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"حرب إبادة ومسح عن الخارطة"

"نابالم األسد" يحرق مشفى داريا الوحيد

داريــا،  مدينــة  يف  ناشــطون  أحــى 

ــد  ــارك ض ــال املع ــد خ ــوات األس ــى ق قت

فصائــل "الجيــش الحــر" عــى أطــراف 

املدينــة، خــال األســبوع املــايض. وشــملت 

اإلحصائيــة 25 قتيــًا بينهــم ضابــط برتبــة 

رائــد، وهــو رفعــت عــي رســان، مــن بلــدة 

حــرف مســيرتة يف الاذقيــة، إضافــة إىل 24 

ــورية. ــدن الس ــى امل ــوا ع ــرًا توزع عن

ــدي  ــب بل ــت عن ــي حصل ــة، الت اإلحصائي

عليهــا، أظهــرت مقتــل مجنديــن مــن 

الاذقيــة وطرطــوس وهــم: إبراهيــم حســن 

ــة  ــن مدين ــعد م ــم أس ــه نج ــة ونزي خنس

جبلــة، أحمــد عــي محســن وغديــر حســن 

ــوس،  ــدر يف طرط ــيخ ب ــن الش ــم م إبراهي

باســل حيــدر محمــد مــن خربــة املعــزة يف 

طرطــوس، شــادي عــي ديــب وعــي أنيــس 

ــا،  ــن صافيت ــد م ــف محم ــوهر ويوس ش

شــعبان ميهــوب مــن دريكيــش، عــي أحمد 

ــن  ــادي حس ــوس، وغ ــن القدم ــعود م س

ــوس. ــن طرط ــو م ــان علول ــف عث ويوس

وكان ملصيــاف نصيــب مــن القتــى، ووثــق 

صفحــات  عــى  معتمديــن  الناشــطون 

ــد  ــل أحم ــوري، مقت ــام الس ــة للنظ موالي

ديرمامــا،  قريــة  مــن  شــاهني  نضــال 

ــة. ــة دليب ــن قري ــوف م ــي وس ــد ع ومحم

ــق  ــن مناطـ ــوا مـ ــى وثقـ ــض القتـ بعـ

عـــدة يف دمشـــق وهـــم: نـــور وعدنـــان 

ومحمـــد طـــه مـــن ريـــف دمشـــق، 

وحســـني حســـن املحمـــد مـــن منطقـــة 

ســـبينة، ومحمـــد بشـــار ســـعد الديـــن 

ــق. ــوات يف دمشـ ــة القنـ ــن منطقـ مـ

وضمــت قامئــة القتــى أحمــد لطفــي عيــد 

مــن أريحــا يف إدلــب، ورايف يحيــى راشــد، 

ــويداء،  ــن الس ــعبان م ــازي ش ــازن غ وم

ــد مــن حــي  إضافــة إىل كل مــن عــي جدي

الزهــراء يف حمــص، ومحمــد عــي خضــور 

ــاة. ــون يف ح ــة وادي العي ــن منطق م

ــل  ــد قب ــة لألس ــات موالي ــت صفح وتحدث

ــم  ــه ه ــد ط ــان ومحم ــور وعدن ــام أن ن أي

ــاء  ــوا أثن ــداين، قتل ــة الزب ــن مدين ــوة م إخ

ــوات  ــب ق ــال إىل جان ــاركتهم يف القت مش

ــم  ــرت أنه ــا، وذك ــة داري ــد، يف مدين األس

قتلــوا بعــد "تقدمهــم يف األبنيــة املحــررة، 

وتعرضهــم إلطــاق نــار مــن قبــل قنــاص 

ــلحني". ــع للمس تاب

زيـن كنعان - داريا

مـن  انتهـى  قـد  املشـفى  كادر  يكـن  مل 

بــ  اسـتهدافه  إثـر  الصيانـة،  أعـال 

"النابـامل الحـارق" والرباميـل املتفجـرة، 

الثالثـاء املـايض، حتـى تلقى بنـاؤه أربع 

األبنيـة  مـع  أشـعلته  أخـرى  أسـطوانات 

املحيطـة، وأضـاءت ظلمـة فجـر الجمعة، 

أرجـاء  عّمـت  واسـعة  حرائـق  آب،   19

الطوابـق العليـا مـن بناء املشفى، تسـببت 

بإصابـات متفاوتة لخمسـة أشـخاص من 

وفيـات. دون حـدوث  الطبـي،  الـكادر 

املشـفى امليـداين نـال الحـظ األوفـر مـن 

الرباميـل املتفجـرة والقذائـف الصاروخية 

منذ بـدء الحملـة عـى املدينة، حيـث كان 

مـا  النظـام  لطائـرات  اسـتهداف  نقطـة 

عـدة  موقعـه  تغيـر  إىل  كادره  اضطـر 

مـرات، بسـبب مـا لحـق بـه مـن دمـار، 

وجرحـى  ضحايـا  سـقوط  إىل  إضافـة 

مـن كادر املشـفى واملـرىض، وفـق أحـد 

إدارييـه، أسـامة أبـو صهيـب.

أن  بلـدي  لعنـب  صهيـب  أبـو  وأوضـح 

عـى  مـرت  التـي  الصعبـة  الظـروف 

املشـفى وأبرزهـا القصف، جـاء إىل جانب 

أن كل مـا  إمكانياتهـا، الفتًـا إىل  ضعـف 

سـبق مل مينـع الطاقـم الطبي مـن متابعة 

العمـل يف توفـر الرعايـة الطبيـة ألهايل 

الوضـع  "ولكـن  اسـتثناء،  دون  املدينـة 

ازداد سـوًءا إىل أن وصـل بنـا الحال اليوم 

إحراقهـا". إىل 

ويــرى إداري املشــفى أنــه مــن الصعــب 

ــون  ــح ألن يك ــن يصل ــع آم ــاد موق إيج

ــة، مشــرًا  ــه داخــل املدين ــا يحتضن مكانً

إىل أن الــكادر يعمــل حاليًــا عــى إخــراج 

ــليمة  ــية الس ــزات األساس ــض التجهي بع

مــن البنــاء املتــرر، إلنشــاء مشــفًى يف 

ــر. ــكان آخ م

أحـد  األحمـر،  ضيـاء  الدكتـور  عـرّب  بـدوره 

أطبـاء املشـفى، عـن قلقـه إزاء توقـف العمل، 

وخصوًصـا مع اسـتمرار الحملة التـي تتعرض 

لهـا داريـا، موضًحـا أنـه "ال ميـر يـوٌم دون 

أن يسـتقبل املشـفى إصابـات جـراء القصـف 

واملعـارك الدائـرة عـى أطرافهـا".

إىل  تتعـرض  املدينـة  أن  األحمـر  واعتـرب 

الخارطـة،  عـن  ومسـح  إبـادة  "حـرب 

أن  إىل  الفتًـا  معـارك سـيطرة"،  وليسـت 

النظـام يتعمد اسـتهداف األحيـاء املكتظة 

باملدنيـن، إضافـة إىل اسـتهداف املراكـز 

كالدفـاع  املدنيـة  واملؤسسـات  الحيويـة 

املـدين وأخـرًا املشـفى، يف ظـل صمـت 

"ال  وأردف  داخـي،  وتخـاذل  دويل 

ميكـن التعبـر عـا يحـدث داخـل املدينة 

بالكلـات، فحـال األهـايل قد ال يسـتطيع 

الخـارج تصـوره". مـن يف 

ال إجابـة.. المجلس المحلي يناشـد 
مجدًدا

وعقـب خروج املشـفى عن الخدمـة أصدر 

املجلـس املحـي ملدينـة داريـا بيانًـا للمرة 

الثانيـة يف أقـل مـن أسـبوع، ودعـا فيـه 

األمـم املتحـدة ومجموعـة العمـل الدولية 

اإلجـرام  إيقـاف  أجـل  "مـن  للتدخـل 

الـذي ميـارس ضـد املدنيـن املحارصيـن 

ولجـوء  سـنوات،  أربـع  منـذ  داريـا  يف 

لقصـف  السـوري  النظـام  مروحيـات 

النابـامل  عـى  تحـوي  برباميـل  املدنيـن 

دوليًـا". املحـرم 

"مل نتوقـع أن تكـون أول اسـتجابة لندائنا 

نفسـه"،  النظـام  مـن  سـتكون  )األول( 

اسـتهداف  أن  مؤكـًدا  البيـان،  يضيـف 

املشـفى مل يكـن للمـرة األوىل، فقـد خرج 

عـن الخدمـة أربع مـرات يف وقت سـابق 

تعيشـها  التـي  الحصـار  سـنوات  خـالل 

داريـا منـذ عـام 2012.

أن  بيانـه  يف  املجلـس  واعتـرب 

القانـون  انتهـاك  يف  النظـام  اسـتمرار 

جنيـف  ومعاهـدات  اإلنسـاين  الـدويل 

والربوتوكـوالت اإلضافيـة، وسـط صمـت 

الـدويل  املجتمـع  يجعـل  وأممـي،  دويل 

رشيـًكا يف املسـؤولية عـن هـذه الجرائم، 

واصًفـا صمتهم بــ "العـار"، إذا مل يتخذ 

إجـراء يجـرب النظـام عـى التوقـف عـن 

االنتهـاكات. مـن  املزيـد  تنفيـذ 

املتّبعـة  التجاهـل  سياسـات  وتُشـّكل 

وغيـاب الضغـوط السياسـية والقانونيـة 

البنـى  اسـتهداف  لوقـف  املطلوبـة 

التحتيـة ذات األغـراض الخدميـة واملدنية 

انحطـاط  عـى  "دليـاًل  والصحيـة، 

اسـتجاباته  وتـردي  الـدويل،  الواقـع 

املجلـس،  وفـق  واألخالقيـة"،  اإلنسـانية 

عـن  مسـتمر  "تعبـر  بأنهـا  ووصفهـا 

واملؤسسـات  القوانـن  منظومـة  انهيـار 

األمـن  مجلـس  مقدمتهـا  ويف  األمميـة 

الـدويل املنـوط بـه حفـظ السـلم واألمن 

لدوليـن". ا

وختـم املجلس املحـي بيانـه مطالبًا األمم 

املتحـدة، باتخـاذ إجـراءات ملزمـة لوقـف 

مـا قـال إنها حـرب إبـادة جاعية يشـنها 

األسـد ضد السـورين، إضافـة إىل الوقف 

العشـوايئ،  القصـف  لعمليـات  الفـوري 

والطبيـة  اإلنسـانية  املسـاعدات  وإدخـال 

فـوًرا إىل املدنيـن داخـل داريا.

غّيرت األحداث التي شهدتها مدينة داريا المحاصرة غرب دمشق، سياق التقرير األسبوعي عن "مدينة العنب"، 
وبينما كان من المقرر أن يخوض هذا التقرير في تفاصيل الحياة اليومية لكادر المشفى الميداني الوحيد، 

وكيفية تعامل كادره مع المرضى في ظل الحملة الواسعة التي تشهدها المدينة منذ أشهر، أضحى يوثق أضراًرا 
خلفتها أسطوانات "النابالم"، وأدت إلى خروج المشفى عن الخدمة بشكل كامل.

النابالم يحرق أبنية في مدينة داريا
آب 2016 - )عنب بلدي(

حصيلة القصف على داريا خالل أسبوع 

وثق املجلس املحي يف مدينة داريا حصيلة القصف عى املدينة خالل 

سبعة أيام، بدًءا من 13 وانتهاًء بـ 19 آب الجاري.

وتحـدث عضـو قسـم التوثيـق يف املكتـب اإلعالمـي، محمد أبـو عمر، 

لعنـب بلدي عـن الحصيلـة مشـرًا إىل أن املدينة تعرضـت للقصف بـ 

289 برميـاًل، و68 صـاروخ أرض- أرض، مـن نـوع "فيل".

ووثـق املكتـب أكـر مـن 2600 قذيفـة متنوعـة )فوزديـكا، هاون، 

جهنـم(، بينـا قتـل سـبعة أشـخاص بينهـم أحـد عنـارص الدفـاع 

املـدين يف داريـا، والـذي قتـل خـالل عمليـات ترحيـل مخلفـات 

18 آب. الخميـس  القصـف وإسـعاف الجرحـى، 

كا أحىص املكتب حصيلة الرباميل التي استهدفت املدينة واحتوت عى 

"النابامل" الحارق خالل آب الجاري، وبلغت 54 برمياًل أدت إىل نشوب 

حرائق واسعة داخل األحياء السكنية وسط املدينة، حتى السبت 20 آب.

وخـالل حملـة مسـتمرة شـبه يوميـة تشـهدها املدينة منذ أشـهر، 

متكنـت قوات األسـد مـن التقـدم عـى الجبهـة الغربيـة للمدينة، 

بينـا تضيـق رقعـة األرايض الخاضعة لسـيطرة "الجيـش الحر" 

يف داريـا، يف ظـل "قضـم" مسـتمر تنتهجـه قـوات األسـد يف 

والغريب. الجنـويب  محوريهـا 

25 قتياًل لـ "األسد" خالل أسبوع
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أحداث الحسكة..
صمت روسي وتحذير أمريكي

عنب بلدي - خاص  

ــا أن تدخــل واشــنطن عــى الخــط  وليــس غريبً

ــى  ــية ال ترق ــات دبلوماس ــارشة يف ترصيح مب

للتهديــد، كــا أن األتــراك وجــدوا االقتتــال 

ــيم  ــن التقس ــر م ــة للتحذي ــن فرص ــن الجانب ب

ــري  ــا يج ــي مب ــر العلن ــب غ ــه والرتحي ورفض

موســكو  التزمــت  حــن  يف  األرض،  عــى 

ــض  ــح البع ــم ترجي ــأزم رغ ــال الت ــت حي الصم

ضلوعهــا يف األحــداث بعــد التوافــق مــع أنقــرة.

توتــر متصاعــد بــن جانبــي الســيطرة يف 

الحســكة، واعتقــاالت متبادلــة، تبعهــا اشــتباكات 

ومواجهــات مبــارشة ظهــر الثالثــاء 16 آب، 

ــوي أدى إىل  ــي وج ــف مدفع ــورت إىل قص تط

مقتــل وجــرح عــرات املدنيــن، لتدخــل املدينــة 

يف أجــواء حرب شــوارع وتفــاوت يف الســيطرة، 

ــرد. ــا للك ــة فيه ــة راجح ــدو الكف تب

"الملف الكردي" نقطة التقاء مصالح 
أنقرة بالنظام السوري

مل متــض ســاعات عــى قصــف النظام الســوري 

ملواقــع الكــرد يف الحســكة، حتــى خــرج رئيــس 

ــن أن  ــم، ليعل ــوزراء الــرتيك، بــن عــي يلدري ال

"دمشــق بــدأت تــدرك خطــر الكــرد".

حديــث يلدريــم جــاء يف مقابلــة مــع اإلعالميــن 

والصحفيــن، الســبت 20 آب، وأكــد فيهــا أن 

ــار  ــوري، بش ــام الس ــس النظ ــرى رئي ــا ت تركي

ــوري،  ــزاع الس ــن يف الن ــد الفاعل ــد، أح األس

ــا ببقــاء األســد  ــول تركي ــة قب مشــرًا إىل إمكاني

ــة. ــرتة االنتقالي يف الف

ــرب  ــتطاع أن يق ــردي اس ــف الك ــدو أن املل ويب

بــن تركيــا والنظــام الســوري، فاألخــر اعتــرب 

يف بيــان لقواتــه الجمعــة، أن "وحــدات حايــة 

ــتاين"،  ــال الكردس ــزب الع ــة لح ــعب تابع الش

والــذي تصنفــه تركيــا بأنــه جاعــة "إرهابيــة"، 

يف تطــور هــو األول مــن نوعــه.

ــكري  ــاح العس ــش إن "الجن ــان الجي ــال بي وق

لحــزب العــال الكردســتاين )األســايش( صّعــد 

ــتفزازية  ــه االس ــن أعال ــرة م ــة األخ يف اآلون

ــتدعى رًدا  ــذي اس ــر ال ــكة، األم ــة الحس يف مدين

ــران  ــالق الن ــادر إط ــتهداف مص ــبًا باس مناس

ــلحة". ــارص املس ــات العن وتجمع

وأشــار البيــان إىل أن "االعتــداءات املتكــررة 

ــوري  ــريب الس ــش الع ــن والجي ــى املواطن ع

ــة  ــرًصا، وال عالق ــايش ح ــب األس ــن جان ــي م ه

ــادة يف  ــد القي ــا، وتؤك ــوري به ــون س ألي مك

الوقــت ذاتــه عزمهــا عــى التصــدي ملثــل هــذه 

االعتــداءات مــن أي جهــة كانــت، وبــذل جميــع 

الجهــود املمكنــة لعــدم تفجــر الوضــع، حفاظًــا 

ــن  ــالمة وأم ــورية وس ــدة أرايض س ــى وح ع

ــوا". ــا كان ــا أين مواطنيه

ــة، يف  ــعب الكردي ــة الش ــدات حاي ــت وح ونف

بيــان أصدرتــه اليــوم، ارتباطهــا بحــزب العــال 

ــي  ــام البعث ــاول النظ ــة "يح ــتاين، قائل الكردس

ــق والتحــدث مبنطــق  الســوري تحريــف الحقائ

الدولــة الرتكيــة بشــكل جــي، مــن خــالل 

وصفــه لنــا بالتبعيــة ألطــراٍف كردســتانية 

أخــرى، رغــم إدراكــه الســتقالليتنا وأنــه ال 

ــة". ــم أي عالق ــا به تربطن

بــدء قصــف النظــام الســوري ملواقع الكــرد ألول 

مــرة منــذ بــدء الثــورة الســورية، وموقــف تركيا 

ــوري،  ــف الس ــاه املل ــرب تج ــر واملضط املتغ

وتنازلهــا عــن موقفهــا الســابق بــرورة رحيــل 

ــؤرشاٌت  ــة، م ــة االنتقالي ــة املرحل ــد يف بداي األس

ــراك  ــازل األت ــى تن ــل ع ــون دالئ ــا محلل اعتربه

عــن موقفهــم مقابــل منــع إقامــة دولــة كرديــة 

عــى الحــدود بــن البلديــن، وهــو مــا أملــح إليــه 

ــيم  ــل بتقس ــن نقب ــه "ل ــم يف ترصيحات يلدري

ســوريا عــى أســاس عرقــي أو طائفــي".

ــي  ــرة ه ــورات األخ ــون أن التط ــرى محلل وي

نتائــج التقــارب الــرتيك- الــرويس عقــب زيــارة 

ــان، إىل  ــب أردوغ ــب طي ــرتيك، رج ــس ال الرئي

ــر  ــرويس، فالدمي ــره ال ــه بنظ ــيا ولقائ روس

بوتــن، يف 9 آب، واتفــاق الطرفــن عــى إيجــاد 

ــوري. ــزاع الس ــل للن ح

وهــذا مــا أكدتــه التحــركات والترصيحــات التــي 

ــراك،  ــؤولن أت ــل مس ــن قب ــاء م ــت اللق أعقب

ــهدها  ــورات ستش ــك أن تط ــدور يف فل ــي ت والت

األشهر الســتة  خــالل  الســورية  الســاحة 

ــم  ــاليث يض ــاء ث ــد لق ــة إىل عق ــة، إضاف املقبل

ــب. ــت القري ــران يف الوق ــيا وإي ــا وروس تركي

الواليات المتحدة تحّذر من التمادي
تقــدم واشــنطن نفســها كحليــف قــوي لحــزب 

"االتحــاد الدميقراطــي" يف حربــه ضــد تنظيــم 

ــكري  ــم عس ــده بدع ــالمية"، ومت ــة اإلس "الدول

وغطــاء جــوي منــذ مــا يزيــد عــن عــام، لكنهــا 

اكتفــت بالدفــاع عــن حليفهــا شــفهيًا دون ردود 

عســكرية، كــا يبتغــي بعــض قياديــي الحــزب.

ــون(  ــة )البنتاغ ــاع األمريكي ــت وزارة الدف فأعلن

ــدة  ــات املتح ــادة الوالي ــدويل بقي ــف ال أن التحال

ــة  ــت قــرب مدين ــرات حلّق أرســل الخميــس طائ

ــوزارة إن  ــم ال ــدث باس ــال املتح ــكة، وق الحس

هــذه الخطــوة تهــدف إىل حايــة قــوات بريــة 

ــف. ــة للتحال تابع

ــأِت واشــنطن عــى ذكــر حلفائهــا الكــرد،  ومل ت

واكتفــى املتحــدث باســم الـــ "بنتاغــون" بتحذير 

ــة  ــاًل إن الطائــرات األمريكي النظــام الســوري قائ

"ســتدافع عــن القــوات عــى األرض إذا تعرضــت 

لتهديــد"، يف حــن نقلــت وكالــة "رويــرتز" عــن 

ــبت،  ــة، الس ــاع األمريكي ــؤول يف وزارة الدف مس

قولــه "إن طائرتــن حربيتــن ســوريتن حاولتــا 

االقــرتاب مــن أجــواء الحســكة قبــل أن تتصــدى 

لهــا طائــرة تابعــة للتحالــف، وتدفعهــا 

ــة". ــاد دون أي مواجه لالبتع

حرب حقيقية شهدتها مدينة الحسكة بين حزب "االتحاد الديمقراطي" والنظام السوري خالل 
األسبوع الفائت، تخللتها غارات جوية هي األولى من نوعها ضد الكرد، لتتبعها حرب بيانات 

تظهر انتهاء "الود" بين معسكري المدينة، وأن مرحلة جديدة من الصراع قد بدأت.

عناصر من 
وحدات حماية 

الشعب في 
مدينة الحسكة

19 آب 
2016 )رويترز(

- تتكــون اإلدارة الذاتيــة مــن أحزاب 

كرديــة أبرزهــا حــزب "االتحــاد 

الدميقراطــي" إىل جانــب مكونــات 

ــورية. ــة وآش عربي

- يتزعــم صالــح مســلم حــزب 

 )PYD( الدميقراطــي"  "االتحــاد 

ــة:  ــكرية وأمني ــة عس ــه أجنح ول

الشــعب"،  "حايــة  وحــدات 

ــوات  ــرأة"، ق ــة امل ــدات "حاي وح

"أســايش".

