتاش عى 

الحـروب والدمـاء والشـهداء”، مشـرًا إىل 

أنه "يسـتخدم النسـاء والشـيوخ واألطفال 

مـن عوائل الشـهداء، ويُوكل إليهـم األفعال 

ويحـق  مقّدسـون،  كونهـم  البلطجيـة 

لهـم فعـل كل يشء، وبالتـايل مـن يتجـرأ 

خائًنا". يعتـر  وينتقدهـم 

ودعـا الناشـط الكـردي إىل "كـر الهالة 

املقدسـة حـول هـؤالء البلطجيـة"، مؤكًدا 

أنها "مهمة قيـادات بقية األحـزاب الكردية 

أصواتهـم  نسـمع  ال  الذيـن  املعارضـة، 

تنديـدي  بيـان  خلـف  يختبئـون  وتراهـم 

مشـرك خجـول باسـم املجلـس الوطنـي 

الُكـردي مل يعـد يقـرأه أحـد".

بـدوره قـال السـيايس، خورشـيد عليـكا، 

إن سياسـة حـزب "االتحاد" جلبـت الدمار 

لألكراد، مشـرًا إىل أن مـا يقوم به عنارصه 

ومؤيدوه "سياسـة فاشـلة وفاسدة وبعيدة 

كل البعـد عـن األكراد".

ليـس  الكـردي  العلـم  رفـع  مينـع  "مـن 

بكـردي بـل مرتـزق بـكل معنـى الكلمة”، 

مداهمـة  أن  معتـرًا  عليـكا،  أضـاف 

مكاتـب حـزيب "يكيتـي" و "الدميقراطي 

الكردسـتاين" جـاءت بتخطيط مسـبق من 

الحـزب، "والـذي ينفـذ أجنـدات إقليميـة 

املسـتقبلية”. وتطلعاتهـم  األكـراد  ضـد 

مناصرو "اإلدارة الذاتية" يبدون 
انزعاجهم 

أبـدى بعـض منـارصي "اإلدارة الذاتيـة” 

"االتحـاد  حـزب  قبـل  مـن  املعلنـة 

الدميقراطـي"، انزعاجهـم مـام جـرى يف 

القامشـي ويجري بشـكل متكرر، ناسبني 

األمـر للمؤسسـة ذاتهـا التـي تضـم ذوي 

الحـزب". "شـهداء 

كامران، االسـم األول ألحد أعضـاء "اإلدارة 

بلـدي مسـتغربًا  لعنـب  الذاتيـة" تحـدث 

مام جـرى يف القامشـي، معتـرًا أن األمر 

والشـهداء،  الشـهادة  قيـم  مـع  "يتنـاىف 

فدماؤهم أسـمى بكثـر من هكـذا أعامل".

يجـوز  ال  أنـه  "اإلدارة"  عضـو  ويـرى 

استغالل شـعور ذوي الشـهداء وتسخرها 

"قدسـية  أن  إىل  الفتًـا  معينـة،  ألجنـدات 

أجـل  مـن  بدمـه  ضحـى  الـذي  الشـهيد 

حرية شـعبه أسـمى مـن كل القيـم ويجب 

بهـا". املسـاس  ال  صيانتهـا 

لكـن عدد مـن مثقفـي األكراد وناشـطيهم 

الكـردي" مروًعـا  "الوطنـي  يـرون يف 

"فاشـاًل" كونـه مل يقدم أي طرح سـيايس 

ملسـتقبل "املنطقـة الكرديـة"، واسـتعاض 

عـن ذلـك بحمـالت إعالميـة مناهضـة ألي 

"اإلدارة  تعتـزم  فيـدرايل  مـروع مـدين 

الذاتيـة" ترسـيخه، وآخرها ما يجـري اآلن 

مهاترات. مـن 

الهجـامت األخرة دعـت  أحـزاب "الوطني 

الكـردي" التي تعـرف مبعارضتهـا للنظام 

مدينـة  يف  اجتـامع  عقـد  إىل  السـوري، 

القامشـي مسـاء الجمعـة 12 آب، إال أنـه 

مضمونـه  حـول  تفاصيـل  أي  ترشـح  مل 

باعتبارهـا “رسيـًة"، عـى  اليـوم،  حتـى 

حـد وصـف أحـد األعضـاء املشـاركني يف 

االجتـامع لعنـب بلـدي.

الكـردي"  "الوطنـي  أحـزاب  وتعـرف 

بينـام  السـوري،  للنظـام  مبعارضتهـا 

سـبق لألجهـزة األمنيـة التابعة لــ"اإلدارة 

أكـراد يف  اعتقلـت ناشـطني  أن  الذاتيـة" 

الجزيـرة، عـى خلفيـة مواقفهـم املناهضة 

لسياسـاتها، وكانـت أقـرت نظاًمـا فيدراليًا 

شـامل سـوريا، يف مناطق الجزيـرة وعني 

العـرب )كوبـاين( وعفريـن، آذار املايض، 

والقـت الخطـوة اسـتهجانًا مـن رشيحـة 

واسـعة مـن األكـراد.

طارق أبو زياد - إدلب 

ــا مركــزًا يســتهدف  يشــهد الشــامل الســوري هجوًم

القــرى والبلــدات "املحــررة" فيــه، مــن قبــل طــران 

ــدأ  النظــام الســوري والــرويس عــى حــد ســواء، ب

ــف  ــاري، وخل ــام الج ــن الع ــوز م ــع مت ــع مطل م

ــذا  ــني. وله ــني املدني ــى ب ــا والجرح ــات الضحاي مئ

ــة  ــن منطق ــف م ــة، تختل ــة متعب ــوم سياس الهج

ألخــرى، ويكــون لــه أهــداف بعيــدة، ومهــام 

اختلفــت تصــب أخــرًا يف خانــة قتــل املدنيــني دون 

ــم. غره

ــة  ــتهداف املنطق ــى اس ــة األوىل ع ــد الطريق تعتم

األكــر حيويــة يف البلــدة املســتهدفة، وتــأيت بشــكل 

ــن  ــدأ م ــدوء، تب ــن اله ــرة م ــبقها ف ــئ يس مفاج

ــهر. ــد إىل أش ــبوع ومتت أس

عــالء الديــن النجــار، نــازح مــن مدينــة كفــر حمــرة 

ــا يف  ــة أريح ــاميل إىل مدين ــب الش ــف حل يف ري

ــداث  ــدي أح ــب بل ــريب، روى لعن ــب الغ ــف إدل ري

ــا  ــوق أريح ــتهدفت س ــي اس ــرة الت ــزرة األخ املج

ــي راح  ــاري، والت ــن آب الج ــارش م ــي يف الع الرئي

ــى "كان  ــرات الجرح ــني وع ــتة مدني ــا س ضحيته

ــت  ــًدا، وكان ــادئ ج ــا ه ــة أريح ــع يف مدين الوض

ــا،  ــبوع تقريبً ــدة أس ــف مل ــن القص ــت م ــد ارتاح ق

ويشــهد ســوقها حركــة طبيعيــة دون أي معوقــات".

ــة  ــرة حربي ــر طائ ــذار، تغ ــابق إن ــأة ودون س فج

ــار،  ــوق الخض ــف س ــدوار منتص ــة ال ــى منطق ع

ــى  ــة قت ــوق وموقع ــرًا يف الس ــاًرا كب ــة دم مخلف

ــارة  ــت الغ ــع "كان ــات، وتاب ــالل لحظ ــى خ وجرح

ــة  ــوق، يف منطق ــل للس ــرف املقاب ــة يف الط الثاني

ســكنية، وبعدهــا مل يغــادر الطــران األجــواء 

ــرة  ــاس يف ح ــل الن ــذي جع ــر ال ــارشة، األم مب

ــى يف  ــعفوا الجرح ــدون أن يس ــم يري ــرة، فه كب

أرسع وقــت ممكــن، يف الوقــت ذاتــه يتخوفــون مــن 

غــارة أخــرى بعــد تجمــع النــاس إلجــالء الجرحــى”.

تشريد المنطقة ومعاناة النزوح
الطريقــة الثانيــة التــي يتبعهــا الطــران يف قصفــه 

ــى  ــف ع ــز القص ــون بركي ــة تك ــق املأهول املناط

مدينــة معينــة، برضبــات قــد تصــل إىل 30 غــارة يف 

اليــوم الواحــد، مســتهدفة كافــة املناطــق يف البلــدة 

مــن ســوقها إىل أحيائهــا وحتــى مقابــر موتاهــا.

ــي  ــي، والت ــب الرق ــف إدل ــب يف ري ــة رساق مدين

ــا يف الســابق،  ــا هاًم ــا وحيويً شــّكلت مركــزًا تجاريً

أعلنهــا مجلســها املحــي مدينــة منكوبــة قبــل نحــو 

ــر  ــف غ ــة قص ــت حال ــا عاش ــبوع، باعتباره أس

ــيا  ــد وروس ــران األس ــا ط ــاوب عليه ــودة، وتن معه

الفائتــني،  األســبوعني  خــالل  ملحــوظ  بشــكل 

ــاة. ــدة دون حي ــة الهام ــوم كالجث ــت الي وأصبح

ــة،  ــن املدين ــاب م ــو ش ــيد، وه ــازن الس ــدث م وتح

ــايل  ــب تت ــب عق ــايل يف رساق ــع الح ــن الوض ع

ــا،  ــر طبيعيً ــا األم ــارة األوىل خلن ــف، "يف الغ القص

مجــزرة وينقشــع الغبــار وندفــن موتانــا، إال أن 

تتــايل القصــف عــى مــدار أســبوع تقريبًــا، جعلنــا 

ننــزح عنهــا طلبًــا للحيــاة، لنــدور يف فلــك البلــدات 

ــا". ــف أيًض ــددة بالقص امله

ــوري،  ــامل الس ــة يف الش ــم مامثل ــب توائ ولراق

ــب  ــن الصع ــه، م ــام وحلفائ ــران النظ ــل ن بفع

ذكرهــا وتفصيــل أوضاعهــا األمنيــة واملعيشــية 

ــا:  ــر وضوًح ــة أك ــا كأمثل ــا نذكــر منه ــا، إال أنن هن

ــديت  ــب الغــريب، وبل ــة األتــارب يف ريــف حل مدين

ــت  ــا. وعرف ــع تركي ــني م ــدا الحدوديت ــا ورسم الدان

هــذه املناطــق أيًضــا بكونهــا مراكــز تجاريــة 

وحيويــة لقربهــا مــن الحــدود، فتبــدو اإلرادة 

واضحــة مــن قبــل الحليــف الــرويس ملعاقبــة 

ــة  ــة اقتصادي ــم ورضب أي حرك ــكانها وتهجره س

ــرة. ــية ظاه ومعيش

يــرى ناشــطو الشــامل الســوري أن اإلجــراءات 

ــوري  ــام الس ــيا والنظ ــل روس ــن قب ــة م التصعيدي

ــائر  ــى الخس ــة ع ــال انتقامي ــي إال ردود أفع ــا ه م

ــا" رًدا  ــا "إجراميً ــب، وعقابً ــوب حل ــة جن املتالحق

ــا  ــل طاقمه ــية ومقت ــة الروس ــقاط املروحي ــى إس ع

"األرض  سياســة  وفــق  آب،  مطلــع  بالكامــل 

املحروقــة" الهادفــة إىل رضب البيئــة الحاضنــة 

لفصائــل املعارضــة.

قوات األسايش في القامشلي - 12 آب )فيس بوك(

قتل المدنيين وتشريدهم..
طرق تنتهجها القوات السورية 

والروسية في الشمال 

أثارت الهجمات المتكررة على مكاتب أحزاب "يكيتي" و "الديمقراطي الكردستاني”، 
التي تتبع للمجلس الوطني الكردي وتنتشر في مدن وبلدات محافظة الحسكة، 

غضب الشارع الكردي، ورفض ناشطون وسياسيون تلك الممارسات التي ينفذها 
موالون لـ "حزب التحاد الديمقراطي" وبدعم من قوات "أسايش"، الذراع األمني 

لـ"الوحدات" المنضوية تحت راية الحزب.

http://www.enabbaladi.net/archives/97600
http://www.enabbaladi.net/archives/97600
http://www.enabbaladi.net/archives/97597
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أهم خطوط الدفاع عن دمشق
خارج حسابات الثورة

إزرع.. حياد أم تحييد؟

محمد إبراهيم - درعا   

خطـوط  أهـم  أحـد  إزرع  مدينـة  تعتـر 

دمشـق  مدينـة  عـن  النظـام  دفاعـات 

أهميتهـا  ولكـن  الجنوبيـة،  الجهـة  مـن 

االسـراتيجية مل تنعكس عـى أرض الواقع، 

فحافظـت املدينـة عـى نـوع مـن الهـدوء 

بعيـًدا عن الثورة، دون أن تشـهد أي محاولة 

لتحريرهـا أو كـر دفاعـات النظـام فيها. 

فهـل املدينـة محايـدة يف الثـورة أم محيّدة 

عنهـا قـرًا؟

يصف بعـض املتابعـني انضـامم إزرع إىل 

املظاهـرات السـلمية يف بدايـة الثـورة يف 

درعـا، بأنهـا شـكلت منعطًفا هاًمـا حينها، 

فاملدينـة التـي تغلب عـى سـكانها الديانة 

املسـيحية يعتر التحاقها بالحراك السـلمي 

رسـالة بأن الثـورة ال تحمل نهًجـا أو ِصبغة 

. ئفية طا

ولذلـك كان رد النظام عـى أوىل املظاهرات 

الحاشدة يف املدينة قاسـيًا، فشهدت مجزرة 

قـوات  فتحـت  عندمـا   ،2011 نيسـان  يف 

األسـد نرانهـا عـى آالف املتظاهريـن فيها 

لردي عـرات القتـى والجرحـى، ليكتمل 

املشـهد يف اليـوم التـايل مع انطـالق آالف 

املتظاهريـن مـن أبنـاء مـدن وبلـدات درعا 

باتجـاه إزرع إلبـداء التضامـن مـع أهلهـا، 

لتقف قـوات النظـام يف وجههـم ومتنعهم 

مـن الوصـول، منفـذة مجـزرة جديـدة راح 

ضحيتهـا العـرات كذلك.

هـذا املشـهد عكـس األهميـة الكبـرة التي 

للنظـام،  بالنسـبة  إزرع  مدينـة  متثلهـا 

واعتبـاره أن أي حـراك ثـوري فيهـا ممنوع 

تحـت أي مثـن، مـا دفعـه لتحويـل املدينة 

إىل ثكنـة عسـكرية كبـرة، حظيـت األفرع 

األمنية فيها بالسـطوة العليا لتشـن حمالت 

اعتقـاالت طالـت املئـات مـن أبنـاء املدينة، 

ودفعـت املئـات غرهم للنـزوح هربًـا نحو 

املحررة. املناطـق 

أبواب إزرع مغلقة
األهميـة الكبـرة التـي أبداهـا النظـام يف 

حفاظـه عـى إزرع، مل تجد مـا يقابلها لدى 

فصائـل املعارضـة، فعى الرغـم من وصول 

الفصائـل إىل تخـوم املدينـة أكر مـن مرة، 

مسـاحات  عـى  سـيطرتهم  بعـد  سـواء 

واسـعة يف منطقـة اللجـاة، أو سـيطرتهم 

سـابًقا عـى مدينتي خربـة غزالة والشـيخ 

مسـكني، إىل أن املعـارك كانـت تقـف عى 

مسـافات قريبـة مـن املدينـة، دون القيـام 

بـأي محاولـة للتقـدم نحوها.

عنـب بلـدي التقت مـع طـارق أبـو الزين، 

املتحـدث اإلعالمـي باسـم غرفـة عمليـات 

إزرع التابعـة للمعارضـة، وأوضح أن املدينة 

تحولـت إىل عصـب حياة النظام العسـكري 

يف حـوران، خاصـة بعـد اعتـامده عليهـا 

النظـام عقـب معركـة  كمركـز ملؤسسـات 

"عاصفـة الجنـوب" يف مدينـة درعـا، يف 

حزيـران 2015، وأضـاف "املدينـة تحتوي 

عى أكر ألويـة النظام وقطعه العسـكرية، 

ففيهـا اللـواء 12 وقيـادة الفرقة الخامسـة 

والفـوج 175 باإلضافـة لقيـادة اللـواء 82 

التـي انتقلـت إليها مؤخـرًا".

باإلضافـة  للمدينـة،  العسـكرية  "األهميـة 

االجتامعيـة  وتركيبتهـم  سـكانها  لطبيعـة 

أعـداد كبـرة  املميـزة، والتحـاق  والدينيـة 

الحـر  الجيـش  صفـوف  يف  أبنائهـا  مـن 

االهتـامم  وغيـاب  املحـررة،  املناطـق  يف 

فصائـل  غالبيـة  مـن  باملدينـة  العسـكري 

الجيـش الحـر"، كل ذلك دفع نحو تشـكيل 

غرفـة عمليـات إزرع، بحسـب أبـو الزيـن، 

موضًحا أنهـا "تحظى مبصداقيـة واعراف 

محكمـة دار العـدل ومجلـس محافظة درعا 

والحكومـة املؤقتة"، ومضيًفـا أنهم وضعوا 

ميثاقًـا لعمـل الغرفـة، يهـدف إىل حاميتها 

ومؤسسـاتها والحفـاظ عى التنـوع الديني 

فيهـا، فيـام لو "حـررت".

والتجهيـزات  الضامنـات  جميـع  أن  إال 

قدمتهـا  التـي  واللوجسـتية  العسـكرية 

صداهـا  تجـد  مل  إزرع  عمليـات  غرفـة 

لـدى فصائـل "الجيـش الحر"، وقـال أبو 

لبـدء  مبادراتنـا  جميـع  "قوبلـت  الزيـن 

عمـل عسـكري يف إزرع بالرفـض من قبل 

فصائـل الجيـش الحـر يف درعـا، الرتهان 

القـرار العسـكري بالخـارج الـذي ال يريد 

أي معركـة عـى إزرع حتـى اآلن”.

وعـى الرغـم مـن هـذا الرفـض إال أن غرفة 

الثـاين  كانـون  يف  شـنت  إزرع  عمليـات 

املـايض هجوًمـا عـى املدينـة، يف سـعيها 

الشـيخ  مدينـة  عـن  الضغـط  لتخفيـف 

مسـكني التـي تعرضـت لهجـوم حينها من 

قبـل قـوات األسـد قبـل سـيطرتهم عليهـا، 

الهجـوم  "اسـتطعنا  املتحـدث  وأضـاف 

بشـكل منفـرد مـن أكر مـن محـور وقمنا 

والتعامـل مـع  الصوامـع  بتدمـر مرصـد 

غالبيـة الدشـم الدفاعيـة، إال أن اإلمكانيـات 

املتواضعة لنا وعدم مشـاركة بـاق الفصائل 

دفعنـا إليقـاف املعركـة".

خطوط حمراء تمنع التحرير
يفـر البعض أن الركيبـة الدينية املوجودة 

يف إزرع هـي مـن أهم أسـباب هـذا التحييد 

املتعمـد للمدينـة عـن الخارطـة العسـكرية 

رغـم أهميتهـا الكبرة. لكـن أبـو الزين يرد 

عى هـذا الكالم موضًحـا أن سـكان املدينة 

مبجملهـم مؤيـدون للثـورة عـى اختـالف 

معتقداتهـم، معترًا أن "تحييـد املدينة مرّده 

ارتهـان  لقـرار خارجـي بحـت، ولألسـف 

القـرار الداخـي للفصائـل بهـذه الخطوط 

الحمـراء الخارجيـة، التي تهـدف إلطالة أمد 

املعركـة يف الجنـوب ألطول فـرة ممكنة".

واعتـر أبو الزين أن "تحرير إزرع سـيكون 

لـه دور كبـر يف اختصار املعركـة وتحرير 

كامـل املحافظة"، فاملدينـة ال ميكن اعتبارها 

مؤيـدة أو محايـدة، بـل هي "محيـدة قرًا 

عـن الثـورة"، بحسـب تعبـره، مؤكـًدا أن 

إزرع فقـط،  الحمـراء ال تشـمل  الخطـوط 

بـل هـي مرسـومة أمـام كثـر مـن املـدن 

والبلـدات، "بلـدة خبب عـى سـبيل املثال، 

تجـاور مدينـة إزرع وال تقـل أهميـة عنهـا 

بسـبب إرشافها عـى األوتوسـراد الدويل، 

وهـي كذلـك تخضـع لخطوط حمـراء متنع 

الفصائـل مـن االقـراب منها".

"التحرير" يبدأ بالقرار
مـازال السـؤال األكـر حـول مدينـة إزرع، 

لتحريـر  الالزمـة  املتطلبـات  يف  يتلخـص 

املدينـة، والتـي يـرى أبـو الزيـن أن أهمهـا 

"وجـود نية صادقـة لدى الفصائـل بأهمية 

املعركـة وأهميـة تحريـر املدينـة، وتخليص 

حـوران من ثكناتها العسـكرية التـي أذاقت 

أهلها ويـالت القصـف، باإلضافـة لرضورة 

أن يكـون قـرار التحريـر داخليًـا بالكامل ال 

يخضـع ألي ضغوطـات خارجيـة"، وبعـد 

ذلـك لـن تكون السـيطرة عـى املدينـة أمرًا 

صعبًـا، وفـق رؤيتـه، فهـي ورغـم تواجـد 

النظـام فيها بكثافـة، إال أن فصائل املعارضة 

لديهـا القـدرة الكاملة عى املواجهـة، "لدينا 

خـرات عسـكرية كبـرة، والعـرات مـن 

أبنـاء املدينة مـن الضباط املنشـقني، لديهم 

الخرة العسـكرية الكبرة والدرايـة الكاملة 

بجغرافيـا املنطقـة، وهـؤالء قـادرون عـى 

إدارة أي معركـة تحريـر".

حتـى ذلـك الحـني، تتوقـف مهـام غرفـة 

عمليـات إزرع عـى "الربـاط عـى أطراف 

املدينـة ورصـد تحـركات النظـام وعمليات 

زراعته لأللغـام، باإلضافة لرصـد التحركات 

األخـرى  الفصائـل  وإبـالغ  والتعزيـزات 

بهـا، باإلضافـة ملـا منلكـه مـن قـدرة عى 

مشـاغلة النظـام لتخفيـف الضغـط عن أي 

معركـة أخـرى، مـع إرصارنـا الدائـم عـى 

رضورة التجهيـز املتواصـل والضغـط عى 

املدينـة"،  تحريـر  بعمليـة  للبـدء  الجميـع 

بحسـب املتحـدث باسـمها، مجـدًدا تأكيده 

عـى امليثاق الـذي أعلنتـه الغرفـة وتعهدت 

وتنوعهـا  املدينـة  عـى  بالحفـاظ  فيـه 

الدينـي، وجهوزيتهـا الكاملـة للحفاظ عى 

عمليـات  أي  مـن  وحاميتهـا  مؤسسـاتها 

تخريـب أو رسقـة.

بالنظـر إىل إزرع كمدينة خاضعة لسـيطرة 

النظام السـوري، وتتجنب فصائل املعارضة 

التقدم نحوهـا رغم هيمنتها عى مسـاحات 

أن  نسـتنتج  درعـا،  محافظـة  يف  واسـعة 

رسـم خارطة السـيطرة ال تحدده االنتامءات 

الدينيـة أو التأييد والرفض للنظـام والثورة، 

بل هـو يخضع لقـرارات تبـدو إقليمية أكر 

بكثر منهـا داخليـة، وإزرع مثال.

حي باب السباع في حمص
تموز 2016
)عنب بلدي(

أرشيفية- مدينة إزرع في محافظة درعا

قرابة 400 عائلة دخلت الحي

رغم القبضة األمنية..
الحياة تعود إلى باب السباع 

في حمص 

جودي عرش - حمص 

عـاد بعـض سـكان مدينـة حمـص إىل حـي باب 

عنهـا  تحـدث  "كبـرة"  مخاطـر  رغـم  السـباع 

مواطنـون، ورغـم وصف ناشـطون معاملة النظام 

السـوري للسـكان العائدين إىل الحي بأنها "أشـبه 

مبعاملـة السـجناء"، فـإن ذلـك كفيـاًل بالحد من 

عـودة املهّجريـن إىل منازلهـم.

بدأ سـكان الحي األصليون يتوافـدون إىل منازلهم 

منـذ  ملفـت  بشـكل  السـباع  بـاب  منطقـة  يف 

منتصـف العـام املايض، وقـّدرت بعـض العائالت 

التي وصلـت إىل الحـي )رفضت كشـف هوياتها( 

الفئـة العمريـة التي عـادت، بأكـر مـن 40 عاًما.

)م. ر( سـيدة أربعينية اسـتقرت مؤخرًا مع زوجها 

)57 عاًمـا( وأبنائهـا يف بـاب السـباع، وقالت إنها 

عـادت ألن زوجهـا، الـذي يعـاين وضًعـا صحيًـا 

غـر مسـتقر، مل يسـتطع مزاولـة عملـه، مضيفًة 

"عدنـا مبا أننـا مل نعد نسـتطع دفع إيجـار املنزل 

الـذي قطنـا فيـه بعـد نزوحنـا، ورغـم أن عودتنا 

تقع مدينة إزرع إىل الشـامل الرقي من مدينة درعا، وتعتر ثالث أكر مدن درعا.

تُوصـف بأنهـا أول خطـوط الدفـاع للنظـام عـن مدينة دمشـق مـن الجهـة الجنوبيـة، كام أنهـا تتميـز بخليط سـكاين وديني 

يغلـب عليـه الديانة املسـيحية.

http://www.enabbaladi.net/archives/97633
http://www.enabbaladi.net/archives/95176
http://www.enabbaladi.net/archives/97633
http://www.enabbaladi.net/archives/97604
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ل عقبة
ّ

شوارع خاوية وفقدان سندات الملكية شك

"األمل وتغّير الحال"
يحكم حركة سوق عقارات دير الزور 

تقارير المراسلين

سيرين عبد النور - عنب بلدي
 

مـن يـزور أحياء ديـر الزور اليـوم يرى 

أنهـا فقـدت صخبهـا وحيويتهـا، أبواٌب 

مغلقـة مبـا بقي مـن سالسـل حديدية، 

وأقفـال صـدأ معظمها، تحكـم قبضتها 

عـى أبـواب ُحطّـم بعضها جزئيًـا جراء 

داخـل  العابثـني،  وأيـادي  االنفجـارات 

أكـر مـن عـرة أحيـاء يسـيطر عليها 

تنظيـم "الدولـة اإلسـالمية" يف املدينة.

قيمتهـا  مـن  الكثـر  فقـدت  "املنـازل 

إىل  بعضهـا  وتحـول  ومحتوياتهـا، 

رمـاد محـرق”، تقـول السـيدة نجـال 

مـن سـكان ديـر الـزور، والتـي نزحت 

عنهـا قبـل قرابة سـتة أشـهر، موضحًة 

يف حديثهـا إىل عنـب بلـدي أن معظـم 

يشء  اصطحـاب  دون  رحلـوا  األهـايل 

معهـم مـا تـرك املنـازل ومـا تحتويـه 

عرضـًة للتلـف والعبـث.

نكبة اقتصادية في ظل ركود 
األسعار

وتشـر نجـال إىل أنـه مل يبـق سـوى 

مئـات العائـالت التـي يتكثـف وجودها 

ياسـني  الشـيخ  أحيـاء:  ثالثـة  يف 

تتناثـر  بينـام  والحميديـة،  والعـريض 

بعـض العوائـل ضمـن مـا تبقـى مـن 

أحيـاء املدينـة، أمـر سـاهم بانخفـاض 

كبـر ألسـعار العقـارات داخـل املدينة، 

والتـي شـهدت ركـوًدا خالل السـنوات 

املاضيـة. القليلـة 

عـن  النـازح  العـاين،  محمـد  ويـرى 

ديـر الـزور، والـذي يعمـل يف مجـال 

البنـاء واالسـتثامر العقـاري، أن سـوق 

العقـارات توقـف منـذ أكـر مـن أربع 

سـنوات، "بينـام تحولـت األمـوال التي 

كانـت مسـتثمرة فيـه إىل غبـار".

انخفـاض أسـعار املنازل واملحال أسـهم 

بخلـق نكبـة اقتصاديـة أثـرت عى من 

ميلـك عقـارات يف املدينة، والتـي تقدر 

السـورية،  اللـرات  ماليـني  بعـرات 

وفق أهـايل دير الـزور، ويقـول العاين 

لعنـب بلـدي إن أحـد املحال يف شـارع 

الريـد القديـم بيـع قبـل ثالث سـنوات 

يف  سـورية،  لـرة  ألـف   600 مببلـغ 

وقت كانـت التقديرات تشـر فيه إىل أن 

سـعره الحقيقي يصـل إىل ثالثة ماليني 

لـرة، "واليـوم ال يسـاوي قرًشـا لتعذر 

إليه”. الوصـول 

شوارع رئيسية غدت "غنائم" بيد 
التنظيم

يف  اإليجـارات  أسـعار  كانـت  أن  بعـد 

مناطـق رئيسـية داخـل املدينة )شـارعا 

سـتة إال ربـع وسـينام فـؤاد( تـراوح 

بـني 20 إىل 40 ألـف لـرة باعتبارهـا 

تشـكل قلب دير الزور التجـاري ومركز 

"غنيمـة"  اليـوم  أضحـت  حركتهـا، 

لتنظيـم “الدولـة"، الـذي اسـتوىل عى 

معظـم مـا نجـا منهـا، وفـق العاين.

الحويقـة  أبرزهـا  عـدة،  أحيـاء 

بارتفـاع  معروفـة  كانـت  والرشـدية، 

أسـعار عقاراتهـا، غـدت اليـوم أكواًمـا 

مـن الحجـارة املتناثـرة، ورمبـا يحـرّم 

االقـراب منهـا أو يعجـز صاحبهـا عن 

رؤيتهـا.

التدهـور الكبر جاء تبًعـا لتوقف حركة 

السـوق وتعطـل الحيـاة االقتصادية يف 

األحيـاء الخارجـة عـن سـيطرة النظام 

داخـل املدينـة، بحسـب عمـر العلوش، 

أحد سـكان حي الجـورة، والـذي انتقل 

إىل األحيـاء التي يسـيطر عليهـا النظام 

)الجـورة والقصـور( منـذ مطلـع عـام 

.2015

وأفى النشـاط التجاري الذي شـهدته 

تلـك األحياء بني عامـي 2013 و2015، 

العقـارات  أسـعار  يف  ارتفـاع  إىل 

خريـج  العلـوش،  وصفـه  وإيجاراتهـا 

كليـة االقتصـاد، بـ"الخيـايل"، نتيجـة 

ارتفـاع الطلـب وزيـادة أعـداد األهـايل 

القاطنـني فيهـا )قـارب الرقـم حينهـا 

ربـع مليون شـخص(، مـا جعلها تعيش 

حصـار  مـع  توقـف  مؤقتًـا  انتعاًشـا 

التنظيـم ملناطـق سـيطرة النظـام.

مـؤرش  يف  نكسـة  شـًكل  سـبق  مـا 

العلـوش،  وفـق  العقـاري،  النمـو 

حالـة  توقـف  يف  أسـهم  أنـه  واعتـر 

الطفـرة العمرانيـة التـي عاشـتها تلـك 

البدايـة  نقطـة  حـّدد  كـام  املناطـق، 

مـع  هبوطًـا  انحـدر  معاكـس  ملـؤرش 

متأثـرًا  الحصـار،  عمـر  مـن  يـوم  كل 

بزيـادة أعـداد النازحـني منهـا خوفًـا 

يوميًـا. متطرهـا  قذائـف  مـن 

شـوارع تجارية أساسـية داخـل مناطق 

الـوادي وشـارع  مثـل شـارع  النظـام 

القصـور  حـي  قـرب  الفـرات  حـوض 

)يطلـق عليـه األهـايل اسـم عطـرة إال 

ربـع(،  إال  سـتة  بشـارع  تيمًنـا  ربـع 

انخفضـت الحركـة فيهـا بشـكل كبـر 

مـع اسـتحالة وصـول البضائـع إليهـا، 

مـا أفـى إىل انخفاض قيمـة عقاراتها 

العـام  منـذ  الركـود  وضـع  ودخولهـا 

الجـاري. املـايض وحتـى 

محفوفـة باملخاطر لكننا مللنـا رحلة التهجر 

القرية”.

دخول الحي يتطلب موافقة أمنية
موافقـة  السـباع”  “بـاب  دخـول  يتطلـب 

السـيدة  تصفهـا  شـخصية  أمنيـة 

بـ"املعقـدة"، ويضطـر رب العائلـة لتقديم 

طلـب إىل املحافظـة يتحـول بعـد توقيعـه 

يف  أخـرًا  ليسـتقر  األمنيـة،  األفـرع  إىل 

عـن  املسـؤول  العسـكري  األمـن  مكتـب 

املنطقـة. ووفـق )م. ر( يبقـى الطلـب بـني 

4 و6 أيـام، كـام حـدث مـع عائلتهـا التـي 

تسـلمت موافقـة عقـب تلـك املـدة قضـت 

الحـي.  بدخـول  لهـا  بالسـامح 

ويتوىل املكتب الهنـديس التابع لألمم املتحدة 

املتـرضرة يف  املنـازل  إعـادة ترميـم  مهمـة 

حـي باب السـباع، كركيـب النوافـذ واألبواب 

ومتديد خطـوط الكهرباء والـرصف الصحي، 

وقـّدرت السـيدة األربعينيـة أعـداد الواصلني 

الجدد إىل الحي بـ400 عائلة، مشـرًة إىل أن 

الحياة بـدأت تعـود إليه.

وتـرى )م. ر( أن مـا اسـتقطب قاطنـي الحي 

وحثهـم عى العـودة، هو عودة حركة السـر 

بشـكل طبيعـي إليـه وإعـادة بعـض املحال 

التجاريـة فتـح أبوابهـا، وأكدت إعـادة تأهيل 

بعـض املباين يف الحي وعى رأسـها مسـجد 

املريجة.

قوانين صارمة يفرضها النظام
تدقيـق أمنـي يفرضه النظـام السـوري عى 

قاطني الحـي، متمثاًل بالحواجـز األمنية التي 

تعلـن حظـر التجوال يف شـوارعه مسـاء كل 

يـوم، وفـق يوسـف أبـو خالـد، أحد سـكان 

. لحي ا

بلـدي طبيعيـة  لعنـب  أبـو خالـد  ويـرح 

الحيـاة يف بـاب السـباع، مشـرًا "نخضـع 

النظـام  ويفـرض  مشـددة  أمنيـة  لقبضـة 

قوانـني صارمة يتحكـم من خاللهـا مبواعيد 

خروجنـا ودخولنـا مـن وإىل الحـي، إضافة 

إىل حظـر تجوال يبدأ يف السـاعة السادسـة 

مـن مسـاء كل يـوم".

وتحتـاج الزيـارة موافقـة مـن الحاجـز يف 

الضيـف  إذا قـرر  الحـي، يف حـني  مدخـل 

املبيـت عند مضيفـه لظرف طـارئ "فيتطلب 

األمـر الخضـوع لتحقيـق وإهانة واسـتفزاز، 

وطـرد"،  شـتم  إىل  األمـر  يتطـور  ورمبـا 

بحسـب أبـو خالـد، الـذي وصف شـعور من 

يعيـش داخـل الحـي، "تُِحس أنـك تقطن يف 

سـجن كبـر يخضـع للمراقبـة يف كل يشء 

التنفس". حتـى 

التدقيـق  أن  األربعينـي  الرجـل  ويـرى 

مـن  كبـر  عـدد  يعـود السـتقرار  األمنـي 

عوائـل الضبـاط داخـل الحـي، إضافة إىل 

"الضغينـة التـي يكنها النظام إزاء سـكانه 

األصليـني باعتبارهـم حاضنـني لإلرهـاب" 

مـن  عـدًدا  أن  مؤكـًدا  وصفـه،  حـد  عـى 

الضبـاط القادمـني مـن الرقة وديـر الزور 

وحلـب اسـتقروا مـع عوائلهـم يف بعـض 

منـازل الحـي".

الناشـط الحقوقـي، عبـد العزير الـدااليت، 

اعتر عـودة سـكان الحي األصليـني مبثابة 

الـذي  الدميوغـرايف  للمخطـط  "تغيـر 

يسـعى النظـام لتطبيقـه يف حمـص منـذ 

بـدء الحـراك الثـوري"، مشـرًا يف حديثـه 

إىل عنـب بلـدي إىل أن عـودة أهـايل بـاب 

السـباع خصوًصا، وسـكان حمـص القدمية 

عموًمـا، "متثـل رضبـة يف وجـه مخطـط 

التغيـر الدميوغـرايف الذي يسـعى النظام 

لتطبيقـه".

الـدااليت قـال إن النظـام يضـع صعوبـات 

عديـدة يف وجـه قاطنـي الحـي، مـا يـدل 

عـى أنه "مسـتاء مـن عودتهم رغـم تظاهره 

الدائـم بالوطنية واالشـراكية"، الفتًـا إىل أنه 

"يحـاول مرارًا اغتنـام الفرصـة لتمليك الحي 

لطوائـف مـن غـر الّسـنة بشـكل نهـايئ"، 

عـى حـد وصفه.

منطقـة بـاب السـباع، التـي تتضمـن أحيـاء 

عشـرة والنازحني وكرم الزيتـون، ومنطقتي 

املريجـة والعدوية، كانت مرًحـا ألول عملية 

نـزوح يف مدينـة حمـص، عقب مجـزرة كرم 

الزيتـون )آذار 2012(، وراح ضحيتها عرات 

النسـاء واألطفـال، قتلـوا ذبًحـا عـى أيـدي 

مسـلحني مـن الطائفـة العلوية، يقـول عنهم 

ناشـطو املدينة إنهـم باتوا ضمـن مجموعات 

الدفـاع الوطنـي التـي تشـكلت قبـل نحـو 

. مني عا

وبعـد  النظـام  فـإن  الحـي  أهـايل  ووفـق 

سـيطرته عـى بـاب السـباع بالكامل، سـّهل 

رسقـة منازلها مـن قبل امليليشـيات الطائفية، 

أعـدت  أسـواق  يف  املنهـوب  األثـاث  وبيـع 

خصيًصـا لـه، عرفـت فيام بعـد بـ "أسـواق 

السـنة"، بينام يـرى آخرون أن عودة سـكانه 

األصليـني أمـر ال مفر منـه رغـم "املخاطر"، 

تفاديًـا السـتمرار معاناة عاشـوها أثناء رحلة 

نزوحهـم خـالل السـنوات املاضية.

"من الصعب أن تعبر المفردات عن بوح العتبات التي غطاها تراب السنين وهدها الشوق إلى أهلها”، عبارة كتبها أحد أهالي مدينة 
دير الزور، وغصت بأمثالها مواقع التواصل الجتماعي، بينما أصبحت منازل المدينة بين مدمرة وخالية، ما أثر على أسعار العقارات، 

والتي غدا تحّسن حركة بيعها وشرائها “حلًما بعيد المنال”
حي الجبيلة في مدينة دير الزور - 2013 )عنب بلدي(

وفق األهايل، يشـكل فقـدان األوراق واإلثباتات 

القانونيـة للعقـارات عقبـة آنية ومسـتقبلية، 

غيـاب  عـن  فضـاًل  السـوق،  حركـة  متنـع 

جهة رسـمية تصـدق صكـوك البيـع والراء 

والتأجـر يف األحيـاء الخارجـة عن سـيطرة 

النظـام، ولكـن ذلك مل مينع مـن توثيق بعض 

لتصديـق  اسـتنادًا  والـراء،  البيـع  حـاالت 

السـلطة التـي تحكم مناطـق وجـود العقار.

 نازحـون كـر اشـتكوا مـن إحـراق مبـاين 

البلديـة واملحكمـة ومقـر الكاتـب بالعـدل، 

بعـد العبث بالوثائـق هناك، ويـرى بعضهم 

أنـه أثـر وسـيؤثر بشـكل كبر عـى تحديد 

هويـة مالك العقـارات، مـا سـيعرقل بدوره 

التنظيـم  أن  الحاليـة، رغـم  السـوق  حركـة 

خّصـص ديوانًا للعقـارات يبحـت أوضاعها 

والـراء  البيـع  عمليـات  عـى  ويـرف 

ويصـّدق عـى املعامـالت التجاريـة، فضاًل 

عـن وضع يـده عـى مئـات العقـارات بعد 

اتهـام أصحابهـا بـ"الـردة والكفر".

وتحـدث بعـض سـكان املدينـة لعنـب بلدي 

عـن نزاعـات قدميـة طفت عى السـطح حول 

أحقية ملكيـة األرايض والعقـارات، بعد فصل 

محاكـم التنظيـم يف دعـاوى النـزاع حـول 

امللكية، ورد بعض املحـال واألرايض إىل مالك 

سـابقني بعد إصـدار قرارات قطعيـة انتزعتها 

مـن مالكهـا الحايل.

يف الوقـت الـذي كان من املفرض أن تشـكل 

العقـارات أصـواًل ثابتة ملالكيهـا لينتفعوا بها 

سـكًنا أو اسـتثامرًا ال أمـوااًل تركوهـا خلفهم، 

يـرى معظـم األهـايل أن وصـف "ناشـز" 

زوجهـا  عـن طاعـة  التـي خرجـت  )املـرأة 

فهجرهـا دون طـالق(، هـو أفضل مـا ميكن 

إطالقـه عـى وضـع العقـارات يف الوقـت 

الراهـن والتـي غـدت وقًفا غـر قابـل للبيع 

أو الـراء، عـى حد وصفهـم، آملـني بتغر 

الحـال إىل األفضـل مـع قـادم األيام.

فقدان إثباتات الملكية شكل عقبة

http://www.enabbaladi.net/archives/97603
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أحمد الشامي

مـن املبكر الحكم عى النتائج النهائية ملعركة 

"حلب" وعى ما يبدو سـيكون هناك كر وفر 

دون حسم نهايئ.

ما يدفع للحذر يف اسـتقراء املسار املتوقع 

للمعارك هو كون الساحة السورية تخضع 

لتجاذبات شـتى وتدخات حولت البلد إىل ميدان 

تتصارع فيه اإلرادات الخارجية، التي تتبادل 

"الرسائل" فيام بينها عى حساب السوريني.

يف رأيـي معركة “فك حصار حلب" بدأت بقرار 

خارجـي فرض عى الفصائل التوحد للمرة األوىل 

منذ عسكرة الثورة.

مـن يدرك كيف يتم تحريك الفصائل "بالرميوت 

كونرتول" عر غرف "املوك" وشبيهاتها يعرف 

أن الفصائـل نادًرا ما تهب لنجدة بعضها، ناهيك 

عن االهتامم باملدنيني املحارصين، ولنا يف 

"داريا" و"حمص" أمثلة عن غياب الحس 

الوطني واملسـؤولية لدى أغلب أمراء الحرب ممن 

يقودون تشـكيات محلية تكتفي من الغنيمة 

باإلياب.

قرار التحرك باتجاه حلب كان قراًرا مشـرتكًا من 

قبل ممويل الفصائل الذين أدركوا أن سقوط 

املدينة، يعني نهاية اللعبة بالنسـبة لكل من قطر 

والسعودية، وخاصة بالنسبة لرتكيا، الخارس 

األكـر. هي إًذا قضية حياة أو موت، ليس 

بالنسـبة للسوريني الذين يذبّحون كل يوم منذ 

خمسة أعوام، بل بالنسبة ملمويل الفصائل.

هذا أمر مؤسـف ألنه يعني أن قرار نرصة حلب 

مل يكن سـوريًا حرًصا، بل أىت نتيجة توافق بني 

خوف الفصائل من اإلبادة يف حالة انتصار 

النظام يف حلب وقرار الراعي الرتيك بتجاوز 

الفيتو األمرييك جزئًيا، وتقديم بعض الدعم 

للمقاومة السـورية وحضها عى القيام بواجبها 

يف مقارعة النظام.

"أردوغـان" كان يخىش أن يصل مهزوًما 

وخانًعا إىل باط القيرص يف قمة "سـان 

بيرتسـبورغ”، لذلك أراد األتراك تحقيق انتصار 

مـا عى األرض. "بوتني" ال يريد املبالغة يف 

"رششـحة" ضيفه ويرغب يف اجتذاب تركيا 

لصفه، لذلـك تغيب الطريان الرويس عن معركة 

حلب ومل يشـارك بها سوى لرفع العتب، يف 

حني اسـترشس الروس يف االنتقام من إدلب 

ومحيطها ثـأًرا لطياريهم القتى يف املروحية 

التي سقطت قرب رساقب.

سـقوط هذه املروحية يبدو كلغز، ففي حني 

يرص الروس عى أنها أسقطت بصاروخ حراري، 

بذلـت كل الكتائب املتواجدة يف املنطقة جهودها 

للتأكيد أن املروحية سـقطت "لوحدها" إثر عطل 

فنـي! وهو ما يناقض املنطق، فمن مصلحة 

السوريني أن يخاف الطيارون الروس من 

إسقاط مروحياتهم، وكلنا نعلم أن االنعطافة 

الكرى يف حرب أفغانستان بدأت مع ظهور 

صورايخ "ستينغر" يف أيدي املجاهدين، مام 

أدى إىل تحييد املروحيات الهجومية السـوفييتية 

وفرض عى جيش االحتال السوفييتي إرسال 

قوات برية وتحمل خسائر برشية هائلة، 

مام  أجرالسـوفييت عى الفرار من املستنقع 

األفغاين.

املسـتنقع السوري سيكون أكرث دموية بكثري من 

ذاك "األفغاين" بالنسبة للروس.

هناك تناقض ما بني رسـائل التهدئة املتبادلة بني 

"القيرص" و"السلطان" وبني إسقاط املروحية 

الروسـية الذي قد ميهد لتصعيد كبري عى 

الساحة السورية، فمن أين أىت هذا الصاروخ؟

من أرسل هذا الصاروخ الحراري للثوار يريد 

إرسال رسالة واضحة مؤداها أن قواعد اللعبة 

يف سـوريا قابلة للتغري بني ليلة وضحاها، وأن 

تزويد السوريني بوسائط دفاع جوي سوف 

يقلب كل املعادالت ويحول سوريا إىل مقرة 

للغزاة.

الـرتيك ليس له مصلحة، وال رغبة يف إغضاب 

بوتني ومن اعتذر بعد إسـقاط مقاتلة اخرتقت 

أجـواءه وعن قتل طيار واحد، ال يبدو راغًبا يف 

إعادة الكرة مع خمسة طيارين.

هل خرج السعوديون من حالة "املوت الرسيري" 

وأدركوا أنهم سيدفعون مثن التفاهم الرتيك 

الرويس؟

هل أراد األمريكيون تعكري شـهر العسل الرتيك-

الرويس وتوجيه رسالة مؤداها أنهم هم من 

يقررون مسار األحداث يف سوريا؟

هذا ما ستخرنا به األيام املقبلة.

جيش سوريا الجديدرسائل حلبية
بين حلم التحرير وأطماع بريطانيا

مروان فرزات

لــه  عســكرية  عمليــة  أول  ويف 

ــد،  ــوريا الجدي ــش س ــتطاع جي اس

ــيطرة  ــه، الس ــع حلفائ ــاون م بالتع

ــع  ــدودي م ــف الح ــر التن ــى مع ع

األردن، بهجــوم باغــت قــوات داعــش 

ــر،  ــى املع ــيطر ع ــت تس ــي كان الت

ــه  ــش من ــذ الجي ــره اتخ ــد تحري وبع

ــارى  ــر صح ــالق لتحري ــرًا لالنط مق

ــزور. ــر ال ــوب دي جن

ــه  ــا تعرضــت مقرات لكــن رسعــان م

لرضبــات جويــة مــن قبــل الطــران 

مل  أمريــكا  أن  بذريعــة  الــرويس، 

ــذا  ــم ه ــا تدع ــروس أنه ــر ال تخ

عــى  أمريــكا  لتجــر  الفصيــل، 

ــوريا،  ــا يف س ــيق معه ــادة التنس زي

ــنطن إىل  ــر واش ــذي اضط ــر ال األم

تكثيــف طلعاتهــا الجويــة فــوق 

الجديــد  ســوريا  جيــش  مقــرات 

ــادي،  ــران مع ــن أي ط ــا م لحاميته

مــع  تنســيق  أي  بذلــك  رافضــة 

الــروس فيــام يخــص هــذا الجيــش.