"حايــة  وحــدات  تنضــوي   -

"حايــة  ووحــدات  الشــعب" 

املــرأة" ضمــن قــوات "ســوريا 

املكــون  وتعتــر  الدميقراطيــة" 

الرئيــي فيهــا إىل جانــب فصائــل 

ــرى. ــة أخ ــورية وكردي ــة وآش عربي

"االتحــاد  حــزب  يتهــم   -

ــة  ــة الفكري ــي" بالتبعي الدميقراط

"العــال  لحــزب  والحزبيــة 

ــا،  ــور يف تركي ــتاين" املحظ الكردس

أوجــان. اللــه  عبــد  بزعامــة 

"االتحــاد  إىل  تركيــا  تنظــر   -

تنظيــم  أنــه  الدميقراطــي" 

"إرهــايب"، كــا تتهمــه املعارضــة 

"الجيــش  وفصائــل  الســورية 

ــايل". ــزب "انفص ــه ح ــر" بأن الح

روسيا تدخل
على خط التهدئة

ــات  ــرتة املواجه ــالل ف ــدي خ ــب بل ــد عن ومل ترص

ــل  ــق مــن قب ــى مســاء الســبت أي تعلي املســتمرة حت

روســيا، وهــي الحليــف الرئيــي للنظــام الســوري، 

ــا. ــرد أيًض ــع الك ــدة م ــات الجي وذات العالق

إال أن تهدئــة رمبــا تحملهــا األيــام أو الســاعات 

ــن  ــة ع ــاء األملاني ــة األنب ــت وكال ــا نقل ــة، بعدم املقبل

ــراالت  ــول ج ــده وص ــوري تأكي ــي س ــدر حكوم مص

روس مــن قاعــة حميميــم إىل مطــار القامشــي لنــزع 

ــن. ــن الطرف ــة" ب ــل "األزم فتي

ــبت 20  ــرص الس ــة، ع ــي للوكال ــدر حكوم ــال مص وق

آب، إن "وفــًدا مــن الضبــاط الــروس وصــل إىل مطــار 

ــكرية  ــم العس ــدة حميمي ــن قاع ــا م ــي قادًم القامش

ــرد  ــادات الك ــع قي ــا م ــد اجتاًع ــة، ويعق يف الالذقي

)وحــدات حايــة الشــعب- أســايش( فقــط يف مطــار 

القامشــي، دون وجــود أي أحــد مــن قبــل الحكومــة 

ــورية". الس

ــات  ــن تعليق ــدي م ــب بل ــدت عن ــا رص ــا مل ووفًق

منــارصي "االتحــاد الدميقراطــي" فــإن تخوفًــا 

ــون  ــول أن يك ــزب ح ــادة الح ــاور قي ــا يس حقيقيً

التقــارب الــرويس- الــرتيك ســببًا مبــارًشا ملــا حــدث، 

يف ظــل ترصيحــات ثالثيــة )ســورية- تركيــة- 

روســية( تشــدد عــى وحــدة األرايض الســورية، وهو 

ــرب  ــا" )غ ــروع "روج آف ــع م ــدم م ــد يصط ــا ق م

كردســتان(، والــذي يطمــح الحــزب املكــون ملــا بــات 

يعــرف بـــ "اإلدارة الذاتيــة" بتأسيســه وإعالنــه إقليًا 

ــال  ــزئ الش ــة تجت ــة كردي ــورة دول ــا أو باك فيدراليً

ــة. ــدود الرتكي ــم للح ــوري املتاخ الس

وفد من الضباط الروس وصل إلى مطار القامشلي 
قادًما من قاعدة حميميم العسكرية في الالذقية، 

ويعقد اجتماًعا مع قيادات الكرد )وحدات حماية 
الشعب- أسايش( فقط في مطار القامشلي، دون 

وجود أي أحد من قبل الحكومة السورية

شخصيات كردية تعّلق حول التصعيد في الحسكة

عبدالرزاق التمو، ممثل  تيار "المستقبل" الكردي في بريطانيا:

"االتحـاد  حـزب  لسـيطرة  الخاضعـة  املناطـق  تشـهده  مـا 

الدميقراطـي"، مـا هـي إال جـزء مـن اتفاقيـات أبرمـت بـن 

مؤخـرًا. وتركيـا  السـوري  والنظـام  روسـيا 

هفال دلوفان، قيادي في "وحدات حماية الشعب":

مبـا أن انتصاراتنـا املتتاليـة عـى حسـاب تنظيـم "داعـش" 

اإلرهـايب وتقليـص دوره ليسـت يف صالـح النظام السـوري، 

لذلـك يحـاول النيل مـن مكتسـباتنا عـى األرض.

جكرخون مال أحمد، قيادي في حزب "يكيتي":

اسـتهداف النظـام السـوري ملدينـة الحسـكة بالطـران، تحت 

ذرائـع خالفـات حول تقاسـم املدينة مع حزب االتحـاد، أمر يف 

منتهـى الخطـورة، بينـا يدفع الشـعب الكـردي بـكل أطيافه 

الباهظ. الثمـن 

قهرمان مرعي، عضو المكتب السياسي لحزب "يكيتي":

يبـدو أن سـلطة الوحـدات الكرديـة يف هرولتهـا إىل األمـام 

وبتصعيـد هسـتري ال تدع مجـااًل للعودة إىل جـادة الصواب، 

فتكـرر حاقاتهـا باعتقـال قيـادة وكـوادر "يكيتي".

عثمان محمد، عضو المجلس الوطني الكردي:

مكان  عن  الدميقراطي"  "االتحاد  حزب  يكشف  مل  اليوم  حتى 

السياسين األكراد بعد اعتقال شخصيات بارزة منهم يف عامودا، 

كا مل يَُقّدم أي أحد منهم للمحاكم الصورية التي تتبع له.

إسقاط مشروع
"روج آفا"..

"شعرة معاوية"
بين دمشق وأنقرة 

http://www.enabbaladi.net/archives/98992
http://www.enabbaladi.net/archives/98992
http://www.enabbaladi.net/archives/98992
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طائرات "مجهولة" 
تدمر نفق

"خان طومان"
جنوب حلب
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ــاء 16  ــة الثالث ــة ليل ــرات حربي ــرت طائ دّم

آب، نفًقــا يف منطقــة خــان طومــان جنــوب 

ــم  ــل، رغ ــبه كام ــكل ش ــب، بش ــة حل مدين

ــدة. ــة الجي ــه التحصيني قدرت

ــة  ــدي عــن أهمي ــب بل وتحــدث مراســل عن

ــول 50  ــه بط ــا أن ــر، موضًح ــق املدم النف

ــور  ــة عب ــرب منطق ــه يعت ــط، لكن ــرتًا فق م

ــة. ــاء الغربي ملقاتــي املعارضــة نحــو األحي

وأشــار املراســل إىل أن النفــق ليــس جديــًدا، 

واســتخدمته فصائــل "جيــش الفتــح" 

الطــران  وحــاول  عســكرية،  ألغــراض 

ــراًرا دون  ــتهدافه م ــوري اس ــرويس والس ال

ــة. نتيج

ــب  ــد لعن ــح" أك ــش الفت ــدر يف "جي مص

بلــدي أن النفــق ُدّمــر بطــران تابــع 

ــة  ــم "الدول ــد تنظي ــدويل ض ــف ال للتحال

املتحــدة  الواليــات  بقيــادة  اإلســالمية" 

ــدرة  ــك بالق ــى ذل ــتداًل ع ــة، مس األمريكي

التدمريــة الهائلــة غــر املســبوقة.

وكان وزيــر الدفــاع الــرويس، ســرغي 

ــرتاب  ــن اق ــام ع ــل أي ــدث قب ــويغو، تح ش

بــالده  بــن  مشــرتكة  عمليــة  موعــد 

املعارضــة يف حلــب،  وواشــنطن ضــد 

لكــن التحالــف الــدويل والواليــات املتحــدة 

األمريكيــة مل يصــدرا أي بيانــات تؤكــد 

اســتهداف خــان طومــان.

بينــا رّجــح مصــدر مــن "الجيــش الحــر" 

يف مدينــة حلــب أن تكــون قاذفــة روســية 

مــن طــراز "توبولــوف 22" انطلقــت مــن 

قاعــدة "همــدان" اإليرانيــة، هــي مــن 

اســتهدفت النفــق "االســرتاتيجي" بحســب 

ــه. وصف

تدمــر النفــق سيشــّكل عائًقــا كبــرًا 

ــاء  ــول األحي ــو أراد دخ ــا ل ــح" في لـ"الفت

الغربيــة للمدينــة، بحســب مــا رصــد 

ــن  ــة، م ــدي يف املنطق ــب بل ــل عن مراس

ــن. ــادة ميداني ــع ق ــه م ــالل حديث خ

ــه الــروس  وتحــاول قــوات األســد وحلفائ

ــات  ــة الكلي ــتعادة منطق ــن اس واإليراني

حلــب،  مدينــة  يف  الراموســة  وحــي 

العمليــات  يف  تقــدم  أي  تحقيــق  دون 

العســكرية هنــاك.

صفيح الخطف بين السويداء ودرعا يشتعل من جديد
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وأكـد مراسـل عنـب بلـدي يف درعـا أن 17 شـخًصا مـن 

أبنـاء املحافظـة خطفـوا يف السـويداء عـى مـدار عـدة 

أيـام خـالل األسـبوع املـايض، العـدد األكـرب منهـم قرب 

بلـدة الثعلـة، لـرتد جهـات يف محافظـة درعـا باختطاف 

بعـض أبنـاء محافظـة السـويداء واقتيادهـم إىل درعا، ثم 

لتنتقـل املناكفات بـن الطرفن من الخطـف إىل االتهامات 

املتبادلـة عـرب وسـائل اإلعـالم، مـع إرسـال الخاطفن يف 

السـويداء صـورًا  لعـدد مـن مخطـويف درعـا مطالبـن 

ذويهـم بفديـات ماليـة تجـاوزت 25 مليون لرة سـورية 

)50 ألـف دوالر(.

السـويداء  الناشـطون يف درعـا أطرافًـا يف  اتهـم  فيـا 

بإعـادة مسلسـل الخطـف إىل الواجهـة، بعد أن اسـتطاع 

الطرفـان مـع مطلـع العـام 2014 تخفيف وترتـه، عقب 

سلسـلة عمليات خطـف متبادلة وصفت حينهـا أنها األكرب 

بـن املحافظتـن وكادت تـودي إىل حـرب بينها.

الجديـد هـذه املـرة هـو مـا خرجـت بـه صفحـات موالية 

للنظـام السـوري يف السـويداء، حيـث اتهمـت صفحـة 

"السـويداء مبـارش" أطرافًـا يف النظـام بالسـعي لتأجيج 

املشـكلة بن املحافظتـن، وذكرت أن أشـخاًصا عى ارتباط 

مـع النظـام متهمـون بعمليـات تهريـب أسـلحة وإتجـار 

يف املخـدرات، قامـوا بتسـليم عـدد مـن املدنين مـن أبناء 

محافظـة درعا إىل األجهـزة التابعة للنظام، أثنـاء مرورهم 

باتجـاه ريـف السـويداء الرقـي، إلكـال طريقهـم نحو 

الشـال السـوري يف وقـت الحق.

ذات الصفحـة، أكملـت رسد األحـداث وقالـت إن احتجـاز 

النظـام لــ17 شـخًصا مـن أهـايل درعـا، دفـع الطـرف 

اآلخـر للقيـام بعمليـات خطـف مقابلـة بغـرض إجـراء 

عمليـة لتبادل املخطوفـن، وأكدت الصفحـة أن أهايل درعا 

مل يقدمـوا عـى احتجـاز أي نسـاء بقصـد عـدم تأجيـج 

املوقـف، وإبقائـه محصـورًا يف قضية التبـادل، وهو األمر 

الـذي أثنـت عليـه الصفحـة وأطـراف أخـرى يف محافظة 

السـويداء، واسـتطردت يف رسد األحـداث لتتهـم األطراف 

نفسـها بالسـعي إلثـارة الكراهية بـن أهـايل املحافظتن، 

ومنع حل األزمة بن الطرفن، سـعيًا السـتمرار مكاسـبهم 

حققوها. التـي 

ومنـذ تجـدد عمليـات الخطـف، عمـدت جهات مـن عقالء 

الطائفـة الدرزيـة يف محافظـة السـويداء إىل فتـح قنوات 

تواصـل مـع عـدد مـن وجهـاء ومشـايخ محافظـة درعا، 

وعقـد الطرفـان اجتاًعا للسـعي لحـل األزمة وإنهـاء هذه 

الظاهـرة بشـكل جـذري، والتـي مازالـت دون حـل حتى 

سـاعة إعـداد التقرير.

وشــهدت محافظتــي درعــا والســويداء بــن عامــي 2013 

ــن  ــات م ــت املئ ــادل طال ــاف متب ــة اختط و2014 موج

أبنــاء املحافظتــن، مــا دفــع الوجهــاء لعقــد الكثــر مــن 

ــع انــزالق الطرفــن  االجتاعــات وبــذل جهــود كبــرة ملن

ــول  ــه، لتتح ــان ب ــح الطرف ــا نج ــو م ــال، وه ــو االقتت نح

عمليــات الخطــف الحًقــا إىل عمليــات فرديــة، قبــل أن تعود 

ــان  ــا "اللج ــت عليه ــة أقدم ــة، يف حادث ــح جاعي لتصب

ــل أن  ــا، قب ــل يف حينه ــايض، لتح ــار امل ــة" يف أي الدرزي

تعــود مــن جديــد خــالل األســبوع املــايض مــرة أخــرى.

مخطوفين من محافظة درعا لدى جهات مجهولة في محافظة السويداء - 14 آب 2016 - )فيس بوك(

الشباب "العلوي" يواجه الموت.. وقرًى باتت دون رجال

أحداث "الخندق" تعكس احتقاًنا شعبًيا 
في حاضنة األسد
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شـهدتها  التـي  االشـتباكات  تكـن  مل 

حـاة  ريـف  يف  الخنـدق  قريـة 

الشـايل الغـريب حدثًـا اعتياديًـا يف 

بيئـة مواليـة للنظـام السـوري، رغـم 

حجـم القصـف والدمـار والتهجر يف 

بلـدات أخـرى أعلنـت وقوفهـا سـابًقا 

األسـد. يف وجـه 

قّدمـت "الخنـدق"، ذات األلفي نسـمة، 

عـرات القتـى والجرحـى يف صفوف 

قـوات األسـد وامليليشـيات املحليـة ذات 

الصبغـة الطائفيـة، ما جعـل منها قرية 

تفتقـر لعنرص الشـباب، كحـال عرات 

الجـزء  يف  العلويـة  والبلـدات  القـرى 

الغـريب من سـوريا.

احتقان الحاضنة الموالية 
يـرى رامـي، وهـو اسـم وهمي لشـاب 

مـن مدينـة مصيـاف يف ريـف حـاة 

"الشـارع  يف  االحتقـان  أن  الغـريب، 

العلـوي" بات واضًحـا للعيـان، "أعمى 

عـى  والحـزن  الغضـب  يـرى  ال  مـن 

محيا الرجال والنسـاء عنـد كل جنازة"، 

موضًحـا لعنـب بلـدي أن مـا جرى يف 

"الخنـدق" هـو رد فعـل طبيعـي عـى 

"الحاضنـة  يف  الحاصـل  االسـتنزاف 

املواليـة".

وتعـود الحادثـة إىل يـوم األربعـاء 17 

آب، حـن اقتحمـت دوريـة تتبـع ملفرزة 

"األمن العسـكري" يف مدينة السقيلبية 

قريـة الخنـدق، للقبـض عى شـاب فاٍر 

مـن قـوات األسـد، ليقابلوا باشـتباكات 

أدت إىل مقتـل الشـاب وخمسـة عنارص 

مـن الدوريـة. تال ذلـك بيومـن اقتحام 

قـوات األسـد وعنـارص األمـن للقريـة 

مـن جهاتها األربع، وشـنوا فيهـا حملة 

دهـم واعتقـاالت بـن األهـايل، تخللها 

اشـتباكات تسـببت مبقتـل عنـرص من 

القـوات املقتحمة ومدين مـن آل الفجر.

ال يقتـرص االحتقـان والرفض لسياسـة 

األسد يف اسـتنزاف حاضنته وتطويعها 

للقتـال عـى مختلـف جبهات سـوريا، 

أحداثًـا  أن  مؤكـًدا  رامـي،  أشـار  كـا 

الغـريب  حـاة  ريـف  شـهدها  أخـرى 

يف األشـهر القليلـة املاضيـة، لكنهـا مل 

تأخـذ حقهـا إعالميًا نظـرًا لتكتم اإلعالم 

الرسـمي وخـوف األهـايل مـن البـوح، 

وتحديـًدا يف قريتـي شـطحة ومرداش، 

املرشـدية،  الطائفـة  مـن  الغالبيـة  ذات 

أبنائهـم  األهـايل تسـليم  حـن رفـض 

للقتـال يف صفـوف النظـام، مـا قوبل 

بحملة اعتقـاالت وتهديد شـديد اللهجة.

ونـوه الشـاب، الـذي ينتمـي للطائفـة 

"اإلسـاعيلية" يف مصيـاف، ويعـرّف 

نفسـه بالجامعـي الثائـر ضـد األسـد، 

إىل أن هنـاك فهـًا خاطئًا مـن املجتمع 

السـوري املعارض لألقليات يف سـوريا، 

معتربًا أن األسـد، ورغم كونـه "علويًا"، 

إال أنه سـاهم بشـكل مبارش يف محاربة 

طائفتـه وباقـي طوائـف األقليـات، من 

خالل تهميشـهم علميًا وثقافيًـا وزّجهم 

يف األمـن والجيـش، مـا جعلهـم طرفًـا 

رئيسـيًا يف الـرصاع إىل جانبه.

طرطوس تعبت وصافيتا بال رجال
تـودّع طرطـوس يوميًا عـرات القتى، 

سـقطوا عـى امتـداد الرتاب السـوري، 

كذلـك األمـر يف قـرى الالذقيـة وحاة 

ترصـده  مـا  وهـو  املواليـة،  وحمـص 

إذ  االجتاعـي،  التواصـل  مواقـع 

القتـى  إلحصـاء  صفحـات  خصصـت 

وذكـر مناقبهـم، لكن التعليقـات تعكس 

سـخطًا مـن املـوت املسـتمر للشـباب، 

فرصدت عنـب بلـدي تعليقـات انتقدت 

متـى  "إىل  هاجمتـه  وأخـرى  النظـام 

سـيقتل أبناؤنا.. طرطوس تفدي األسـد 

رجـال  دون  صافيتـا  تعبـت..  لكنهـا 

قتلـوا..". جميعهـم 

سياسـة  الرسـمي  اإلعـالم  وينتهـج 

التعتيـم عـى عـدد القتى مـن الطائفة 

العلويـة، فلم تسـتطع املراكـز الحقوقية 

حجـم  توضـح  دراسـة  أي  تقديـم 

الخسـائر، لكـن اسـتمرار املعـارك عى 

مـدار األعوام الخمسـة يؤكـد أن "البيئة 

الحاضنـة" تعرضـت السـتنزاف كبـر، 

محافـظ  أوضـح   ،2014 أيـار  ففـي 

املتلفـزة  اللقـاءات  أحـد  يف  طرطـوس 

أن نحـو سـتة آالف مـن أبنـاء املدينـة 

فقدوا وقتلـوا، ليعزز حديثـه فرضية أن 

املحافظـة قّدمت نحو عرة آالف شـاب 

عـى أقـل تقديـر، حتـى يومنـا هذا.

تنـذر أحداث "الخنـدق" األخرة بتصدع 

واضـح يف حاضنـة األسـد املبنيـة عى 

أسـاس طائفـي، ورمبـا متتـد إىل قرى 

فيـا  سـوريا  غـرب  أخـرى  وبلـدات 

لـو اسـتمر األسـد بحربـه ضـد باقـي 

مكونـات الشـعب السـوري، كـا يـرى 

البعـض، بينا يشـكك آخـرون يف قدرة 

"الطائفـة" عـى االنتفاضـة يف وجـه 

األسـد، ال سـيا وأن دعـوات كثـرة من 

يف  لالنخـراط  والناشـطن  املعارضـة 

الثـورة ذهبـت يف مهـب الريـح.  

عنصر من قوات 
األسد يحمل 
صورة بشار 

األسد في ريف 
دمشق

شباط 2016 
)AFP(

إلى متى سيقتل أبناؤنا.. 
طرطوس تفدي األسد 

لكنها تعبت.. صافيتا دون 
رجال جميعهم قتلوا..

عاد كابوس االختطاف المتبادل بين محافظتي درعا 
والسويداء للظهور من جديد، بعد موجة اختطاف شهدها 

األسبوع الماضي طالت العشرات من أبناء المحافظتين.

http://www.enabbaladi.net/archives/98980
http://www.enabbaladi.net/archives/98980
http://www.enabbaladi.net/archives/98989
http://www.enabbaladi.net/archives/98989
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بعد تسويات حمص القديمة..

أهالي الوعر يرفضون تفريغ حيهم

جودي عرش- حمص  

يقدمهـا  للتسـويات  كبـرة  تسـهيالت 

سياسـة  سـياق  يف  الوعـر،  يف  النظـام 

اإلفـراغ السـكاين التـي يتبعهـا يف الحي، 

بهـدف رصف األنظـار الدوليـة عنـه، كا 

يـرى الناشـط اإلعالمـي رضـوان الهندي.

والجاعيـة  الفرديـة  التسـويات  سياسـة 

بـدأت ألول مـرة يف حمـص قبيـل خروج 

حمـص  مناطـق  مـن  املعارضـة  مقاتـي 

عـدد  وبلـغ   ،2014 أيـار  يف  القدميـة 

املقاتلـن الخارجـن بالتسـوية مـا يقارب 

300 مقاتـل، بقـي مصـر الكثـر منهـم 

اللحظـة. مجهـواًل حتـى 

مصير أسود عقب التسوية
طبق النظام السـوري سياسـة التسـويات 

ألول مـرة يف سـوريا يف مثانينيات القرن 

املايض، وأسـهم بهـذه الخطـوة يف إنهاك 

القـوات التـي تحاربـه، وأتـاح للمقاتلـن 

املعارضـن لحكمـه فرصـة عـدم االعتقال 

واملالحقـة مقابل تسـليم السـالح املوجود 

حسـب  رفاقهـم،  عـن  واإلبـالغ  لديهـم 

العالقـات  يف  والخبـر  املـدين  الناشـط 

فارس. وليـد  الدوليـة، 

تكـن  "مل  بلـدي  لعنـب  فـارس  وقـال 

ورقـة الضغـط الوحيـدة عـى املقاتل يف 

الثانينيـات تسـليم السـالح مقابـل عـدم 

االعتقـال، بـل زاد عى ذلـك اعتقال بعض 

مـن عائلته يف سـبيل تسـليمه لنفسـه، أو 

إجراء تسـوية وتسـليم سـالحه، وهـذا ما 

حصـل يف تلـك الحقبـة وهـو مـا يحصل 

يحـاول  األسـد  نظـام  يـزال  فـال  اآلن، 

الضغـط عى األفـراد من خـالل تجويعهم 

حمـص  كمنطقـة  محـارصة  مناطـق  يف 

أفـراد  أحـد  اعتقـال  أو  سـابًقا،  القدميـة 

أرسهـم وإجبارهـم عـى تسـليم أنفسـهم 

وسـالحهم إىل أقـرب نقطة تسـيطر عليها 

. " ته قوا

فرضـت قـوات األسـد التجويـع عـى عدة 

مناطـق سـورية، كان منهـا منطقة حمص 

القدميـة، ثـم لجـأت إىل عـرض تسـويات 

أكـر  جعـل  مـا  وهـذا  الطعـام،  مقابـل 

مـن 300 مقاتـل يلجـؤون للتسـوية بعـد 

تعرضهـم ملوجـة كبـرة مـن الجـوع، كا 

أوضـح فـارس، مضيًفـا "سـّوق النظـام 

لهذا األمـر دوليًا عـى أنه خطـوة إيجابية 

لكنـه يف  )املتمرديـن(،  التعامـل مـع  يف 

الواقـع اعتقل معظـم الشـباب الخارجن، 

وتعـرض عـدد منهـم للتصفيـة امليدانيـة، 

فيـا ال يزال أكر مـن 70 شـابًا مجهويل 

اللحظة". حتـى  املصـر 

"أمـان ومعاملـة حسـنة"، هـذا مـا وعـد 

النظـام مقاتـي املعارضـة يف حـال  بـه 

أحـد  "س.م"،  وصـف  فيـا  خروجهـم، 

اآلن  واملعتقـل  القدميـة  حمـص  مقاتـي 

يف سـجن عـدرا املركـزي، هـذه الوعـود 

املكررة بــ "األكاذيب" التـي أودت به إىل 

السـجون.