ــود  ــني أن وج ــم املتابع ــد معظ يعتق

ــة  ــو لحامي ــة ه ــل يف املنطق الفصي

الحــدود األردنيــة مــن داعــش فقــط، 

لكــن يف الحقيقــة أن هــذا األمــر هــو 

تفصيــل صغــر فيــام يحــاك لجيــش 

ــد وللمنطقــة. ســوريا الجدي

عــودة األطماع اإلنكليزية
واملشــاريع  األطــامع  زحمــة  يف 

الشــامل  أنهكــت  التــي  الدوليــة 

ــة يف  ــد أمريكي ــني قواع ــوري، ب الس

الحســكة، وروســية يف الالذقيــة، 

ــا  ــرب، وتركي ــني الع ــية يف ع وفرنس

ــأت  ــة، ارت ــذرة واملراقب ــارة الح الج

بريطانيــا أن تبقــى بعيــدة عــن 

ــة  ــارت نقط ــتعلة واخت ــة املش املنطق

ــة  ــورية باألردني ــدود الس ــاء الح التق

التنــف،  منطقــة  يف  والعراقيــة، 

بجانــب  لهــا  صغــرة  كقاعــدة 

ــا  ــذا م ــد، وه ــوريا الجدي ــش س جي

نرتــه قنــاة BBC الريطانيــة، يف 9 

آب، يف تقريــٍر أظهــر صــور مدرعات 

وعربــات وجنــود بريطانيــني يف 

التنــف جنــوب رشق ســوريا.

لماذا اختــارت بريطانيا هذه 
المنطقة؟

تعتــر منطقــة التنــف بدايــة منطقــة 

النفــوذ الريطــاين املتفــق عليــه مــع 

ــة ســايكس بيكــو،  فرنســا يف اتفاقي

ــي  ــد م ــوم وبع ــام 1916، الي ع

مئــة عــام، وهــي املــدة الزمنيــة التي 

ــة، عــادت  تنتهــي بهــا هــذه االتفاقي

تلــك الــدول لتفكــر باتفاقيــة جديــدة 

بينهــا القتســام تركــة داعــش، التــي 

تشــبه نوًعــا مــا تركــة الرجــل 

املريــض، وهــي الحالــة التــي تصــف 

ــارتها  ــد خس ــة بع ــلطنة العثامني الس

ــة األوىل. ــرب العاملي يف الح

ــع  ــل توقي ــرضوري قب ــن ال ــن م لك

هــذه االتفاقيــات بــني الــدول، أن 

ــق  ــبًقا املناط ــة مس ــار كل دول تخت

التــي ترتبــط مبصالحهــا، وعــى 

ــا يف  ــدول نفوذه ــوي ال ــه تق أساس

املنطقــة املســتهدفة.

ــن  ــا م ــه بريطاني ــا أرادت ــذا م وه

تفتــح  التــي  التنــف،  منطقــة 

الطريــق أمامهــا ملراكــز نفوذهــا 

والبــرصة  بغــداد  يف  الســابقة 

وكركــوك واألردن وشــبه الجزيــرة 

العربيــة، واألهــم مــن كل ذلــك ديــر 

الــزور التــي احتلتهــا بريطانيــا عــام 

ــي أول  ــراق وه ــا للع 1919، وضمته

منطقــة تســعى بريطانيــا اليــوم 

ــا. ــا عليه ــط نفوذه لبس

جيش ســوريا الجديد والثورة 
الكبرى العربية 

ــخ  ــد للتاري ــارئ جي ــتطيع أي ق يس

ــرى  ــوري أن ي ــأن الس ــع للش ومتاب

العربيــة  الثــورة  بــني  التشــابه 

ــد،  ــوريا الجدي ــش س ــرى وجي الك

ــه  ــذي نرت ــور، ال ــر املص فالتقري

قــوات  وجــود  يظهــر   ،"BBC"

ــل األرايض  ــة داخ ــة بريطاني خاص

ــات  ــاعد املئ ــدرب وتس ــورية، ت الس

ــل يف صحــارى  ــارص الفصي مــن عن

ــز  ــي مترك ــك الت ــبه تل ــة، تش قاحل

ــن إال أن  ــابًقا، ال ميك ــرب س ــا الع به

نتذكــر الضبــاط اإلنكليــز الذيــن 

ــف  ــب الري ــون بجان ــوا يجلس كان

العربيــة  الثــورة  إبــان  حســني 

الكــرى.

ــرويس  ــران ال ــف الط ــام أن قص ك

يشــبه إىل درجــة كبــرة قصــف 

ــب  ــز تدري ــة ملراك ــرات األملاني الطائ

ــني. ــف حس ــوات الري ق

ــامل،  ــة البوك ــص معرك ــام يخ ــا في أم

التــي جــرت منــذ شــهر تقريبًــا، 

ــز  ــكان واإلنكلي ــا األمري ــط له وخط

ونفذهــا جيــش ســوريا الجديــد، 

مكافحــة  قــوات  مــع  باالشــراك 

ــا  ــة أيًض ــة، املدعوم ــاب العراقي اإلره

مــن بريطانيــا وأمريــكا للســيطرة عى 

مدينــة البوكــامل، عــر الســر عرات 

الكيلومــرات يف الصحــارى للوصــول 

تذكرنــا  أن  إال  ميكــن  ال  للمدينــة، 

مبعركــة تحريــر العقبــة، التــي خطط 

لهــا لورانــس العــرب وكانــت بنفــس 

األســلوب، مســتغلة هــذه املــرة شــوق 

ــني للعــودة إىل ديارهــم  هــؤالء املقاتل

ــا  ــزور، لتحريره ــر ال ــم يف دي وأهله

ــي. ــالل الداع ــم االحت ــن ظل م

هنا قد نتســاءل ما أهمية 
البوكمــال في المعركة؟

ــن  ــرة م ــة كب ــة أهمي ــذه املنطق له

الحــدود  عــى  وجودهــا  حيــث 

ــا إن  ــي م ــة، والت ــورية العراقي الس

ــتفتح  ــا س ــا بريطاني ــيطرت عليه س

املجــال أمامهــا للتوســع رشقـًـا وغربًا 

لتعــود وتضــم محافظــة ديــر الــزور 

محاربــة  مســتغلة  العــراق،  إىل 

ــة  ــة القراب ــة وصل ــن جه ــش م داع

ــر  ــائر دي ــم عش ــط معظ ــي ترب الت

ــرى. ــة أخ ــن جه ــراق م ــزور بالع ال

ــعى  ــر فتس ــرف اآلخ ــى الط ــا ع أم

مدينــة  عــى  للســيطرة  أمريــكا 

هنــاك،  حلفائهــا  عــر  املوصــل 

ــوريا  ــل لس ــد املوص ــد تعي ــي ق والت

عــر ربطهــا بدولــة مســتقلة تجمــع 

ــيطرة  ــق س ــة مبناط ــل بالرق املوص

األكــراد، مســتغلة إزالــة الحــدود 

ــاء  ــش لإلبق ــا داع ــت به ــي قام الت

ــة. ــدود الحالي ــى الح ع

ــى  ــارش انته ــالل املب ــن االحت إن زم

ــًدا،  ــا جدي ــوم نشــهد نوًع ــا الي وبدأن

االقتصــادي  االحتــالل  وهــو 

واحتــالل الــروات، عــر قواعــد 

عــى  تتــوزع  أجنبيــة  عســكرية 

طــول الخارطــة الســورية وعرضهــا، 

كل منهــا يدعــم فريًقــا مســيطرًا 

ــم  ــة يقي ــة معيّن ــة جغرافي ــى بقع ع

ــاء  ــه الغط ــا، ويعطي ــة فيه ــه دول ل

والرعيــة، مقابــل هيمنــة اقتصاديــة 

ــو  ــذا ه ــدة وه ــه الولي ــى دولت ع

"التقســيم"، التــي يتحــدث عنــه 

املنطقــة،  يف  الــدويل  املجتمــع 

ولــن تكــون ســوريا والعــراق إال 

ــن  ــد م ــروع املمت ــذا امل ــة ه بداي

أفغانســتان رشقًــا حتــى املغــرب 

العــريب غربًــا.

ال ميكــن أن نشــكك أبــًدا بثوريــة 

ــد،  ــوريا الجدي ــش س ــة جي ووطني

النظــام  عنــارصه  قاتــل  الــذي 

ــر  ــنوات يف دي ــذ 5 س ــوري من الس

أن  عليهــم  يجــب  لكــن  الــزور، 

مــع  بالتعامــل  حذريــن  يكونــوا 

التاريــخ  يقــرأوا  وأن  حلفائهــم، 

جيــًدا ويتعلمــوا مــن أخطــاء العــرب 

ــي  ــرى، الت ــة الك ــورة العربي يف الث

ــم يف  ــر أحالمه ــد كب ــبه إىل ح تش

ــزور،  ــر ال ــم دي ــودة إىل وطنه الع

يك ال يقعــوا يف فــخ ســايكس بيكــو 

جديــدة يف املنطقــة.

مقاتلون من "جيش سوريا الجديد" ينفذون إنزاًل مظلًيا قرب البوكمال في دير الزور
حزيران 2016 - )جيش سوريا الجديد(

تشكل جيش سوريا الجديد في تشرين األول عام 2015، من قبل “جبهة األصالة والتنمية” 
ومجموعة منشقين عن جيش النظام السوري، غالبيتهم من أبناء محافظة دير الزور. استطاع 

هذا الجيش أن يحظى بالدعم األمريكي والبريطاني كونه سيقاتل فقط تنظيم داعش دون أن 
يتطرق في بياناته لذكر النظام السوري.

http://http://www.enabbaladi.net/archives/97609www.enabbaladi.net/archives/95161
http://www.enabbaladi.net/archives/97198
http://www.enabbaladi.net/archives/97198
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عنب بلدي - السنة الخامسة - ملف خاص10
العدد 234  - األحد 14 آب/أغسطس 2016

الـشـــــــــام
في الجزيرة

حب ل تعترضه عقبات 
القومية والسياسة

لـواء سـليامن، شـاب كـردي يعمـل 

يف  محـي  لراديـو  إذاعيًـا  مراسـاًل 

مدينـة عامـودا، اختـار الـزواج بفتاة 

مدينـة  يف  تواجـده  أثنـاء  عربيـة، 

ويعيـش  الفلسـفة،  لدراسـة  دمشـق 

شـام  وطفليـه،  زوجتـه  مـع  اليـوم 

الحـب،  عـى  بناهـا  حيـاة  وجـود، 

ليغلـق البـاب عـى أصـوات الحـرب، 

منزلـه  إىل  الوصـول  مـن  ومينعهـا 

الصغـر.

"أسـميت  بلـدي  لعنـب  لـواء  يقـول 

ابنتـي شـام، تيّمًنـا مبدينـة دمشـق 

التـي عشـقتها، وقضيـت فيهـا عرة 

العربيـة،  بزوجتـي  أعـوام جمعتنـي 

جامعتهـا،  يف  الفلسـفة  ودرسـت 

وعشـت فيهـا تفاصيـل ال تنـى قبل 

عنهـا". الحـرب  تبعـدين  أن 

لـواء  رأس  مسـقط  عامـودا،  مدينـة 

بعـرات  تزخـر  الحـايل،  وموطنـه 

اختـاروا  الذيـن  والشـابات  الشـبان 

الـزواج مـن رشكاء مختلفني عنهم يف 

القوميـة، األمـر الذي جعـل العالقات 

للمجتمـع  املختلفـة  املكونـات  بـني 

املحـي أكـر تداخـاًل وارتباطًـا.

قبـل  عامـودا  سـكان  عـدد  ووصـل 

الثـورة السـورية إىل نحـو 75 ألـف 

نسـمة، وشـكل الكرد غالبية سـكانها 

بنسـبة 95 %، إىل جانـب نسـبة مـن 

العرب واملسـيحيني ال تتجاوز %5، إال 

أّن صغـر مسـاحة املدينـة وطبيعتهـا 

الريفيـة، خلقـت نوًعـا من البسـاطة 

مـن  االجتامعيـة، حـّد  العالقـات  يف 

تأثر اختـالف العـادات والتقاليد بني 

املشـاعر  ومنـح  القوميـة،  مكوناتهـا 

طبيعـة  لصبـغ  املجـال  اإلنسـانية 

العالقـات.

يضيـف لـواء، "أتحـدث مـع طفـي 

باللغتـني العربيـة والكردية، وأسـعى 

بهـام”.  التحـدث  مـن  يتمكنـا  يك 

اإلرصار عـى األمـر يـأيت مـن حـب 

التـي يعترهـا  العربيـة،  للغـة  لـواء 

عـن  فضـاًل  األغنـى"،  "املوسـوعة 

املجـاالت األكـر التـي تفتحهـا أمـام 

طفليـه يف املسـتقبل عى مسـتويات 

أطفـايل  أحـد  أراد  عـّدة، "يف حـال 

مسـتقباًل تعلّم املوسـيقى ووجد عنده 

أمامـه  سـتفتح  الغنـاء،  يف  الرغبـة 

لالندمـاج  الفرصـة  العربيـة  اللغـة 

والتعلـم أكـر يف مجاله، وسـتوفر له 

إمكانيـة املشـاركة يف مسـابقات عى 

أكـر". مسـتوى 

الكبـرة  الفصـل  محـاوالت  ورغـم 

السـوري  النظـام  انتهجهـا  التـي 

عـى مـدى سـتة عقـود، بـني العرب 

والكـرد، إضافـة إىل بعـض العـادات 

أمـام حـاالت  العراقيـل  التـي تضـع 

الـزواج بـني املكونـني، إاّل أن الظاهرة 

يعــود تاريــخ املنطقــة القديــم إىل مــا 

قبــل ثاثــة آالف ســنة، وتوصــل علامء 

اآلثــار مــن خــال التــال األثريــة 

ــي  ــة، وه ــن املدين ــة م ــة القريب الثاث

تــل عامــودا وتــل مــوزان وتــل شــاغر 

ــؤرشات  ــن امل ــف ع ــازار، إىل الكش ب

الحضاريــة عــى وجــود بــرش يف 

ــودا. عام

ــع  ــداول املراج ــميتها فتت ــن تس ــا ع أم

شــواهد  دون  قصًصــا  التاريخيــة 

كافيــة، ومــن أشــهرها األســطورة 

ــن  ــك ماردي ــة مل ــول إّن ابن ــي تق الت

بعــد إنجابهــا لطفلهــا أمــرت بإبعــاده، 

ــى  ــة ع ــذه املهم ــف به ــه املكلّ فعلق

ــن  ــب م ــل قري ــرب ت ــب ق ــوٍد نُص عم

املدينــة حمــل اســم تــل عامــودا فيــام 

بعــد، وعندمــا اكتشــفته قافلــة مــرّت 

مــن ذلــك املــكان، تناقــل القــوم قصــة 

صــارت  حتــى  والطفــل  العامــود 

املنطقــة تُعــرف باســم العمــود، أو 

ــودا. عام

ــل عــدد ســكان عامــودا قبــل  وص

ــف  ــو 75 أل ــورية إىل نح ــورة الس الث

غالبيــة  الكــرد  وشــكل  نســمة، 

%95، إىل جانــب  ســكانها بنســبة 

نســبة مــن العــرب واملســيحيني ال 

تتجــاوز %5، وبعــد الثــورة الســورية 

ونتيجــة الهجــرة التــي طالــت املدينــة 

تراجــع عــدد الســكان إىل 50 ألــف 

ــا. ــمة تقريًب نس

يف  الكرديــة  العشــائر  أبــرز  مــن 

وكيــكان،  األومريــة،  املنطقــة: 

التأثــري  أّن  إال  ومتــيك،  وغــويل، 

تراجــع  األكــراد  بــني  العشــائري 

كبــري. بشــكل 

ــردي يف  ــون الك ــان املك ــل طغي وقل

ــني  ــزاوج ب ــاالت الت ــن ح ــودا، م عام

العــرب والكــرد، وكان خــروج الشــباب 

والشــابات للدراســة يف الجامعــات 

الســورية، ســبًبا لكثــري مــن الزيجــات 

ــة. ــات املدين ــني مكون ب

القــرن  خــال  عامــودا  شــهدت 

املــايض تحــركات ثوريــة، كان أبرزهــا 

انتفاضــة العشــائر الكرديــة، ضــّد 

ــعيد  ــة س ــي، بزعام ــال الفرن االحت

ــى  ــت ع ــي تعرّض ــوري، والت ــا دق آغ

ــن  ــّوي م ــف ج ــة لقص ــا املدين أثره

 ،1936 عــام  الفرنــي  الطــريان 

ــه  ــف في ــذي قص ــوم ال ــرف الي ويُع

ــودا. ــة" عام بـــ "طوش ــة  املدين

ــايل  ــض أه ــام 2004، انتف ــا يف ع أم

مدينة في محافظة الحسكة، تقع في أقصى شمال شرق سوريا 
على الحدود السورية- التركية، تبعد عن الحسكة، مركز المحافظة، 

80 كيلومتًرا إلى الشمال، وُتقّدر مساحتها اإلجمالية بنحو واحد 
كيلومتر مربع، وتتبع لها 160 قرية.

فريق التحقيقات - عنب بلدي 

لعبت العادات والتقاليد املختلفة بني العرب 

والكرد يف الجزيرة السورية دوًرا يف تغليب 

حالة املقارنة، ورفض التغيري، بدافع الخوف 

من االنصهار، والحفاظ عى القومية، األمر 

الذي عمل النظام السوري عى تعزيزه 

بطرق شتى، كبطاقات الهوية والحقوق 

املدنية، والتي حاول من خالها ترك مسافة 

بني القوميتني.

إال أّن مقاومة هذه العادات أخذت طابًعا 

إنسانَيا سلمّيا، عر وسائل عّدة كان أبرزها 

الزواج بني العرب والكرد، وعى الرغم من 

تلقائية األمر، الرتباطه باملشاعر اإلنسانية، 

إال أّن تأثريه تجّى يف تكريس صور وألوان 

زاهية من التعايش يف الجزيرة السورية.

وبتغليب الحالة اإلنسانية، الحاملة للعاطفة، 

عى املخاوف االجتامعية، نرى الشباب يف 

الجزيرة مؤيدين بشكل كبري للزواج بني العرب 

والكورد، حتى يف حال بقي هذا التأييد جزئًيا 

بسبب املعوقات االجتامعية، إال أّن االختاط 

الكبري مع بقية املحافظات السورية، يف 

أعوام ما قبل الثورة السورية، منح شباب 

محافظة الحسكة الرغبة يف اكتشاف 

املكونات األخرى، بشكل أبعد من ذلك املعّر 

عنه داخل مدن أقىص شامل رشق سوريا.

أما قوانني الفصل التي تتغذى من فروق 

التاريخ واللغة والرصاعات السياسية، 

وقفت عاجزة أمام رابط الدين الواحد، 

واالندماج املناطقي والتجاري الذي فرض 

استخدام لغة واحدة للتواصل، بينام تقاوم 

صات الدم، والجرية، محاوالت التفرقة 

السياسية.

البيوت يف الحسكة، وعامودا، والقامشيل، 

والبلدات والقرى الصغرية القريبة، ما تزال 

تصدح باللغتني العربية والكردية، كدليل 

تلقايئ عى الروابط الطبيعية بني املكونني، 

لتحافظ عى فسيفساء ملّونة ترفض دخان 

الحروب، يف شامل رشق سوريا.

يجمع ذكريات شبابه، وأيام الحب، وكتب الفلسفة التي درسها 
في دمشق، في لمعة عينيه، وهو يداعب "شام" بكلمات عربية 

وأخرى كردية، دون أن يفكر في تقديم واحدة عن أخرى، مدفوًعا 
بمخزون من الحب، يتسّرب من غرف منزله في مدينة عامودا، ليسقي 

الشجيرات الصغيرة في باحة المنزل.

عامودا
ناضلت ضد الفرنسيين 
وانتفضت على النظام 

قبل الثورة
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توليفة أعراق وأديان 
تتفّرد بها

الجزيرة السورية 

ــق  ــدن واملناط ــي امل ــودا كباق عام

لتظاهــرات  دعــاًم  الكُرديــة، 

التــي  القامشــيل  أبنــاء مدينــة 

شــهدت فقــدان ســبعة شــباب 

ُكــرد حياتهــم عــى يــد األمــن 

الســوري، وبقيــت املدينــة منــذ 

ذلــك الحــني وحتــى انــدالع الثــورة 

إلجــراءات  خاضعــة  الســورية 

أمنيــة مشــددة.

األوىل  الــرشارة  انطــاق  ومــع 

ــباب  ــع ش ــورية، اندف ــورة الس للث

ــة  ــرات مناهض ــودا يف مظاه عام

للنظــام الســوري، األمــر الــذي أدى 

ــبابها،  ــن ش ــات م ــال املئ إىل اعتق

ومقتــل العــرشات، برصــاص األمــن 

ــة  ــع املدين ــام تخض ــوري، في الس

ــة. ــم اإلدارة الذاتي ــوم لحك الي

ماتـزال ملحوظة يف مجتمـع الجزيرة 

السـورية، األمـر الذي يفرضـه وجود 

املئـات من األشـخاص الذيـن يحملون 

انتامءيـن لعائلتـني عربيـة وكرديـة.

الشـاب  خليـل،  كامـران  ويعتـر، 

الكـردي، أّن الـزواج رابطـة إنسـانية 

غـر متعلقة بأيـة طائفـة أو مذهب أو 

عـرق، ويضيـف "العـامل تجـاوز هذه 

املرحلـة حتـى عـى مسـتوى العـرق، 

ونحـن متعايشـون هنـا عربًـا وكـرًدا 

منذ مئـات السـنني، ينبغـي أال توضع 

هـذه الحواجز مـن بـاب العنرصية".

أمـا ظـروف الثـورة السـورية، التـي 

باعـدت بني لواء ومدينة دمشـق قًرا، 

)عامـودا(،  األم  مدينتـه  إىل  وأعادتـه 

فخلقـت أيًضـا نوًعـا مـن الـردد يف 

حاالت الـزواج بني املكونـات املختلفة، 

التـي  الفصـل  حالـة  عـن  كصـورة 

رافقـت الثـورة نتيجـة االختالفات يف 

املنـزل  داخـل  السـوريني  بـني  اآلراء 

الواحـد.

السياسـية خـالل  الظـروف  ونتيجـة 

تحـرّك  املاضيـة،  الخمسـة  األعـوام 

الخـوف لـدى أقليـات داخـل املجتمع 

السـوري، مـن حالـة التقبّـل العامـة، 

وأخـذت العالقـات االجتامعيـة داخـل 

الجزيرة السـورية التـي تضم مكونات 

قوميـة مختلفـة، شـكاَل أكـر حـذًرا.

ملكتـب  املشـركة  الرئيسـة  وتفـر 

شـؤون األديان يف محافظة الحسـكة، 

عزيـزة الخنافـر، األمـر بـأّن مكونات 

تعـاين  أصبحـت  السـوري  املجتمـع 

من التوجـس، نتيجـة تسـليط الضوء 

عـى الفروقـات وتعميقهـا، مؤكّدًة أن 

األمـر انعكس يف الراجـع الكبر، يف 

حـاالت الـزواج بـني العـرب والكرد.

وجهـة نظـر الخنافـر، ال تنطبـق عى 

حـاالت عّدة داخـل الجزيرة السـورية، 

ومنهـا حالـة لـواء الـذي يفصـل بني 

أزمـات السياسـة وحياته الشـخصية، 

كمراسـل  عملـه  بـني  يفصـل  كـام 

التـي  السـاعات  وبـني  صحفـي، 

يقضيهـا مـع عائلته يف املنـزل، مينح 

أطفالـه خاللهـا سـاعات مـن اللعـب 

وتبـادل األحاديـث بلغتـني مختلفتني، 

متيًحـا الفرصة أمامهام لتـرب أفكار 

يؤمـن مبثاليتهـا، عـن قيمـة العالقات 

اإلنسـانية مقابـل العـرق والقوميـة.