"خرجـت  بلـدي،  لعنـب  الشـاب  ورصح 

مـن منطقـة حمـص القدميـة عـن طريق 

التسـوية، بعـد انعـدام كل سـبل الحيـاة 

عـدة،  بأمـراض  وإصابتـي  املنطقـة،  يف 

فسـلمت نفـي إىل أقـرب نقطـة أمنيـة، 

األندلـس  مدرسـة  إىل  اقتـادوين  حيـث 

وقامـوا بعزيل مـع رفاقي بحجـة خوفهم 

الوطنـي  الدفـاع  ميليشـيات  بطـش  مـن 

لحظـة،  أي  يف  تدخلهـا  يتوقعـون  التـي 

آمـااًل  وإعطـايئ  بإطعامـي  قامـوا  كـا 

بالحيـاة الجديدة تحت مسـمى املسـامحة 

والعفـو، وهـذا مـا مل أراه بعـد أسـبوعن 

مـن خروجـي".

خـروج مقاتـي حمـص القدميـة يف أيار 

املوقوفـن  معظـم  مصـر  جعـل   2014

يف مدرسـة األندلـس مجهواًل، فيـا اقتيد 

السـيايس"  "األمـن  فـرع  إىل  "س.م" 

ليبقـى هنـاك مدة تجـاوزت ثالثة أشـهر، 

"إخـالء  عـدرا،  سـجن  إىل  بعدهـا  نقـل 

الصفعـة  مبثابـة  كان  القدميـة  حمـص 

العـرات  إخـراج  تـم  حيـث  القويـة، 

خاصـة  أمنيـة  بسـيارات  املدرسـة  مـن 

واقتيادهـم إىل جهـات مجهولـة، فيـا تم 

اقتيادنـا نحـن وبلـغ عددنا 100 شـخص 

آنـذاك إىل فـرع األمـن السـيايس بحجـة 

الحصـول عـى أوراق إخالء سـبيل، لنجد 

أنفسـنا معتقلـن بحجـة اإلرهاب املسـلح 

املدنيـن". وقتـل 

مئـات املناشـدات التـي ُوّجهـت إىل األمم 

تفلـح  مل  الدوليـة  واملؤسسـات  املتحـدة 

نجـا  بينـا  ورفاقـه،  "س.م"  بإنقـاذ 

"محمـد أبو سـامر" مـن االعتقـال مقابل 

"كبـرة". ماليـة  مبالـغ 

"مل أكـن أفكـر بالتسـوية كخيـار حيـاة، 

لكننـي أجـربت عـى ذلـك بعدمـا اعتقـل 

النظـام والـديت، فقمـت بتسـليم نفـي 

وسـالحي بعـد وعـود باإلفراج عنا بشـكل 

فـوري، وبعد اإلفـراج عن والديت شـعرت 

بقـرب نهايتـي إن مل أتحرك فـوًرا، فلجأت 

إىل دفـع مبلـغ كبـر مـن املال للسـلطات 

يف سـبيل إخراجـي خـارج سـوريا، وهذا 

مـا تم فعـاًل".

سياسة تفريغ تتكرر في الوعر
آخـر  الوعـر،  بتفريـغ حـي  النظـام  بـدأ 

منـذ  حمـص،  يف  املعارضـة  معاقـل 

تعليـق الهدنـة املربمـة بن طـريف النزاع 

منتصـف آذار املايض، ولجـأ فيها إىل عدة 

املوظفـن  تخيـر  أبرزهـا  كان  أسـاليب، 

القطاعـن الحكومـي والخـاص بـن  يف 

وظائفهـم أو خروجهـم مـن الحـي برفقة 

ذويهـم أوائـل حزيـران الفائـت، فيا لجأ 

أيًضـا إىل بث إشـاعات بنيتـه القيام بعمل 

محاولـة  يف  الحـي،  يسـتهدف  عسـكري 

للضغـط عـى سـكانه بالخـروج.

ويف هـذا الصـدد، قـال الناشـط اإلعالمي 

رضـوان الهنـدي، "أوائـل حزيـران رصح 

إلخـراج  معـرب  بفتـح  النظـام  إعـالم 

العائـالت مـن الحـي إىل مناطـق وصفها 

باآلمنـة، وهـذا مـا قمنـا بنفيه مـراًرا، ومل 

يخـرج آنذاك سـوى بضـع عائـالت وثقنا 

اعتقـال 17 شـخًصا منها"، وتابـع "يلجأ 

النظـام إىل خيـار التسـوية بتسـهيالت مل 

تشـهدها املدينـة مـن قبل، حيث يسـتطيع 

مغـالق  برفقـة  نفسـه  يسـلم  أن  الفـرد 

بندقيـة أو عـدد مـن الحقـن الطبيـة".

الظاهـر  عبـد  الدكتـور  رأى  جهتـه،  مـن 

وحود، أمـن "التيـار الثوري السـوري"، 

يف حديـث مع عنـب بلدي، أن حـي الوعر 

القدميـة  حمـص  منطقـة  عـن  يختلـف 

بشـكل جـذري، حيـث يحـوي نسـبة من 

أكـرب  بالقتـال  املشـاركن  غـر  املدنيـن 

مـن تلـك التي كانـت يف حمـص القدمية، 

وتابـع "حـي الوعر اليـوم ليس كـا كان 

سـابًقا يضـم نحو مليـون نسـمة،  فعندما 

يقـل عـدد السـكان يف منطقـة مـا يقـل 

االهتـام الـدويل بهـا، وهـذا مـا يسـعى 

والقصـف  التسـويات  عـرب  إليـه  النظـام 

سياسـة  اتبـاع  إىل  إضافـة  املمنهـج، 

بإلحـاق  املواطنـن  وتخويـف  التجويـع 

املجـازر بهـم يف حـال اختيارهـم البقـاء 

الحـي". يف 

هـو  الشـعبية  الحاضنـة  معنويـات  رفـع 

مـن أولويات النظـام السـوري، من خالل 

تصويـر العائديـن إىل "حضـن الوطـن"، 

مـن وجهـة نظـر الدكتـور وحـود، لكنـه 

اعتـرب أن "اإلرصار عـى البقـاء" هـو مـا 

مييـز أهـايل الوعـر البالـغ عددهـم اليوم 

نحـو 75 ألـف نسـمة، مؤكـًدا أن النظـام 

سيفشـل يف خططـه الراميـة إىل تفريغه، 

رغـم الحصـار املحكم مـن جميـع أطرافه.

تأهيل الحدائق في مدينة دوما بالغوطة الشرقية - 16 آب 2016 )عنب بلدي(

"هي النباتات روح مثلنا وعلينا المحافظة عليها"

المجلس المحلي في دوما يطلق مشاريع العناية بالحدائق
عنب بلدي - الغوطة الشرقية  

تخطـف الصواريـخ وقذائـف الهـاون أرواًحـا مـن 

أجسـاد أهـايل الغوطـة الرقية بشـكل يومـي، إال 

أن أرواًحـا أخـرى تحملهـا أزهـار ونباتات شـاحبة 

مغربّة داخـل حدائق مـدن وبلدات الغوطـة، مازالت 

تنتظـر مـن يبعـث األمل فيهـا، ويعيـد الحيـاة إىل 

واألكـر  األفضـل  املتنفـس  كانـت  لطاملـا  حدائـق 

ازدحاًمـا بالسـكان. 

ــف  ــى قص ــاهدة ع ــت ش ــق مازال ــرات الحدائ ع

ــرب  ــزء األك ــّدم الج ــا وه ــال مرافقه ــف ط مكث

ــا  ــة دوم ــي ملدين ــس املح ــاول املجل ــوارها، يح أس

ــل  ــدأه قب ــروع ب ــالل م ــن خ ــا م ــادة رونقه إع

أقــل مــن شــهر، وضــع خاللــه عــى عاتقــه تأهيل 

ــا. ــا لوحده ــل دوم ــة داخ ــن 40 حديق ــر م أك

"هــي النباتــات روح مثلنــا وعلينــا املحافظــة عــى 

ــامي،  ــد الش ــول محم ــة"، يق ــك األرواح الجميل تل

الــذي يعمــل ضمــن املــروع، متحدثًــا إىل عنــب 

ــوار،  ــة األس ــًة مهدم ــف حديق ــو ينظ ــدي وه بل

ــف  ــا القص ــي رسقه ــاة الت ــادة الحي ــاواًل إع مح

مــن األزهــار واألشــجار كــا مــن األهــايل.

الشـامي، وهـو يف الخمسـن مـن عمـره، يتمنـى 

أن تعـود الحدائـق كـا كانت عليـه، قبـل أن تغدو 

املدينـة مرسًحـا للقصـف، ويوافقه سـامل جـرادة، 

أحـد أهـايل دومـا ويقطـن قـرب حديقـة مهدمـة 

جزئيًـا، مل يبـق داخلهـا سـوى شـجريت صنوبـر، 

بعـد أن كانـت مليئـة بأشـجار املشـمش والرمـان، 

وصفه. حـد  عـى 

ويعتـرب جـرادة أن الحديقـة ثـروة ومتنفـس يبعث 

األمـل يف نفـوس مـن ينظـر إليهـا، متحدثًـا وهـو 

يُحـّدق بوردة حمـراء نبتـت بن شـجريت الصنوبر 

املتبقيتـن، جعلـت مـن املشـهد لوحـة فنية.

نشـاطاٌت بدأهـا املجلـس املحـي يف املدينـة منـذ 

لحدائـق  الحيـاة  إلعـادة  كافيـة  تكـن  مل  نشـوئه، 

قُطعـت أشـجارها يف سـبيل توفر الـدفء لألهايل، 

وتزورهـا يوميًـا عـرات قذائـف الهـاون. وبينـا 

عديـدة  مـراٍت  الحديقـة  داخـل  سـقوطها  أسـعد 

عائـالت نجت منهـا، إال أنها كانت تقتـل أرواح ورود 

وأشـجار لطاملـا رسّت خاطـر الناظـر إليهـا.

يـرى حسـان عبد املنعـم، رئيس املكتـب الزراعي يف 

املجلـس املحـي ملدينـة دومـا، أن مـروع العنايـة 

بالحدائـق الـذي يشـمل تنظيفهـا وريّهـا وصيانـة 

لتحسـينها  محاولـة  هـو  فيهـا،  املرافـق  بعـض 

وإعادتهـا كـا كانـت عليـه قبـل الثـورة، وال يخفي 

املهنـدس الزراعي صعوبـة العمل يف ظـل معوقات 

عـدة أبرزهـا: نقـص اليـد العاملـة والتجهيزات.

اثنتـا عـرة حديقـًة أنجـزت حتـى اليـوم، إال أنهـا 

تنتظـر صيانـة لسـياجها ومـا تضمـه مـن مرافق، 

"ألن مـن حق األهـايل مشـاهدة منظر جميـل بعيًدا 

عـن القصـف والدمـار"، كـا يقـول عبـد املنعـم، 

إال أنـه أقـر بصعوبـة تفريـغ كادٍر لحراسـة تلـك 

الحدائـق والعنايـة اليومية بهـا، "فال ميكـن تفريغ 

عـال عى مدار السـاعة، كـا أنه من غـر املنطقي 

بقـاء شـخص عى مـدار اليـوم داخـل الحديقة يف 

املسـتمر". القصف  ظـل 

قتلتهـا  التـي  األجسـاد  مئـات  احتضنـت  حدائـق 

شـظايا القذائـف ورصـاص قـوات األسـد يف أكـر 

مـن محافظـة سـورية منـذ انـدالع الثـورة، يراهـا 

تحتـاج  دومـا  يف  مصارعـة"  "حلبـات  جـرادة 

اهتاًمـا أكـرب، ورغم أنـه وصف املـروع بـ"الهمة 

املباركـة"، إال أنه دعـا إىل توعية األهـايل حول قيمة 

الشـجرة قبـل زراعتهـا، مطالبًـا املجلـس بحايـة 

الحدائـق من الرسقـات، واالهتام املسـتمر بها عقب 

انتهـاء املـروع.

"سلم سالحك مقابل طعامك".. سياسة النظام السوري التي فرضها بهدف الضغط على فصائل المعارضة في حي الوعر الحمصي 
وإضعاف قواها.  فيما لم ينج "س.م" من االعتقال بالرغم من وعود األمان والحياة الرغيدة التي أطلقها النظام ولم ينفذها. 

http://www.enabbaladi.net/archives/98983
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 إدلب..
"أسواق جوالة" تأتــــــــــــيك أينما كنت 

العنف األسري خطر يهدد الـــــــمـجتمع السوري 
في أورفة التركية 

طارق أبو زياد - إدلب

"ال داعــي ألن تذهــب إىل الســوق.. نــأيت 

إليــك أينــا كنــت"، يلخــص الباعــة فكــرة 

"األســواق الجوالــة" التــي تنتــر يف 

أحيــاء مــدن الشــال الســوري، الظاهــرة 

القدميــة، التــي عــادت مؤخــرًا بالتــوازي 

ــوي. ــريب الج ــد الح ــع التصعي م

ورصــدت عنــب بلــدي انتشــار شــاحنات 

وتحمــل  األحيــاء،  تجــوب  صغــرة 

معظــم االحتياجــات اليوميــة للمواطنــن، 

ــة  ــة وألبس ــة مختلف ــار وأغذي ــن خض م

الثلــج،  ألــواح  إىل  وصــواًل  متنوعــة، 

ــى  ــة، ع ــايل والباع ــم األه ــا معظ ويراه

ــة. ــة وعملي ــرة إيجابي ــواء، ظاه ــد س ح

ــذي  ــتيني ال ــن، الس ــاج أم ــول الح يق

ــع  ــا لبي ــرة خصصه ــاحنة صغ ــك ش ميل

ألــواح الثلــج، إنــه ال يلبــث أن ينهــي 

الدفعــة األوىل مــن ألــواح الثلــج يف 

ــة  ــرتي دفع ــود ليش ــى يع ــرة، حت الظه

ــع  ــايل، م ــات األه ــي احتياج ــرى تلب أخ

ــال  ــى امل ــول ع ــل والحص ــته للعم حاس

ــوق  ــرض س ــد تع ــش، "بع ــالزم للعي ال

ــث  ــررت ألن أمك ــف اضط ــا للقص أريح

ــرك  ــل أن أتح ــا قب ــاعتن يوميً ــه س في

باتجــاه األحيــاء لبيــع باقــي الكميــة.. إن 

ذاب الثلــج فالخســارة كبــرة، والســوق مل 

ــايل". ــًدا لأله ــد مقص يع

 سوق "أريحا" شيٌء من الماضي
انتهــت معانــاة زهــر حــاج حســن، 

الرجــل األربعينــي الــذي كان يقصــد 

الســوق مشــيًا عــى األقــدام ملســافة 

طويلــة، فهــو ال ميتلــك "مركوبــة" تتيــح 

ــاء  ــة، وج ــة بسالس ــرك يف املدين ــه التح ل

ملبيًــا  الجوالــة"  "األســواق  انتشــار 

ــر  ــاء املس ــه عن ــرت علي ــه، فوف لحاجت

أتحــرك مــن  املــوت، "اآلن ال  وخطــر 

ــي كل  ــوى، فف ــرورة القص ــت إال لل البي

ــا  ــا يلزمه ــي م ــي زوجت ــاح تح صب

ــدوري  ــت ب ــا أنص ــات، وأن ــن حاجي م

ــارع". ــن الش ــة م ــوات القادم لألص

ــه  ــر وأقران ــل زه ــة تجع ــذه الطريق ه

ــي يف  ــا ه ــدة ع ــف زائ ــون تكالي يدفع

"أرخــص  بالتأكيــد  لكنهــا  األســواق، 

أدفــع حيــايت مثًنــا  أن  بكثــر مــن 

لذهــايب للســوق" أوضــح زهــر، مضيًفــا 

كل  يؤّمنــون  ال  الجوالــون  "الباعــة 

ــن  ــي ع ــا تغن ــزل، إال أنه ــتلزمات املن مس

الذهــاب إىل الســوق".

المواد الغذائية والخضار ليست كل 
شيء

ــال  ــك يف الش ــك إىل منزل كل يشء يأتي

"األســواق  تقتــرص  فلــن  الســوري، 

الجوالــة" عــى الخــراوات واملــواد 

الغذائيــة املختلفــة أو ألــواح الثلــج، فمــن 

املؤكــد أنــك ســرتى شــاحنات تقــدم 

ألبســة للجنســن وملختلــف األعــار، 

كذلــك فــإن األدوات املنزليــة مل تعــد حكــرًا 

ــر". ــى "املتاج ع

ــة  ــن مدين ــازح م ــر، الن ــد نوي ــك أمج ميل

ــو  ــل نح ــب قب ــة إدل ــص إىل محافظ حم

عامــن، متجــرًا لبيــع األدوات املنزليــة يف 

بلدة معــارة النعســان يف الريــف الرقي، 

ــيع  ــة لتوس ــرة فرص ــه رأى يف الظاه لكن

نشــاطه التجــاري، فاشــرتى شــاحنة 

جعــل منهــا متجــرًا جــوااًل يجــوب البلــدة 

ــا. ــة فيه ــرى املحيط والق

ويعــزو أمجــد توجهــه لبيــع األدوات 

املنزليــة بالشــاحنة إىل الركــود الــذي 

ــذه  ــرًا "به ــال مؤخ ــواق الش ــاب أس أص

ــي  ــات الت ــبة املبيع ــع نس ــة أرف الطريق

ــر  ــبة %50.. كث ــرًا بنس ــت مؤخ تراجع

ــاب إىل  ــن الذه ــوا ع ــايل عزف ــن األه م

ــة". ــة وأمني ــباب اقتصادي ــواق، ألس األس

ــاج  ــّوق الح ــوظ"، يس ــوظ.. ب ــوظ.. ب "ب

أمــن بضاعتــه يف أحيــاء "أريحــا"، 

ــازل  ــواب املن ــن أب ــيارته م ــرتب بس يق

األوالد  فيخــرج  بصوتــه،  ويصــدح 

ــج،  ــن الثل ــم م ــراء حاجته ــال ل والرج

ــل أن  ــة قب ــي الكمي ــى ينه ــذا حت وهك

أرباًحــا "معقولــة"،  تــذوب، محقًقــا 

تكفيــه وتغطــي مصاريــف تنقلــه.

سيرين عبد النور - أورفة   

وتقــول عتــاب لعنــب بلــدي إن رضب 

زوجهــا اليومــي لهــا أمــام أطفالهــا دعاها 

ــول  ــد ح ــًة "لق ــه، مضيف ــت علي ــا أقدم مل

ــة  ــم وأجــربين يف النهاي ــايت إىل جحي حي

ــا  ــرًة إىل أنه ــه"، مش ــرار من ــى الف ع

ــادة  ــأدوات ح ــرب ب ــرض لل ــت تتع كان

ــا  ــرى، كان جرانه ــدات أخ ــط تهدي وس

ــم  ــاًل مينعه ــا مقف ــمعونها، إال أن بابً يس

مــن تقديــم املســاعدة، عــى حــد وصفهــا.

ــودة إىل  ــورية الع ــة الس ــض الالجئ ترف

ــى  ــوف ع ــبب للخ ــة الس ــا عازي زوجه

مــن  واحــدة  تعتــرب  وهــي  حياتهــا، 

عــرات أخريــات أقــررن أن التهديــد 

باإليــذاء أو الطــرد مــن املنــزل، هــي 

يســتخدمها  التــي  الوســائل  إحــدى 

ــن  ــن وإرغامه ــاع زوجاته ــرون إلخض كث

عــى الســكوت.

ــي  ــكن يف ح ــورية تس ــيدة س ــال، س ع

الهاشــمية يف أورفــة، اختــارت البقــاء 

ــن  ــرة م ــا صاب ــربرًة "أن ــا، م ــع عائلته م

أجــل الحفــاظ عــى أرسيت وأبنــايئ". 

ــاة  ــه معان ــب علي ــد ترتت ــب ق ــار صع خي

مســتمرة كــا تــرى عــال، إال أنهــا "مجربة 

فهــو أفضــل مــن الشــارع"، واصفــًة 

حياتهــا اليوميــة بأنهــا تتلخص مبشــكالت 

مســتمرة ووجــع تحــاول نســيانه بالحديث 

عنــه لجاراتهــا أو لطبيبتهــا التــي تــرف 

عــى عالجهــا مــن الكدمــات، وتقــدم لهــا 

ــي. ــم النف ــض الدع بع

عشرات الحاالت تستقبلها المراكز 
االجتماعية

تعيــش  التــي  الوحيــدة  ليســت عــال 

معانــاة العنــف األرسي، فالعديــد مــن 

للعنــف يف ظــل  يتعرضــن  الســيدات 

خالفــات عائليــة تتزايــد يف أورفــة، بينــا 

ــية  ــاًرا نفس ــات آث ــن صامت ــرتك بقاؤه ي

ــرى  ــا ت ــا، ك ــب عالجه ــدية يصع وجس

الدكتــورة كوثــر العيــى، العاملــة ضمــن 

ــة. ــة يف أورف ــز االجتاعي ــدى املراك إح

ــا  ــي تصلن ــاالت الت ــرات الح ــاك ع "هن

ــف  ــا للعن ــر تعرضه ــبوعي إث ــكل أس بش

الزوجــي والعائــي"، تقــول العيــى 

ــب  ــف ال ينص ــذا العن ــرب أن ه ــي تعت والت

ــاء  ــمل األبن ــل يش ــط ب ــاء فق ــى النس ع

ــلبي  ــر س ــه "ذو تأث ــه بأن ــا، وتصف أيًض

ــال". ــة األطف ــة وخاص ــى العائل ع

ــدم  ــا تق ــلبية كل ــرات الس ــزداد التأث وت

العنــف  ويؤثــر  العمــر،  يف  الطفــل 

األرسي عــى أدائهــم املــدريس، وفــق 

ــول  ــن أن يتح ــوف م ــي تتخ ــى، الت العي

ــب  ــال إىل الغض ــي لألطف ــعور الداخ الش

ــة  ــم إىل حال ــم، ث ــاه ذويه ــداء تج والع

ــات  ــاط واالضطراب ــاب واإلحب ــن االكتئ م

عــى  ســتنعكس  والتــي  الســلوكية، 

صحتهــم الجســدية، وتؤثــر عــى مرحلــة 

ــم،  ــام به ــص االهت ــل نق ــج يف ظ النض

ــا. ــد وصفه ــى ح ع

العنف فرضه "الهم االقتصادي"
ــاة  ــروف الحي ــه ظ ــف فرضت ــذا العن "ه

عــى  املتزايــدة  والضغــوط  الصعبــة 

كاهــل الــزوج، وخاصــة الهــم االقتصــادي 

"كابوس مزعج أتمنى أن أصحو منه ويختفي كل شيء فجأة"، تصف 
التركية، متحدثًة  أورفة  السورية عتاب ما تعيشه حالًيا في مدينة  الالجئة 

المزاج  بالكدمات، عن قصص عايشتها مع زوجها "حاد  ووجها مليء 
المنزل. الهرب خارج  إلى  العصبية" يومًيا، ما دعاها  وشديد 

يعود الحاج أمين السبيعي إلى منزله كل مساء "ممتًنا" من سوق أريحا 
المركزي، فهناك يصّرف كمية ألواح الثلج التي يشتريها من المعمل الواقع على 

أطراف المدينة، وينهي يومه بارتياح نفسي ومادي. كان ذلك قبل التصعيد 
األخير لطيران األسد والقاذفات الروسية، إذ جعلت من األسواق والمشافي 

والمناطق الحيوية في مدن وبلدات إدلب هدًفا رئيسًيا لطلعاتها اليومية.

سوريون في أورفة 2016 )عنب بلدي(

ببيع األدوات المنزلية بالشاحنة أرفع نسبة 
المبيعات التي تراجعت مؤخًرا بنسبة 50%.. 

كثير من األهالي عزفوا عن الذهاب إلى 
األسواق، ألسباب اقتصادية وأمنية

http://www.enabbaladi.net/archives/98971
http://www.enabbaladi.net/archives/98975
http://www.enabbaladi.net/archives/98975
http://www.enabbaladi.net/archives/98971
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 إدلب..
"أسواق جوالة" تأتــــــــــــيك أينما كنت 

المخدرات تروج في درعا 
وانتشارها يفوق القدرة

على المكافحة

العنف األسري خطر يهدد الـــــــمـجتمع السوري 
في أورفة التركية 

تقارير المراسلين

محمد إبراهيم - درعا 

ــكل  ــدود األردين بش ــرس الح ــن ح يعل

ــط  ــات ضب ــن عملي ــا ع ــهري تقريبً ش

الجنــوب  مــن  املخــدرات  لتهريــب 

األردنيــة،  األرايض  باتجــاه  الســوري 

وتثــر األرقــام "الكبــرة" التــي تعلنهــا 

ــة  ــات حال ــة للمضبوط ــلطات األردني الس

مــن االســتغراب والتســاؤل عــن الحجــم 

ــدرات  ــع املخ ــارة وتصني ــم لتج الضخ

داخــل الحــدود. فهــل تنتــر املخــدرات 

ــة  ــذه الضخام ــوري به ــوب الس يف الجن

ــاًل ؟ فع

ــار  ــرة انتش ــن ظاه ــث ع ــر الحدي يث

املخــدرات يف الجنــوب الســوري عموًمــا، 

ــا  ــية أحيانً ــا، الحساس ــا خصوًص ودرع

والغضــب أحيانـًـا أخــرى، فيبــدو أن تورط 

ــل  ــف جع ــذا املل ــدة يف ه ــات عدي جه

ــر  ــه أك ــت عن ــة بالصم ــراف الراغب األط

مــن تلــك الراغبــة بالخــوض فيــه، حتــى 

ــة التــي تحولــت  ــك املرحل ــا إىل تل وصلن

ــوب إىل يشء  ــدرات يف الجن ــا املخ فيه

أكــرب مــن مجــرد تجــارة وعمــل بالــرس، 

ــوم أقــرب ألن تكــون  بــل رمبــا هــي الي

بــؤرة تجميــع وتصديــر إىل الــدول 

ــة. املحيط

الفوضى تنعش المخدرات
غيــاب الهيئــات الحكوميــة وانتشــار 

فــوىض الســالح مل تنعكــس ســلبًا عــى 

ــط،  ــية فق ــة واملعيش ــاة االجتاعي الحي

ــح  ــاش واض ــك بانتع ــاهمت كذل ــل س ب

يف قطــاع "تجــارة املخــدرات"، يف ظــل 

ــق  ــدة يف املناط ــات الجدي ــل الهيئ تجاه

املحــررة لهــذا القطــاع، ســواء عــن قصــد 

ــد. ــر قص أو غ

ــب  ــام وخطي ــرصي، إم ــالل امل ــيخ ب الش

الرقــي،  درعــا  ريــف  يف  مســجد 

ــدي  ــب بل ــع عن ــه م ــح يف حديث أوض

ــن  ــق م ــع" للمناط ــر الرسي أن "التحري

قبضــة قــوات النظــام، مــع غيــاب البديل 

ــظ  ــن وحف ــرض القوان ــى ف ــادر ع الق

ــوىض  ــرز يف ف ــل األب ــن، كان العام األم

انتشــار املخــدرات "وال ننــى أن النظــام 

عمــل جاهــًدا مــن أجــل إغــراق املناطــق 

املحــررة بالفــوىض والدمــار إلثبــات أنــه 

ــا". ــان فيه ــن األم كان ضام

التــي  وحدهــا  املخــدرات  وليســت 

ــوىض  ــواء، فالف ــذه األج ــت يف ه انتعش

تعتــرب الجــاذب األقــوى لجميــع مظاهــر 

ــح  ــبا أوض ــع، حس ــاد يف املجتم الفس

ــدرات،  ــارة املخ ــرصي، "تج ــيخ امل الش

الرسقــة، الخطــف، تجــارة األســلحة، 

ــي  ــدة الت ــر الفاس ــن املظاه ــا م وغره

ظهــرت يف املناطــق املحــررة بفعــل هــذه 

ــط  ــوم فق ــاء الل ــا إلق ــوىض"، رافًض الف

ــق  ــة يف املناط ــات الثوري ــى الفعالي ع

"حجــم  أن  وموضًحــا  "املحــررة"، 

التحديــات التــي واكبــت تحريــر املناطــق 

أكــرب مــن القــدرة عــى معالجتهــا خالل 

ــرة". ــرتة قص ف

رقابة أسرية وندوات توعوية
الحكوميــة يف  الســلطة  مــع غيــاب 

مكافحــة تجــارة وتعاطي املخــدرات، كان 

ال بــد مــن بديــل يقــوم مبــا عجــزت عنــه 

هــذه الهيئــات، فكانــت الرقابــة األرسيــة 

ــا  ــدي يف بحثه ــب بل ــم. عن ــي األه ه

ــت إىل  ــا وصل ــدرات يف درع ــف املخ مبل

ــايل  ــن أه ــو م ــاد"، وه ــو إي ــيد "أب الس

ــا، وكان  ــف درع ــم يف ري ــة جاس مدين

ــي  ــن تعاط ــه ع ــالع ابن ــه دور يف إق ل

ــا. ــم اســتدراجه له املخــدرات، بعــد أن ت

ــام  ــر الع ــاد أن أواخ ــو إي ــح أب وأوض

ــهدت  ــام 2014 ش ــات الع 2013 وبداي

تعاطــي  لظاهــرة  واســًعا  انتشــارًا 

املخــدرات، بالتزامــن مــع توســع املعــارك 

ــار  ــتغل تج ــد، "اس ــوات األس ــد ق ض

املخــدرات الفــوىض الســكانية، وفــوىض 

املعــارك،  بســبب  واللجــوء  النــزوح 

وزيــادة  املخــدرات  تجــارة  إلنعــاش 

ترويجهــا".

واعتــرب أبــو إيــاد أن نشــاط تّجــار 

ــل ألن  ــرتة وص ــك الف ــدرات يف تل املخ

يصبــح علنيًــا ومكشــوفًا، "مخطــئ 

مــن يظــن أن الحصــول عــى املخــدرات 

ــة"،  ــك الصعوب ــرًا بتل ــا كان أم يف درع

فالصــورة النمطيــة املعروفــة عــن العالقة 

ــدرات مل  ــي املخ ــي ومتعاط ــن مروج ب

ــاد"،  ــو إي ــب "أب ــة بحس ــد صحيح تع

ــك بطــرح بضــع  ــذي أضــاف "بإمكان ال

األســئلة واالستفســارات الوصــول إىل 

مــروج للمخــدرات، أو متعــاٍط لهــا عــى 

ــر". ــل تقدي أق

ــه،  ــع ابن ــل م ــا حص ــاد م ــو إي وروى أب

ــدد،  ــاء ج ــرتدد إىل أصدق ــدأ ي ــا ب بعدم

"مــع مالحظتــي لبعــض الترصفــات 

الغريبــة عليــه، وســاعي لقصــص عــن 

ــا،  ــدرات يف منطقتن ــار املخ ــار تّج انتش

أصبــح لــدي شــك كبــر بتعاطــي ولــدي 

للمخــدرات"، مؤكــًدا أنــه وبعــد أن تأكــد 

مــن شــكوكه، كان حزمــه عــى "إنقــاذ" 

ولــده هــو العامــل األبــرز يف توقفــه عن 

التعاطــي، "التعامــل مــع الحادثــة بحــزم 

ــكلة  ــي املش ــذه ه ــل، وه ــديد كان الح ش

ــي  ــفون تعاط ــن يكتش ــل الذي ــع األه م

ــزم،  ــم بح ــون معه ــم وال يتعامل أبنائه

ــم". ــهمون بقتله ــم يس فه

ونظــرًا ألهميــة نــر هــذه الثقافــة التــي 

ــدة  ــرزت ع ــاد، ب ــو إي ــا أب ــار إليه أش

ــة  ــات أهلي ــا هيئ ــت به ــاطات قام نش

ــة لخطــر  ــدوات توعوي ــة، كعقــد ن محلي

ــر  ــهمت يف ن ــدرات، أس ــي املخ تعاط

ــباب  ــات الش ــن فئ ــعبي ب ــي الش الوع

خصوًصــا، وكانــت نــدوة "ال تقتــل 

نفســك"، التــي عقدهــا املجلــس املحــي 

ــا. ــدة منه ــيل، واح ــدة تس يف بل

دار العدل تعد بأقصى العقوبات
ومــع تشــكيل محكمــة "دار العــدل" 

ــة  ــة قضائي ــا كجه ــا، وتعيينه يف درع

وتنفيذيــة وحيــدة يف املحافظــة، اتجهــت 

ــام بدورهــا  األنظــار نحــو املحكمــة للقي

ــدرات.  ــة املخ يف مكافح

رئيــس  العبــي،  عصمــت  الشــيخ 

املحكمــة، أوضــح يف نــدوة إعالميــة 

ــة،  ــل املحكم ــى عم ــوء ع ــلطت الض س

ــة  ــا ملكافح ــّنت قانونً ــدل" س أن "دار الع

ــات  ــىص العقوب ــي بأق ــدرات، يق املخ

عــى مروجيهــا، مضيًفــا أن تجــارة 

ــاًدا يف األرض"،  ــرب "إفس ــدرات تعت املخ

وأن املحكمــة لــن تــرتدد يف إيقــاع 

ــا. ــرًا" مبرتكبيه ــل تعزي ــة "القت عقوب

وأكــد العبــي أن الــدور الــذي قامــت به 

"دار العــدل" يف الوقــوف بوجــه تجــارة 

ــكل  ــا بش ــد منه ــاهم بالح ــدرات س املخ

ــة  ــة املحكم ــربًا أن "مالحق ــر، معت كب

لتجــار املخــدرات وإلقائهــا القبــض عــى 

أعــداد منهــم أســهم يف تخفيــف نشــاط 

الكثــر مــن املروجــن".

بؤر المخدرات محصنة
ورغــم تهديــدات "دار العــدل" وقوانينهــا 

الصارمــة، إال أن تجــارة املخــدرات مازالت 

ــق،  ــن املناط ــر م ــا يف كث ــى رواًج تلق

ــود  ــك وج ــرز يف ذل ــبب األب ــل الس ولع

بــؤر تنشــط فيهــا هــذه التجــارة بشــكل 

كبــر. 

الشــيخ بــالل املــرصي أوضــح أن القــوة 

التــي يحظــى بها كبــار تجــار املخــدرات 

يف مناطــق محــددة ســاهمت يف تأخــر 

القــدرة عــى املكافحــة، "تعتــرب صحــراء 

الســويداء التــي تنتــر العشــائرية فيهــا 

بشــكل كبــر، باإلضافــة لبعــض مناطــق 

ــع  ــج وتوزي ــرة لرتوي ــؤرًا كب ــاة ب اللج

املناطــق  تلــك  وتحظــى  املخــدرات، 

بانتشــار كبــر للســالح".

ويلعـب تداخـل خطـوط االشـتباكات يف 

تلـك املنطقة وتوزعها بـن "الجيش الحر" 

وقوات األسـد وتنظيم "الدولة اإلسـالمية"، 

دورًا مسـاعًدا يف تنمية هذه البؤر. يضيف 

الشـيخ املـرصي "هنـاك أطراف مسـؤولة 

التجـارة  هـذه  يف  متورطـة  النظـام  يف 

أطـراف  وكذلـك  تنميتهـا،  يف  وتسـاهم 

محسـوبة عى الفصائل املسـلحة"، وهذه 

األطـراف، بحسـب املرصي، متنع الحسـم 

تجـاه تجار املخـدرات عرب دعمهـم الكبر 

بالسـالح وتوفـر الحايـة لهـم، أو عـرب 

تأخـر ومنـع أي أطـراف راغبة بالحسـم 

ضدهـم مـن اتخـاذ أي خطـوات جادة.

ويف ظـل انشـغال الجهـات القامئـة عى 

املناطـق "املحـررة" مبحاوالت إعـادة بناء 

التـي  املعـارك  اسـتمرار  وسـط  الدولـة، 

تخوضهـا الفصائـل املسـلحة، والفـوىض 

ال  الخارجيـة،  التدخـالت  كرسـتها  التـي 

يبـدو أن تجارة املخدرات ستشـهد مكافحة 

ويبـدو  العاجـل،  القريـب  يف  حقيقيـة 

تحـت هـذه الظـروف أن التعويـل عـى 

الرقابـة األرسيـة هو الحـل األمثـل حاليًا، 

ريثـا يـدرك أصحـاب القـرار أن مكافحة 

املخـدرات ليسـت بأقل أهمية مـن مواجهة 

الرباميـل املتفجـرة.

وتأمــن لقمــة العيــش والشــعور 

ــتقرار"،  ــان واالس ــاب األم ــم بغي الدائ

النــارص،  أنــس عبــد  كــا يــرى 

ويعمــل أســتاًذا للغــة العربيــة يف 

ــة. أورف

تــزوج عبــد النــارص قبــل ســت 

ســنوات وهــو أب لطفلــن، كــا يقــول 

لعنــب بلــدي، مضيًفــا "نحــن هنــا يف 

ــن  ــد ع ــح بعي ــب ومنفت ــع غري مجتم

ــرب  ــا"، ويعت ــا ودينن ــا وتقاليدن عاداتن

ــه  ــذي يعيش ــبي ال ــاح النس أن االنفت

ــى األرس،  ــر ع ــرتيك خط ــع ال املجتم

ــه  ــة أرست ــزوج حاي ــب ال ــن واج وم

مــن الضيــاع مبختلــف األســاليب 

ــرب". ــا ال ــائل "ومنه والوس

ــإن  ــة ف ــة العربي ــتاذ اللغ ــق أس ووف

الــرب هو إحــدى الوســائل للســيطرة 

عــى ترصفــات األبنــاء وضبــط العائلة، 

ويعــزو ســبب حــدوث الــرخ األرسي 

ــاد  ــابقة واالبتع ــة الس ــدان البيئ إىل فق

ــذي  ــب ال ــع القري ــل واملجتم ــن األه ع

كان يشــكل حاضنــة تســاعد عــى 

ــاوز أي رشخ يف  ــة، وتج ــظ العائل حف

حــال حدوثــه، مردفًــا "بعــض العنــف 

رضوري ومــروع".

البــدري،  جــال  الشــيخ  ويــرى 

ــة  ــة يف مدين ــوم الرعي ــتاذ العل أس

ــارص  ــد الن ــث عب ــطنبول، أن حدي اس

يــأيت ضمــن إطــار "أســباب صحيحــة 

ــر  ــالج غ ــا، وع ــا خاطئً ــربر ترصفً ت

أن  معتــربًا  للمشــكلة"،  صحيــح 

الــرب وســيلة أخــرة ممكــن اللجــوء 

أال يكــون مربًحــا ال  إليهــا "عــى 

يكــرس عظــًا وال يدمــي وال يجــرح".

قبــل  القانونيــة  املســاءلة  وتجــب 

البــدري يف حــال  الدينيــة، وفــق 

الحــدود  والوالــد  الــزوج  تجــاوز 

إىل  ذلــك  وأدى  التأديــب،  عمليــة 

ــا إىل أن  ــاء، الفتً ــة واألبن ــة الزوج أذي

ــف ضــد  ــع العن ــون الــرتيك مين القان

الزوجــة ويعاقــب عليــه.

ــها  ــي تُعايش ــاالت الت ــي الح ــرة ه كث

ــا،  ــة يوميً ــة الرتكي ــة أورف ــاء وأزق أحي

وتبقــى وفــق رؤيــة الكثريــن مشــكلة 

صعبــة الحــل حتــى اليــوم، بينــا يرى 

ــرد  ــريب الف ــي ت ــدري أن األرسة الت الب

وتــزرع فيــه الفضيلــة واألخــالق، 

وتبعــد عنــه نــوازع الجرميــة، "تنشــأ 

ــخاًصا  ــا أش ــون أفرداه ــة ويك متفاهم

ــتقيمن". ــن ومس واع

كمية من المخدرات ضبطها مخفر بلدة تسيل في صالة رياضية 
آب 2016 )إنترنت(
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أحمد الشامي

مل يكـن العميد "أحمد رحال" بعيًدا عن الحقيقة، 

حني أكد أن الطريقة األمثل لحلف الرش 

الستعادة املواقع التي خرسها نظام العصابة 

هي "استخدام األسلحة النووية".

لو كان األمر بيد "ظل الشـيطان عى األرض"، 

القابع يف "الكرملني"، لكان األمر محسوًما 

والنهالت قنابل "النيوترون" واألسلحة النووية 

التكتيكيـة عى حلب املحررة وضواحيها، ال فرق 

بني تلك "املعارضة" وتلك "املوالية"، فعند السـيد 

بوتـني ال فرق بني عريب وآخر، فكلنا أنصاف 

برش.

املشـكلة أن امتيازات الخمسة "الكبار" ستنتهي 

فور استعال أحدهم للساح النووي، خاصة يف 

إطـار عدوان قذر وغري مرر. لن يعود هناك ال 

"أمـم متحدة" وال "بان يك مون" ليقلق وال حق 

"فيتو"… بل سـباق تسلح نووي محموم يشمل 

الكرة األرضية كلها. لن تبقى دولة أو شـعب 

واحد يشـعر باألمان حني يرى املافيا الروسية 

تسـتبيح كل املحرمات وتستعمل الساح النووي 

يف الهجوم عى شـعب أعزل. سيستفيق األتراك 

والسعوديون من سباتهم ولن يتأخر األوكرانيون 

يف إعادة تشغيل مفاعاتهم النووية.

اليابان وأملانيا سـوف تدركان أن سياسة الحياد 

النـووي مل تعد ممكنة، حتى "فنلندا" و"الرنوج" 

سرتاقبان الفطر النووي وهو يرتفع فوق 

"حلب" ولن يعود أحد يصدق الهراء القائل 

"باملحافظة عى السلم الدويل".

لن يتغري الكثري بالنسـبة للسوريني الذين تلقوا 

فوق رؤوسـهم ما يعادل عرشات القنابل النووية، 

لكن عى شكل براميل وصواريخ ودون تلوث 

إشعاعي، باملناسبة فالشاة امليتة ال يؤملها 

السلخ!

عى األغلب يخىش "القير" أن يكون استعال 

الساح النووي يف سوريا فرصة للمهتمني 

بالحصول عى مواد مشـعة يتم استعالها يف 

قنابل قذرة، رمبا تجد طريقها إىل حوارض 

املشاركني يف املجزرة السورية وحتى غري 

املشاركني.

ال بـّد أن بوتني اضطر أن يرىض مبا هو دون 

الساح النووي فأرسل قاذفاته االسرتاتيجية 

واملخصصة لحمل القنابل الذرية وسجادات 

القنابل إىل الساء السورية. بحكم أن هذه 

القاذفات تشارك منذ فرتة يف قصف سوريا 

انطاًقا من األرايض الروسـية، مل يبق أمام الرجل 

سـوى خطوة تكتيكية مؤداها نقل هذه القاذفات 

إىل املنطقة، ليك تتمكن "القوات الفضائية 

الروسـية" من تدمري بعض املباين وقتل املدنيني 

العزل عى سنة "النازي" عن قرب.

املرشوع األول لبوتني كان توسيع قاعدة 

"حميميم" وإطالة مدرجاتها بحيث تستقبل 

هذه القاذفات االسرتاتيجية بشكل دائم. املشكلة 

أن هذا املرشوع املغري والذي يداعب غرور 

القير اصطدم مبعارضة إرسائيلية وأمريكية 

مشرتكة، فالدولة العرية تفهم جيًدا سياسة 

املصالح وسخافة القانون الدويل، والسهولة 

التـي ينتقل بها من يدعي "الصداقة" إىل موضع 

العداوة بحسب الظروف، وهي ال تريد إعطاء 

هديـة مجانية للروس تغري قواعد اللعبة الدولية 

رشق املتوسط وتنافس احتكار إرسائيل للساح 

النووي يف املنطقة، رغم "الصداقة" بني 

النظامني النازيني يف "تل أبيب" و"موسكو".

األمريـيك أيًضا ال يرى أي مصلحة له يف رؤية 

قاعدة نووية متقدمة للافيا الروسـية يف رشق 

املتوسـط تكرس التوازن الذي ساد طيلة الحرب 

الباردة. نكسـة كهذه قد تجعل أوباما يغادر 

السـاحة السياسية بأرسع ما هو متوقع وهذا 

ما ال يريده بوتني.

يف انتظار توسـيع قاعدة حميميم، اختار بوتني 

ترسـيخ تحالفه مع مايل إيران، وأوضح مبا ال 

يقبـل اللبس وجود حلف غري مقدس بني املافيا 

الروسية امللتحفة باألرثوذوكسية وبني "الويل 

الشـيعي الفقيه"، الطامع يف خلق مجال حيوي 

مشرتك عى حساب "العدو" السني.

باعتبار أن بوتني رجل "مهذب وخلوق…"، فقد 

انتظر مغادرة ضيفه السـني "أردوغان"، قبل أن 

يرسل قاذفاته إىل قواعد الحليف اإليراين يف 

"همدان".

املجامات انتهت واملذبحة سوف تستمر حتى 

يسـتفيق السنة من غفوتهم األبدية… أو يلحقوا 

بالسوريني.