كـام متّكـن لـواء وزوجته مـن تأصيل 

مفهـوم تقبـل اآلخر من خـالل الحرية 

الشـخصية،  اآلراء  عـن  التعبـر  يف 

الثـورة،  خـالل  السياسـية  واملواقـف 

تؤثـر  ال  الشـخصية  "آراؤنـا  ويؤكّـد 

عـى حياتنـا، كل منا سـعى لالحتفاظ 

عـى  فرضـه  محاولـة  دون  مبوقفـه 

وال  بالقناعـة  متعلّـق  األمـر  اآلخـر، 

زوجتـي  قناعـة  أغـر  أن  ميكـن 

صحيـح". والعكـس 

ويسـعى لـواء لتنشـئة طفليـه عـى 

حّرية االختيـار، واألريحيـة يف انتقاء 

الريـك، عى أمـل "أن تلغـى مفاهيم 

الفصل يف املسـتقبل"، حسـب تعبره، 

مؤكّـًدا أنـه سيشـجعهم عـى تجاوز 

الصعوبـات يف حـال اختـاروا الزواج 

مـن أي قوميـة أخرى.

ويسـتوحي لـواء وزوجته املسـتقبل 

شـام،  لطفليهـام  يرسـامنه  الـذي 

وجـود، من سـياق تاريخـي للعالقة 

الجزيـرة  يف  والكـرد  العـرب  بـني 

أمـن  روابـط  ميتلـك  السـورية، 

بحـوادث معـارصة،  تكـر  أن  مـن 

األشـخاص  مـن  اآلالف  ويحملـه 

العربيـة  الثقافتـني  إىل  املنتمـني 

والكرديـة، عـر رابطة الـدم، كصلة 

وتشـكل  الحـب،  عـى  تجمـع  عليـا 

الـوالء. مـادة خـام لصنـع 

وتضـم محافظـة الحسـكة شـامل 

مناطـق  معظـم  سـوريا  رشق 

الجزيرة السـورية، وتبلغ مساحتها 

حـوايل 23 ألـف كيلـو مـرت مربع، 

أمـا عدد سـكانها فـكان نحـو 1.5 

 ،2011 عـام  قبـل  نسـمة  مليـون 

حكوميـة. إحصـاءات  وفـق 

السـورية  الحكومـة  قسـمت 

أربـع  إىل  الحسـكة  محافظـة 

القامشـيل،  الحسـكة،  مناطـق: 

رأس العـني )رسي كانيـه(، املالكية 

)ديريـك(. وتضـم 14 ناحيـة منها: 

الدرباسـية،  الشـدادي،  عامـودا، 

سـبي(،  )تربـه  القحطانيـة 

الجواديـة، اليعربيـة )تـل كوجـر(.

ثاثـة  الجزيـرة  منطقـة  وتضـم 

أعراق رئيسـية، هـي العـرب والكرد 

واآلشـوريون، ويعتر العرب مكونًا 

ويرتكـز  املحافظـة،  يف  رئيسـًيا 

الحسـكة  مدينـة  يف  وجودهـم 

وريفهـا الجنـويب والرشقـي وفـق 

طابـع عشـائري بحـت، إىل جانـب 

الشـاميل  الريـف  يف  أقـل  وجـود 

والغـريب.

الكـرد هـم املكـون الثـاين الرئيي 

يف منطقـة الجزيرة، وينترش اآلالف 

الريـف  وبلـدات  قـرى  يف  منهـم 

والشـاميل،  الرشقـي،  الشـاميل 

الغـريب. والشـاميل 

يف حـني يرتكـز وجود اآلشـوريني 

الشـاميل  الحسـكة  ريـف  يف 

والشـاميل الرشقـي، وال سـيام يف 

واملالكيـة،  القامشـيل  منطقتـي 

وتعتـر بلدة تـل متر مركزًا رئيسـًيا 

السـورية. الجزيـرة  يف  لهـم 

كذلـك تضـم الجزيـرة ثاثـة أديـان 

مختلفـة، هي اإلسـام واملسـيحية 

الهويـة  أن  إال  واإليزيديـة، 

اإلسـامية تطغـى عـى املحافظـة 

بشـكل واضـح، ضمـن القوميتـني 

فيهـا. الرئيسـيتني 

السـورية  الجزيـرة  مسـيحيو 

اآلشـوري،  العـرق  مـن  معظمهـم 

وينقسـمون إىل رسيـان وكلـدان، 

حضـارات  أقـدم  مـن  وينحـدرون 

الـرشق األوسـط، وهـم مـن أوائـل 

وفًقـا  العـامل،  يف  املسـيحيني 

التاريخيـة. للمصـادر 

وهـي  اإليزيديـة،  الديانـة  بينـام 

فارسـية  فلسـفات  مـن  خليـط 

وإسامية ومسـيحية، فتبقى حكرًا 

وتنتـرش  الكرديـة،  القوميـة  عـى 

القرى اإليزيدية يف أقىص الشـامل 

الرشقـي من الجزيـرة، وبلغ عددهم 

قبيل الثورة السـورية نحـو 50 ألف 

. نسمة

سـيطرة  عـن  الجزيـرة  خرجـت 

النظام السـوري بشـكل شبه كامل، 

عـدا عن بعـض النفـوذ يف مدينتي 

الحسـكة والقامشـيل، لتنتقـل إىل 

حكـم "اإلدارة الذاتيـة" املعلنـة من 

قبـل حـزب "االتحـاد الدميقراطي" 

الكـردي، لتكون نـواة إقليم فيدرايل 

محتمل يف سـوريا مسـتقبًا.

عانـت منطقـة الجزيـرة السـورية مـن تهميـش عى جميـع املسـتويات، 

اعتـره بعـض املؤرخـني مقصـوًدا، وال سـيام خـال حقبـة حكـم البعث، 

امتـداًدا مـن العـام 1963، وحتـى مـا قبـل الثورة ضـد النظام عـام 2011، 

مـا جعلهـا بقعة غامضـة لدى كثري مـن السـوريني، رغم تفردهـا بتوليفة 

أعـراق وأديـان شـكّلت منوذًجا مرشًقـا للعيش املشـرتك.

أسميت ابنتي شام، تيّمًنا بمدينة 
دمشق التي عشقتها، وقضيت فيها 

عشرة أعوام جمعتني بزوجتي العربية، 
ودرست الفلسفة في جامعتها، 

وعشت فيها تفاصيل ل تنسى قبل أن 
تبعدني الحرب عنها

لواء سليمان مع زوجته يحتفالن 
بعيد ميالد ابنهما جود

)عنب بلدي(

 تقول األسطورة إن ابنة ملك ماردين بعد إنجابها لطفلها أمرت بإبعاده، فعلقه المكّلف بهذه المهمة على 
عموٍد ُنصب قرب تل قريب من المدينة حمل اسم تل عامودا فيما بعد، وعندما اكتشفته قافلة مّرت من 

ذلك المكان، تناقل القوم قصة العامود والطفل حتى صارت المنطقة ُتعرف باسم العمود، أو عامودا

عامودا
تقع في أقصى شمال شرق سوريا 

المساحة = 1 كم مربع
تتبع لها 160 قرية
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بقـدر مـا حملت الثـورة مـن رغبة يف 

االجتامعيـة  الرواسـب  مـن  التخلـص 

املقيـدة للحريـة يف التفكـر والعمـل 

والـزواج وغرهـا مـن صـور التعبـر 

عن النفـس، إال أنهـا يف الوقت نفسـه 

بأمنـاط  للتمسـك  الكثريـن  دفعـت 

اجتامعيـة كانت عى وشـك االختفاء أو 

التـاليش، كنوع مـن مقاومـة التغير، 

والخـوف مـن االنسـالخ والذوبان يف 

األفق. مجهولـة  تحـركات 

وفيـام يخـص املجتمـع السـوري يف 

النقـالت  وضعـت  الجزيـرة،  منطقـة 

يف  السـكان  الريعـة  السياسـية 

املسـتويات  عـى  كبـرة،  مواجهـات 

األمنيـة والفكريـة واالجتامعيـة، وهـو 

إىل  الشـباب  مـن  الكثـر  دفـع  مـا 

الهجرة مـن محافظة الحسـكة، كخيار 

بديـل عـن التأقلم يف مجتمـع محكوم 

بإدارة سياسـية ناشـئة ومهـدد بخطر 

دائم. شـبه  أمنـي 

وبينام تبـدو الهجرة الصـورة األوضح 

عن الهـروب املجتمعـي، إال أّن تفاصيل 

التعايش بـني املكونـات املختلفة داخل 

املجتمع الكـردي تأثـرت بدرجة كبرة، 

وبـدا ذلـك واضًحـا يف تراجـع نسـب 

الزواج بـني العرب واألكـراد، كمكونني 

مسـلمني يف الجزيرة السـورية.

عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء مجموعـة 

مـن الشـباب والشـابات يف محافظـة 

الحسـكة، حـول إمكانيـة الـزواج بني 

عـر  وتلمسـت  املختلفـة،  املكونـات 

كامرا مراسـلها يف املحافظـة أصوات 

الجيـل الذي وجد نفسـه أمـام رشوط 

طـارئ،  وواقـع  صعبـة،  تاريخيـة 

ومسـتقبل مجهـول التفاصيـل.

مؤيدو الزواج من الذكور واإلناث 
أكثر حذًرا

غالبيــة مــن اســتطلعت عنــب بلــدي 

ــدوا  ــاث أب ــور واإلن ــن الذك ــم م آراءه

ترحيبًــا بــزواج الكــرد والعــرب، إال أّن 

ــد  معوقــات اللغــة والعــادات والتقالي

بــدت مــرر مــن أكـّـد منهــم أن األمــر 

غــر مرحــب بــه.

كافــة  لتجــاوز  ســبيل  "الحــب 

الصعوبــات"، يقــول الشــاب الكردي، 

رشوان حســو، الــذي أكّــد أن العالقــة 

ــني  ــني الزوج ــب ب ــى الح ــة ع املبني

ــن أن  ــني، ميك ــني مختلفت ــن قوميت م

ــا رائــًدا ضمــن  يرســم منوذًجــا مثاليً

مجتمعهــام، ويــؤدي إىل تخفيــف 

ــة. ــار التفرق آث

أمــا الشــابة العربيــة، ســيأل محمــد، 

فلديهــا رأي مختلــف، فرغــم تأكيدهــا 

ــني  ــني املكونّ ــزواج ب ــة ال ــى أهمي ع

كشــكل من أشــكال االندمــاج الثقايف، 

ــد  ــا تؤكّ ــرك، إال أنه ــش املش والتعاي

ــن أن  ــر ميك ــه أّن األم ــت ذات يف الوق

ــق أزمــات عــّدة بــني املتزّوجــني  يخل

ــد. ــدى البعي عــى امل

رغبة في كسر “الصورة النمطية” 
محاطة بالمخاوف

شـابة  وهـي  حسـن،  منـال  متـدح 

كرديـة، ظاهـرة الـزواج بـني العـرب 

والكـرد عـى مسـتوى االبتعـاد عـن 

الصـور النمطيـة، لكنهـا تذهـب إىل 

نقد الفكرة عى املسـتوى الشـخيص، 

نتيجـة "وجـود الحواجـز"، وتواجـه 

"عنـد  آخـر،  بسـؤال  سـؤالنا  منـال 

زواج كـردي وكرديـة مـن منطقتـني 

متعلقـٌة  مشـاكل  تظهـر  مختلفتـني 

كذلـك  واألمـر  البيئـات،  باختـالف 

مدينتـني  مـن  وعربيـة  عـريب  بـني 

مختلفتـني، فكيـف ميكـن أن ينجـح 

زواج بني شـخصني مـن قوميتني؟”.

أفـدار حسـن، شـابة كرديـة، اعترت 

لـدى  الزوجـات  تعـدد  "ظاهـرة  أن 

العـرب”، هـي أكر مـا يخيـف الفتاة 

الكردية عنـد الزواج بالشـاب العريب، 

مـع  املشـكلة  ذات  تواجـه  ال  كونهـا 

الشـاب الكـردي.

البعد اإلنساني أعلى من 
الفوارق الجتماعية

آثار الـزواج عى املجتمـع يف الجزيرة 

العـريب،  الشـاب  يراهـا  السـورية، 

القاطـن يف مدينـة القامشـي معـاذ 

إذ يؤكّـد لعنـب  الحمـد، “إيجابيـًة”، 

بلـدي أّن إيجابيـات هذا الـزواج ميكن 

أن تكـون كثـرة، خاصـة أن املجتمـع 

يف املنطقـة يعيـش أساًسـا بنـاء عى 

. ملكونني ا

الشـاب  مسـور،  البـاري  عبـد  أمـا 

القامشـي،  مدينـة  مـن  الكـردي 

الفرديـن،  بـني  الحـب  أّن  فيعتـر 

غـر مرتبـط بالقوميـة، مضيًفا "يف 

حـال أحببـت فتـاة فيمكـن أن أتخى 

عن أمـور عـّدة مقابـل البقـاء معها، 

يكفـي أن أكـون مقتنًعـا بهـا ألعيش 

كاملـة". معهـا حيـاة 

باز البجاري - صحفي سوري 

يف دراسة للباحث يف املركز 

العريب لألبحاث ودراسة 

السياسات، محمد جامل باروت، 

يرّد أصل العاقة بني الكرد والعرب 

إىل ما قبل وصول الزنكيني 

واأليوبيني إىل منطقة الشام.

ويأيت فيام بعد عى الحقبة االستعامرية الفرنسية لسوريا، 

فيقول باروت "األكراد ظلوا جزًءا من سوريا، ومّثل حيُّ 

األكراد يف دمشق مركز جذب لهجرات كردية واسعة من 

ديار بكر"، وأضاف أن "املناضل الكردي عيل زلفو آغا كان 

يف طليعة من واجه املستعمر ودافع عن سوريا".

وبالعودة إىل أساس االحتكاك الثقايف للقوميتني، نرى 

أن انتشار الدين اإلسامي يف املنطقة، كان له األثر 

البالغ يف التقارب الكردي- العريب، فانتشار القرآن 

كدستور للمسلمني، يف كل أصقاع األرض، عزز االحتكاك 

الثقايف بني العرب وباقي القوميات، ومنهم الكرد، 

وجاءت الثقافة اإلسامية جامعة للموروث الثقايف لكل 

املجتمعات والقوميات املعتنقة لإلسام. 

الخال و”الكريف”، املصطلحان األكرث تداواًل بني أبناء 

منطقة الجزيرة السورية، وخاصة بني املكونني العريب 

والكردي، فطبيعة الجوار الجغرايف، ال بل التداخل 

الجغرايف يف الكثري من املناطق، خلقت نوًعا من 

العاقات االجتامعية، كرابطة بني املجتمعني أو مكوين 

املجتمع، وتأطرت هذه الرابطة يف نوعني من العاقات 

العائلية، وأولها املصاهرة، فكثريًا ما ترى شخًصا عربًيا 

يتقن اللغة الكردية، بالرغم من حظر النظام عى 

املجتمع السوري عامة والكردي خاصة التعلم باللغة 

الكردية، وبالعودة إىل عائلة الشخص ستكتشف أن األم 

كردية، وبالعكس، حني تصادف شخًصا كرديًا يتقن 

اللغة العربية، ستكتشف بعد السؤال أن أمه من عائلة 

عربية، هذا كان شكًا من أشكال التأقلم والتامزج مع 

واقع الجوار بني كتلتني برشيتني مختلفتني يف اللغة 

والعادات والتقاليد.

إضافة إىل ذلك سخرت الرغبة يف التقارب بني املكونات 

القومية يف الجزيرة السورية، حالة أخرى يف سبيل 

التامزج والتعايش املجتمعي بني العرب واألكراد، وهي 

عملية طهور الذكور يف حضن شخص من عائلة أخرى، 

ليصبح الرابط بني العائلتني تحت مسمى "كريف"، وهو 

مصطلح كردي يستخدم يف مثل هذه الحاالت، أضحى 

متداواًل حتى بني العرب الذين استخدموه للتعبري عن 

تقليد بات سائًدا يف املنطقة.

ونتيجة لهذه العاقات تشكلت ثقافة محلية بني أبناء 

املنطقة، ووضعت قوانني عرفية تحكم العاقة بني 

مكونات املجتمع، وبالتحديد لحالة العشائرية وسطوة 

زعامء العشائر سواء العربية أو الكردية، خاصة يف 

بداية القرن املايض وحتى الثامنينيات منه، وكانت أشهر 

الجيزات بني أبناء زعامء العشائر، كدليل عى املصالحة 

بعد رصاع ما ألسباب متعددة، فحالة الثأر والرصاعات 

الدموية الطويلة التي تحكم العاقة بني العشائر بشكل 

عام، كانت دوًما تبحث عن مخرج لها، وكانت أفضل 

الحلول هي زواج فردين من العائلة الحاكمة للعشريتني 

بهدف حقن الدم.

بالطبع مل يرق هذا التقارب للنظام السوري وحاول 

بشتى الوسائل، أن يخلق الرشوخ بني القوميتني، عر 

اتباع نهج عنرصي تجاه األكراد، تحت مسمى االنتامء 

لحزب "البعث العريب االشرتايك"، فأعطى االمتيازات 

لعرب املنطقة عى حساب األكراد، فضًا عن سياسة 

تعريب أسامء القرى الكردية يف املنطقة، فرتى قرى 

اسمها )يافا، فلسطني، حيفا، جلق...(، وهذا ما 

عملت عى ترسيخه أفرع األمن املوجودة يف املنطقة، 

مستفيدًة من نقاط التباين بني الثقافتني، وحاالت 

التعطش القومي.

كام أثر امتناع النظام عن تجنيس آالف األكراد حتى عام 

2011، واعتبارهم أجانب، عى األريحية يف التامزج، 

عر الحّد من إمكانية التزاوج بينهم، وتأصيل حالة 

من التفرقة، تحت مررات طبقية، منحت املّد للعطش 

القومي، الذي أخذ أشكااًل من البعد، مقابل حالة التقارب 

والتامزج.

بالطبع ال ميكن تقديم حالة التعايش بني القوميتني 

كصورة مثالية، خالية من الشوائب، ففي مقابل حالة 

التامزج بني املجتمعني، هناك تباعد وحالة من الخصومة 

بني ثقافتني مختلفتني يف التفاصيل العميقة، إال أنها 

تقف عاجزة أمام مئات السوريني الذين ينتمون حكاًم 

إىل قوميتني ويتحدثون اللغتني ويطمحون مبستقبل 

أفضل ألبنائهم الذين يحملون الجنسية السورية.

شباب وشابات الحسكة
أمام خيار الزواج من مكون آخر..

ماذا قالوا؟ 

يـرى املحامـي خالـد إبراهيـم، مـن مدينة القامشـي، 

أّن حـاالت الـزواج بـني الكـردي والعـريب وغرها من 

األقليـات املوجـودة يف الجزيرة السـورية، هـي حاالت 

قليلـة، وتختلـف مـن منطقـة إىل أخـرى، ومـن حالة 

مجتمعيـة إىل أخـرى.

ويوضـح إبراهيم، لعنب بلـدي، أّن "الـزواج بني العرب 

والكـرد يف املنطقـة ذات الغالبيـة الكردية شـامل رشق 

سـوريا، يشـهد حـاالت أقـل مقارنـة بدمشـق وحلب، 

نتيجـة التقـارب يف العمـل واملهنة كمجتمـع مندمج".

ويضيـف "أما يف املناطـق ذات الطابـع العرقي االثني، 

كالجزيرة السـورية، فتتحكـم العـادات والتقاليد ويحد 

مـن الـزواج بني املكونـات املختلفـة"، ويقـول املحامي 

إّن الحـراك الثـوري يف سـوريا سـاهم براجـع كبـر 

لحـاالت الـزواج، ألسـباب غالبًـا ما تكون سياسـية.

ويـرى إبراهيـم أّن إيجابيات زواج الكـرد والعرب ميكن 

مجـاالت  يف  والتعـاون  املشـرك  بالعيـش  حرصهـا 

مختلفـة، أمـا السـلبيات فهـي تتعلّـق يف الخـوف من 

ذوبـان األقليـة يف األكريـة، ما ميكن أن يشـكل حاجزًا 

كبرًا. مجتمعيًـا 

من جانبها، ترى الرئيس املشرك ملكتب شؤون األديان يف 

محافظة الحسكة، عزيزة الخنافر، أّن ظاهرة الزواج بني 

القوميتني، كانت منترة جًدا قبل عام 2004 الذي شهد 

اندالع "ثورة القامشي"، والتي أدت إىل "رشخ عميق بني 

القوميتني الرئيسيتني يف الجزيرة السورية".

وفيـام أخـذت الحساسـية العربيـة– الكرديـة تتعاىف، 

متيحـًة املجال أمام حـاالت زواج أخرى بـني القوميتني، 

بطبيعـة  انتكاسـة جديـدة  السـورية  الثـورة  شـكلت 

العالقات يف الجزيرة السـورية، حسـبام تـرى الخنافر.

التباعد الـذي يفرضه السـياق التاريخي لألحـداث، إىل 

جانـب النطـاق الجغرايف وطبيعـة العوامـل املؤثرة به، 

دامئًـا مـا يتخـذ مـن صلـة الـدم مهربًا لـه، إذ تشـكل 

عالقـات الـزواج الصـورة األكـر إنسـانية، بوقوفهـا 

كعائـق أمام أكـر محـاوالت التفرقة املرتبطـة بأهداف 

سياسـية يف املجتمعـات ذات القوميـات املختلطة، كام 

تعمـل عـى تخفيـف أثـر العـادات والتقاليـد املعيقـة 

للنزعـات اإلنسـانية، وتبـدو الجزيـرة السـورية مثـااًل 

عـى ذلك من خـالل مئات حـاالت الـزواج الناجحة بني 

العـرب والكـرد، ومن خـالل آالف األفراد الذيـن ال تعّر 

أسـامؤهم عـن حقيقـة الخليـط املجمـوع يف دمائهم.

كيف أثرت الثورة السورية
على الزواج بين العرب والكرد؟

أثرت الثورة السورية على توجهات الشباب السوري في مختلف مجالت الحياة، وغّيرت من أنماط 
التفكير بشكل كبير، واتخذت اتجاهات الشباب بعد الثورة مناٍح متفّرقة تشترك في بعدها عن حالة 

التهميش وتوجهها للتعبير عن ذاتها بطرق عّدة.

خالد إبراهيم
محامي من مدينة 
القامشلي

الخال و"الكريف" 
سمة للتعايش بين 
كرد وعرب الجزيرة

سوق شعبي في محافظة الحسكة - )عنب بلدي(

أعدت عنب بلدي هذا الملف بالتعاون مع إذاعة ARTA FM السورية
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مصطلحات اقتصادية

القطاعـات  أهـم  مـن  الزراعـة  تعـد 

اقتصـادات  تعـزز  التـي  االقتصاديـة 

الـدول وتدفع أرقـام النمـو االقتصادي، 

سـواء بالصـادرات الزراعيـة أو بتوفـري 

املنتجات يف األسـواق لسـد االسـتهاك 

املحـيل. 

وكلـام تنـوع اإلنتـاج الزراعـي وتنوعت 

سـاهم  كلـام  واملحاصيـل،  املنتجـات 

ذلـك يف تعزيـز األمـن الغـذايئ للـدول 

ومواطنيهـا. 

بالدرجـة  زراعًيـا  بلـًدا  سـوريا  تعتـر 

األوىل، ويشـكل العمـل بالزراعة الحرفة 

األوىل ملعظـم السـكان الذيـن ينتجـون 

وصناعيـة  اسـرتاتيجية  محاصيـل 

ويتـم  املناطـق،  وصيفيـة يف مختلـف 

تصديـر جـزء كبـري مـن اإلنتـاج، فيام 

األسـواق  يف  كبـري  قسـم  يسـتخدم 

املحليـة. 