الدب الروسي في الكرم اإليرانينهاية المجامالت

حذام زهور عدي

املرشــد اإليــراين توعــد عى لســان 

ــور  ــم األم ــاين حس ــفيهه اللبن س

ــاخًرا  ــا س ــهر، وأعطاه ــال أش خ

ــرويس  ــس ال ــنة، والرئي ــدة س م

وعــد شــعبه أال يطــول وجــوده يف 

ــر مــن أشــهر أربعــة،  ســوريا أك

ــق  ــدر مل يتطاب ــاب البي ــّن حس لك

مــع حســاب الحقــل، وخــاب فــأل 

ــب.  ــار املرتق ــني باالنتص االثن

ــم  ــد كان رّد فعله ــايل فق ــا امل أم

العنــاد، بــدل االنســحاب التدريجــي 

إىل تســوية  للتوصــل  والســعي 

االســتنزاف  عليهــم  توفــر 

يف  وتــرتك  والبــرشي،  املــادي 

ــال-  ــا يُق ــوريني -ك ــوب الس قل

ــامحة،  ــا" للمصالحة واملس "مطرًح

ــادة  ــم إىل زي ــم دفعه ــّن عناده لك

الضــخ البــرشي للمقاتلــني، ســواء 

ــني،  ــاء العراقي ــن النجب ــوا م أكان

ــة  ــاين، أو نخب ــه اللبن ــزب الل أو ح

ــة  ــض ألوي ــوري، أو بع ــرس الث الح

ــم  ــي، ث ــراين النظام ــش اإلي الجي

وســهلوا  بالــروس  اســتنجدوا 

ــم  ــوا أنه ــوريا وظن ــم لس احتاله

ســيحققون بهــم االنتصــار، لكنهم 

ــن  ــعوب م ــوا أن إرادة الش مل يفهم

ــا  ــر مه ــا ال تُقه ــه وأنه إرادة الل

اشــتدت املصائــب.

وهاهــم اليــوم يــرون الهزائــم التي 

ــرى،  ــو األخ ــدة تل ــم الواح تاحقه

فيهرعــون إىل الــروس مــرة ثانيــة 

يســتنجدون بهــم ويقدمــون لهــم 

التنــازالت املتتاليــة، وآخرها، وليس 

األخــري، الســاح لهــم باســتخدام 

قاعــدة همــدان الجويــة الحربيــة. 

وألن بوتــني ليــس أقــل عنــاًدا 

مــن املــايل، وكونــه ضــاق ذرًعــا 

وتحديهــم  الســوريني  بالثــوار 

يُنســق  أن  أراد  فقــد  إلرادتــه، 

ــه  ــرز عضات ــني ويُ ــع اإليراني م

قاذفاتــه  أحــدث  مســلطًا 

ــن  ــؤالء "املتمردي ــى ه ــة ع املقاتل

ــة  ــتخدًما سياس ــني"، مس اإلرهابي

ــا تشــفي  األرض املحروقــة، علّه

أصابــه يف حلــب،  ثــأره مــا 

ــف  ــايل توظي ــى امل ــرتح ع فاق

ــه  ــاع طائرات ــدان إلق ــدة هم قاع

ــدة  ــع قاع ــي ال تتس ــة الت النووي

ووزنهــا. لضخامتهــا  حميميــم 

ــتور  ــايل الدس ــرق امل ــذا خ وهك

ــتغال  ــرم اس ــذي يح ــراين ال اإلي

أي  لصالــح  اإليرانيــة  األرايض 

ــري  ــة تأج ــة، وبخاص ــة أجنبي جه

القواعــد أو الســاح باســتخدامها، 

ــروس  ــول ال ــى دخ ــه ع مبوافقت

إىل همــدان. 

همــدان ملــن ال يعرفهــا مدينــة 

ــن  ــريب م ــال الغ ــع يف الش تق

 363 حــوايل  وتبعــد  إيــران، 

كيلومــرتًا عــن طهــران، ال يتجــاوز 

ألــف مــن   700 عــدد ســكانها 

ــة،  ــم األغلبي ــة، وه ــول كردي أص

وآذريــة وتركيــة وأقليــة فارســية.

 وتعتــر قاعدتهــا العســكرية مــن 

ــا  ــة ملوقعه ــد اإليراني ــم القواع أه

الجغرايف- الســيايس، ومل يســمح 

باســتخدامها  ألحــد  اإليرانيــون 

ــا كان  ــاه، وعندم ــام الش ــى أي حت

ــاعدات إىل  ــون املس ــاء ينقل الحلف

روســيا أثنــاء الحــرب العامليــة 

مــن خــال إيــران، كان اإليرانيــون 

ــل. ــون النق يتول

عنــده  فاملســألة  بوتــني  أمــا 

ليســت الثــأر الســوري أو مســاعدة 

إمنــا  فقــط،  املــايل  حلفائــه 

ــك القاعــدة  يحــاول مــن خــال تل

أن يحقــق امتــداًدا لنفــوذه، يقطــع 

يف  الغربيــة  األحــام  طريــق 

ــة  ــة اآلتي ــوارد اإليراني ــتثار امل اس

مــن االتفــاق النــووي، كــا يقطع 

الطريــق عــى أي محاولــة إيرانيــة 

ــاج  ــط باإلنت ــوق النف ــراق س إلغ

املهــرب، ويحــول دون مــد أنابيــب 

ــوريا إىل  ــر س ــراين ع ــاز اإلي الغ

البحــر املتوســط، ويجعــل القاعدة 

الهمدانيــة مقابــل قاعــدة إنجرليــك 

األمريكيــة- الرتكيــة، والقاعــدة 

ــة  ــة يف منطق ــة الحديث األمريكي

أقــى  يف  الواقعــة  الرميــان 

ــوريا. ــن س ــي م ــال الرشق الش

ثـم إن سـاء سـوريا املفيـدة، هي 

أفضل ميـدان لتدريب تلـك القاذفات 

عـى اللحـم الحـي ألطفال سـوريا 

وشـعبها األعـزل الريء.

الدبلومــايس  الســلك  بالطبــع، 

القــدرة  يعــرف  كلــه  العاملــي 

ــات  ــراء االتفاق ــى إج ــة ع اإليراني

واملهــارة يف املفاوضــات، وهــم 

بالتأكيــد ليســوا بغبــاء األســد 

شــيكًا  بوتــني  أعطــى  الــذي 

مفتوًحــا عــى بيــاض ليكتــب 

فيــه مــا تريــده مصالحــه.

لكــن ثعلــب الكرملــني أيًضــا ليــس 

بهــذه البســاطة التــي تجعلــه 

يضــع مثــاين مــن أحــدث قاذفاتــه 

يف قاعــدة همــدان، فقــط للقضاء 

ــق  ــورية وتحقي ــورة الس ــى الث ع

مــا يريــده املــايل مــن بقــاء 

ــب  ــن الصع ــه م ــع أن ــد. وم األس

ــرويس-  ــاق ال ــود االتف ــة بن معرف

املعرفــة  أن  إال  ذاك،  اإليــراين 

بطريقــة تفكــري بوتــني الــذي 

ــد،  ــث يري ــا إىل حي ــلل متخفًي يتس

األســد  رأس  اســتثمر  والــذي 

ــىء  ــزال يفاج ــة وماي ــى الثال حت

ــذي  ــد، وال ــوم بالجدي ــامل كل ي الع

ــا  ــدويل يف أوكراني ــع ال رآه املجتم

ــوريا  ــل س ــا، ودخ ــرم وتركي والق

ــيطة يف  ــدة بس ــال قاع ــن خ م

طرطــوس ثــم ابتلــع الســاحل 

والجبــل والســهل الســوري.

 وخاًفـا ملا وعـد شـعبه والعامل به 

فقد مـدد بوتـني األشـهر املوعودة 

إىل أن انتهـت السـنة األوىل، وهـا 

هـي أشـهر السـنة الثانية متـر ثم 

يبلـغ مندوبـوه يف لقاءاتهـم مـع 

ينتقونهـم  سـوريني  معارضـني 

الوجـود  عـى  اإلبقـاء  عليهـم  أن 

الروسـية كا  الـرويس واملصالـح 

اتفـق عليهـا مـع األسـد، إن أرادوا 

حـًا للمقتلة السـورية، بالطبع مع 

رشوط أخـرى تلغي الثـورة وتُحّول 

تضحيـات أبنائها إىل هبـاء منثور، 

بالـكام  املراوغـة  عـن  عـدا  هـذا 

التريحـات. يف  والتناقـض 

الــدب  اإليرانيــون  أدخــل  لقــد 

الشــامي  الكــرم  إىل  الــرويس 

وانقلــب  فســاًدا  فيــه  فعــاث 

عليهــم،  متعــددة  حــاالت  يف 

وعامــل رئيــس النظــام، الــذي 

ــاه  ــذي أعط ــه، وال ــون عن يدافع

صــك ملكيــة ســوريا، بإهانــة 

ــه  ــّهر ب ــتحقه، وش ــار يس واحتق

كذيــل الكلــب حــني اختلــف معــه، 

ــم  ــران أنه ــايل إي ــّن م ــل يظ فه

الثعالــب الذيــن لــن يغلبهــم ثعلــب 

ــوا  ــن يفرط ــم ل ــني، وأنه الكرمل

بســيادة الدولــة اإليرانيــة مــن 

ــل  ــد؟ وه ــن األس ــاع ع ــل الدف أج

ــدب  ــدام ال ــة أق ــون زحزح يضمن

الــرويس يف كرمهــم الــذي أدخلوه 

إليــه؟ وهــل يســتحق رئيٌس فاشــٌل 

ــن  ــة م ــك التضحي ــعبه تل ــل ش َقت

ــرى. ــر ون ــران؟ ننتظ ــايل إي م

والقصف  األرض،  على  الضارية  المعارك  رغم  االثنان  يستطع  ولم  بوتين،  عيني  أمام  الح  كما  إيران  ماللي  الفشل  الحق 
الهمجي الروسي من السماء، أن يحسما األمر عسكرًيا لصالح النظام األسدي. المرشد اإليراني توعد على لسان سفيهه 
سوريا  في  تواجده  يطول  أال  شعبه  وعد  الروسي  والرئيس  سنة،  مدة  ساخًرا  وأعطاها  أشهر،  خالل  األمور  حسم  اللبناني 

أكثر من أشهر أربعة، لكّن حساب البيدر لم يتطابق مع حساب الحقل، وخاب فأل االثنين باالنتصار المرتقب. 
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واملسـتثمرين  األعـال  رجـال  ملتقـى  انعقـد  حـن 

العـرب الثالث عر يف دمشـق العـام 2010، يف قرص 

املؤمتـرات بدمشـق، كانـت سـوريا عـى موعـد بـأن 

تتبـوأ مكانًـا عليًـا يف مجـاالت االسـتثارات العربيـة 

والدوليـة، وخاصة يف مجـال الطاقة، فقـد عكس حجم 

املسـتثمرين و"املليونريـن" الراغبـن باالسـتثار يف 

الطاقـة، ويف توليـد الكهرباء بالتحديد، حجم املسـتقبل 

الواعـد الذي ينتظر سـوريا، سـواء االسـتثار يف توليد 

الكهربـاء عـرب الوقود اإلحفـوري أو بالطاقـات البديلة. 

تهافُـت املسـتثمرين عـى االسـتثار يف سـوريا، ويف 

الكهربـاء تحديًدا، مّهد السـتصدار قانون شـامل وصفه 

بعـض املراقبـن بأنـه "رحـب"، إذ أتاح وللمـرة األوىل 

مشـاركة القطـاع الخـاص يف إنتـاج وتوليـد وتوزيـع 

الكهربـاء، بعدمـا كانت حكـرًا عى القطاع العـام ممثاًل 

بـوزراة الكهربـاء واملؤسسـات التي تتبـع لها. 

الضخـم،  امللتقـى  انطـالق  عـى  تقريبًـا  عـام  بعـد 

وبحضـور ألـف رجـل أعـال، صـدر القانـون رقم 32 

للعـام 2010 املتعلـق بسياسـات الكهرباء يف سـوريا، 

الـذي سـمح للقطاعـات، العـام واملشـرتك والخـاص، 

الوطنيـة والعربيـة واألجنبيـة، باالسـتثار يف مجـايل 

التوليـد والتوزيـع، وكذلـك شـّجع "اسـتخدام الطاقات 

املتجـددة يف مختلـف املجـاالت وتوطـن صناعاتهـا". 

أن "تتـوىل  إحـدى مـواده عـى  القانـون يف  ونـّص 

وزارة الكهربـاء اإلعـالن عـن طلبـات عـروض لدعـوة 

املسـتثمرين لتنفيذ مشـاريع لتوليد الكهربـاء يف مواقع 

محـددة، كـا يحـق لهـا بنـاء عـى اقـرتاح مؤسسـة 

التوليـد اإلعالن عن طلبـات عروض لدعوة املسـتثمرين 

لتنفيـذ مشـاريع تأهيل وتطوير أي مـن محطات التوليد 

القامئـة وإدارتها وتشـغيلها، ومتنح الـوزارة الرتخيص 

الـالزم للمـروع بعـد إبـرام االتفاقيـات الناجمـة عن 

طلبـات العـروض بـن مؤسسـة التوليـد أو مؤسسـة 

عليهـم  املحـال  واملسـتثمرين  الحـال  حسـب  النقـل 

املشـاريع واملصدق عليهـا وتلتزم مؤسسـة النقل براء 

الكهربـاء املنتجـة". وهـو مـا اعتـرب "فاتحـة خـر" 

وبدايـة صحيحـة لتطوير هـذا القطاع، ما سـيجعل من 

سـوريا أهـم بلدان الـرق األوسـط يف مجـاالت توليد 

الطاقـة، بعد أن حققـت منذ العـام 2002 اكتفـاًء ذاتيًا 

بإنتـاج الكهرباء مبقـدار 21.6 مليار كليو واط سـاعي. 
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العام 2011.. بداية خريف مشاريع الكهرباء في سوريا

مستثمرون يفرون بأموالهم.. وكفـــــــاءة قطاع الكهرباء تبدأ بالتراجع

والــروة  الطاقــة  وزارة  كانــت  عندمــا 

ــة، يف  ــورية املؤقت ــة الس ــة يف الحكوم املعدني

أوج عرهــا، قدمــت عــدًدا مــن املشــاريع 

وتأهيــل  اســتصاح  مجــال  يف  الخدميــة 

ــة  ــاء والطاق ــاع الكهرب ــة لقط ــة التحتي البني

ــيطرة  ــن س ــة ع ــق الخارج ــوم املناط يف عم

 2014 العامــني  يف  وبالتحديــد  النظــام، 

محــوالت  ســبع  تركيــب  ومنهــا  و2015، 

ــل  ــن الداخ ــدة م ــق عدي ــة يف مناط كهربائي

ــة  ــان يف محافظ ــا اثنت ــرر، منه ــوري املح الس

الرقــة، واحــدة يف قريــة جعــر واألخــرى 

ــة  ــرى تابع ــس يف ق ــدان، وخم ــة مع يف مدين

ــل هــواش،  ملحافظــة حــاة هــي، الحــواش، ت

عبلــة.  الحويجــة،  الشــويحة، 

ــة  ــكات الطاق ــل مش ــوزارة إىل ح ــعت ال وس

الكهربائيــة يف مناطــق ســيطرة املعارضــة، 

ــوري  ــال الس ــا يف الش ــر مديرياته ــذت ع ونف

ومختلــف املناطــق عــدًدا مــن املشــاريع، وقّدمت 

الخدمــات آلالف املواطنــني يف دارة عــزة، وبنــش، 

ــر  ــو، وكف ــدا، وحزان ــن، ورسم ــرة مري ومع

رومــة، ويف أحــد املشــاريع تــم تأمــني محولــة 

 KVA 400 ــتطاعة ــة KVA 0.4/20 باس كهربائي

يف قريــة شــنان بريــف إدلــب لتقديــم الكهربــاء 

لنحــو ســتة آالف شــخص، لكــن اســتمرار أعــال 

القصــف واملعــارك حرمــت الحكومــة مــن القيــام 

مبشــاريع ضخمــة تعــادل املشــاريع التــي تقــوم 

ــني  ــات ماي ــد حاج ــام لس ــة النظ ــا حكوم به

الســكان يف مناطــق املعارضــة، وجعــل خدمــات 

اإلصــاح  نحــو  تتجــه  والورشــات  الــوزارة 

ــة.  ــات الحالي ــبكات واملحط ــم للش والرتمي

دعم كهرباء دارة عزة وبنش 
املعدنيــة  والــروة  الطاقــة  وزارة  تدخلــت 

يف الحكومــة الســابقة عــى خــط إصــاح 

يف  والطاقــة  الكهربــاء  قطــاع  وتحســني 

النظــام  ســيطرة  عــن  الخارجــة  املناطــق 

الســوري، وحــازت مشــاريعها يف حلــب وإدلــب 

ــرك  ــاحة التح ــون مس ــر لك ــبة األك ــى النس ع

ــة  ــرية بحاج ــكانية كب ــة س ــاك كثاف ــر، وهن أك

خدمــات.  إىل 

ــات  ــم القطاع ــن أه ــاء م ــاع الكهرب وكان قط

التــي عملــت عليهــا وزارة الطاقــة والــروة 

املنطقــة  املعدنيــة، ووصلــت مشــاريعها إىل 

ــة"  ــم "الدول ــيطر تنظي ــل أن يس ــة، قب الرشقي

ــب  ــب وحل ــي إدل ــة، فف ــزور والرق ــر ال ــى دي ع

ــان  ــدوق ائت ــع صن ــال، وّق ــبيل املث ــى س ع

إعــادة إعــار ســوريا مــع وحــديت الكهربــاء يف 

ــل  ــني لتموي ــش، اتفاقيت ــزة وبن ــي دارة ع مدينت

مــرشوع لتأهيــل وتوســيع الشــبكة الكهربائيــة 

يف املدينتــني، ويهــدف املــرشوع إىل تأمــني 

الكهربــاء يف مدينــة دارة عــزة والقــرى املحيطــة 

ــاه  ــات مي ــا )مضخ ــة فيه ــق املهم ــا، وللمراف به

الطبيــة واملستشــفيات –  النقــاط   - الــرشب 

ــغ  األفــران واملطاحــن – مقاســم الهاتــف(، ويبل

عــدد املســتفيدين مــن هــذا املــرشوع حــوايل 50 

ــاء يف  ــاع الكهرب ــر قط ــق مدي ــمة، وف ــف نس أل

ــد. ــت عي ــة، حكم وزارة الطاق

ــة  ــاء مدين ــل كهرب ــرشوع تأهي ــة م ــد قيم وتزي

ــورو. ــون ي ــزة 1.6 ملي دارة ع

ــى  ــوزارة ع ــه ال ــان نرشت ــد يف بي ــح عي وأوض

موقعهــا اإللكــرتوين، أن االتفاقيــة تنــص عــى 

تنفيــذ أعــال صيانــة وإصــاح شــبكتي التوتــر 

ــض.  ــط واملنخف املتوس

ــة  ــاء مدين ــبكة كهرب ــل ش ــف تأهي ــغ تكالي وتبل

ــورو،  ــون ي ــن 1.5 ملي ــر م ــب أك ــش يف إدل بن

نتيجــة حجــم الدمــار والــرر الكبرييــن نتيجــة 

املــرشوع  مــن  ويســتفيد  القصــف،  أعــال 

ــمة.  ــف نس ــوايل 114 أل ح

مع انطالق الربيع العربي، وانهيار أنظمة عربية عديدة، تراجعت شهية المستثمرين، في وقت بدأت فيه البلدان التي تشهد اضطرابات ونزوًحا 
كثيًفا للمستثمرين بسبب الخوف وعدم اليقين من المستقبل، ما يجعل نسبة المخاطرة عالية حيال أي مشروع قيد التأسيس أو مستقبلي، 

وبطبيعة الحال لم تكن سوريا استثناًء عن الدول العربية، التي لفحتها رياح الربيع، بل يمكن القول إن سوريا كانت من أشد الدول التي 
تضررت بعد اندالع الثورة، ألنها أخذت منحًى عسكرًيا لم يكن متوقًعا، فطحنت المعارك كل شيء، وتضررت المشاريع والبنى التحتية، 

والحًقا دمرت بالكامل، حتى وصلت خسائر االقتصاد السوري، وفق آخر اإلحصائيات، إلى نحو 300 مليار دوالر. 

وزارة الطاقة المؤقتة "تنّور" على السوريين
في إدلب وحلب

متجر لبيع 
األدوات 
المهربائية في 
دوما بالغوطة 
الشرقية
 )عنب بلدي(
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العام 2011.. بداية خريف مشاريع الكهرباء في سوريا

مستثمرون يفرون بأموالهم.. وكفـــــــاءة قطاع الكهرباء تبدأ بالتراجع

الطاقـة  ووزارة  املؤقتـة،  السـورية  للحكومـة 

مشـاريع  عـدة  السـابقة،  املعدنيـة  والـروة 

 200 نحـو  يقطنهـا  التـي  اعـزاز،  مدينـة  يف 

ألـف نسـمة أكـر مـن نصفهـم مـن الوافديـن 

السـورية،  املناطـق  مختلـف  مـن  والنازحـن 

أغلب هـذه املشـاريع الخدمية يف مجـال الطاقة 

وتوليـد الكهربـاء، فاملدينـة ماتـزال إىل اليـوم 

تعتمـد بشـكل أسـايس عـى املولـدات الخاصة 

التـي ميلكهـا القطـاع الخـاص ويوردهـا تجار 

"وتحكـم  احتـكار  حـاالت  وسـط  املدينـة  إىل 

املجلـس  رئيـس  يقـول  مـا  وفـق  باألسـعار" 

املحـي يف املدينة، تيسـر املوىس لعنـب بلدي. 

هـذا الواقـع خلـق أريحيـة لـدى سـكان املدينة 

بالحصـول عـى الكهربـاء، إذا ال يوجـد بيت يف 

املدينـة دون تيـار كهربايئ مبعدل عر سـاعات 

يوميًـا، ثـالث سـاعات نهـارًا وسـبع لياًل. 

أمـا التكلفـة املادية فهـي ورغم ارتفاعهـا مقارنة 

باملناطق السـورية األخـرى، وتسـعرة الحكومة 

السـورية للكيلـو واط السـاعي فإنهـا "مقبولة" 

وتلبـي حاجـات املواطنـن، وتبلـغ تكلفة سـاعة 

األمبـر الواحـدة نحو 100 لـرة، ومـدة التغذية 

عـر سـاعات مبعدل ألـف لـرة يوميًا. 

غياب المحروقات.. الهاجس األكبر 
مديـر املجلـس املحي يف اعزاز، تيسـر املوىس، 

يعتقـد أن األمـور الخدمية ذاهبـة لألفضل، إذ إن 

الحكومـة السـورية املؤقتة عـى تواصل مبارش 

مـع املجلس لالطـالع عـى حاجاتـه والخدمات 

التـي يقدمونهـا، رغـم أن بعض املشـاريع التي 

كانـت سـتقوم بهـا الحكومـة السـابقة ماتـزال 

عـى حالهـا دون أن تتحـرك إىل األمام.

ويبقـى غيـاب املحروقـات "الهاجـس األكـرب" 

عـن مناطق سـيطرة املعارضة لكونهـا مناطق ال 

يوجـد فيهـا أساًسـا ال آبـار نفط أو حقـول غاز 

وال حتـى محطـات توليـد ضخمـة، عـى غـرار 

محطـة جنـدر يف حمـص، والدير عـي جنوب 

دمشـق باتجـاه مدينـة الكسـوة، ويبقـى مؤرقًا 

للمجالـس املحليـة والخدمية يف معظـم مناطق 

املعارضة.  سـيطرة 

وتـأيت معظم إمـدادت الوقـود والديـزل الالزمة 

لتوليـد الكهربـاء إىل املدينة وريفهـا من املنطقة 

الرقيـة عـرب صهاريـج ضخمة، لكـن األمور ال 

تسـر دامئًـا كا هـو مخطط لهـا، فـأي تحرك 

عسـكري أو سـيايس بـن أطراف الـرصاع رمبا 

فـي  بـن  ويجعلهـا  اإلمـدادات  هـذه  يهـدد 

كاشـة املشـتبكن واملتقاتلن، إذ إن الطريق من 

املنطقـة الرقيـة مهـدد دوًمـا باإلغـالق وهناك 

جهـات تتحكم بـه مل يسـمها رئيـس املجلس. 

يأس من الداعمين 
الكهربـاء،  لقطـاع  امليـداين  الوقـع  ولتطويـر 

يسـعى املجلس املحـي للتواصل مـع املنظات، 

إذ قـدم دراسـات وخططًـا مـن أجـل الحصـول 

عـى الدعم لتغذيـة املدينـة بالكهربـاء، لكن "ال 

نتائـج ملموسـة" عـى أرض الواقـع. فالدعـم 

القـادم مـن املنظـات يقتـرص يف جـزء كبـر 

منـه عى املـواد اإلغاثيـة، إىل جانـب دعم جهود 

اسـتخراج امليـاه مـن اآلبار عـرب تأمـن الوقود 

الـالزم والكلـف التشـغيلية لذلـك من قبـل هذه 

 . ت ملنظا ا

مـروع  تنفيـذ  إىل  حاليًـا  املجلـس  ويسـعى 

إنـارة شـوارع مدينـة اعـزاز بالطاقة الشمسـية 

بالكامـل، لتسـهيل عمـل الرطـة الحـرة، كـا 

يقـول رئيسـه، بعـد أن نجـح يف وقـت سـابق 

بالتعـاون مـع منظمـة مدنيـة يف إنـارة إحدى 

مخيـات اإليـواء، وهو ملعـب كرة قدم سـابًقا، 

باملدينـة برتكيـب أعمـدة إنـارة خاصـة. 

وعـى اعتبـار أن سـوريا مـن أهـم البلـدان 

الحاضنـة للبنيـة التحتيـة املتعلقة مبشـاريع 

باملنطقـة،  عديـدة  مجـاالت  يف  اسـتثارية 

لهـذه  كان  والطاقـة،  والنقـل  كالسـياحة 

املشـاريع النصيـب األكـرب من الـرر، عندما 

الرصـاص ميـأل األجـواء، وعـى  أزيـز  بـدأ 

الفور عاجل املسـتثمرون بإيقاف مشـاريعهم 

وجمدوهـا، يف حـن نـزح آخـرون مـن البلد 

وتركـوا هـذه املشـاريع ملصرهـا املحتـوم. 

قبـل العـام 2011 كان مـن النـادر أن تجـد 

مولـدة كهربائيـة أمـام أحـد املحـالت أو يف 

اليـوم،  مـدار  البيـوت تسـتخدم عـى  أحـد 

لسـبب بسـيط أنـه "ال حاجـة لهـا"، فمعدل 

املنزليـة  للقطاعـات  الكهربائيـة  التغذيـة 

عربيًـا،  األكفـأ  كان  والصناعيـة  والتجاريـة 

ووفق أفضـل املعايـر الدولية، لكـن بعد ذلك 

تغـر الواقـع كثـرًا إىل أن أصبحـت الكهرباء 

"حلـًا" للسـوري الذي يعيش ويـالت الحرب 

الدقيقـة.  بيومياتهـا وتفاصيلهـا 

ومل يكـن أحد يفكـر بتوليـد الكهربـاء بطرق 

بديلـة عـن الكهربـاء الحكوميـة، إذ ال حاجـة 

مـن   99.7% إىل  تصـل  فالشـبكة  لذلـك، 

أرقـام  املشـرتكن يف عمـوم سـوريا، وفـق 

 32 رقـم  القانـون  إن  بـل  الكهربـاء،  وزارة 

الناظـم للكهرباء يف سـوريا "يعاقـب كل من 

يـزاول أعـال توليد أو نقـل توزيـع الكهرباء 

أو تشـغيل شـبكة النقـل دون الحصـول عى 

رخصـة لتلك الغايـة، وفًقـا ألحـكام القانون، 

أو  سـنوات،  ثـالث  إىل  سـنة  مـن  بالحبـس 

بغرامـة ال تقـل عـن مليـون لرة سـورية، وال 

تزيـد عـى أربعـة ماليـن لـرة سـورية أو 

بكلتـا هاتـن العقوبتـن".

لكـن ومـع بدايـة الثـورة، وعندما بـدأ النظام 

يقطـع الكهربـاء عن املـدن املعارضـة، كنوع 

مـن العقـاب عـى خروجهـا يف مظاهـرات 

ملنهجـه  بـ"العدائيـة"  يصفهـا  وأعـال 

وسياسـته، بدأ الواقـع يتغر وبدأ السـوريون 

يفكـرون بالبدائـل التـي تجعلهـم يف الضوء 

بـدل الظالم، وتكـون بديلة عـن الكهرباء التي 

تأتيهـم مـن الشـبكة الحكومية.

يف هـذه املرحلـة بدأت املدن السـورية تشـهد 

تجـارب مختلفـة يف توليـد الكهربـاء وطرق 

الحصـول عليها، لكـن، وعى الضفـة األخرى 

من املشـهد، وبعد تحّول الثورة إىل العسـكرة، 

كانـت هنـاك معـارك ضاريـة بـن األطـراف 

املتحاربـة مـن أجـل السـيطرة عـى محطات 

التوليـد والتحويل، فهذه "غنائم" اسـرتاتيجية 

مـن ميلكها، يعـزز حاضنته الشـعبية، ويطيل 

مدة سـيطرته، ويفرض رشوطـه عى الطرف 

اآلخر. 

وقـد أدت املعـارك إىل خـروج أهـم محطـات 

التوليـد يف سـوريا عـن الخدمـة، فضـاًل عن 

خـروج أهـم آبـار وحقـول النفط والغـاز عن 

سـيطرة النظام السـوري ووقوعها بيد تنظيم 

الفيـول إىل  "الدولـة"، مـا حـّد مـن تدفـق 

محطـات التوليـد وأجـرب السـكان يف مناطق 

وقـع  عـى  العيـش  عـى  النظـام  سـيطرة 

"التقنـن" الكهربـايئ، وهـو الوافـد الجديد 

إىل ثقافـة السـورين، وأحـد أهـم مفـرزات 

 . لحرب ا

وبـدأت تنقطـع الكهربـاء مبعـدل 15 سـاعة 

يوميًـا كمعـدل وسـطي يف املـدن الرئيسـية، 

واشـرتكت يف املعانـاة املـدن الثائـرة وتلـك 

املواليـة، إذ ال يوجـد فيـول، وأبـرز محطـات 

التوليـد أصبحـت خـارج العمـل. 

محطـات  إىل  الفيـول  واردات  وانخفضـت 

التوليـد من 15 ألـف طن يف اليـوم، إىل نحو 

3000 طـن يوميًـا، علًا أن حاجة سـوريا 35 

ألف طـن يوميًـا، ووصلت الكميـات إىل أدىن 

مسـتوياتها وبلغـت 1200 طـن يوميًـا، كـا 

انخفضـت واردات الغـاز إىل محطـات التوليد 

مـن 20 مليـون مرت مكعـب إىل نحـو مثانية 

ماليـن مـرت مكعـب يوميًـا، وهـذا انعكـس 

بشـكل مبـارش عـى كفـاءة محطـات الوليد. 

أبرز محطات التوليد خارج الخدمة 
كان إنتـاج سـوريا قبـل الثورة بحدود تسـعة 

لالسـتهالك  يكفـي  وكان  واط،  ميغـا  آالف 

املحـي ويصّدر جزء منـه إىل لبنـان واألردن، 

وتـوزع إنتـاج الكهربـاء بـن الغـاز والفيول 

واملـوارد املائية والتي شـكلت حـوايل %8 من 

إجـايل الطاقـة املولـدة يف عموم سـوريا. 

ويوجـد يف سـوريا 9707 محطـة توليد منها 

3475 محطـة توليـد بخاريـة، و926 غازية، 

و3812 مركّبـة، و1494 مائيـة، وتعـد بذلـك 

وأكرهـا  األوسـط  الـرق  بلـدان  أهـم  مـن 

التحتيـة الخاصـة  البنيـة  تقدًمـا يف مجـال 

بقطـاع الكهرباء بالتناسـب مع مسـاحة البلد 

السـكان. وعدد 

وكان اإلنتـاج األبـرز يأيت من محطـات حلب، 

حيـث "املحطـة الحرارية" األضخـم، ومحطة 

"زيـزون" يف إدلـب، ومحطة "محـردة" يف 

والديـر  طرطـوس،  يف  و"بانيـاس"  حـاة، 

جنـوب  و"النارصيـة"  و"تريـن"  عـي" 

و"جنـدر"  حـاة،  يف  و"الـزارة"  دمشـق، 

الـزور،  ديـر  يف  و"التيـم"  حمـص،  يف 

إىل  إضافـة  الحسـكة،  يف  و"السـويدية" 

محطـات توليد عى سـد الفـرات وترين يف 

الرقـة وحلـب. 

املحطـات  تـررت  الحـرب،  انـدالع  وبعـد 

بشـكل كبر وخـرج بعضها عـن الخدمة، وما 

زاد األمـور تعقيـًدا غيـاب الكـوادر وصعوبة 

تأمـن قطـع الغيـار بسـبب العقوبـات عى 

النظـام السـوري، حتـى بلغت قيمـة األرضار 

السـنوات  خـالل  املبـارشة  وغـر  املبـارشة 

دوالر،  مليـارات  مثانيـة  املاضيـة،  الخمـس 

محطـات  مـن   60% مـن  أكـر  وخرجـت 

التوليـد عن الخدمة بشـكل كامـل، فانخفضت 

 1800 إىل  الكهربـاء  مـن  املنتجـة  الكميـات 

ميغـا واط يف حـن أّن الطلب يبلغ سـتة آالف 

ميغـا واط، وفـق وزارة الكهربـاء.

وبالتـوازي مع ذلك، توقف اسـتثار الحكومة 

والقطـاع الخـاص بالكهربـاء، بعدمـا حقـق 

هـذا القطـاع تقدًمـا كبـرًا وصلت معـه قيمة 

املروعـات االسـتثارية إىل أكـر مـن ثالثة 

مليـارات دوالر. 

استمرار تصدير الكهرباء رغم الحرب 
خـالل العـام 2015، ووفق تقريـر صادر عن 

املؤسسـة العامـة لنقل الكهربـاء، اطلعت عليه 

عنب بلدي، اسـتمرت حكومـة النظام بتصدير 

الكهربـاء إىل دول الجوار رغم الحاجة املاسـة 

لهـا يف الداخـل، حيث تـم تصديـر 272 ألف 

كيلو واط سـاعي إىل دول لبنـان واألدرن، فيا 

بلغـت كمية االسـتهالك املحي عـى الخطوط 

املختلفة يف سـوريا، 191 ألـف كيلو واط عى 

خطـوط KVA 230، و698 ألـف كيلـو واط 

عـى خطـوط KVA 66، فيـا بلغ اسـتهالك 

مؤسسـة توزيـع الكهربـاء وحدهـا 16093 

كيلو واط سـاعي سنويًا. 

التبـادل  اسـتكال  عـن  املؤسسـة،  وأعلنـت 

الكهربـايئ مـع دول الربط عـى التوتر 400 

للعـام  السـنوي  التقريـر  وقالـت يف   ،KVA

2015، "يتـم عمل املنظومـات الكهربائية يف 

سـوريا واألردن ومـرص وليبيـا عـى التوازي 

كمنظومـة واحـدة مـن حيـث إبـرام عقـود 

تبـادل الطاقـة مع هـذه الـدول". 

وكذلـك نوهـت إىل الربـط املتزامن مـع تركيا 

KVA 400، وأعلنـت  التوتـر  عـى خطـوط 

بالخدمـة  توضـع  مل  لكنهـا  جاهـزة  أنهـا 

كـا  الـرتيك،  بالجانـب  متعلقـة  لظـروف 

التقريـر.  يف  املؤسسـة  تقـول 

ترميم وإصالح القطاع المتضرر بدعم 
حلفاء النظام

سـعت حكومـة النظـام إىل ترميـم مـا ميكن 

ترميمـه مـن القطاع الـذي يتهـاوى عى وقع 

املعـارك يف مختلـف املناطـق، فاتجهـت إىل 

روسـيا وإيـران واسـتوردت املعـدات وقطـع 

التبديـل عرب وسـطاء وتجـار، وكان لروسـيا 

إعـادة  أو  "اإلصالحـات"  كعكـة  يف  حصـة 

إعـار املحطات التـي يحكم النظام سـيطرته 

عليهـا، فوقـع الجانبـان اتفاقيـات بأكـر من 

250 مليـون يـورو منـذ انـدالع الثـورة حتى 

اآلن. 

الجانــب  املقابــل، كان ســوريون يف  يف 

ــة  ــيطرة املعارض ــت س ــون تح ــر يعيش اآلخ

ــاء،  ــاد الكهرب ــل إليج ــن بدائ ــون ع يبحث

بعــد أن هجرتهــم كــوادر مؤسســات النظــام 

ــار  ــم التي ــع عنه ــا قط ــة، وبعدم الخدمي

ــز  ــة، وأجه ــيطرة الحكوم ــق س ــن مناط م

ــت يف  ــي بقي ــات الت ــى املحط ــف ع القص

ــوات  ــارص وق ــروج عن ــد خ ــم بع مناطقه

النظــام منهــا، فخرجــت هــذه املناطــق مــن 

ــعون  ــكان يس ــدأ الس ــابات وب ــرة الحس دائ

ــير  ــة لتس ــوارد الطاق ــى م ــول ع للحص

ــة. ــم اليومي ــم وأعاله حياته

وكان بعـض املواطنـن أوفـر حظًـا، وخاصة 

أولئـك الذيـن يسـكنون يف مناطـق تتقاطـع 

فيهـا مصالـح النظـام واملعارضـة ويسـعى 

الطرفـان لـي ال تنقطـع الكهرباء، فعاشـوا 

يف بحبوحـة نغصتهـا يف كثـر مـن األحيان 

رشارات املعـارك وقصـف الطائـرات. 

مجلس اعزاز المحلي: الكهرباء في
كل بيت بمعدل عشر ساعات يومًيا 

المصدر: نقل وتوزيع الكهرباء

ورشة خدمات إلصالح الكهرباء في حلب - )عنب بلدي(
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وزارة الخدمات.. جديد الحكومة المؤقتة لتولي قطاع الكهرباء في مناطق المعارضة

خطط الستيراد الفيول من الخليج العربي وتطوير نظام جبــــــــاية الفواتير 

زمـام  الجديـدة  الحكومـة  اسـتالم  ومـع 

األمـور، برئاسـة الدكتـور جـواد أبـو حطب، 

يأمـل العاملـون يف حقـل الخدمـات، ومنهـا 

الكهربـاء واالتصـاالت والطرق العامـة واملياه 

وغرهـا، تقديـم خدمـات جديدة عـى "قدر 

اإلمكانيـات"، كـا يقـول وزيـر الخدمـات، 

عبداللـه رزوق يف حديـث مـع عنـب بلـدي. 

وتوجد لـدى الحكومـة الحاليـة خطط، وهي 

لكافـة  والتسـليم  االسـتالم  طـور  "يف  اآلن 

وهـذه  السـابقة"،  الحكومـة  مـع  امللفـات 

يقـول  الوقـت.  بعـض  تأخـذ  قـد  العمليـة 

الوزير"نحـن يف طـور االنتقـال لنكون أقرب 

الداخـل السـوري بالتعـاون  النـاس يف  إىل 

مـع املجالـس املحليـة ومجالـس املحافظات، 

األطـراف  هـذه  بـن  الثقـة  تعزيـز  عـرب 

لتشـكيل جسـم حكومـي متكامـل وفعـال، 

مـع  بالتعـاون  النـاس  احتياجـات  لتلبيـة 

االختصاصيـن". 

وزارة  خطـة  عـن  رزوق  الوزيـر  ويكشـف 

الخدمـات يف مختلـف املجـاالت، وبالتحديـد 

قطـاع الكهرباء، وذلـك خالل األشـهر الثالثة 

املقبلـة، بحيـث تكون هـذه املرحلـة "تجميع 

وترتيـب األوراق مـن أجـل االنطـالق بصورة 

إقبـااًل  الحكومـة  ملسـت  أن  بعـد  صحيحـة، 

ورضـا من قبـل املواطنـن وهذا ما شـجعها 

عـى االنطالق"، مشـرًا إىل أن الـوزارة "يف 

طـور إعداد نظـام مايل، ونظـام عمل داخي، 

جميـع  لـه  يخضـع  موّحـد  رواتـب  وسـلم 

العاملـن يف الحكومـة، ألننـا نـرى رضورة 

رشكائنـا  إىل  الوصـول  أجـل  مـن  التنظيـم 

يف املجالـس املحليـة ومجالـس املحافظـات، 

وسـنعمل عى ترتيـب األدوار ملعرفـة أين تبدأ 

هـذه العالقـات وأيـن تنتهي؟".

خطط بديلة.. واستيراد الوقود من 
الخليج العربي 

يف موضـوع الكهربـاء، ولكونهـا مـن أهـم 

الخدمـات التـي تقدمهـا الحكومـة وترف 

الـوزارة  فـإن  املحليـة،  املجالـس  عليهـا 

الواقـع"،  تناسـب  إليجـاد حلـول  "سـتلجأ 

وستسـعى إىل تأهيـل الكـوادر وإىل متديـد 

عـرب  الوقـود  إدخـال  اتفاقيـات  وتجديـد 

تركيـا "ترانزيـت" من دول الخليـج العريب، 

مبوجـب مناقصـات سـتعلن عنهـا الـوزارة، 

وسـيكون دورهـا إرشافيًـا، عـى أن تتـوىل 

املحليـة  واملجالـس  املحافظـات  مجالـس 

األسـعار.  وتحديـد  توزيعهـا 

وكذلـك أكـد الوزير نيـة الـوزارة العمل عى 

اسـتجرار الكهربـاء والحصـول عـى الطاقة 

مـن دول الجـوار، إضافة السـتثار محطات 

املعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  يف  التوليـد 

وتأمـن البنيـة التحتيـة لهـا، مـن كابـالت 

ومحـوالت وكـوادر وغرهـا، وإعـادة تركيب 

مـا أمكـن إصالحـه ووضعـه بالخدمة.

ويف نفـس السـياق ميكـن اللجـوء إىل أحـد 

الحلـول البديلـة وهـو "الطاقة الشمسـية"، 

مـع  واالتفـاق  الكهربـاء  تأمـن  أجـل  مـن 

تحمـل  عـى  واألهـايل  املحليـة  املجالـس 

التشـغيلة،  الكلـف  مـن  محـددة  نفقـات 

بهـدف  وذلـك  ثلثهـا،  أو  التكلفـة  كنصـف 

الخدمـة.  اسـتمرارية  ضـان 

وحـول نقـص الكـوادر والكفـاءات الفنيـة، 

اعتـرب الوزير أنهـا أحد أبـرز املعوقـات التي 

تبطـئ عمـل الـوزارة، ومـع ذلـك سـتحاول 

اآلن "إعـادة تجميـع الكـوادر بعـد أن هجـر 

الكثرون سـوريا بسـبب األوضاع الصعبة"، 

وقـال إن ذلـك "ليس أمـرًا سـهاًل"، ويحتاج 

إىل وقت، و"نسـعى بالتعاون مـع الجامعات 

واملعاهـد إىل تأمـن الخـربات املؤهلـة مـن 

أجـل السـر بنفس السـوية". 

الدفع مقابل ضمان استمرارية 
الكهربائية  الخدمات 

يبـدو أن التحـول مـن الخدمـة املجانيـة إىل 

املدفوعـة، وإقنـاع املواطنـن بتحمـل جـزء 

الحصـول  لقـاء  التشـغيلية  التكاليـف  مـن 

عـى الكهربـاء، مـن املهـات التـي تسـعى 

الحكومـة ووزارة الخدمـات بشـكل خـاص 

"ال  إذ  تحقيقهـا،  أجـل  مـن  عليهـا  للعمـل 

ميكـن ألي اقتصـاد بالعامل أن يقـدم خدمات 

مجانيـة ويضمن اسـتمراريتها"، كـا يقول 

 . ير لوز ا

املشـاريع  لتمويـل  "نسـعى  ويضيـف 

الخدميـة ألن االسـتمرار بخدمـات مجانيـة 

سـيطرة  مناطـق  ويف  حمـص،  محافظـة  يف  تتجـى 

النظـام واملعارضـة أبـرز صـور التحـدي بـن الطرفن، 

مـن أجـل الحصـول عـى مصـادر الطاقـة الكهربائيـة، 

ويذهـب الطرفـان أبعد مـن ذلـك باعتادها عـى البنية 

التحتيـة وعـى القطـاع الكهربـايئ بشـكل عـام، كورقة 

"إنسـانية"،  املعارضـة  تراهـا  أهـداف  لتحقيـق  ضغـط 

ويراهـا النظـام منفعة تجعلـه يعيش بأريحيـة يف مناطق 

حاضنتـه الشـعبية.

وقـد جعـل املوقـع الجغـرايف لحمـص )وسـط سـوريا( 

املحافظـة مكانًا اسـرتاتيجيًا، متـر عربه معظـم الكابالت، 

وترتكـز عـى أراضيهـا ويف نطاقهـا اإلداري أهم محطات 

التوليـد الغازية والبخاريـة، فضاًل عـن أن حمص هي أهم 

منطقة يف سـوريا ميكـن اسـتخدام الطاقة البديلـة فيها، 

وبالـذات طاقـة الريـاح، وذلـك لوجـود "فتحـة حمص" 

لبنـان مبارشة. املقابلة لحـدود 

كل هـذه العوامـل جعلـت الـرصاع بـن األطـراف عـى 

أشـده، وجعلـت الطرفـن بحاجـة لبعضهـا البعض من 

أجـل الحصـول عـى املـوارد وخاصـة الكهربـاء. 