سـوريا  يف  الزراعـي  اإلنتـاج  يشـكل 

اإلجـاميل،  القومـي  الناتـج  مـن   25%

املقـدر بـ 60 مليـار دوالر، وتقدر القوى 

العاملـة يف هـذا املجـال نحـو مليـون 

القـوى  مـن   17% حـوايل  أي  عامـل، 

العاملـة، املقـدرة بخمسـة مايني عامل 

والخـاص.  العـام  القطاعـني  يف 

التـي  الزراعيـة  املنتجـات  أشـهر  ومـن 

تنتجهـا سـوريا، الحبـوب والبقوليـات 

الصفـراء  والـذرة  القمـح  عـى رأسـها 

والشـعري، والخـراوات مثـل البنـدورة 

والبطاطـا والعـدس والفـول، واملنتجات 

الحقليـة مثـل املشـمش والخـوخ، لكن 

هنـاك محاصيـل ذات قيمـة اقتصاديـة 

واسـرتاتيجية عاليـة أولتهـا الحكومات 

متزايـًدا  اهتامًمـا  املتعاقبـة  السـورية 

السـكري  والشـوندر  القطـن  منهـا 

والتبـغ.

ويحتـل القطـاع الزراعي املرتبـة الثانية 

اإليـرادات  حيـث  مـن  النفـط  بعـد 

التصديريـة، كـام متكنـت الزراعـة مـن 

سـد حاجـات السـكان الذيـن تضاعـف 

حّسـن  مـا  أضعـاف،  أربعـة  عددهـم 

القسـم  مـن  الـذايت  االكتفـاء  درجـة 

الرئيسـية  الغذائيـة  املـواد  مـن  األكـر 

وعـزز  الزراعيـة  الصـادرات  وشـجع 

املحاصيـل.  إنتاجيـة 

خـال الحرب، تراجـع إنتاج سـوريا من 

املحاصيـل الزراعية وتعرضـت املحاصيل 

املحافظـات  بعـض  يف  الصناعيـة 

كالقطـن  كامـل  بشـكل  لانقـراض 

والقمـح يف إدلب، والشـوندر السـكري 

حلـب.  يف 

مجموعـة عوامـل أثـرت عـى إنتاجيـة 

هـذا  أداء  وعـى  الزراعيـة  املحاصيـل 

توفـر  أبرزهـا  االسـرتاتيجي،  القطـاع 

الازمـة  واألسـواق  العاملـة،  اليـد 

األمـوال  وتوفـر  املنتجـات،  لترصيـف 

الازمـة السـتجرار اللـوازم الزراعية من 

مبيـدات وبـذار وآالت وغريهـا، وكذلـك 

تعزيـز التصديـر وخفض تكاليـف النقل 

والشـحن. 

ــية  ــل السياس ــار أن العوام ــى اعتب وع

ــاد،  ــى االقتص ــل ع ــكل كام ــر بش تؤث

فقــد تأثــر القطــاع الزراعــي بالتغــريات 

ــاحة  ــهدها الس ــي تش ــية الت السياس

يف  الثــورة  انــدالع  منــذ  الســورية 

ــكرية  ــامل العس ــد أدت األع 2011، وق

إىل  القصــف  وأعــامل  واالقتتــال 

ــوريا  ــة يف س ــة الزراع ــع إنتاجي تراج

كل  الــرر  وطــال   ،80% بنســبة 

املحاصيــل دون اســتثناء، كــام كان 

لعوامــل أخــرى دور ســلبي يف تعميــق 

جــراح الزراعــة، منهــا ارتفــاع أســعار 

ــعر  ــع س ــاج وتراج ــتلزمات اإلنت مس

ــان. ــدام األم ــرصف وانع ال

اإلنتاج الزراعي 

مــراد عبــد اللــه - عنب بلدي

ــم يف  ــم املواس ــن أه ــر م ــاح يعت التف

ــرة  ــجاره املثم ــدد أش ــغ ع ــوريا، وبل س

يف 2010 نحــو 15 مليــون شــجرة، 

ــد  ــى صعي ــس ع ــز الخام ــاًل املرك محت

املســاحة املزروعــة بـــ 49 ألــف هكتار.

ــة  ــوري املرتب ــاح الس ــل التف ــام احت ك

ــريب، و32  ــتوى الع ــى املس ــة ع الثالث

عــى املســتوى العاملــي، والتاســعة 

وفًقــا  آســيا،  دول  مســتوى  عــى 

لدراســة صــادرة عــن املركــز الوطنــي 

للسياســات الزراعيــة يف وزارة الزراعــة 

واإلصــالح الزراعــي، يف 2011.

ــون  ــطى والقلم ــة الوس ــد املنطق وتع

الغــريب ومنطقــة الزبــداين ورنكــوس 

ــي  ــق الت ــم املناط ــن أه ــا، م ومضاي

20 إىل %32 مــن  تنتــج مــا بــني 

ــالد. ــكي للب ــاج ال اإلنت

الزبدانــي.. أرض التفــاح بال تفاح 
املســاحات  بعــض  توجــد  اليــوم، 

التفــاح يف مناطــق  الزراعيــة مــن 

ــام  ــيطرة النظ ــت س ــة، تح ــبه آمن ش

ــف  ــق ري ــة يف مناط ــوري، خاص الس

ــا  ــو(، م ــل الحل ــريب )جب ــص الغ حم

أدى إىل بقــاء اإلنتــاج عــى حالــه، 

ــون  ــهول القلم ــل يف س ــن املحاصي لك

ــني  ــر يف العام ــكل كب ــت بش تراجع

املاضــني.

وراء  الرئيــي  الســبب  ويكمــن 

ــارك  ــدالع املع ــاج إىل ان ــع اإلنت تراج

ــل  ــد، قب ــوات األس ــة وق ــني املعارض ب

اللبنــاين  اللــه"  "حــزب  اســتالم 

ــة  ــة يف منطق ــارك، وخاص ــام املع زم

الزبــداين، التــي تعتــر املنطقــة األوىل 

ــد كان  ــاح. فق ــاج التف ــوريا بإنت يف س

ــف  ــن 100 أل ــر م ــوق أك ــا يف إنتاجه

 51210 بـــ  تقــّدر  مبســاحة  طــن 

يفــوق  أشــجار  وبعــدد  دومنــات، 

1.5 مليــون شــجرة تفــاح، بحســب 

مصلحــة زراعــة الزبــداين.

عــى  بــدأت  "الويــالت"  أن  إال 

محاصيــل التفــاح بعــد وضــع النظــام 

ــع  ــة ومن ــال املدين ــى جب ــز ع حواج

ــم  ــول إىل أراضيه ــن الوص ــايل م األه

ــامر. ــف الث ــجار وقط ــاء باألش لالعتن

ويقــول أهــايل املنطقــة إن قوات األســد 

ومقاتــي "حــزب اللــه" اللبنــاين بدأوا 

بنهــب املحاصيــل ثــم حرقــوا األشــجار 

وقطعوهــا بحجــة عــدم تســلل عنــارص 

ــت  ــام بيع ــا، بين ــن خالله ــة م املعارض

بعضهــا أخشــابًا يف املناطــق املجــاورة 

ــاردة يف الشــتاء. ــة الب الجبلي

كــام أجــرت قــوات "حــزب اللــه" 

ــألرايض،  ــعة ل ــف واس ــات تجري عملي

ــطني  ــكان وناش ــهادات س ــب ش بحس

ــا  ــو م ــدي، وه ــب بل ــة لعن ــن املنطق م

ــكل  ــة بش ــذه الزراع ــف ه أدى إىل توق

ــل. كام

"جــرود القلمــون" ممنوعة عن 
األهالي

ــى  ــوري ع ــام الس ــيطرة النظ ــد س بع

متّكــن   ،2014 يف  يــرود  مدينــة 

بالتعــاون مــع "حــزب اللــه" مــن 

ــدن  ــم م ــى معظ ــيطرته ع ــط س بس

ــز  ــع حواج ــون، ووض ــدات القلم وبل

ــع األهــايل  ــدات ومن عــى أطــراف البل

ــة  ــم، بذريع ــه إىل مزارعه ــن التوّج م

ــا  ــد م ــكرية ض ــات عس ــود عملي وج

أســامها "التنظيــامت اإلرهابيــة".

ــت  ــي عان ــدات الت ــن البل ــوس م رنك

ــم  ــون معظ ــات، ك ــذه املامرس ــن ه م

 25 نحــو  عددهــم  البالــغ  أهلهــا، 

ألــف نســمة، يعتمــدون عــى املواســم 

الصيفيــة كدخــل رئيــي ومصــدر 

ــد يدخرونــه لفصــل الشــتاء،  رزق وحي

ــنويًا  ــح س ــيط يرب ــالح البس ــكان الف ف

ــورية، يف  ــرة س ــف ل ــدار 250 أل مبق

ــن  ــني آخري ــاح فالح ــل أرب ــني تص ح

ــا. ــف تقريبً ــون ونص ــدود ملي إىل ح

 22 نحــو  األرايض  مســاحة  وتبلــغ 

بأصنــاف  وتشــتهر  هكتــار،  ألــف 

ــا  ــرز كونه ــاح والك ــل التف ــه مث الفواك

تتمتــع بطبيعــة جبليــة.

وتواصلــت عنــب بلــدي مــع أحــد 

ــر  ــض ذك ــوس )رف ــني يف رنك الفالح

اســمه ألســباب أمنيــة(، وأفــاد أنــه يف 

ــه  ــن محصول ــي م ــام كان يجن كل ع

مــن  لــرة  ألــف  و400   350 بــني 

ــاح.  ــة التف ــة وخاص ــم املختلف املواس

لكــن مــع بدايــة الثــورة الســورية 

بســبب  املحصــول  قيمــة  تراجعــت 

عنيفــة،  ملعــارك  املنطقــة  تعــرض 

إضافــة إىل توقــف اســتخدام األســمدة 

املنطقــة  يف  الحريــة  واملبيــدات 

ــل  ــعارها، إذ وص ــاع أس ــبب ارتف بس

ــن  ــر م ــامد إىل أك ــن الس ــعر ط س

ــاة يف  ــاك معان ــرة، وهن ــف ل 300 أل

تأمينــه.

قطع األشــجار وردم اآلبار
ــود  ــايل بالصع ــمحت لأله ــز س الحواج

نيســان  يف  الزراعيــة،  األرايض  إىل 

حقــواًل  بــأن  ليتفاجــؤوا  املــايض، 

ــا  ــد عمره ــجاًرا يزي ــم أش ــة تض كامل

ــت  ــت وبيع ــنة، قطع ــني س ــى ثالث ع

ــن  ــعر ط ــل س ــد أن وص ــا، بع حطبً

الحطــب يف الشــتاء املــايض إىل نحــو 

ــرة.  ــف ل 75 أل

عنــارص  رنكــوس  أهــايل  ويتهــم 

البلــدات  مــن  الوطنــي"  "الدفــاع 

ــام  ــع النظ ــني م ــاورة، واملتعاون املج

ــي،  ــط اإلعالم ــاد الناش ــوري، وأف الس

النظــام  أن  الرنكــويس،  أبــو عــالء 

الوطنــي  الدفــاع  لعنــارص  ســمح 

مقابــل  وبيعهــا،  األشــجار  بقطــع 

ــا،  ــا ماديً ــل مبلًغ ــى كل حق ــم ع دفعه

حســب نــوع الشــجر وحجمــه.

وأضــاف الناشــط أن األمــر مل يقتــرص 

ــداه إىل  ــل تع ــجار، ب ــع األش ــى قط ع

املوجــودة  امليــاه  آبــار  جميــع  ردم 

مامرســات  أخطــر  يف  املنطقــة،  يف 

ــاة  ــان الحي ــد رشي ــا تع ــام، ألنه النظ

إىل  إضافــة  الزراعيــة،  لــألرايض 

ــاه  ــب املي ــن أنابي ــا م ــة مقتنياته رسق

بـــ  ذلــك  واصًفــا  و"الغطاســات"، 

جميــع  عــى  القضــاء  "محــاوالت 

ــة يف  ــد الزراع ــاة وتهدي ــكال الحي أش

املنطقــة".

املميــزات النســبية التــي اشــتهرت بهــا 

ــا  ــاح خرته ــاج التف ــة يف إنت املنطق

خــالل الســنوات الخمــس املاضيــة، 

إحصائيــات  أظهرتــه  مــا  وهــو 

العــام  الزبــداين،  زراعــة  مصلحــة 

ــاج يف  ــة اإلنت ــدرت كمي ــايض، إذ ق امل

املنطقــة بـــ 21 ألــف طــن، مراجعــًة 

.80% بنســبة 

الســوري،  النظــام  إعــالن  ورغــم 

ــوم  ــاج يف عم ــايض، أن اإلنت ــام امل الع

ــن،  ــف ط ــل إىل 350 أل ــوريا وص س

طــن،  ألــف   400 بلــغ   2014 ويف 

ــل  ــاج قب ــة اإلنت ــادل كمي ــا يع ــو م وه

الثــورة، إال أن وصــول ســعر كيلــو 

ــدود 250  ــواق إىل ح ــاح يف األس التف

التفــاح  لــرة، والســامح باســتراد 

ــع  ــد تراج ــران يف 2014، يؤكّ ــن إي م

كميــة إنتــاج التفــاح يف عمــوم البــالد، 

ــة  ــق املتخصص ــت املناط ــا تحولّ بعدم

ــا  ــق مرًح ــاف دمش ــه يف أري بزراعت

لعملياتــه العســكرية.

"التفاح القلموني"
ينضم إلى ضحايا الحرب

 مبيع 529 شراء 526



 مبيع 590 شراء 585 دولر أمريكي 



  ليرة تركية  مبيع 179 شراء 177 يورو  

20.000 



 17.143الذهب 21 



الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18   400البنزين  225



األرز )ك(  480السكر )ك( 

تعد المواسم الزراعية، وخاصة التفاح، أهم مصادر الدخل لكثير من العائالت التي تقطن في منطقة القلمون 
)شمال غرب دمشق(، والتي اشتهرت بكمية اإلنتاج والجودة والسمعة في مختلف الدول العربية، لكن هذه 

المواسم أصبحت اليوم أقرب إلى النقراض مقارنًة بالحال قبل عام 2011.

التفاح في الزبداني )انترنت(

http://www.enabbaladi.net/archives/97568
http://www.enabbaladi.net/archives/97568
http://www.enabbaladi.net/archives/97568
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بين غربية وشرقية..

حلب..
شرٌخ مجتمعي برعاية النظام السوري

نور دالتي - عنب بلدي

بعـد سـيطرة قـوات املعارضـة عـى أحياء 

حلـب الرقيـة عـام 2012، اقتـرص عبور 

معـر  عـى  األحيـاء  باقـي  إىل  املدنيـني 

وسـيلة  ظـّل  الـذي  القـرص"،  "بسـتان 

رصـده  تـّم  أّن  إىل  الوحيـدة  االنتقـال 

القناصـة. برصـاص 

معبر بستان القصر.. “الحصار 
والبراميل"

االنتقـال بـني األحيـاء الغربيـة والرقيـة 

طابًعـا  حمـل  القـرص"،  "بسـتان  عـر 

ثوريًـا إضافـة إىل زيـارات األهـل والتبادل 

انتقـال  وسـيلة  كان  فقـد  التجـاري، 

النظـام  سـيطرة  أحيـاء  مـن  املعارضـني 

إىل األحيـاء "املحـررة"، للتظاهـر وعـالج 

الجرحـى واملسـاهمة يف األنشـطة الثورية، 

األمـر الـذي وطّـد العالقـة لفـرة وجيـزة، 

قبـل أن يفرض النظـام رأيه، بفرز السـكان 

بشـكل إجبـاري إىل موالـني يف الغربيـة، 

الرقيـة. يف  ومعارضـني 

ويف حـني رجحـت الكّفـة يف ريـف حلـب 

الجنـويب، لصالح املعارضـة يف صيف عام 

2012، أغلـق طريق اإلمـداد الوحيد ملناطق 

سـيطرة النظـام، وتزامن اإلغـالق مع رصد 

معـر "بسـتان القـرص"، الذي أطلـق عليه 

السـكان حينهـا اسـم "معـر رفـح"، األمر 

النظـام  أحيـاء  يف  املدنيـني  تـرك  الـذي 

العبـور  محـاوالت  وأسـفرت  طعـام،  دون 

إىل املناطـق املحـررة عـن مقتـل العـرات 

القناصة. برصـاص 

االتهامـات للمعارضـة برصد املعـر، والتي 

غّذاهـا إعـالم النظـام، رّوجت لدى السـكان 

املفـروض  "الحصـار  فكـرة  مناطقـه،  يف 

من األخـوة"، وشـغلهم عن مئـات الضحايا 

يف األحيـاء الرقيـة، التي خلّفهـا القصف 

بالراميل.

بينـام يؤكّد الناشـط اإلعالمـي، يف أحياء 

حلـب املحررة، محمـد يارس، لعنـب بلدي 

"خرجنـا بعـرات املظاهـرات لفتح معر 

كـراج الحجز ببسـتان القـرص، الذي كان 

يغلـق لفـرات مؤقتـة وطالبنـا بإدخـال 

املـواد الغذائيـة ألهلنـا باملناطـق املحتلـة 

للمناطـق  بالعبـور  لهـم  السـامح  أو 

املحـررة، الجيـش الحـر اسـتجاب لألمـر 

املدنيـني  يسـتهدف  كان  النظـام  أن  إال 

بالقناصـات". العابريـن 

الغارات الروسية وجرار الغاز
تعرّض الجـزء املحرر من مدينـة حلب خالل 

سـنوات الثورة السـورية إىل قصف مسـتمر 

مـن طـران النظـام، والطائـرات الروسـية، 

جعل مـن أحيائـه األكر دمـارًا يف سـوريا، 

مـا دفـع مئـات اآلالف إىل النـزوح تاركـني 

وراءهـم منازلهم املدمـرة، ورفـاة قتالهم.

أحيـاء سـيطرة النظـام مل تكـن مبنـأى عن 

القصـف، حيـث تسـببت قذائـف الهـاون، 

وجـرار الغـاز املتفجـرة، والصواريخ محلية 

الصنـع، مبقتل العـرات، واتُهمـت فصائل 

بنـي زيـد،  املوجـودة يف حـّي  املعارضـة 

باسـتهداف املدنيـني، ما أدى إىل عـداء لدى 

نسـبة كبـرة مـن سـكان األحيـاء الغربية، 

املعارضة. تجـاه 

هبـة، وهي أّم لطفلني، اضطـرت لرك منزلها 

يف حّي شـارع النيل شـامل غـرب حلب، بعد 

أن دّمـر جزئيًـا، وتؤكّـد لعنب بلـدي أنها مل 

تتمكـن مـن تريـر قصـف الحـي بجـرار 

الغـاز، بعد أن حرمـت من منزلها، وشـهدت 

عـى مقتل ثالثـة مـن جرانها.

وبينـام يؤكـد محمـد يـارس أن املؤيدين من 

سـكان حلـب "يسـاهمون بتقويـة النظـام 

بحـق  جرامئـه  عـن  ويسـكتون  ودعمـه، 

إخوتهـم”، إال أنـه ال يـرر قصفهـم.

أّن  يعتـرون  الذيـن  "املؤيـدون  ويضيـف 

القذائـف التي كانت تتسـاقط عـى املناطق 

هـم  زيـد،  بنـي  حـي  مصدرهـا  املحتلـة 

أنفسـهم كانـوا يشـتمون املتظاهريـن عام 

قمعهـم". للشـبيحة  وبـرروا   ،2011

الجنائز والحتفالت
ويعيـش السـكان يف األحيـاء الغربية حياة 

طبيعيـة نسـبيًا، مقارنـة مع سـكان األحياء 

الرقيـة، رغـم انقطـاع امليـاه والكهربـاء 

يف  الكبـر  واالرتفـاع  طويلـة،  لفـرات 

إال  النظـام،  األسـعار يف مناطـق سـيطرة 

املـادي ألغلبهـم، حافـظ عـى  الرخـاء  أّن 

مسـتوى من املعيشـة، قريب ملـا كانت عليه 

األوضـاع قبـل انـدالع الثـورة السـورية.

ويـرر الكثر مـن سـكان األحيـاء الغربية 

بأنـه ينـدرج يف سـياق "اسـتمرار  األمـر 

يـرك  بينـام  املـوت"،  ورفـض  الحيـاة 

عنـد األهـل يف الجانـب اآلخـر، نوًعـا مـن 

الحساسـية، كون سـكان املناطق الخاضعة 

املناسـبة  األوقـات  يراعـون  "ال  للنظـام 

لالحتفـال حتى لـو تزامنت مـع مجزرة يف 

الطـرف اآلخـر، وشـهدنا حـاالت عـدة من 

هـذا النـوع"، حسـبام يشـر محمـد.

بينـام ابتعـد سـكان األحيـاء الرقيـة، عن 

نتيجـة  نـدر،  فيـام  إال  االحتفـال  مظاهـر 

القصـف املتواصـل والدمـار الكبـر، فضاًل 

عـن عدد القتـى الكبر، واملجـازر املتكررة.

وشـّكلت االحتفـاالت التي شـارك بها أهايل 

عنـارص  مـع  للنظـام،  الخاضعـة  األحيـاء 

الدفـاع الوطنـي، إثر سـيطرة النظـام عى 

حـّي بنـي زيـد، صدمـة لـدى املعارضـني 

نهايـة شـهر متـوز املايض.

رنا، املوظفـة يف أحد البنـوك الخاصة ضمن 

األحيـاء الغربيـة، انتقـدت أيًضـا االحتفاالت 

التـي أطلقهـا بعـض السـكان مـع عنارص 

الدفـاع الوطنـي، معتـرًة األمر اسـتفزازًا لـ 

"الطـرف اآلخـر"، لكنهـا قالت إّن السـيطرة 

عـى حـي بنـي زيـد "أمـر إيجـايب ألنـه 

سـيعيد عـرات العائـالت إىل منازلهـم".

حصار لفك الحصار
شـهدتها  التـي  األخـرة  األحـداث  جّسـدت 

مدينـة حلـب، تعميًقـا للـرخ بـني سـكان 

املناطـق الرقية والغربيـة، إذ عمد النظام إىل 

محـارصة األحيـاء الرقيـة، بالسـيطرة عى 

طريـق الكاسـتيلو، األمر الذي دفـع املعارضة 

إىل إطـالق معركـة حلـب، لفتـح ممـر مـن 

الريـف الجنـويب نحـو األحيـاء الرقية.

وبالسـيطرة عـى حـي الراموسـة، قطعت 

املعارضـة رشيـان اإلمداد الرئيـي للنظام، 

أحيائـه  يف  املدنيـني  يهـدد  الـذي  األمـر 

املـواد  إدخـال  تعـذر  نتيجـة  بالحصـار، 

األساسـية.

محمـد يارس، يـرى أنّـه يف حـال "أدى ذلك 

لحصار حلب املحتلة، سـتتوفر حتـاًم معابر 

مـواد  إلدخـال  أو  منهـا،  املدنيـني  إلخـالء 

غذائيـة، ولـن يشـمت أحـد بحصـار أهله".

يف  وصفحـات  اإلعـالم،  وسـائل  ولعبـت 

"فيـس بـوك" دورًا كبـرًا يف تعميـق الهوة 

بني الحلبيني، متناسـية أّن عـرات النازحني 

مـن األحيـاء الرقيـة، يقطنـون يف مناطق 

سـيطرة النظـام، وبالعكـس انتقل كـرٌ إىل 

مناطـق "الجيـش الحـر" ليكملوا نشـاطهم 

الثوري، وأّن العالقات بني السـكان "تتجاوز 

القرابة والجرة"، حسـبام تؤكّـد رنا، مضيفًة 

"نهايـة الحرب سـتنهي معها حالـة التفكك، 

الـدم الـذي يجمع الحلبيـني، لـن يفرقهم".