ففـي حـي الوعر املحـارص، وهـو آخـر معاقـل املعارضة 

يف حمـص املدينـة، لجـأ النظـام إىل قطـع الكهربـاء عن 

الحـي بهـدف الضغط عـى املعارضـة املسـلحة إلجالئها 

عنـه، كـا حصـل خالل فـرتة سـابقة يف منطقـة حمص 

القدميـة، وتحـت أنظـار األمـم املتحـدة، وفـق ملـا يقولـه 

. شطون نا

الكهربـاء  شـكلت  املاضيـة،  الخمـس  السـنوات  خـالل 

ومصـادر الطاقـة التقليديـة، إحدى وسـائل الضغط "غر 

املتوقعـة" مـن قبل النظام عـى أهايل الحي، كـا يقولون 

لعنـب بلـدي، وبدأ باسـتخدام هذه السياسـية منـذ كانون 

األول 2013، واسـتمرت سياسـة قطع الكهربـاء عن الحي 

عمـًدا مـدة تقـارب الثالثة أشـهر، ألن هـذه السياسـة من 

وجهـة نظـر النظام "فعالـة جـًدا يف زيـادة املعاناة عى 

سـكان هـذه املنطقـة"، وفـق محمـد الحمـي، ناشـط 

ميـداين وأحـد مواطني حـي الوعر. 

يقـول لعنـب بلـدي "افتقـد الحـي بحصـاره إىل الغـذاء 

بزيـادة معانـاة  الكهربـاء  والـدواء، فيـا سـاهم قطـع 

األهـايل الذيـن يحتاجـون التيار إلنجـاز أعالهـم اليومية 

خصوًصـا بعـد فقدانهـم للمحروقـات والغـاز" .

مـع  السـكان  معانـاة  زادت  الحصـار  وبسـبب "شـدة" 

نقـص الكهرباء، ومل تسـتطع األمـم املتحـدة، والتي رعت 

اتفاقًـا بـن املعارضـة املسـلحة والنظـام السـوري، مـن 

تخفيـف معانـاة األهـايل، وخاصة أنها وعـدت األهايل "ال 

انقطـاع للخبـز والكهربـاء بعـد اليوم".

 يقـول سـكان وناشـطون مـن حـي الوعـر لعنـب بلدي 

عـى  للضغـط  النظـام  يسـتخدمها  ورقـة  الكهربـاء  إّن 

السـكان واملعارضـة مًعـا، وعندما دخل وفد األمـم املتحدة 

اىل الحـي يف 24 نيسـان املـايض، أخـربت رئيسـة الوفد 

األممـي، خولـة مطر، السـكان أن الكهرباء لـن تنقطع بعد 

ذلـك، وهذا مـا مل يتحقق حتـى اليـوم، إذ يسـتمر النظام 

باملراوغة.

يضيـف الحمـي، "األمـم املتحـدة باتـت عاجـزة عـن 

تحقيـق الوعـود التـي تقطعهـا أمـام املعارضـة وسـكان 

الحـي، ألن النظـام يـرب كل القـرارات الدوليـة بعرض 

الحائـط، فقـد اسـتطاع مـن قبـل إسـكات األمـم املتحدة 

بإعـادة الكهربـاء اىل الحـي مـدة ال تتجـاوز السـاعة من 

أصـل 24 سـاعة، وخـالل شـهر رمضـان املـايض أعـاد 

التيـار مـدة سـت سـاعات يوميًا".

خالل الفترة الماضية دخلت الحكومة المؤقتة في حالة "سبات" بسبب انقطاع 
الدعم، وأصبحت مشاريعها مهددة بالزوال، كما عانت على الفور من نزيف 

الخبرات والكفاءات التي هاجرت بسبب عدم صرف المستحقات واألجور. 

الكهرباء في حمص ورقة ضغط النظام والمعارضة.. والمواطنون "ضحية"

سكان الوعر والريف الشمالي بال كهرباء
واألمم المتحدة تنكث بوعودها
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وزارة الخدمات.. جديد الحكومة المؤقتة لتولي قطاع الكهرباء في مناطق المعارضة

خطط الستيراد الفيول من الخليج العربي وتطوير نظام جبــــــــاية الفواتير 

"خط إنساني" في حلب لتزويد مناطق المعارضة بالكهرباء

مليارا دوالر خسائر القطاع في الشمال السوري

ــاك  ــي هن ــع، بق ــذا الواق ــن ه ــًدا ع بعي

اســتمرار  ضِمــن  إنســاين"  "خــط 

الكهربــاء إىل مناطــق ســيطرة املعارضة، 

ــة  ــا "جمعي ــت به ــادرة تقدم ــرب مب ع

أهــايل حلــب"، وتوســطت بــن طــريف 

ــاء  ــام، لإلبق ــة والنظ ــرصاع، املعارض ال

ــاة -  ــايل "ح ــر الع ــط التوت ــى خ ع

ــة 230 كيلو فولــط" يف الخدمة،  الضاحي

يــورّد الكهربــاء إىل محطــة تحويــل 

الضاحيــة يف حلــب الواقعــة تحــت 

ســيطرة املعارضــة، مــن محطــة محــردة 

ــو  ــام، "وه ــا النظ ــيطر عليه ــي يس الت

خــط وحيــد يتفــرع عنــه خطــان، 

اســتطاعة الواحــد 66 كيلــو فولــط، 

يغــذي محطــات يســيطر عليهــا النظــام 

ــا". ــة وريفه ــا يف املدين ــة مًع واملعارض

ــط  ــذا الخ ــن ه ــة م ــتفيد املعارض وتس

عــرب تحويــل الطاقــة الــورادة مــن 

محطــة محــردة إىل محطــات الصاخــور، 

ومحطــة حلــب القدميــة، وجــرس الحــج، 

ــيطرتها  ــت س ــع تح ــات تق ــي محط وه

ــل.  بالكام

محطات حلب تحتاج إلى إعادة 
تأهيل 

ــة  ــد الطاق ــادر تولي ــن مص ــث ع الحدي

ــع  ــن وض ــه ع ــن فصل ــب ال ميك يف حل

مناطــق  بقيــة  يف  الطاقــة  قطــاع 

ــارة  ــة عب ــوري، ألن التغذي ــال الس الش

ــة  ــة متصل ــة حلقي ــبكات متكامل ــن ش ع

ببعضهــا عــرب خطــوط توتــر وكابــالت 

ــى  ــوات ع ــيطرة الق ــق س ــاز مناط تجت

األرض.

مــن محطــات التوليــد إىل محطــات 

آالف  إىل  تصــل  مســافات  التحويــل، 

الكيلــو مــرتات، بحاجــة إىل حايــة 

وصيانــة دوريــة، وهــذا ال ميكــن القيــام 

بــه خــالل هــذه الفــرتة بســبب املعــارك 

ــة.  العنيف

مــع بدايــة عســكرة الثــورة عــاىن الناس 

بســبب االنقطــاع الطويــل للكهربــاء يف 

ــب، نتيجــة ســيطرة الجهــات  عمــوم حل

ــة يف الشــال الســوري عــى  املتنوع

ــم،  ــل والتحك ــد والتحوي ــات التولي محط

باإلضافــة إىل تعّمــد النظــام قصــف 

ــة.  ــى التحتي البني

وبحســب أحمــد عزيــزي، رئيــس دائــرة 

ــات  ــة للخدم ــات يف اإلدارة العام املحط

ــد يف  ــات التولي ــت محط ــب، كان يف حل

ــة  ــن، واملحط ــد تري ــرات، وس ــد الف س

الحراريــة يف ريــف حلــب الرقــي، 

ومحطــة حــاة-  زيــزون  ومحطــة 

محــردة، مــن أهــم املحطــات التــي تــزود 

حلــب وريفهــا بالكهربــاء، أمــا اآلن فــإن 

"أغلــب مناطق الشــال الســوري تغذيها 

محطــة حــاة- محــردة"، يف حــن 

تســيطر امليليشــيات الكرديــة عــى ســد 

ــة"  ــم "الدول ــيطر تنظي ــن، ويس تري

عــى ســد الفــرات، وميتنعــان عــن 

ــررة.  ــق املح ــة املناط تغذي

أمــا مــا تبقــى مــن محطــات يف حلــب 

)وهــي محطــة األرشفيــة، والشــيخ 

ــة،  ــب القدمي ــور، وحل ــعيد، والصاخ س

ــاج إىل  ــرب(، فتحت ــاب الن ــد، وب واملعه

إعــادة تأهيــل بالكامــل، ومــا قامــت بــه 

اإلدارة العامــة للخدمــات هــو تأهيــل 

هــذه املحطــات، "رغــم الــرر الكبــر" 

ــا.  ــق به ــذي لح ال

ــت  ــة، بلغ ــرات اإلدارة العام ــق تقدي ووف

ــاع  ــة لقط ــة التقديري ــائر اإلجالي الخس

ــو  ــوري، نح ــال الس ــاء يف الش الكهرب

ــاري دوالر.  ملي

إدارة الخدمات تغطي حلب
تعــد اإلدارة العامــة للخدمــات مــن أهــم 

التــي تتبــع للمعارضــة  املؤسســات 

مناطــق  أغلــب  وتخــّدم  الســورية، 

ــاه  ــاء ومي ــن كهرب ــوري م ــال الس الش

ــرف  ــا، وت ــاالت وغره ــة واتص ونظاف

ــل، إىل  ــن والوص ــط التقن ــى خط ع

ــد  ــة، وق ــس املحــي للمدين ــب املجل جان

ــل يف  ــوايل 400 عام ــت اإلدارة ح وظف

2013، لكــن بســبب النــزوح والقصــف 

يف حلــب، تراجــع عــدد العــال إىل 

ــر  ــات التوت ــن ورش ــاًل، ضم 175 عام

ــط.  ــايل واملتوس الع

توتــر  ورشــة   13 لــإلدارة  وتتبــع 

منخفــض، تخــدم نحــو %70 مــن 

أحيــاء مدينــة حلــب، وتعمــل اإلدارة عى 

ــاء  ــم املواطنــن يف مجــال الكهرب تخدي

املدينــة والريــف، عــرب صيانــة  يف 

ــان  ــال لض ــالح األعط ــبكات وإص الش

وصــول الكهربــاء مبعــدل 10 – 12 

ــا.  ــاعة يوميً س

ومتلــك اإلدارة، وكذلــك املجلــس املحــي، 

التواصــل  مواقــع  عــى  صفحــات 

منابــر  مبثابــة  وهــي  االجتاعــي، 

التطــورات  إعالميــة، تنــر عربهــا 

ــات  ــاء والخدم ــاع الكهرب ــة لقط اليومي

املواطنــن  وتطلــع  املحافظــات،  يف 

واملشــرتكن عــى حــال الكهربــاء جــراء 

العمليــات العســكرية عــى األرض. 

المولدات ال تفي بالغرض 
شـعبة  رئيـس  الدبـس،  أنـس  املهنـدس 

الكهربـاء يف املجلس املحـي يف محافظة 

حلـب، يصـف الوضـع الـذي وصـل إليه 

حـال الشـبكة بأنـه "صعب جًدا" بسـبب 

أماكـن  القصـف واالقتتـال يف  اسـتمرار 

الرئيسـية  والخطـوط  املحطـات  وجـود 

الواصلـة إىل املدينـة. يقـول لعنـب بلدي 

"بعـد خمس سـنوات من الحـرب والثورة، 

عانت شـبكات الكهربـاء والبنيـة التحتية 

مـن القصـف والدمـار، وبالنسـبة لحلـب 

فكانت تتغـذى من 36 خط توتر رئيسـيًا، 

واآلن تتغـذي املدينـة من خـط واحد فقط، 

ألن الخطـوط الباقية متـررة ومقطوعة 

بشـكل كامـل أو بسـبب وجودهـا عـى 

الجبهـات ومناطـق التاس الرئيسـية".

عمـل املجلـس املحـي عى عدة مشـاريع 

لتأمـن الكهربـاء لألهـايل، أبرزها تأمن 

املولـدات الكهربائية، وذلـك بالتعاون مع 

مجالـس األحيـاء، لكـن هذا املـروع "ال 

يغطـي حاجـة األحيـاء وال يعطـي ربـع 

الحاجـة الالزمـة للمدينة وسـكانها". 

املهـم  املـروع  فـإن  الدبـس،  ووفـق 

يف  املحـي  املجلـس  عليـه  عمـل  الـذي 

حلـب خـالل الفـرتة األخـرة، هـو تأمن 

"األشـد  للمناطـق  كهربـاء  مولـدة   22

فيهـا  يوجـد  "ال  والتـي  احتياًجـا"، 

مولـدات"، وذلك عـرب عقد بن املسـتثمر 

املجلـس  دور  وكان  األحيـاء،  ومجالـس 

األسـعار.  تحديـد  مجـال  ويف  إرشافيًـا 

يف الثـاين من آب الجـاري، قطعت الكهربـاء القادمة 

مـن مناطـق سـيطرة النظـام عن حـي الوعر بشـكل 

كامـل، مـا تسـبب بأزمـة إنسـانية كبـرة، أدت إىل 

تـرر املشـايف امليدانيـة، مـا دعـا املكتـب الطبـي 

يف الحـي إصـدار بيـان بتاريـخ 9 آب، طلـب فيـه 

مـن املؤسسـات واملنظـات الدوليـة التدخـل العاجل 

لتأمـن مثـن الوقـود الـالزم السـتمرارعمل أجهـزة 

املراكـز الطبية واملشـايف التـي تعمـل مبعظمها عى 

مولـدات، تحتاج إىل وقـود الديزل. وبحسـب مصادر 

ليـرت   150 إىل  يوميًـا  يحتـاج  فإنـه  املشـفى،  يف 

مازوت لتشـغيل أجهـزة غسـيل الـكى والحاضنات، 

ويـزوره يوميًـا 35 مريًضـا.

المجلس المحلي: غير قادرين على احتواء 
أزمة الكهرباء 

وخدميـة  حيويـة  ومبـان  امليدانيـة،  املشـايف  تعـد 

أخـرى، األكـر ترًرا مـن قطـع الكهربـاء عن حي 

الوعـر، فاألطبـاء والعاملـون يف القطـاع الصحـي 

عمـل  يف  الكهربـايئ  للتيـار  حاجتهـم  يؤكـدون 

وحاضنـات  الـكى  غسـيل  أقسـام  ضمـن  املشـفى 

األطفـال وبـرادات اللقاحـات الدوريـة، كـا يقـول 

محافظـة  ملجلـس  التابـع  الخدمـي  املكتـب  رئيـس 

سـويد،  السـالم  عبـد  الحـي،  يف  الحـرة  حمـص 

ويضيـف "إننا نحتـاج الكهربـاء لتشـغيل مضخات 

اآلبـار والقـاذورات يف املالجـئ، فقـد أدى غيابهـا 

المتـالء بعـض املالجـئ بامليـاه، وأصبـح املواطنون 

متررين بشـكل عـام من هـذا الواقع، عـى اعتبار 

أن الكهربـاء القادمـة مـن مناطـق سـيطرة النظـام 

هـي املصـدر الوحيـد للطاقـة يف الحـي".

يقـف املجلـس املحـي يف حي الوعـر مكبّـل اليدين، 

ال حـول وال قـوة لديه. هنـا ال حدود مـع دول الجوار 

ميكـن اللجـوء إليهـا إلدخـال املولـدات واملحروقات، 

وال توجـد محطـات توليـد أو تحويـل ضخمـة ميكن 

اسـتصالحها واالعتـاد عليها لتأمـن الكهرباء كبقية 

املناطـق مثـل الشـال السـوري، وكل ما ميكـن فعله 

هـو الدعـوة إىل فـك الحصـار والضغط عـى النظام 

لتمريـر التيـار إىل الحـي املحارص. 

ويف بيان مسـتقل، أصـدره مجلس املحافظـة، طالب 

إزاء  مسـؤولياتها  بتحمـل  الدوليـة  املنظـات  فيـه 

عـرات اآلالف من املدنيـن، وهنا يقول سـويد "بعد 

أن قدمنـا بعـض املولـدات واملحروقـات والبطاريات 

اآلن  بتنـا  امليدانيـة،  املشـايف  إىل  الصيانـة  وأدوات 

غـر قادرين عـى احتـواء األزمـة بالكامـل، وهذا ما 

دفعنـا إىل إصـدار بيان طالبنـا من خاللـه املنظات 

الدوليـة بتحمـل مسـؤولياتهم أمام أهايل حـي الوعر 

املحارصين". 

ويف جولـة لعنـب بلـدي عى محـالت بيـع املولدات 

يتضـح  الحـي،  يف  املتبقيـة  الكهربائيـة  واألجهـزة 

االرتفـاع الكبـر يف األسـعار، والـذي يحرم السـكان 

مـن اقتنـاء األدوات الكهربائية، وعى رأسـها املولدات 

الشـحن، إضافـة إىل ذلـك بقيـت معانـاة  وأجهـزة 

املحروقـات  بتوفـر  واملتمثلـة  األساسـية،  األهـايل 

الالزمـة لتشـغيل املولدات مسـتمرة، وبحسـب الباعة 

والبنزيـن  لـرة،   4500 املـازوت  ليـرت  يبلـغ سـعر 

خمسـة آالف لـرة.

ويبلغ وسـطي سـعر املولدة الكهربائيـة العاملة عى 

البنزيـن أو املـازوت، باسـتطاعة 5000 شـمعة نحو 

ألـف دوالر، فيـا يـرتاوح سـعر البطاريـات الالزمة 

بحسـب  دوالر   600 والــ   200 الــ  بـن  للشـحن 

اسـتطاعتها.

حياة سيدة محاصرة بال كهرباء 
انقطــاع الكهربــاء ونــدرة الوقــود، جعــل املدنيــن 

يلجــؤون إىل حلــول بديلــة تجعــل حياتهم مســتمرة 

وســط ظــروف صعبــة، فالحيــاة بالنســبة للســيدة 

عائشــة عبــد الحليــم، إحــدى ســاكني الحــي، 

ازدادت صعوباتهــا بعــد فقــدان التيــار الكهربــايئ. 

ــيدة  ــف الس ــدي تص ــب بل ــع عن ــث م ويف حدي

ــام  ــو الطع ــف تطه ــزل، وكي ــة من ــا كرب معاناته

لعائلتهــا بــدون كهربــاء أو غــاز، تقــول "لجأنــا إىل 

طهــو الطعــام باســتخدام املوقــدة وهــي عبــارة عن 

علبــة معدنيــة كبــرة، نقــوم بوضــع بعــض األوراق 

واألخشــاب فيهــا، ثــم نشــعلها، كــا نقــوم بغســل 

ــدم  ــاء وع ــاب الكهرب ــبب غي ــا، بس ــس يدويً املالب

ــا  ــة، بين ــاالت اآللي ــتخدام الغس ــى اس ــدرة ع الق

ــة  ــل للطاق ــحنها كبدي ــد ش ــات عن ــا للبطاري لجأن

الكهربائيــة، ونســتخدمها يف شــحن الهواتــف 

ــارة".  ــزة اإلن وأجه

ــا  ــي أدخلته ــة الت ــالت اإلغاث ــدى حم ــالل إح وخ

ــدة  ــت ع ــر، أدخل ــي الوع ــدة إىل ح ــم املتح األم

أدوات كهربائيــة تســتخدم يف إضــاءة املنــازل، 

بالطاقــة  تعمــل  )شــواحن(  أخــرى  وأجهــزة 

ــاة  ــن معان ــف م ــل أن تخف ــى أم ــية، ع الشمس

ــة.  ــر كافي ــت غ ــا بقي ــن، لكنه املواطن

أمـر مسـتحيل، لذلـك فـإن الـوزارة تسـعى 

لتطويـر نظـام الجباية الذاتيـة بالتعاون مع 

املجالـس املحليـة، وجعـل النـاس يدفعـون 

قابليـة  لديهـم  وهـم  التشـغيلية  التكاليـف 

لذلـك، وهذا اسـتنتجناه مـن خـالل لقاءاتنا 

تقديـم  مقابـل  األرض  عـى  باملواطنـن 

الخدمـات". 

وهـدف الـوزارة "تعويـد املواطنـن عى أن 

الدفـع مقابـل الحصـول عـى الخدمـة، هـو 

ضـان السـتمراريتها، ألن الخدمـات املجانية 

ال تضمـن اسـتمراريتها بسـبب الحاجـة إىل 

عوائـد مادية تسـد الكلـف التشـغيلية".

للكهربـاء  املاديـة  والكلـف  األسـعار  وحـول 

وبقيـة الخدمـات، أوضـح الوزيـر أن أسـعار 

الكهربـاء موجـودة، والخدمة مسـّعرة من قبل 

املجالـس املحليـة، ودور الـوزارة هـو العمـل 

بالتعاون مـع مجالس املحافظـات عى توحيد 

السـعر يف عمـوم املحافظات، مشـرًا إىل أنه 

سـيتم األخـذ بالحسـبان خصوصيـة املناطق 

املحـارصة، ألن سـعر الديزل )املـازوت( هناك 

أعـى باملقارنة مـع بقيـة املناطق. 

تعـد شـبكات الكهربـاء يف محافظـة حلـب مبدنهـا وقراهـا، وحلـب املدينـة، 

مـن أكر الشـبكات التي تـررت خـال الحـرب الدائرة، فقـد تراجعـت التغذية 

الكهربائيـة إىل مسـتويات قياسـية انعـدم معهـا تزويـد املحافظـة بالكهرباء، 

وخاصـة من محطـات التوليـد الواقعة ضمـن حـزام مناطق سـيطرة املعارضة، 

كـا قطع النظـام رشيـان اإلمداد مـن محطـات واقعة تحـت سـيطرته، بعدما 

خرجـت أحيـاء كثـرية عن سـيطرته. 