يقدم كتـاب “مآيس حلب” الـذي أصدرته 

دار “املتوسـط” مطلع العام 2016 عرًضا 

ملخًصا لقصـة املدينة العريقـة مع الثورة 

السـورية، املنقسـمة بني أحيائها الرقية 

والغربية، تحت سـيطرة النظام السـوري 

املعارضة. والفصائل 

ببحـث  أشـبه  صفحـة(   275( الكتـاب 

املدينـة  تاريـخ  يف  رسيًعـا  يخـوض 

واالقتصـادي،  والسـيايس  االجتامعـي 

ويـروي بدايات دخـول حلـب يف الثورة 

السـورية، ويـدرس املزاج الشـعبي الذي 

أسـهم يف تأخـر انـدالع الحـراك فيهـا، 

عمـل  إىل  تحـول  أن  لبـث  مـا  والـذي 

عسـكري مع بروز ميليشـيات الشـبيحة 

يف  القـوى  ملراكـز  النظـام  واسـتخدام 

املدينـة لقمـع بـوادر االنتفاضـة.

ينقـل الكتـاب أحـداث حلب عى لسـان 

شـهود عاشـوا تحوالتهـا، ويسـتعرض 

مذكـرات لسـوريني دونـوا يومياتهم يف 

مراحل مختلفة عاشـتها املدينة، ومقاالت 

مطولـة لصحفيـني غربيـني رووا واقـع 

املدينـة ونقلـوا صـورًا مـن الحيـاة فيها 

يف ظل الـرصاع واألزمات التي عاشـتها.

أعـده كل مـن  الـذي  الكتـاب،  أن  رغـم 

دوريـش  صـر  السـوري  الصحفيـني 

صـدر  سـمرا،  أيب  محمـد  واللبنـاين 

مطلـع العـام الجـاري، وسـط تغـرات 

متسـارعة عـى خارطـة السـيطرة عى 

مدينـة حلـب، إال أنه اسـتعرض، بشـكل 

موجز، أبـرز الهيئات واملؤسسـات املدنية 

والقضائيـة التـي رسعان ما تشـكلت يف 

القسـم املحـرر، والتي ال يزال قسـم كبر 

منهـا قائم حتـى اآلن، ضمـن فصل حمل 

عنوان “فـوىض اإلدارة املحليـة والقضاء 

مهمـة  دراسـة  قـدم  كـام  الرعـي”. 

للصحفـي السـوري عارف حاج يوسـف 

العسـكرية  التشـكيالت  تـوزع  توضـح 

التـي أفرزهـا العمـل املسـلح يف املدينة، 

معرفًـا بأهـم الفصائل العاملـة فيها، مبا 

يف ذلـك تبعيـات كل فصيـل وتعريًفـا 

انفصال  بقياداتـه وانتامءاتهم، وأسـباب 

بعضهـا انحـالل عدد آخـر منهـا الحًقا.

من الكتاب:
يقـول الصحفي كريسـتوف روير، مراسـل 

الـرق  يف  األملانيـة  شـبيغل  ديـر  مجلـة 

األوسـط، يف مقـال نـره منتصـف العـام 

الرقيـة  حلـب  يف  بقـوا  مـن  إن   ،2015

يـأوون إىل مسـاكن غر بعيدة عـن خطوط 

االشـتباك، الثابتـة منـذ سـنتني، املفارقة هنا 

أن الناس يشـعرون بأمان أكر لدى سـكنهم 

يف مرمـى الدبابـات ونـران القناصة، فهي 

توفـر شـيئًا مـن الحامية مـن إلقـاء براميل 

املروحيـات املتفجـرة، التي تـزن نصف طن، 

فانعـدام دقـة تصويبهـا مينـع سـالح جـو 

النظام السـوري من اسـتخدامها عى مقربة 

مـن قواته… تلك هي سـنة الحيـاة يف حلب.

12 ساعة، هي مّدة الرحلة التي قطعها المئات من سكان مدينة حلب خالل األعوام األربعة الماضية، لالنتقال من حي تحت سيطرة النظام، 
إلى آخر تحت سيطرة المعارضة، بعد أن قسمها النفوذ إلى غربية وشرقية، وكسر معها صالت الدم والجيرة، وقواعد النتماء الواحد.

القصف على حلب المحاصرة )انترنت(

الثورة المغدورة ورسائل المحاصرين

http://www.enabbaladi.net/archives/97631
http://www.enabbaladi.net/archives/97631
الثورة المغدورة ورسائل المحاصرين
الثورة المغدورة ورسائل المحاصرين
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"لم يعد البحر لنا اليوم"

أين يصطاف السوريون؟
حنين النقري - عنب بلدي

التوجـه لالصطياف يف أماكـن أكر بروًدا 

هـو حـّل بـدأ السـوريون بالعـودة إليـه، 

للتغلب عـى ارتفاع درجات الحـرارة، التي 

باتـت "ال تطاق"، بصحبة ارتفاع األسـعار 

هـي  فـام  والكهربـاء،  املـاء  وانقطـاع 

الجهـات التـي مـا زال بإمكان السـوريني 

قصدهـا لالصطيـاف؟ وما هـي تكاليفها؟

الحدائق: الوجهة الشعبية األولى
تتوجـه  للتنقـل،  يحتـاج  ال  أويّل  كحـل 

واملتنزهـات  الحدائـق  إىل  العائـالت 

القريبة، وتقول السـيدة سـمية من سـكان 

مدينـة دمشـق، " كنـا يف السـابق نخـرج 

إىل بسـاتني الغوطتـني ومتنزهاتهـا لكـن 

الخيـارات  مـن  الكثـر  يوجـد  ال  اليـوم 

خـارج دمشـق، كـام أن متنزهـات الربـوة 

وسـواها صـارت أغى من املسـتوى املادي 

الوجهـة  هـي  فالحدائـق  لهـذا  ملعظمنـا، 

املجانيـة الوحيـدة لــ )شـّم الهـوا(".

وكون الحدائـق الوجهة املجانيـة الوحيدة، 

يرجمـه الواقع باكتظاظها بالناس بشـكل 

كبـر، بـدًءا مـن سـاعات العـرص وحتـى 

أوقـات متأخـرة ليـاًل، تقول سـمية "يجب 

أن تذهبـي باكـرًا لحجز مـكان للعائلة، وال 

أقصـد هنـا الجلوس عـى الكـرايس وإمنا 

لتجـدي مكانًـا عـى بقعة خـرضاء، ذهبت 

لحديقة النربني األسـبوع الفائت السـاعة 

العـارشة ليـاًل فلـم أجـد موضًعـا أجلـس 

. " فيه

ل حدائق في حمص
إن كان للحدائـق دور يف دمشـق فإن ذلك 

عائـد لكـرة عددهـا، وهو أمر غر مشـابه 

لحـال املحافظـات األخـرى مثـل حمـص، 

رشكـة  يف  موظفـة  وهـي  ريـم،  تقـول 

خاصـة، "عندمـا نذهـب لدمشـق نتفاجـأ 

بالفـارق بينهـا وبـني حمص، املسـاحات 

الخـرضاء لدينـا تـكاد تختفي مـن املدينة، 

القليلـة أساًسـا  الحدائـق  الحـرب دّمـرت 

هنـا، والسـهر يف الحدائق أمـر ال نعرفه".

أمـا يف حامة فيتعـذر عى معظـم األهايل 

قصـد الحدائـق لكونهـا مـالًذا للشـبيحة 

ورجال األمـن، يقول األسـتاذ وليد، املدرّس 

يف حـامة، "نسـينا التوجـه للحدائق لكرة 

املشـاهد الالأخالقيـة فيهـا، وخوفًـا عـى 

أخواتنـا مـن التحـرش وعـى أنفسـنا من 

يف  الخانـق  للحـر  فباإلضافـة  االعتقـال. 

حـامة والرطوبـة العاليـة نحبـس أنفسـنا 

يف املنـزل خوفًـا مـن الشـبيحة أيًضا".

المسابح: الوجهة الثانية
تشـكل املسـابح مقصـًدا جيـًدا للتخفيـف 

مـن الحـرارة ملـن ال يرغـب الخـروج مـن 

مدينته، لكـن هل ميكن للجميـع ارتيادها؟ 

الجـواب هـو "بالتأكيـد ال"، حسـب والء، 

املهندسـة مـن دمشـق، وتقـول "أسـعار 

دخـول املسـابح مرتفعـة جـًدا، أصحـاب 

املاسـة  النـاس  يعلمـون حاجـة  املسـابح 

لهـا يف ظـل الحـر وصعوبة الخـروج من 

ويعلمـون  الكهربـاء،  وانقطـاع  دمشـق 

كيـف يسـتغلون هـذه الحاجـة متاًمـا".

غـر  األسـعار  غـالء  أن  إىل  والء  وتشـر 

مصحـوب عـى الـدوام بنظافـة املسـبح 

وجـودة مرافقـه "أرخص دخوليـة أعرفها 

للمسـابح بـ 1200 لرة سـورية للشخص 

الواحـد، وهنـا نتحدث عن مسـتوى نظافة 

متـدين وميـاه عكـرة كـام هو الحـال يف 

مسـبح بـردى فدخوليته 1500 لـرة لكن 

معقمـة، وشـهد  أو  مفلـرة  مياهـه غـر 

عـدٌد مـن مرتاديـه اإلصابـة بالتهابات يف 

والجلد". العيـون 

تختلف أسـعار املسـابح بشـكل كبر لكن 

مبعظمهـا خـارج إمكانيات النـاس املادية، 

تقـول والء "عليـك دفـع ثالثـة آالف لـرة 

لدخول مسـبح الشـراتون، وبالنسـبة يل 

آالف   5 بقيمـة  شـهريًا  اشـراكًا  دفعـت 

لـرة للسـباحة سـاعتني ولثالثـة أيام يف 

األسـبوع، وهـو سـعر منخفـض مقارنـة 

باألسـعار األخـرى، لكنـه رغم ذلـك خارج 

إمكانيـات الكثريـن".

التوجه للبحر: للخاصة
تنشـيط  السـياحة  وزارة  محـاوالت  رغـم 

حركـة املصطافـني للسـاحل، واملهرجانات 

التـي تعلـن عنها مـن حـني آلخـر إال أنها 

ال تسـتقطب إال فئـة قليلـة جـًدا، حسـب 

األسـتاذ وليـد من حـامة، "كنا قبـل الثورة 

نشـعر بوحدة حال مع كل مناطق سـوريا 

ونالقـي ترحيبًا حيـث حللنـا، لكننا نخاف 

النظـام،  تأييـد  ملناطـق  الذهـاب  اليـوم 

خاصـة مـع هوياتنـا التـي تـي بجذور 

معارضتنـا وكرهنـا لـه، مل يعد البحـر لنا 

ليوم". ا

تـرى  ال  فهـي  وليـد،  رأي  ريـم  تؤكّـد 

حجابهـا  مـع  السـاحل  يف  لهـا  وجـوًدا 

السـابق  يف  "كنـا  وتضيـف  والتزامهـا، 

فيـه  ونسـبح  بحجاباتنـا  للبحـر  ننـزل 

كالجميـع، الشـواطئ اليوم حسـبام نقلت 

يل صديقـايت وأقربـايئ عبارة عـن تفلت 

أخالقـي وعـرّي، لـن أمتكـن مـن ارتيادها 

بحجـايب ألنني سـأبدو غريبة جـًدا، البحر 

يف سـوريا لفئـة خاصـة فقـط".

شاليه شعبي بـ 15 ألف ليرة
ليسـت الغربـة يف السـاحل غربـة انتـامء 

فحسـب، وإمنـا غربـة ماديـة أيًضـا، هذا 

مـا وضحته لنا السـيدة سـمية من دمشـق 

األوىل،  بالدرجـة  األسـعار  يف  "املشـكلة 

اسـتفرنا عن أسـعار الشـاليهات فوجدنا 

مـن  املصنـف  وغـر  منهـا،  الشـعبي  أن 

وزارة السـياحة، يبـدأ مـن 15 ألـف لليلـة 

الواحـدة".

ورمبـا تصل األسـعار لــ 40 ألًفا لشـاليه 

مـع  وتتضاعـف  واحـدة،  نـوم  بغرفـة 

تحسـن وضع الشـاليه ووجود مولدة فيه، 

بحسـب ريم، وتوضـح أن "وجـود مولدة 

أمـر رضوري مـع التقنـني الكهربايئ يف 

أمـام رطوبـة  يحتمـل  ال  الـذي  الالذقيـة 

يف  االصطيـاف  أن  الخالصـة  البحـر… 

اليـوم،  الخاصـة  لخاصـة  هـو  السـاحل 

فمـن هـي العائلـة السـورية التـي تتمكن 

لـرة  ألـف   150 مبلـغ  تخصيـص  مـن 

سـورية لثالثة أيـام غر متضمنـة الطعام 

والتنقـالت؟".

غالء وخطورة.. "فلنبق حيث نحن"
تـزّوج نبيـل ونـور منـذ شـهر يف حامة، 

الزفـاف  حفـل  تكاليـف  توفـر  وقـررا 

ومسـتلزماته للخروج ملدة أسـبوع إىل أحد 

املصايـف، لكـن الطـرق جميعهـا أبقتهـم 

نبيـل "اخـرت  يف حـامة أخـرًا، يقـول 

منطقة مشـتى الحلـو لجاملهـا وبرودتها، 

وتواصلـت مـع أحـد الفنـادق التـي كنـا 

فوجئـت  لكننـي  سـنوات  منـذ  نرتادهـا 

سـورية  لـرة  ألـف   25 الليلـة  بأجـرة 

متضمنـة وجبـة اإلفطـار فحسـب، وهـو 

مـا يعنـي أين سـأدفع قرابـة 40 ألف لرة 

سـورية يوميًـا مـا بـني مبيت وطعـام".

قضـاء  نيتـه  عـن  نبيـل  الغـالء  يـن  مل 

لكـن  عروسـه،  مـع  العسـل"  "أسـبوع 

خطـورة الطريـق هـي مـا منعتـه "امتنع 

معظـم مـن أعرفهـم مـن السـائقني عـن 

خطـورة  بسـبب  للمشـتى  اصطحـايب 

الطريـق، بـني كل محطـة وتاليتهـا يوجد 

مجموعة من الشـباب املسـلحني يسـلطون 

جيـش  يف  أقربائهـم  مبقتـل  انتقامهـم 

النظام عـى سـيارات املارة، هنـاك حاالت 

خطـف كثـرة عـى هـذا الطريـق وهو ما 

جعلنـي أتراجـع عـن قـراري يف النهايـة، 

وقضينـا شـهر عسـلنا يف حـامة خالفًـا 

لـكل خططنـا السـابقة".

ماذا عن المزارع الخاصة؟
بعد سـت سـنوات مـن التزام املنـزل وعدم 

الخـروج مـن حمـص، قـررت السـيدة أم 

عـامر أن تبحـث عـن حـل آمـن يرفههـا 

أن  وزوجـي  "قـررت  تقـول  وعائلتهـا، 

ضمـن  اصطيـاف  إمكانيـة  عـن  نبحـث 

عـى  خوفًـا  نفسـها  حمـص  محافظـة 

األوالد مـن خطـورة الطريـق، وكان القرار 

األمثـل باسـتئجار مزرعـة خاصـة مزودة 

مبسـبح".

بعـد البحـث وجـدت العائلـة مقصدها يف 

مزرعـة ال تبعـد عـن مركـز حمـص سـوى 

نصـف سـاعة "رغـم غـالء سـعرها وافقنا، 

طلـب منـا صاحبهـا 30 ألـف لرة سـورية 

لليـوم، فقررنـا أن تكـون نزهتنا عبـارة عن 

يـوم واحـد، ومع تكاليف اسـتئجار سـيارة 

والغـذاء كلفنـا املشـوار 50 ألًفـا، لكننا غر 

نادمني واملهـم أنني رأيت ابتسـامة ابنايئ".

تسـتأنف أم عـامر أن اللجوء لهـذه الحلول 

مل يعـد رفاهيـة رغـم غالئهـا، "بـل صار 

حاجة ملّحـة لنتمكن مـن التقاط أنفاسـنا 

واالسـتمرار بحياتنـا وظروفهـا الصعبة".

في السنوات األولى من 
ثورة آذار توقفت حياة 

السوريين بشكل شبه 
كلّي، تأثًرا بممارسات 
النظام األمنية، وترقًبا 
وانتظاًرا لنصر لن يتأخر 
وفًقا للنماذج العربية 

السابقة. لكن الحال لم 
يستمر كذلك، فمع كل 

رقم يضاف إلى عداد 
سنوات الثورة، وكل نور 

يغيب بصيصه في نهاية 
النفق، تزداد محاولت 

السوريين للتأقلم مع 
الظروف التي يعيشونها، 
والتوجه لحلول تمنحهم 

مساحة عيش أقل 
بؤًسا باإلمكانيات 

المتوفرة، ولسان الحال 
يقول "إلى متى نعّطل 

حياتنا ونرهنها بانتظار 
المجهول؟"

أطفال سوريون على أحد شواطئ الالذقية
)AFP( - 2014 أيار
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د. كريم مأمون 

القـدم املسـطحة تعنـي غيـاب القـوس 

مـن الناحيـة الجانبيـة الداخليـة للقـدم؛ 

بحيـث يكـون باطن القـدم مسـطًحا أو 

مفلطًحـا، وتوجـد هـذه الحالـة طبيعيًـا 

يف قـدم األطفـال حيـث قـوس القدم مل 

يتكـون بعـد، ومـع تطـور منـو الطفـل 

يحـدث منـو يف عضـالت وأوتـار القدم 

التـي تشـد باطن القـدم ليبدأ تكـون هذا 

التقـوس بعمـر 2 – 3 سـنوات، وينتهي 

بعمـر 10 سـنوات، وتظهـر حالـة القدم 

املسـطحة واضحـة لألهـل عنـد وقـوف 

يصبـح  يقـف  عندمـا  بحيـث  الطفـل، 

لـألرض. القـدم مالمس  سـطح 

مـن   60٪ أن  إىل  اإلحصـاءات  وتشـر 

األطفـال بعمـر 6-7 سـنوات يعانون من 

مظاهـر مـرض القـدم املسـطحة، وبعد 

البلوغ حـوايل %15 من النـاس يعانون 

بالفعـل مـن القدم املسـطحة.

كذلك أثبتت الدراسـات أن ارتـداء األحذية 

خـالل مرحلـة الطفولـة مـن املمكـن أن 

تعيـق تطـور القـوس الطـويل بالقـدم، 

األحذيـة  يرتـدون  الذيـن  واألطفـال 

تعرًضـا  األكـر  هـم  املغلقـة  الضيقـة 

للقـدم املسـطحة، والصنـادل أقـل رضًرا 

بينـام  املغلقـة،  األحذيـة  مـع  باملقارنـة 

األطفـال الذين ميشـون ويلعبـون حفاة 

هـم األقـل إصابـة

ما هي أنواع القدم المسطحة؟
القدم املسطحة املرنة:

سـببها زيـادة ارتخـاء األربطـة، وفيهـا 

يكـون قوس القـدم واضًحـا عندما يرفع 

الطفـل أصابـع قدميه إىل األعـى وليس 

عندمـا يكـون واقًفـا، لكـن هـذا ال يؤثر 

عـى املـي نهائيًـا، وهـي ليسـت حالة 

مرضيـة، وهـي أكـر مـا تشـاهد عنـد 

األطفـال عنـد بـدء املـي بسـبب وزن 

الزائد. الطفـل 

القدم املسطحة الصلبة:

نتيجـة  أو  السـبب،  مجهولـة  خلقيـة؛ 

مـن  املفصـل  أسـفل  العظمـة  انـزالق 

مكانها بشـكل عمـودي، أو التحام خلقي 

بـني عظـام القـدم.

القدم املسطحة العصبية- العضلية:

وهـي تنجم من عـدم تـوازن عضي بني 

واملتوتـر وبـني  املشـدود  اخيلـس  وتـر 

عضـالت القـدم، وأكـر مـا يحـدث ذلك 

عنـد األطفـال املصابني بالشـلل الدماغي 

والشـوك املشـقوق )فتحـه يف الظهر(.

قـدم  معهـا  تظهـر  أخـرى  أمـراض 

: مسـطحة

بجانـب  صغـر  إضـايف  عظـم  وجـود 

القـدم  أو  القـدم،  يف  الزورقـي  العظـم 

املتجانفـة(.  ( املنحرفـة 

ما هي األعراض الناتجة؟
عنـد الصغـار عـادة ال يشـكو الطفل من 

سـقوط  كـرة  نالحـظ  وقـد  يشء،  أي 

الطفـل عنـد الركـض، أو تكـون مشـيته 

قلـق  هـي  واملشـكلة  طبيعيـة،  غـر 

الوالديـن، حيـث تبـدأ االستفسـارات من 

إمكانيـة  القـدم وعـن  األهـل عـن منـو 

حـدوث إعاقـة يف املسـتقبل مـن جـراء 

. لك ذ

عـى  تكـون  األعـراض  أول  الكبـار  يف 

شـكل تلف يف الطـرف الداخـي لقاعدة 

األحذيـة حيث يظهر برعـة كبرة، ويف 

الحـاالت الشـديدة يظهـر أمل يف قـوس 

القـدم الداخـي، إضافة إىل ظهـور األمل 

يف بطـن السـاق، الركبـة، والفخـذ وقـد 

ورم  يوجـد  وقـد  أيًضـا،  للظهـر  ميتـد 

ملتهـب يف مفصل إبهـام القـدم الكبر، 

وتصلـب جـزء مـن الجلـد يف أخمـص 

القدم أو ظهور مسـامر اللحـم، وظهور 

األمل يف عضـالت بطـن السـاق أو إجهاد 

. عضي

متى يجب استشارة الطبيب؟
5 سـنوات ال  الــ  االطفـال تحـت سـن 

الطبيـب. عـى  بعرضهـم  ننصـح 

 عنـد األكر سـنا يجب استشـارة الطبيب 

التالية: الحاالت  يف 

تكـن  ومل  حديثـا  الحالـة  ظهـرت  إذا 

قبـل. مـن  موجـودة 

إذا حـدث أمل يف القدم أو يف السـاق عند 

الجري أو الوقـوف طوياًل.

مامرسـة  ورفضـه  الطفـل  حركـة  قلـة 

األلعـاب الرياضيـة مثـل بقيـة األطفال.

مـن  أكـر  األقـدام  إحـدى  يف  تبسـط 

األخـرى.

زيادة اهراء حذاء الطفل برعة.

عندمـا ال تتحسـن األعـراض حتـى مـع 

للقـدم  مدعمـة  طبيـة  أحذيـة  ارتـداء 

. ملسـطحة ا

هل تحتاج لحذاء طبي؟
ال؛ فأغلـب الحـاالت تتحسـن لوحدها مع 

تقـدم الطفـل بالعمـر، وال داعـي لهـذه 

10 سـنوات، وقـد  قبـل عمـر  األحذيـة 

يصفهـا الطبيـب بعـد ذلـك يف حـاالت 

الحـذاء  اختيـار  ويجـب  األمل،  وجـود 

الـذي يرتاح فيـه الطفـل، وعـادة يكون 

هـذا الحـذاء جلدي طـري قابـل لالنثناء 

مـن أسـفل. واألطفـال يف املراحل األوىل 

من سـنوات الدراسـة يفضلون استخدام 

بـوط ريـايض خفيـف أو ما شـابه ذلك، 

وجميـع أبـواط الرياضة جيـدة لألطفال 

واملهـم أن تكـون طريـة وقابلـة لالنثناء 

من أسفل.

ما هي طرق العالج؟
مـع  الرياضيـة  بالتامريـن  ينصـح 

اختصـايص العـالج الفيزيـايئ، وذلـك 

بهـدف إطالـة وتقويـة عضالت السـاق، 

إضافـة إىل اسـتخدام أجهـزة كهربائية 

لتقويـه عضـالت باطـن القـدم. كذلـك 

القدمـني،  حـايف  باملـي  ينصـح 

أرض  مثـل  أرض  عـى  خصوًصـا 

العضـالت  تكتسـب  بحيـث  الشـاطئ، 

جيـًدا. تدريبًـا 

وال حاجـة لتقييـد حركة ونشـاط الطفل 

حـال  ويف  املسـطحة،  بالقـدم  املصـاب 

الطفـل  إعطـاء  يكفـي  األمل  حـدوث 

ومامرسـة  الراحـة،  والتـزام  املسـكنات 

الرياضـة لـن تـيء لحالـة الطفـل وال 

املسـطحة. القـدم 

وقـد يتضمن العـالج اسـتخدام مقّومات 

مثـل داعامت للقـوس، ويتم اسـتخدامها 

بعـدم  الشـعور  تقلـل  حتـى  تدريجيًـا 

لراحة.  ا

وال يتـم اللجـوء للجراحـة إال يف الحالـة 

املسـطحة  القـدم  فيهـا  تكـون  التـي 

أو  القـدم،  التحـام عظـام  ناجمـة عـن 

وجـود عظم إضـايف زورقـي، أو مرض 

عضـي. عصبـي- 

القدم المسطحة

ما أسباب القدم المسطحة عند األطفال؟
أسـباب وظيفيـة؛ وتشـكل %97 مـن الحـاالت، وغالًبـا ما 

توجـد قصـة عائليـة، وهي عبـارة عن أسـباب ناتجـة عن:

وجـود أنسـجة دهنيـة يف أسـفل القـدم عنـد األطفال يف 

أول 3 سـنوات.

وجود ارتخاء بسيط يف األربطة بني مفاصل القدم.

أسباب مرضية؛ وتشمل:

عيب خلقي يف اتجاه وشكل العظام املكونة للقدم.

ارتخاء شديد يف األربطة الواصلة بني عظام ومفاصل القدم.

شد مزمن يف رباط أخيلس املتصل مبؤخرة الكعب.

شـلل يف عضـات القـدم ناتج عن الشـلل الدماغـي أو عدم 

منـو النخاع الشـويك يف العمـود الفقري.

التحام خلقي بني عظام القدم.

تهيـج مفاصـل القدم نتيجـة ألورام أو أمـراض روماتيزمية 

أو التهابـات مفصليـة أو عظمية.

تربية وأسرة

قلق ل داعي له

ينتمـي  حيـوي  مضـاد  هـو  جينتامايسـني 

ملجموعـة األمينوجليكوزيـدات، يقـوم مبنـع 

تكـون الروتينات الالزمـة للجراثيم لتحافظ 

عـى حياتها، مـام يـؤدي لتكـون بروتينات 

غـر طبيعيـة تتسـبب يف القضـاء عليهـا، 

فهـو ال يقتـل الجراثيم بشـكل مبـارش وإمنا 

يجعلهـا غـر قـادرة عـى التكاثـر والنمو، 

مـام يـؤدي إىل موتهـا يف النهايـة. 

واسـع  نشـاط  للجينتامايسـني  أن  ومـع 

ضـد أنـواع مختلفـة مـن الجراثيـم، إال أنـه 

يسـتخدم باملقام األول لعـالج اإلنتانات التي 

تسـببها الجراثيـم العنقودية، فهو يسـتخدم 

يف إصابـات العـني مثـل التهـاب امللتحمـة، 

التهـاب القرْنِيّـة واالجـزاء املحيطـة املصابة، 

ميكـن اسـتخدامه وقائيـا بعـد الجراحة.

معلومات صيدلنية
شـكل  عـى  للعـني  جينتاميسـني  يتوفـر 

مرهـم %0.3 أو %0.1، وعـى شـكل قطرة 

.0.6% أو   %  0.3 واألذن  للعـني  محلـول 

عنـد اسـتخدام املرهـم للعني هنـاك خطوات 

اتباعها:  يجـب 

1. يجـب تدفئـة املرهـم بوضعه بـني اليدين 

اسـتخدامه. قبل  دقائـق  لبضع 

2. يجـب إرجـاع الـرأس إىل الخلـف قليـاًل 

وسـحب الجفن السفي إىل األسـفل لتشكيل 

فتحـة شـبيهة بالجيب.

3. يضغـط بلطـف إلخـراج كميـة صغـرة 

مـن املرهـم )بحجـم حبـة األرز( إىل داخـل 

الجيـب.

4. يوضـع الـدواء يف الجفـن السـفي مـن 

دون أن يالمـس أنبـوب املرهم العـني ليبقى 

. معقم

إغـالق  مـع  األسـفل  إىل  النظـر  يتـم   .5

العينـني ثـم تحرك العـني بلطف عـن طريق 

الـدواء. لتوزيـع  اليديـن 

العينـني قـد يحـدث غبـاش  6. بعـد فتـح 

صغـرة. لفـرة 

القطـرة يجـب مراعـاة مـا  عنـد اسـتخدام 

: يي

عـدم ملـس القطـارة باليـد أو العـني حتـى 

ال تتلـوث، كـام أنهـا ميكـن أن تنقـل عدوى 

. للعني

يتـم تقطر نقطة أو نقطتني داخل العني.

يجـب الضغـط عـى طـرف العـني الداخي 

بعـد وضـع القطـرة حتـى ال تخـرج القطرة 

العني. مـن 

تحذيرات
العـني  إصابـات  يف  الـدواء  يسـتعمل  ال 

مـع  يسـتعمل  وال  والفروسـية،  الفطريـة 

. األخـرى  الجراثيـم  مضـادات 

قـد تحـدث أعـراض جانبيـة بسـيطة مثـل: 

وإحمـرار،  حكـة،  تهيـج،  بالعـني،  حرقـان 

وعـدم وضوح الرؤيـة، وحكة الجفـن، تورم 

الجفـن، أو الحساسـية للضـوء.

مـن  أسـبوعني  خـالل  القطـرة  تسـتخدم 

املرهـم  أنبـوب  ويسـتخدم  فتحهـا،  تاريـخ 

تاريـخ فتحـه. خـالل شـهر مـن 

إذا الحظـت تغـر يف  القطـرة  ال تسـتخدم 

لونهـا أو وجـود جسـيامت.

مطلوبة  أيًضا  هي  العني  قطرات  كانت  إذا 

لنفس العني، ضع القطرات أواًل ثم ضع املرهم.

عنـد اسـتخدام العدسـات الالصقـة انتظـر 

عـى األقـل 15 دقيقة بعـد اسـتخدام الدواء 

قبـل وضـع العدسـات الالصقة.

ما الذي تعرفه عن دواء

جينتامايسين
العيني

مــع أن هنــاك العديــد مــن التشــوهات الخلقيــة التي يمكن أن تصيب القدم، إل أن أشــيعها على اإلطالق 
هــو القــدم المســطحة؛ وكثيــًرا مــا يراجع األهل عيادات األطفال لستشــارة الطبيــب عن هذه الحالة، وهل 

ســتؤثر علــى مشــية ابنهــم أم ل، ومــاذا عليهم أن يفعلــوا لعالجها، لذلك سنســتعرض هنا هذه الحالة 
وحلهــا، ولكــن مبدئيــا نؤكد أنه ل داعي للقلق بســببها.

http://www.enabbaladi.net/archives/97614
http://www.enabbaladi.net/archives/97614
http://www.enabbaladi.net/archives/97614
http://www.enabbaladi.net/archives/97614
http://www.enabbaladi.net/archives/97618
http://www.enabbaladi.net/archives/97618
http://www.enabbaladi.net/archives/97614
http://www.enabbaladi.net/archives/97614


17 منوعاتعنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 234 - األحد 14 آب/أغسطس 2016

الحلـوة"  "بتـوش  روايـة  نُـرشت 

للمـرة األوىل عـى شـكل حلقـات 

يف جريـدة "الصحيفـة الجديدة"، 

صعبـة"،  عملـة  "مـدام  بعنـوان 

عـام 1958، وأعيـد نرشهـا ثانيـة 

يف مجلتـني تحت عنـوان "البحث 

عـن وريثـة"، ليطلق عليها االسـم 

عـام  الحلـوة"،  "بتـوش  النهـايئ 

1973، بعـد إجـراء تعديـات عليها 

ونرشهـا يف جريـدة باريـس.

إعـان  بنـص  الروايـة  تبـدأ 

منشـور يف جريـدة، عـن مفقودة 

أربعـني  منـذ  أخبارهـا  انقطعـت 

عاًمـا، وهـو إعـان نرشه الشـاب 

محمـود يبحـث فيـه عـن عمتـه، 

بعـد أن أصبحـت الوريثـة الوحيدة 

ضخمـة. لـرثوة 

أسـلوب الروايـة سـاخر، وأحداثها 

محبوكـة بشـكل مثري، يسـتعرض 

عزيـز نيسـن فيهـا حيـاة الطبقة 

وجوانـب  تركيـا،  يف  املخمليـة 

األمل والحـزن والخيبـة فيهـا، مـع 

التطـرق ملواطـن الفسـاد.

بطلـة الرواية بتـوش، بتول، وردة، 

ذات  أخـرى،  وكنيـات  وأسـامء 

أسـامئها،  تعـدد  املتعـددة  املهـن 

بضائـع،  مهربـة  أمـرية،  فهـي 

وأشـياء  وراقصـة،  بائعـة هـوى، 

أخرى.يفاجـئ ذلـك كلـه محمـود 

فيهـا  يلتقـي  بحـث  رحلـة  يف 

بعـرشات األشـخاص مـن أصدقاء 

وأزواج عمتـه، ليتكّشـف لنـا جزء 

كل  مـع  شـخصيتها  معـامل  مـن 

لقـاء جديـد.

بعـد طفولة معذبـة لطفلـة يتيمة 

لاغتصـاب  تعرضـت  متبنـاة 

والـرب، تعيـش بتـوش حياتهـا 

مـن  كانتقـام  واملاجنـة  العابثـة 

أال  منهـا  مبحاولـة  املجتمـع، 

تكـون وحدها مـن يسـقط، وإمنا 

املجتمـع  قيـم  معهـا  تسـقط  أن 

إذالل  يف  تجتهـد  الـذي  املخمـيل 

بشـتى  منهـم  والسـخرية  أفـراده 

الطـرق.

تُرجمـت الروايـة للغـة العربية من 

قبـل بكـر صدقـي، ونـرشت للمرة 

األوىل عـام 2001.

اقتباسات من الرواية:

الشـعر أجمـل بكثـري  "أن تعيـش 

مـن كتابتـه"

إلخفـاء  العطـور  تبتكـر  "مل 

الروائـح الكريهـة، وإمنـا ابتكـرت 

النظيفـة" األجسـاد  لـرتش عـى 

"إنـه ال معنـى مـن هروبنـا مـن 

ألننـا  فيـه،  نحـن  الـذي  املحيـط 

مـن  نتمكـن  لـن  حـال  كل  عـى 

دمنـا  مـا  أنفسـنا  مـن  الهـروب 

كل  إىل  وذكرياتنـا  أنفسـنا  نأخـذ 

إليـه". نذهـب  مـكان 

كتاب

رواية
بتوش الحلوة

لـ عزيز نيسن

إغالق "تويتر" العام المقبل.. إشاعة تغزو العالم

تميم عبيد - عنب بلدي

"Google Fit" تطبيق
هـو الرنامج الرسـمي من غوغـل، يعمل 

عـى أجهـزة أندرويـد، ويعتر رائـًدا بني 

تطبيقات الصحـة واللياقة البدنية املتوفرة 

أي  تتبـع  بسـهولة  تسـتطيع  إذ  حاليًـا، 

نشـاط متارسـه، فعندما متـارس رياضة 

املـي أو الركـض أو ركـوب الدراجة عى 

مـدار اليوم، فـإن التطبيـق يف هاتفك، أو 

 Android" سـاعتك الذكية املزودة بنظـام

Wear"، سيسـجل هذه األنشـطة تلقائيًا.

ميكّنـك الرنامـج أيًضـا مـن الحصـول 

عـى إحصـاءات فورية ألنشـطة الركض 

ويسـجل  الدراجـة.  وركـوب  واملـي 

تطبيـق "Google Fit" رسعتـك، ومعدل 

تقدمـك،  ومـدى  ومسـارك،  خطواتـك، 

وغـر ذلك مـن اإلحصـاءات، حتـى تظل 

متحمًسـا باسـتمرار لتحقيـق املزيـد من 

املسـتوى  عـى  واإلنجـازات  األهـداف 

الصحـي.

لتحقيق أهدافـك املتعلقة باللياقـة البدنية 

ميكنـك تحديدهـا اسـتناًدا إىل الخطوات 

والوقـت واملسـافة والسـعرات الحراريـة 

التـي تريـد حرقهـا، كـام ميكنـك تلقـي 

اقراحـات مخصصـة ونصائـح تدريبية 

لتحقيـق األهـداف املرجـوة من النشـاط.

التطبيـق يجمـع معلومات مـن تطبيقات 

أخـرى لتتبـع اللياقـة البدنيـة والتغذيـة 

والنـوم والـوزن ليعطيـك تقريـرًا صحيًا 

يف  تحميلـه  وتسـتطيع  جسـمك،  عـن 

هاتفـك أو يف سـاعتك الذكيـة.

تحميل التطبيق من الرابط:

https://goo.gl/IdcvPa 

  

"S Health"
الرسـمي  البدنيـة  اللياقـة  تطبيـق  هـو 

مثبتًـا  يكـون  سامسـونج،  رشكـة  مـن 

افراضيًـا يف أجهـزة الركـة كرنامـج 

مـع  ميزاتـه  بكامـل  ويعمـل  أسـايس، 

مقيـاس رضبـات القلـب املدمـج بأجهزة 

الحديثـة. سامسـونج 

تغطـي الركـة الكثـر مـن أساسـيات 

الصحـة واللياقـة يف هـذا التطبيـق، كام 

تسـهل عمليـة تتبـع نشـاطك ومـؤرش 

معـّدل رضبـات قلبـك.

مبجـرد تثبيـت التطبيـق عـى جهـازك 

سـيبدأ عـّداد الخطوات بالعمـل ويعرض 

عدد خطواتك أثناء غلق الشاشـة إن أردت، 

كـام سيشـر لعـدد السـعرات الحراريـة 

التـي حرقتهـا خـالل اليـوم، وتسـتطيع 

دامئًـا مراجعة سـجلك مع مـرور الوقت.

يحتـوي التطبيق عدة خيـارات للتالئم مع 

اليومي: نشاطك 

التدريـب الـذي يراقـب حالـة  - وضـع 

والتسـلق،  والـدوران  واملـي  الجـري 

ويقـوم بتتبـع طريقـك واملسـافة التـي 

التـي  الحراريـة  والسـعرات  قطعتهـا 

التدريـب. أثنـاء  حرقتهـا 

-  كـام ميكنـك مـن التقـاط صـور أثناء 

التنقل وتشـغيل املوسـيقى دون أن تغلق 

. لتطبيق ا

- يعطيـك بعـد التدريب معلومـات حول 

كم كانـت رسعتك العاديـة والقصوى يف 

الجـري، وعـدد الخطـوات ومعـدل تغّر 

رسعـة رضبـات القلب. 

• إن قـررت اتبـاع حميـة غذائيـة، فـإن 

"S Health" يتيـح لـك قسـاًم مخصًصا 

لتتبـع وجبات طعامـك بانتظام، ويعطيك 

جدولك الغذايئ حسـب السـاعة أواليوم أو 

بأكمله. الشـهر  حتى 

• أمـا إن أردت تخفيـف وزنك فسـتحتاج 

ملراقبتـه مـن خـالل القسـم الخـاص يف 

التطبيـق، وذلـك بإدخـال أرقـام وزنـك 

مـدار  ومتابعتهـا عـى  يدويًـا  الحـايل 

أو  تقـدم  يف  كنـت  إن  لـرى  الشـهر، 

تراجـع.

• ال يتوقـف التطبيق عند النوم، فيسـجل 

بيانات نومك ويربطها ببياناتك السـابقة.

• وأخـرًا فـإن التطبيـق سـيقوم مقـام 

مدربـك الريـايض الخـاص، فهـو يحثك 

للقيـام بالتامريـن يف وقتهـا املخصص، 

ويرغـب بهـا عـن طريـق جمـع أهدافك 

وإنجازاتـك ووضـع تحديّـات لـك لتقوم 

. بها

تحميل التطبيق من الرابط

https://goo.gl/jtQZaO 

التواصـل  موقـع   "savetwitter#" وسـم  غـزا 

االجتامعـي "تويرت"، عقب انتشـار إشـاعة مفادها 

أن املوقـع سـيغلق بشـكل كامـل مـع دخـول العام 

املقبـل.

واهتمت عرشات وسـائل اإلعـام الغربيـة والعربية 

صحيفتـا  وأبرزهـا  آب،   11 الخميـس  بالخـر، 

"الغارديـان" و"إندبندنـت"، بعدما نرشته حسـابات 

وهميـة وتحدثـت عن إغاق املوقع الشـهري بسـبب 

سـوء املعاملـة اإللكرتونيـة، وتباينـت ردود األفعال 

بخصـوص إغـاق املوقـع مـن عدمه.

اإلشـاعة التـي ارتفـع معها الوسـم عاملًيـا وحصل 

عـى قرابة 200 ألـف تغريـدة يف السـاعات األوىل 

لتدوالـه، قالـت إن املوقـع مل يعـد قادًرا عـى تجاوز 

مشـكلة املضايقـات والتغلـب عليها.

الرشكــة  ممثــيل  عــن  نقلــت  "إندبندنــت" 

تأكيدهــم أنــه "ال صحــة عــى اإلطــاق لإلشــاعة 

بــل  املوقــع  يغلــق  ولــن  حالًيــا،  املنتــرشة 

سيســتمر يف عملــه"، بينــام نقلــت "الغارديــان" 

ــات  ــدى املعلق ــت إح ــاس وكتب ــال الن ردود أفع

"عندمــا تــدرك أن تويــرت ســيغلق، فيجــب عليــك 

ــدث  ــب للتح ــك وتذه ــرتك منزل ــع أن ت يف الواق

ــاس". ــع الن م

بعـض  عنهـا  تحدثـت  عندمـا  انتـرشت  اإلشـاعة 

قبـل  مـن  التـداول  وتبعهـا  الوهميـة،  الحسـابات 

حسـابات عديـدة معروفـة وموثقة صدقـت الخر.

تقـي  املـايض،  آذار  انتـرشت،  إشـاعات  وكانـت 

إىل  املوقـع  عـى  التغريـدة  حـروف  عـدد  بزيـادة 

الرئيـس  نفـاه  الـذي  األمـر  حـرف،  آالف  عـرشة 

التنفيـذي للرشكـة، جـاك دوريس، بالقـول إن "حّد 

ليبقـى". وضـع  تويـرت  يف  حرًفـا   140

أبرز تطبيقات الموبايل للياقة البدنية

أنت تحتاج إلى 
ممارسة الرياضة

"Apple Health"  
تطبيـق  عـن   "Apple" رشكـة  أعلنـت 

الطبـي يف  باملجـال  املختـص  "صحتـي" 

اللياقـة  تطبيقـات  كـرة  ومـع   ،2014

 "Apple" وقياس املـؤرشات، عملت رشكـة

مـع مجموعـة "MAYO CLINIC" الطبية 

لتطويـر هـذا الرنامـج.

 التطبيق بأربعة أقسام رئيسية:

 

الهوية الطبية
تحتوي البيانات الرئيسـية لصاحب الجهاز، 

مثل االسـم والعمر وتاريخ امليـالد والجنس 

والطول والـوزن وفصيلة الـدم، ومعلومات 

طبيـة حـول إن كان لديـه حساسـية ألدوية 

معينـة، وكذلـك حالـة الشـخص مـن حيث 

باألعضاء. التـرع 

هـذه املعلومـات مهمـة للغايـة يف حـاالت 

الطوارئ الطبية، فبمجرد وصول الشـخص 

ألقسـام الطوارئ، أو وصول املسـعفني إليه، 

بإمكانهـم معرفة بعـض املعلومـات األولية 

واملهمـة جـًدا، ويسـتطيع الفريـق الطبـي 

مـن الوصول إىل هـذه املعلومـات بالدخول 

لشاشـة الطـوارئ مـن شاشـة فتـح القفل 

والضغـط عـى "هويـة طبية".

 

البيانات الصحية
كافـة  اسـتعراض  يتـم  القسـم  هـذا  يف 

البيانـات الصحيـة املدخلة سـواء يدويًا عن 

طريقـك أو التـي يسـجلها التطبيـق.

 لوحة المعلومات
هـي اللوحـة الخاصـة بعـرض البيانات يف 

أشـكال برسـوم بيانيـة واضحـة، إمـا ملدة 

سـنة أو شـهر أو أسـبوع أو يف ذات اليوم، 

يسـتطيع من خاللهـا الشـخص أو الطبيب 

فـرات  خـالل  املـؤرشات  تطـور  متابعـة 

محددة. زمنيـة 

 

المصادر
يقصد بهـا التطبيقـات اإلضافيـة التي تعد 

مصـدرًا لتزويـد التطبيـق ببعـض البيانات 

 "M7" اإلضافيـة، وال يسـتطيع مستشـعر

كاملعلومـات  عليهـا،  والحصـول  جمعهـا 

الغذائيـة واملـؤرشات الحيوية للجسـم، مثل 

درجـة الحرارة وقياس ضغـط الدم، وبعض 

البيانـات التي تتلقاهـا تلـك التطبيقات من 

أجهزة اللياقـة واملستشـعرات الخاصة التي 

تـأيت معها، كجهاز قياس مسـتوى السـكر 

يف الـدم الـذي يعمل مع هواتـف "آيفون".

كل شـخص ميكنـه أن يسـتفيد مـن هـذا 

التطبيـق مبتابعة مسـتوى اللياقـة لديه، أو 

متابعـة كمية السـعرات الحرارية ومقارنتها 

بكميـات حرقهـا أثنـاء الراحـة والنشـاط، 

وبالتـايل متابعـة أدق للحميـات الغذائيـة.

فيقـوم  ليـاًل  عملـه  التطبيـق  يتابـع 

النوم،  مبراقبـة وتحليـل معـدل سـاعات 

واالحتفـاظ بنسـخة رقمية من القياسـات 

مـع  ومقارنتهـا  لهـا  الحاجـة  حـال  يف 

سـابقة. فـرات  يف  القياسـات 

سباحة، مشي، سباق، تسّلق أو غيرها… هل تمارس 
الرياضة بانتظام، وتريد أن تستثمر هاتفك الذكي 

ليساعدك في تحسين أدائك بتمارينك اليومية؟ 
هذه تطبيقات مجانية وأساسية تساعدك في ذلك.

•

http://www.enabbaladi.net
http://www.enabbaladi.net
http://www.enabbaladi.net/archives/97269
http://www.enabbaladi.net/archives/97622
http://www.enabbaladi.net/archives/97622
http://www.enabbaladi.net/archives/97622
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد اإللكتروني إلى

اآلراء الواردة في الجريدة ل تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

رّحالة وفيلسوف وفلي وجغرايف . 1

عريب

نحن باإلنكليزية - جميالت باملرصية  . 2

مؤسس الجيش السوري الحر. 3

فرفشة بالسعودية - عاتبه. 4

إللهكم - متشابهان. 5

أشاهد - األمور العظيمة . 6

رغوة إسفنجية لسد الصدوع - نعم . 7

باإلنكليزية

أحد الوالدين - صناعة. 8

حضارات - تسحب. 9

أكر مدن أفغانستان سكانًا - فك قيًدا . 10

عمودي

وصف يطلقه الكرد عى شامل رشق . 1

سوريا  

اسم علم مؤنث معناه الفضة  . 2

أوجاع . 3

من األسنان )مبعرة( - عز. 4

أجور املوظفني - للنفي. 5

واد يف جهنم - متشابهان - طلب. 6

الواضح . 7

أطلق اساًم )معكوسة( - أختبئ. 8

قادة - مثن التعب. 9

مناء - كَدمة. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

وعى الالعب إكامل 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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الريــايض،  التحكيــم  محكمــة  أكّــدت 

ــني  ــة رياضي ــتبعاد ثاث ــة 12 آب، اس الجمع

ــا يف  ــة حالًي ــة املقام ــاب األوملبي ــن األلع م

ــطات.  ــبب املنش ــريو، بس ــو دي جان ري

ــدي  ــاع البولن ــة أّن الرب ــت املحكم وأوضح

ــة  ــباحة الصيني ــيك والس ــاس زيلينس توم

شــني كشــينيي والعــداءة البلغارية ســيلفيا 

األلعــاب  يف  يشــاركوا  لــن  دانيكوفــا 

ــة. األوملبي

وكان زيلينســيك اســتبعد مــن طــرف اتحاد 

ــوت  ــايل، لثب ــبوع الح ــع األس ــاده مطل ب

املحظــورة،  الناندرولــون  مــادة  تناولــه 

وقالــت املحكمــة إن الريــايض ليــس مؤهــًا 

لخــوض املنافســات، وقــد تــّم ســحب 

ــقيقه  ــتبعد ش ــام اس ــامده. ك ــة اعت بطاق

ــوء إىل  ــطات دون اللج ــبب املنش ــا بس أيًض

ــه. ــت يف حالت ــة للب املحكم

ــت  ــي حلّ ــة، الت ــني الصيني ــة ش ويف حال

رابعــة يف نهــايئ ســباق 100مــرت فراشــة، 

ــا  ــا وافقــت طوًع ــدت املحكمــة أنّه فقــد أكّ

ــا  ــريَة إىل أنّه ــا، مش ــا مؤقًت ــى إيقافه ع

نهايــة  قبــل  نهائيــاً  قــراراً  ســتصدر 

ــة. البطول

أخــذت  التــي  البــول  عينــة  وكشــفت 

األحــد  الســباق  يــوم  الســباحة،  مــن 

أنّهــا كانــت تحــوي آثــار مــادة  7 آب، 

ــي  ــول، والت ــدرة للب ــد امل هيدروكلوروثيازي

وهــي  املنشــطات،  إلخفــاء  تســتخدم 

الدوليــة  الوكالــة  قبــل  محظــورة مــن 

)وادا(. املنشــطات  ملكافحــة 

دانيكوفــا  العــداءة  إيقــاف  تــم  كــام 

املتخصصــة يف ســباق ثاثــة آالف مــرت 

موانــع، والتــي أعلنــت ثبــوت تناولهــا 

ــاذا،  ــرف مل ــا ال تع ــدة أنّه ــطات مؤك منش

ــة  ــري مؤهل ــا غ ــة أنّه ــت املحكم فأوضح

املنافســات. لخــوض 

استبعاد ثالثة رياضيين 
من األولمبياد

بسبب المنشطات

ــد  ــرة الي ــري بك ــب القط ــوض املنتخ يخ

املنافســات األوملبيــة املقامــة يف ريــو 

ــية  ــن 11 جنس ــني م ــرو، بالعب دي جان

ــوريني. ــة س ــم ثالث ــة بينه مختلف

وينحــدر الالعبــون مــن جنســيات متعددة: 

ثالثــة ســوريني، واثنــان مــن الجبــل 

ــرصي،  ــنيان، وم ــان بوس ــود، والعب األس

ــي،  ــباين وفرن ــويب، وإس ــروايت، وك وك

ــاب  ــوارهم يف األلع ــدأوا مش ــم ب وجميعه

وأنشــدوا  املــايض،  الثالثــاء  األوملبيــة 

ــه. ــمي نفس ــري الرس ــيد القط النش

السوريون الثالثة الذين تخلى عنهم 
اتحاد كرة اليد السوري هم:

كمال الدين مالش
ــد، وفــاز  العــب منتخــب قطــر لكــرة الي

بفضيــة بطولــة العــامل يف الدوحــة 

ــد  ــو أح ــب، وه ــع املنتخ ــام 2015 م ع

ــي  ــكيلة الت ــن يف التش ــني املتميزي الالعب

يعــول عليهــا املــدرب اإلســباين فالــرو، 

ــرو". ــو دي جان ــاد "ري يف أوملبي

ويف حديــث مــع موقــع "كــوورة" 

في "ريو دي جانيرو"

http://www.enabbaladi.net/archives/97249
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متكـن الرياضيـون العـرب مـن حصـد خمـس ميداليـات ملونـة 

يف األسـبوع األول مـن أوملبيـاد ريو املقامـة حالًيـا يف الرازيل، 

وقـد توزعـت امليداليات بـني تونس ومـرص واإلمـارات والكويت، 

بذهبيـة واحـدة وأربـع برونزيات.

فقـد أحرز اإلمارايت سـريجيو تومـا )29 عاًمـا(، ميدالية برونزية 

يف وزن 81 كيلوغراًمـا للرجـال، أعقبـه الكويتـي فهـد الديحاين 

الـذي أحـرز ذهبية عـن مسـابقة الرماية "دبـل تراب".

كـام اسـتطاعت التونسـية إينـاس البوبكـري )عاًمـا27( انتزاع 

امليداليـة الرونزيـة يف منافسـات املبـارزة "فـردي الشـيش".

العربيـة  امليداليـة  عاًمـا(   18( سـمري  سـارة  املرصيـة  ونالـت 

الرابعـة، بحصولهـا عى الرونزيـة يف رفع األثقال للسـيدات عن 

وزن 69 كيلـو غـرام.

كـام متكنت بعثـة مرص من إحـراز ميداليـة ثانية عى يـد الرباع 

محمـد إيهاب، الذي فـاز بامليداليـة الرونزية يف منافسـات رفع 

األثقـال وزن 77 كيلوغرام.

ونالـت الدول العربيـة خال الـدورات املاضيـة 23 ميدالية ذهبية، 

مـا  وهـو  برونزيـة،   60 إىل  باإلضافـة  فضيـة،  ميداليـة  و25 

مجموعـه 108 ميداليـات، باإلضافة إىل امليداليـات الخمس خال 

الحالية. البطولـة 

ــادرت  ــة غ ــان جمع ــورية بي ــباحة الس الس

ــت  ــات، الجمعــة 12 آب، بعدمــا احتل التصفي

50 مــر  الـــ  الرابــع يف ســباق  املركــز 

ــن  ــز 49 م ــت يف املرك ــرة، وحلّ ــباحة ح س

أصــل 91 مشــاركة يف ريــو 2016.

ــس  ــا يف “في ــر صفحته ــة، ع ــت جمع وقال

يف  مشــاركتي  اليــوم  “أنهيــت  بــوك”، 

أوملبيــاد ريــو 2016، أشــكر كل مــن وقــف 

ــدي  ــفرة لبل ــون س ــي ألك ــي ودعمن بجانب

ــوريا”. ــب س الحبي

وباتــت بيــان رابــع ريــايض ســوري يغــادر 

ــة  ــت الالعب ــن كان ــأول املغادري ــاد، ف األوملبي

هبــة اللجــي )19 ســنة(، يف مســابقات 

ــارتها يف األدوار  ــد خس ــة، بع ــرة الطاول ك

ــرا  ــة املكســيكية بادي ــة أمــام الالعب التمهيدي

ــر. ــل صف ــة مقاب ــيلفا، أربع س

ــارك  ــورية تش ــة س ــت أول العب ــي كان واللج

كــرة  لعبــة  يف  األوملبيــة  األلعــاب  يف 

الطاولــة.

يف  فخــر  الــرازي،  آزاد  الســباح  أمــا 

جولــة التصفيــات الثانيــة لســباق 100 مــر 

ــل 46  ــن أص ــز 36 م ــل باملرك ــدًرا، وح ص

ــة. ــن 38 دول ــباًحا م س

ــك خــرج العــب الجــودو محمــد قاســم  كذل

مــن البطولــة، بعــد خســارته أمــام الالعــب 

أن شــانغ ريــم مــن كوريــا الجنوبيــة، 

يف منافســات وزن تحــت 73 كيلوغــرام، 

وجــاءت خســارته يف الــدور 32 للمســابقة.

ــوريا يف  ــون س ــني ميثل ــة العب ــي ثالث وبق

ــزال يف  ــن غ ــد الدي ــم: مج ــاد وه األوملبي

ــد  ــران محم ــداءة غف ــايل، والع ــب الع الوث

ومعــن  حواجــز،  مــر   400 ســباق  يف 

ــوق 105  ــال يف وزن ف ــع األثق ــعد برف أس

كيلوغــرام.

ســوريني،  العبــني  ســبعة  إىل  وإضافــة 

ســباحان  البطولــة  يف  أيًضــا  تواجــد 

ــني  ــق الالجئ ــن فري ــن ضم ــوريان، ولك س

ــي،  ــرى ماردين ــس وي ــي اني ــام: رام وه

اللــذان غــادرا املنافســات أيًضــا.

لعبون سوريون غادروا “ريو 2016”

ثالثة سوريين
يمثلون قطر بكرة اليد

خمس ميداليات عربية 
حتى اآلن

تاريخ الميداليات السورية في األولمبياد

امليداليـات  صعيـد  عـى  مـرة  ألول  سـوريا  ظهـرت   -

األوملبيـة يف لـوس أنجلوس 1984، بفضـل الفضية التي 

أحرزهـا املصـارع جوزيـف عطيـة.

ثـاث  حصـد  مـن  العـرب  متكـن   ،1996 أتانتـا  يف   -

ميداليـات، وحصلـت ثالـث امـرأة عربيـة عـى ميدالية، 

يف  بالذهبيـة  شـعاع  غـادة  السـورية  فـازت  عندمـا 

السـباعية. مسـابقة 

بفضـل  برونزيـة،  سـوريا  فـازت   ،2004 أثينـا  يف   -

املاكـم نـارص الشـامي، وهـي امليدالية الثالثـة واألخرية 

حتـى اآلن.

املتخصــص، قــال مــالش إن البطولــة 

"ســتكون قويــة جــًدا"، معتــرًا 

مبثابــة  األوملبيــاد  يف  املشــاركة 

هــدف وحلــم ألي العــب "نظــرًا 

ــة األكــر بوجــود كل  لكونهــا البطول

ــون  ــى أن تك ــا، وأمتن ــاب فيه األلع

مشــاركتنا قويــة وإيجابيــة مثــل 

العــامل". كأس 

ــامة 1992،  ــد ح ــن موالي ــالش م م

ــة  ــادي الطليع ــع ن ــواره م ــدأ مش ب

ــل  ــل يف املراح ــد، وتسلس ــرة الي بك

ــر  ــن الصغ ــادي م ــة يف الن العمري

ــئني  ــة الناش ــل إىل مرحل ــى وص حت

ــرًا  ــب ظه ــباب، ويلع ــم الش ــن ث وم

"الجيــش"  نــادي  مــع  أوســط 

ــا. ــري حاليً القط

أمين زكار
ــئ  ــب ناش ــل الع ــه أفض ــرف بأن يع

ــراء  ــق خ ــد وف ــرة الي ــوري بك س

اللعبــة، وهــو مــن مواليــد عــام 

النواعــر  نــادي  يف  نشــأ   1994

الســوري، ويلعــب ظهــرًا أيــر مــع 

ــا. ــري حاليً ــان" القط ــادي "الري ن

ــى  ــر ع ــب قط ــع منتخ ــاز زكار م ح

الناشــئني  لفئــات  عــدة بطــوالت 

ــوام  ــالل األع ــال خ ــباب والرج والش

املاضيــة، وفــاز بذهبيــة األلعــاب 

اآلســيوية بكــرة اليــد العــام املــايض.

هادي حمدون
عــى  القطــري  املنتخــب  يعــول 

باعتبــاره  مبارياتــه  يف  حمــدون 

ــن  ــو م ــن، وه ــر أمي ــزًا كظه ممي

نــادي  يف  نشــأ   ،1992 مواليــد 

النواعــر الســوري، ويلعــب يف نــادي 

ــاز  ــا، وف ــري حاليً ــش" القط "الجي

ببطــوالت عديــدة مــع منتخــب قطــر 

يف فئــات مختلفــة.

وفــاز املنتخــب القطــري عــى نظــره 

افتتــاح  يف   ،)23  –  30( الكــروايت 

فعاليــات البطولــة ضمــن دورة األلعاب 

ــرو 2016(،  ــو دي جان ــة )ري األوملبي

ــاء  ــا الثالث ــام فرنس ــر أم ــام خ بين

مــع  وتعــادل   ،)-20  35( بنتيجــة 

املنتخــب التوني الخميــس )25-25(.

غادر أربعة لعبين سوريين من أصل سبعة مشاركين، من دورة األلعاب األولمبية، المقامة 
حالًيا في ريو دي جانيرو البرازيلية.

في "ريو دي جانيرو"

http://www.enabbaladi.net/archives/97249
http://www.enabbaladi.net/archives/97460
http://www.enabbaladi.net/archives/97249
http://www.enabbaladi.net/archives/97625
http://www.enabbaladi.net/archives/97625
http://www.enabbaladi.net/archives/97625
http://www.enabbaladi.net/archives/97460
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حسن مطلق - عنب بلدي

متجـاوزة عـراٍت مـن أمثالهـا، رمبا 

أو  دومـا  مدينـة  عـى  اآلن  تتسـاقط 

الغوطـة  وبلـدات  مـدن  مـن  غرهـا 

الرقيـة، اخرقـت بضـع رصاصـات 

وقذائـف هاون ملونة حاجـز الحصار، 

قاعـة  لتسـتقر صـورًا عـى جـدران 

للمعـارض يف مدينة كولونيـا األملانية.

السـالم  عـن  عـّرت  لوحـات  سـبع 

وأظهـرت تاريـخ وعراقة وفكر شـعب 

بأكملـه، مجسـدة العراقـة الدمشـقية 

الـذي  اإلسـالمي  والتاريـخ  القدميـة 

يف  الشـعوب  لجميـع  املحبـة  يحمـل 

تبقـى  أن  صاحبهـا  رفـض  طياتـه، 

حبيسـة منزلـه وصفحاته عـى مواقع 

التواصـل االجتامعـي، وشـارك بها مع 

30 فنانًـا مـن أقرانـه السـوريني يف 

معـرض "الفـن السـوري" يف أملانيـا.

للسـالم  تـواق  السـوري  "الشـعب 

والسـلم وصاحـب حق وقضيـة وليس 

أكـرم  الفنـان  يـرى  كـام  إرهابيًـا"، 

سـويدان يف حديثـه إىل عنـب بلـدي، 

فمشـاركته يف املعـرض الذي يسـتمر 

جـاءت  الجـاري،  آب   19 إىل   6 مـن 

كرسـالة للمجتمـع األورويب للتعريف 

مبـا يحصـل يوميًـا يف مدينتـه دوما 

والغوطـة الرقيـة ككل تحـت عنوان 

"سـوريا الفـن والهـروب".

مل يسـتطع سـويدان حضور املعرض 

لـرح رسـالة فنـه يف زمـن الحـرب 

والحصـار، ورمبا مل يوصل التسـجيل 

املصـور الـذي عـرض عـى الحضور 

إحساسـه  املعـرض  افتتـاح  خـالل 

أدوات  اسـتخراجه  لـدى  الحقيقـي 

القتـل التـي ترميهـا طائـرات النظام 

تنظيفهـا  وخطـوات  الغوطـة،  عـى 

وزخرفتهـا لتظهـر يف النهايـة تحفة 

. فنية

يفتخـر الفنان امللقـب بـ"أبـو الفوز" 

وصاحـب الــ37 عاًما بتمثيـل مدينته 

خارجيًـا، مكـررًا أحاديـث يومية تدور 

رحـى نقاشـاتها يف بقـاع مختلفة من 

سـوريا مفادهـا أنهـا "مـرصون عى 

النـرص ومواصلة الـدرب ضـد النظام 

السـوري لنيـل الحرية".

عـرات األعامل الجديـدة تنتج يف ظل 

الحـرب، ومثلهـا مـا يعمـل أبـو الفور 

عليـه، وكـام يقـول فإنهـا لـن تنتهي 

إال بانتهـاء حياتـه أو وقـف آلـة القتل، 

فهـي ما زالـت تزيـن منزلـه املتواضع 

رغم أنها شـاركت، إضافـة إىل كولونيا، 

بأربعـة معارض خارجية شـملت قطر 

وأمريكا والسـويد وفرنسـا.

رغم أن الشـاب الدومـاين يعمل ضمن 

الصناعـة  فهـذه  بسـيطة،  إمكانيـات 

تحتاج مـواًدا محـددة وظروفًـا بعيدة 

عـام تعيشـه الغوطـة الرقيـة اليوم، 

والتـي تشـتت ذهن أبـو الفـوز، إال أن 

إمكانياتـه املتواضعـة مل تثنيه عن عمل 

يومـي يـرى أنـه القـى صـًدى كبـرًا 

ورسـم البسـمة عـى وجـوه الناس.

وبـدأ سـويدان مزاولة مهنة الرسـم منذ 

صغـره، حتـى أتـم املرحلـة اإلعداديـة، 

وعمـل يف إكسـاء املنازل والديكـور، إال 

أنـه اسـتمر مبصارعة مخلفـات الحرب 

بألوانـه الزيتية محواًل إياهـا إىل إبداع ال 

يحتاج ناظـره إىل كالم أو رشح ليفهمه.

يف  إال  الغوطة  من  بالخروج  أحلم  "ال 

وانتهاء  الثورة  "انتصار  واحدة  حالة 

الحرب يف مدينتي”، كلامت عى لسان 

وقًعا  ستضفي  كانت  رمبا  سويدان 

أكر يف نفوس من حرض املعرض، لو 

الفنان  ويحلم  هناك.  عنه  صدرت  أنها 

الثالثيني أن يدور سائًحا ال الجئًا حول 

السوري  الداخل  صوت  ليُسمع  العامل، 

املجتمع  عن  تعريفية  بطاقة  ويحمل 

والثقافة السورية.

"الرسم على الموت"
يكسر حصار الغوطة إلى ألمانيا

بوستر فيلم "319"

نظّم املجلـس املحيل يف بلدة تسـيل بريف درعا 

الغـريب، حملـة "ال للمخـدرات"، والتـي بـدأت 

فعالياتهـا، الثاثـاء 9 آب، وشـملت محـارضات 

توعويـة وفعاليـات رياضيـة يف كـرة القـدم، 

ضمـن الـدوري العـام يف محافظـة درعا.

وأفاد شـادي العـودات، مديـر الحملـة ورئيس 

املكتـب اإلعامـي للمجلـس، أن الحملـة تـأيت 

اعتبـار  عـى  املخـدرات،  ظاهـرة  ملحاربـة 

أنهـا سـهلة االنتشـار يف ظـل األوضـاع التـي 

تعيشـها البلـدة، عـى حـد وصفـه.

العـودات أوضـح يف حديثـه إىل عنـب بلـدي 

مـن  الشـباب  توعيـة  إىل  هـدف  املجلـس  أن 

خـال محـارضات توعويـة وأخـرى اجتامعية 

شـبابية  نشـاطات  إىل  إضافـة  ونفسـية، 

آخـر. إشـعار  رياضيـة ستسـتمر حتـى 

ولفـت مديـر الحملـة إىل أن املجلـس يـدرس 

مشـاريع مشـابهة ومتعلقـة ضمـن الحملـة 

ذاتهـا، مشـريًا إىل أنـه سـيعلن عنهـا خـال 

املقبلـة. القريبـة  الفـرتة 

وليسـت الحملـة األوىل من نوعهـا يف املنطقة 

وال يف سـوريا، إذ سـعت هيئـات ضمـن مـدن 

أخـرى يف االتجـاه ذاتـه، ومنهـا هيئـة الطبابة 

الرشعيـة يف حلـب، من خـال رعايتهـا حمات 

املخـدرات  وأرضار  بخطـر  للتعريـف  مشـابهة 

و"وقـف زحفها إىل املناطق املحررة التي يسـعى 

النظام إلغراقها بها لقتل اإلنسـان وإنسـانيته".

"ل للمخدرات”
 حملة توعوية يرعاها 

مجلس تسيل في درعا 

“319" يصرخ في وجه سّجانه: 

"المعتقلون أوًل"

عنب بلدي - خاص

يبـدو األمـر مسـتغربًا عندمـا يـرتدد عـى مسـامعك أن رقـاًم يسـتطيع 

الـرصاخ، إال أن االسـتغراب سـيزول متاًمـا عندمـا يراقب املتلقي مشـاهد 

مـن فيلـم "319"، والـذي يلّخص قضية حساسـة غـزت الثورة السـورية 

منـذ بدايتهـا، متمثلة بعـرشات اآلالف مـن املعتقلني القابعني يف سـجون 

السـوري. النظام 

يُجّسـد الفيلـم بشـكل روايئ مـريئ ضمن بيئـة عمل “حذرة"، مشـاهد مل 

يعايشـها إال املعتقـل، ويعالـج التعذيـب النفـي لـه بعيًدا عن الجسـدي، 

محـاواًل الداللـة إىل قضيـة ال ميكـن لفيلـم أو أكـرث تغطيـة تفاصيلهـا 

الدقيقـة، لصعوبـة خلـق الصـورة التـي تجعل املشـاهد يف جو السـجن، 

يسـمع آهـات املعتقلـني ورصخاتهم.

رصخـة تحـٍد اخرتقـت جـدران السـجن واسـتقرت يف أذن مديـره، كانت 

كفيلـة بجعـل الضابـط املديـر يرتعـد خوًفـا، كام أظهـرت إحـدى لقطات 

الفيلـم، ليتوجـه املديـر إىل أقبيـة سـجنه باحًثـا عـن مطلـق الرصخـة، 

ويتأكـد بعـد قتلـه أنها ليسـت رصخـة أمل.

الفيلـم الذي ينـدرج ضمن إطـار األفام السـينامئية التجريبيـة منخفضة 

امليزانيـة، عرضـت مشـاهده عـى مـدار 25 دقيقة ضمـن فعاليـات حملة 

آب   10 األربعـاء  الرتكيـة،  عينتـاب  غـازي  مدينـة  يف  أواًل"  "املعتقلـون 

الجـاري، ووثق يف مشـاهده أعـداد املعتقلـني وضحايا التعذيب، مسـتنًدا 

إىل أصـواٍت ورصخـاٍت مرسبـة مـن داخـل سـجون النظام السـوري.

ويـرى السـوري عروة قنـوايت، الذي جّسـد دور مدير السـجن، يف حديثه 

إىل عنـب بلـدي أن الرصخـة حّركـت الضابـط الذي يصنـع لنفسـه ألحانًا 

مـن أصـوات املعتقلـني وأنينهم، "ألنـه مل يعتد سـامعها من قبـل"، وهنا 

يظهـره املشـهد موجًها سـؤاله ألحد املعتقلـني "من أنت؟" ليأتيـه الجواب 

"أنـا املعتقل 319".

سـتة أشـخاص بينهـم ثاثة ممثلـني ومصـور ومهندس صـوت ومخرج، 

حاولـوا مـن خـال الفيلم ربـط الرقم بـروح املعتقـل، وفق مخـرج العمل 

عـى  سـوريون  حملهـا  األرقـام  بعـرشات  مدلـًا  الرحمـن،  عبـد  رودي 

جباههـم يف صـور رّسبها "قيـرص"، "فكٌل لديـه قصة وتجربة، وليسـوا 

مجـرد إحصائيـات تـدور يف أروقة نظـام عاملـي ظامل".

اسـتمر العمـل عـى الفيلم سـتة أشـهر، "تضمنـت صعوبـات تقنية عى 

اعتبـار أنـه تطوعـي ومجهـود شـخيص ألعضـاء الفريـق العامـل فيه"، 

ووصفـه عبـد الرحمن بأنـه "منخفـض التكلفة وليـس للبيع"، وقـال إنه 

"يسـعى وزمـاءه إىل طـرح مـرشوع أفـام امليزانيـة املنخفضـة، وتعليم 

الشـباب الراغـب بصناعـة السـينام مبـواد بديلـة وبأقـل التكاليـف، ألنه 

سـيحدث فرًقـا يف اإلعـام السـوري الجديـد"، وفـق رؤيته.

"319" ليـس أول األفـام الروائيـة السـينامئية التـي تتحـدث عـن قضية 

املعتقلـني، بـل سـبقه إىل ذلـك عديٌد مـن التجـارب، إال أن القيمـة املضافة 

للفيلـم تكمـن وفـق مخرجـه، بأنـه يسـعى إىل إيصـال تجربـة االعتقال 

ملـن مل يخضهـا، مـن خـال عـرض الجانـب النفـي للتعذيـب، وترافقه 

موسـيقى تتناغـم مـع الصـورة، وهـو ما اعتـره "تجربـة جديدة نسـبًيا 

عـى السـينام السـورية الثورية الناشـئة".
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