محطة توليد كهرباء في حلب
)عنب بلدي(

أعمدة كهرباء في حي الوعر بحمص - )عنب بلدي(

صورة فضائية لسوريا لياًل تبين تراجع وصول الكهرباء بين عامي 2012 - 2014
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محطة "الزارة" الحرارية ..
ورقة ضغط المعارضة 

على النظام

وتعتــرب محطــة الــزارة الحراريــة، الواقعــة تحــت 

ــة،  ــداف املعارض ــم أه ــد أه ــام، أح ــيطرة النظ س

ــة،  ــف الثقيل ــن بالقذائ ــتهدافها مرت ــم اس إذ ت

ــام،  ــدة أي ــة لع ــن الخدم ــا ع ــا أدى إىل خروجه م

ــدن  ــرام اله ــى إب ــام ع ــرب النظ ــايل أج وبالت

ــار.  ــالق الن ــف إط ــة، وأوق املؤقت

وتعتــرب قــوات املعارضــة محطــة الــزارة يف 

ريــف حــاة الجنــويب، أحــد أهــم املواقــع 

االســرتاتيجية لقــوات النظــام، الــذي يخــى مــن 

ــا.  ــيطرة عليه ــة والس ــدم املعارض تق

يقــول عامــر النــارص، إعالمــي يف ريــف حمــص 

ــزارة  ــة ال ــاز محط ــدي، "متت ــب بل ــايل، لعن الش

بأهميــة كبــرة لــدى قــوات النظــام، فهــي 

الريــان املغــذي ألقســام مــن الســاحل الســوري، 

ــة  ــاز بأهمي ــا متت ــام، ك ــق النظ ــض مناط وبع

كبــرة لــدى الثــوار بســبب وقوعهــا عــى طريــق 

الحولــة املحــارصة، وكونهــا بوابــة باتجــاه ريــف 

ــة  ــويب، إضافــة إىل قربهــا مــن كتيب حــاه الجن

ــة للنظــام". الهندســة ومــن عــدة قــرى موالي

ــن  ــة م ــوات املعارض ــع ق ــذا مل مين ــن كل ه لك

التخطيــط واعتــاد عنــرص "املفاجــأة" مــن 

أجــل التقــدم "ببــطء" لالســتحواذ عــى املحطــة 

الحراريــة، التــي تعــد مــن أهــم محطــات توليــد 

ــارص، إذ  ــول الن ــا يق ــوريا، ك ــاء يف س الكهرب

تحــاول الكتائــب تحريــر الحواجــز املحيطــة 

باملحطــة مــن خــالل عمليــات مباغتــة ومدروســة، 

تعتمــد عــى عنــرصي املفاجــأة واالنغــاس بــن 

ــات  ــى املواجه ــد ع ــام، وال تعتم ــوف النظ صف

املبــارشة، بســبب تحصــن املحطــة القــوي، فيــا 

ــا  ــة منه ــة يف محاول ــة املحط ــتهدف املعارض تس

ــام. ــاكات النظ ــى انته ــرد ع لل

مفاوضات وسط أجواء متوترة 
ــل  ــدرت الفصائ ــاري، أص ــن آب الج ــاين م يف الث

ــفت  ــا كش ــن بيانً ــة يف الرس ــكرية والثوري العس

فيــه عــن مفاوضــات تجــري مــع النظــام 

إعــادة إصــالح خــط  الســوري، بخصــوص 

ــذي  ــايل KVA 400 ال ــر الع ــاء ذي التوت الكهرب

ــل  ــدت الفصائ ــن، وأب ــة الرس ــن مدين ــر م مي

موافقتهــا عــى ذلــك بــرط إبــداء حســن 

ــه  ــام(، وقيام ــل )النظ ــرف املقاب ــن الط ــة م ني

بتنفيــذ املتطلبــات التــي كان أهمهــا اإلفــراج عــن 

ــن  ــان وضــع املفقودي ــن واملعتقــالت، وبي املعتقل

األعــال  عــن  الســكنية  املناطــق  وتحييــد 

العســكرية مــن كال الطرفــن، إضافــة إىل إدخــال 

مســتحقات األفــران، كالطحــن واملحروقــات، 

ــح  ــانية وفت ــاعدات اإلنس ــول املس ــهيل دخ وتس

ــر. ــي الوع ــرب إىل ح مع

ومقابــل ذلــك تعهــدت املعارضــة بحايــة 

وتأمــن ورش العمــل الخاصــة بتجهيــز الخــط 

مــع طواقمهــا وآلياتهــا طــوال فــرتة التجهيــز، 

وحايــة الخــط الــذي يغــذي مناطــق يف 

دمشــق والجنــوب مــن أي عمليــة اعتــداء، 

ــق  ــروط املتف ــل يف ال ــدث أي خل ــا مل يح طامل

ــات  ــت املفاوض ــن، ومازال ــن الجانب ــا ب عليه

ــى اآلن.  ــة حت جاري

ال تمتلك قوات النظام أوراًقا للضغط على المعارضة المسلحة 
أكثر من قطع الكهرباء عن مناطق سيطرتها، كما في حي 

الوعر والريف الشمالي، كما لم تعد موازين القوى مستقرة في 
صالحها بسبب انتصارات المعارضة وتقدمها ونجاحها في صد 

هجمات قوات النظام وخاصة في ريف حمص الشمالي. 

خرج أكبر محطة توليد كهرباء عن الخدمة في ريف حماة
ُ

المعارك ت

محطة زيزون تتحول إلى ركام

محطة الزارة
محطـة توليـد كهربائيـة يف محافظـة حاة، قـرب بلدة الـزارة، يبلغ عـدد العاملـني فيها 590 

عامـًا، دخلـت بالخدمـة عـام 2000، وتتألـف من ثـاث مجموعـات توليـد بخارية، اسـتطاعة 

أن  ميكـن  كـا  التوليـد  يف  أسـايس  كوقـود  الغـاز  تسـتعمل  واط،  ميغـا   220 مجموعـة  كل 

تسـتخدم الفيـول، واملزيـج الغازي مـع الفيـول، وتعتر من أحـدث محطـات التوليـد البخارية، 

وتسـتخدم أحـدث التكنولوجيـا والتقنيـات يف التحكـم والتشـغيل باإلضافة إىل وجـود نظامي 

 .EMS ونظـام إدارة الطاقـة MMS إدارة الصيانـة

عمال صيانة في محطة  تحويل كهربائي بحلب - )عنب بلدي(
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إدلب.. مولدات ضخمة 
تسد حاجة السكان

من الكهرباء 
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــادر الت ــف املص تختل

ــاء يف  ــى الكهرب ــول ع ــون للحص املواطن

ــاء،  ــن الكهرب ــة م ــب، بداي ــة إدل محافظ

التــي تــأيت مــن مصــادر يســيطر عليهــا 

الكهربائيــة،  املولــدات  إىل  النظــام 

والطاقــة البديلــة.

ســكان مدينــة أريحــا وريــف إدلــب 

عموًمــا يعتمــدون عــى املولــدات الكبــرة 

)املركزيــة( للتــزود بالكهربــاء، وذلــك 

ــتطاعة  ــدة باس ــع مول ــالل وض ــن خ م

ــا  ــا يديره ــي تقريبً ــًدا يف كل ح ــرة ج كب

الكهربــاء  بتوزيــع  ويقــوم  مســتثمر، 

عــى  بالحصــول  يرغــب  مــن  عــى 

الطاقــة مقابــل مبلــغ مــايل، يكــون عــى 

ــب  ــدد حس ــرتاك"، يح ــم اش ــكل "رس ش

ســعر ليــرت املــازوت بالســوق، باإلضافــة 

مقابــل  وأربــاح  الصيانــة  لتكاليــف 

ــة. ــذه الخدم ــغيل ه تش

عدنــان املــي، أحــد ســكان بلــدة أريحــا 

بريــف إدلــب الجنــويب، أوضــح أّن ســعر 

الواحــد ملــدة ســت ســاعات  األمبــر 

ــا يــرتاوح مــن 2000 إىل 2500 لرة  يوميً

حســب ســعر املــازوت، ويحصــل املشــرتك 

ــاًل  ــرات، "فمث ــن األمب ــه م ــى حاجت ع

لتشــغيل الــرباد مــع إضــاءة املنــزل تحتاج 

إىل أمبريــن كحــد أدىن يوميًــا، ولتشــغيل 

الــرباد مــع شــاحن البطاريــة تحتــاج إىل 

ثالثــة أمبــرات، ويف الغالــب يشــرتك 

ــا".  ــرات يوميً ــة أمب ــراء ثالث ــايل ب األه

باســل الحــاج، ميلــك محــاًل لتصليــح 

ريــف  يف  الزرعيــة  الجرافــات  ســكك 

ــاء  ــى الكهرب ــل ع ــريب، يحص ــب الغ إدل

عــن طريــق مولــدة "بيــرت" التــي تعمــل 

ــاء  ــن الكهرب ــي تؤّم ــازوت، وه ــى امل ع

الالزمــة لتشــغيل األدوات الصناعيــة التــي 

يف منزلــه والتــي تحتــاج إىل كهربــاء 

ــر. ــوة 5 أمب بق

ــى  ــاد ع ــف االعت ــاع تكالي ــًرا الرتف ونظ

مثــل هــذه املولــدات، بســبب ارتفــاع 

توفرهــا  وعــدم  املحروقــات  أســعار 

الشــاب  اضطــر  األحيــان،  بعــض  يف 

ــية"  ــة شمس ــوح طاق ــى "ل ــاد ع لالعت

الالزمــة  والكهربــاء  اإلنــارة  لتأمــن 

وإشــعال  النقــال،  الهاتــف  لشــحن 

الطاقــة  لــوح  ســعر  وبلــغ  التلفــاز، 

يســتخدم  لــرة،  ألــف   40 واط   100

قيــاس  ســيارة  بطاريــة  شــحن  يف 

105 أمبــر، وتكفــي لتشــغيل اإلنــارة 

واألدوات البســيطة التــي ال تحتــاج إىل 

كبــرة.  اســتطاعات 

تتألف شبكات نقل الكهرباء في سوريا من عدة 
أجزاء، هي: 

 .KVA )66-230-400( محطات تحويل

.KVA )66-230-400( خطوط نقل الكهرباء

تعترب محطـات تحويـل الطاقـة الكهربائية حلقـة الوصل 

الحيويـة للنظـام الكهربـايئ لشـبكة النقـل، حيـث تقوم 

هـذه املحطات باسـتقبال الطاقة املولـدة يف محطات توليد 

الكهربـاء ونقلهـا عرب خطـوط التوتر العـايل إىل محطات 

تحويـل أخـرى، ليتم تغذيـة مراكـز األحال بعـد تحويلها 

إىل مسـتويات أخـرى )توتر متوسـط وتوتـر منخفض(. 

ويتم إنشـاء محطات التحويـل )400-230( ك.ف بالقرب 

مـن محطـات التوليـد حيث يتـم نقـل الطاقة املولـدة عن 

أو   400( بتوتـر  العـايل  التوتـر  نقـل  خطـوط  طريـق 

230( KVA أمـا محطـات )KVA )20/66 فيتـم تغذيتها 

بخطـوط نقـل تعمل عى توتـر KVA 66 وهـذه املحطات 

تكـون قريبة مـن مراكـز األحال.

المدة الزمنية إلنشاء محطة تحويل كهربائية 
)KVA 200/400(

تـرتاوح مـا بـن 8 – 20 شـهرًا، وبكلفـة تقديريـة ترتاوح 

بـن 10 – 15 مليون يورو، حسـب التجهيزات املسـتخدمة.

 )66KVA/230( واملدة الزمنية لتأسيس محطة تحويل كهربائية

بن 8 – 20 شهرًا بكلفة 150 – 300 مليون لرة. 

كهربائية  تحويل  محطة  لتأسيس  الزمنية  واملدة 

)230KVA/400( بن 8 – 20 شهرًا بتكلفة 30 مليون لرة. 

المدة الزمنية إلنشاء محطة تحويل كهربائية 
 )KVA 20/66(

تـرتاوح ما بـن )12-15( شـهرًا، وبكلفـة تقديرية ترتاوح 

مـا بـن )-1.5 2( مليون يـورو + )-80 100( مليون لرة. 

كلفة إنشاء 1 كم من خطوط التوتر العالي:
خطوط KVA 400 تكلف 100 ألف يورو. 

خطوط KVA 230 تكلف 60  ألف يورو.

تقـع محطة زيـزون الحراريـة لتوليـد الطاقة 

التابعـة  الغـاب  منطقـة  يف  الكهربائيـة 

الغـريب، وبعـد  ملحافظـة حـاة، يف ريفهـا 

منـذ  إدلـب  مدينـة  عـى  املعارضـة  سـيطرة 

قرابـة العامـني شـهدت منطقة الغـاب معارك 

عنيفـة بغيـة إخـراج قـوات النظـام منها من 

قبـل فصائـل "جيـش الفتـح". وكانـت غرف 

النظـام،  عمليـات  وغـرف  الفتـح،  عمليـات 

تتحاشـيان دامئًـا إدخـال املحطـة يف املعركة 

وتحـاوالن دامئًـا املحافظـة عليهـا يف طـور 

العمـل، وفـق مـا يقـول قائـد عسـكري لعنب 

. ي بلد

أمجـد الحمـوي، مقاتـل يف صفـوف حركـة 

أحـرار الشـام اإلسـامية، كان مسـؤواًل عـن 

مجموعـة اقتحـام يف عمليـة السـيطرة عى 

أن  أكـد  الغـاب،  مبنطقـة  الحراريـة  املحطـة 

أوامـر صارمـة جـاءت مـن غرفـة العمليـات 

بعـدم إطـاق النـار أو القذائـف الصاروخيـة 

عـى املحطـة وتوابعها أثنـاء عمليـة الهجوم 

تأمـني  الكبـرية يف  عليهـا، وذلـك ألهميتهـا 

الكهرباء لألهايل، والشـال السـوري عموًما، 

"وبالفعـل تـم هذا األمـر ومل تتعـرض املحطة 

ألي عمليـة تدمـري وكانـت األرضار قليلـة جًدا 

أثنـاء عمليـة السـيطرة عـى املحطـة".

تعرضـت منطقـة الغـاب، حيـث تقـع محطة 

كثـرية  وفـر  كـر  ملعـارك  الحراريـة،  زيـزون 

انتهت بسـيطرة قـوات املعارضة عـى مناطق 

ومنشـآت يف سـهل الغاب العام 2015، ومنها 

محطـة زيـزون الحراريـة، وعنـد تيقـن قوات 

النظام بعـدم قدرتها عى اسـتعادة السـيطرة 

عـى املحطـة اسـتهدفتها الطائـرات الحربية 

أدى إىل تدمـري  الـذي  بشـكل مكثـف، األمـر 

ومحـوالت  مولـدات  مـن  فيهـا  مـا  معظـم 

ولوحـات مركزيـة وكابـات وخزانـات وقود، 

وكانـت لحظـة خروجهـا عـن العمـل بشـكل 

. مل كا

فهـي  للمحطـة،  الحـايل  للوضـع  وبالنسـبة 

أمجـد  املقاتـل  يعلـم  وال  الخدمـة،  خـارج 

الحموي، شـيًئا عن مصـري محتوياتهـا، لكنه 

أكـد أن مصـادر أخرتـه بـأن "جيـش الفتـح 

التـي  واألدوات  املعـدات  إخـراج  عـى  اتفـق 

آمنـة  منطقـة  إىل  للعمـل  صالحـة  ماتـزال 

خـارج املحطـة، للحفـاظ عليهـا، ألن القصف 

اآلن". إىل  املحطـة  عـن  يتوقـف  مل 

مصادر خاصـة أكدت لعنب بلـدي، أن املحطة، 

ومنذ سـيطرة "جيش الفتـح" عليها، خضعت 

الرتكسـتاين"،  اإلسـامي  "الحـزب  لسـيطرة 

العامـل بشـكل كبـري يف سـهل الغـاب وريف 

إدلـب الغريب، وأن قيـادة الفصيل بـدأت نهاية 

العـام املـايض بتفكيـك آالت املحطـة وأبراجها 

املعدنيـة، لتباع يف أسـواق الشـال السـوري، 

وال سـيا بلـدة رسمـدا الحدودية مـع تركيا.

تعـد محطـة زيزون مـن أهم محطـات توليد الطاقـة الكهربائيـة يف سـوريا، اسـتطاعتها 384 ميغا 

واط، وتتألـف مـن ثـاث مجموعات توليـد غازية مـع كامل ملحقاتهـا، اسـتطاعة كل مجموعة 128 

ميغـا واط، وتعمـل هـذه العنفـات عـى الوقـود السـائل )الفيول، املـازوت( إضافـة إىل الغـاز. وعند 

اسـتام املؤسسـة العامـة لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة املحطـة العـام 1998 أمنـت فرص عمـل لنحو 

252 عامـًا، وتغـذي أجزاء واسـعة مـن محافظات حـاة وإدلب والاذقيـة وطرطـوس، لكن ظروف 

الحـرب يف سـوريا أخرجـت املحطة والعـال عن الخدمـة وحولتهـا إىل ركام. 

مثاًل لتشغيل البراد مع إضاءة المنزل تحتاج إلى أمبيرين 
كحد أدنى يومًيا، ولتشغيل البراد مع شاحن البطارية 

تحتاج إلى ثالثة أمبيرات، وفي الغالب يشترك األهالي 
بشراء ثالثة أمبيرات يومًيا

قاطع كهربائي في أحد مراكز التحويل بإدلب - )عنب بلدي(

المصدر: مؤسسة توزيع الكهرباء

محطة زيزون الحرارية في ريف حماة - )عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.net/archives/98767
http://www.enabbaladi.net/archives/98719
http://www.enabbaladi.net/archives/98719
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مصدران أساسيان للحصول على المحروقات
لتوليد الكهرباء في إدلب

تقاطع مصالح بين تنظيم "الدولة" 
والنظام والمعارضة 

ــايس،  ــكل أس ــد بش ــدر األول واملعتم املص

ــة  ــة الرقي ــط يف املنطق ــار النف ــو آب ه

ــة"،  ــم "الدول ــيطرة تنظي ــة لس الخاضع

ــورية  ــق الس ــة املناط ــذي كاف ــذي يغ وال

ــام أو  ــيطرة النظ ــة لس ــا، الخاضع تقريبً

ــج  ــو الصهاري ــب مالك ــة، إذ يذه املعارض

ــروًرا  ــة م ــق املعارض ــن مناط ــرة م الكب

لســيطرة  الخاضعــة  عفريــن  مبدينــة 

امليليشــيات الكرديــة إىل الريــف الشــايل 

لحلــب املحــرر عــرب مدينــة اعــزاز، ومنهــا 

إىل مناطــق ســيطرة التنظيــم، ليتــم مــلء 

هــذه الصهاريــج بالوقــود بأنواعــه مثــل: 

ــن  ــا م ــن وغره ــازوت، البنزي ــول، امل الفي

ــودة  ــة الع ــدأ رحل ــط، لتب ــتقات النف مش

إىل الشــال الســوري عــرب الطريــق ذاتــه، 

ــى  ــة ع ــف إضافي ــع تكالي ــم دف ــث يت حي

ســعر املحروقــات عنــد املــرور يف مناطــق 

الســيطرة لــكل جهــة، وغالبًــا مــا تختلــف 

الرســوم عــى الربميــل الواحــد، وتــرتاوح 

عــادة مــن 1500 لــرة إىل 50 ألــف لــرة، 

ــا  ــرور أو م ــوم م ــن رس ــارة ع ــي عب وه

يعــرف بـ"الجمــرك التجــاري".

المحروقات مقابل المواد الغذائية 
وفــق القائــد العســكري عاشــور، يتعــرض 

ــا  ــرة، وغالبً ــكالت كث ــا مش ــق غالبً الطري

انقطاعــه  وراء  املعــارك  تكــون  مــا 

لفــرتات. لكــن ال ميكــن ألي جهــة أن 

ــاك  ــل، فهن ــكل كام ــق بش ــع الطري تقط

مصالــح متبادلــة ومتقاطعــة بــن القــوات 

املتصارعة عــى األرض، أال وهــي أن مناطق 

ســيطرة "الدولــة" تحتــاج إىل املــواد 

ــون  ــي يحصل ــة، والت ــة والتمويني الغذائي

عليهــا مــن مناطــق إدلــب وحلــب، مــروًرا 

بنفــس الطريــق املذكــور، وبحــال توقــف 

ــل  ــن قب ــات م ــة باملحروق ــد املعارض توري

ــة  ــدادات التمويني ــتتوقف اإلم ــم س التنظي

ــس. وبالعك

ــه  ــن خالل ــن م ــر يؤّم ــدر آخ ــك مص هنال

ــو  ــات، وه ــب املحروق ــب وحل ــكان إدل س

مصــدر "ثانــوي"، يتمثــل باســتجرار 

ــوات  ــيطرة ق ــق س ــن مناط ــات م املحروق

النظــام يف ريــف حــاة الشــايل، حيــث 

يتــم إدخــال املحروقــات إىل الشــال، لكــن 

بنســب "ضئيلــة"، وذلــك عــرب الســيارات 

التــي تقطــع حــدود التــاس بــن مناطــق 

ســيطرة املعارضــة والنظــام ومــع الــركاب 

املســافرين، لكــن هــذه الكميــات "ال تكفــي 

ــق  ــاع طري ــال انقط ــة يف ح ــد الحاج لس

ــم"،  الشــال مــع مناطــق ســيطرة التنظي

لكــن نوعيتهــا أفضــل بكثــر كونهــا 

ــايف  ــن مص ــت م ــا، وخرج ــت تصفيته مت

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــص، الت ــاس وحم باني

ــى اآلن.  ــوري حت ــام الس النظ

اتفاق النظام مع المعارضة في 
إدلب لتغذية حلب 

يصــل التيــار الكهربــايئ إىل الشــال 

ــيطرة  ــق س ــن مناط ــا م ــوري قادًم الس

النظــام، ليغــذي بعــض املناطــق املحــررة 

ــي أن  ــة، وه ــة متبادل ــالل اتفاقي ــن خ م

ــن  ــّر م ــب مي ــة حل ــي ملدين ــط الرئي الخ

مناطــق تخضــع لســيطرة املعارضــة وهــو 

ــذي  ــذي يغ ــاين" ال ــط اإلنس ــس "الخ نف

ــة  ــام تغذي ــن للنظ ــب، وال ميك ــاء حل أحي

ــة  ــا يف مدين ــيطر عليه ــي يس ــق الت املناط

حلــب إال بعــد ضــان عــدم تعــرض 

ــك  ــل ذل ــه فع ــاع، وال ميكن ــط لالنقط الخ

إال باالتفــاق مــع فصائــل املعارضــة، وبــأن 

ــارة  ــاء امل ــب مــن الكهرب يكــون لهــا نصي

ــط. ــذا الخ ــى ه ع

ــق  ــض مناط ــكان بع ــل س ــه، يحص وعلي

حلــب وإدلــب عــى الكهربــاء بشــكل 

ــا  ــا م ــاء غالبً ــذه الكهرب ــن ه ــاين، لك مج

ــي  ــف، الت ــال القص ــبب أع ــع بس تنقط

تــؤدي النقطــاع الكابــالت والخطــوط 

إىل  الحاجــة  يجعــل  مــا  األساســية، 

يوميــة.  رضورة  إصالحهــا 

يعتمد معظم سكان محافظة إدلب على مادة الديزل )المازوت( في توليد 
الكهرباء الالزمة للمولدات ولتشغيل المحطات الحرارية والمحوالت متوسطة الحجم 

واالستطاعة، ووفق أسيد عاشور، قائد عسكري في منطقة دارة عزة بريف حلب 
الغربي، يتم الحصول على المحروقات من مصدرين أساسيين.

تعتـر عنفـات التوليـد التـي تعمـل عـى الغـاز يف 

رشقـي  شـال  أقـى  بالرميـان  النفـط  مديريـة 

سـوريا، املولّد الرئيـي لكهرباء محافظة الحسـكة، 

يف مدينـة املالكيـة، ومعظـم مناطـق الحسـكة التي 

إقليـم الجزيرة. تعتـر عاصمـة 

جهـاد حسـن، موظـف يف مديرية عنفات تـل عدس، 

أوضـح لعنب بلـدي أّن عـدد العنفات التـي تعمل عى 

الغـاز املتدفـق من حقـل السـويدية، خمـس عنفات، 

وتحتـاج عمليـة توريد الكهربـاء إىل منطقـة محددة 

إىل عنفتـني، لكن األعطـال املتكررة التـي تتعرض لها 

هـذه املولـدات البخاريـة، كونهـا قدميـة ومىض عى 

تشـغيلها سـنوات وال يوجـد لهـا قطع تبديـل، يجعل 

مـن الصعوبة ضـان اسـتمرارية التيـار الكهربايئ. 

ويشـري إىل أن هنالـك مناطـق من املحافظـة ال تصل 

اليهـا الكهربـاء إال لسـاعات قليلـة يومًيـا، وهم عى 

هـذه الحـال منذ خمس سـنوات. 

مولدات وأمبيرات بدل العنفات 
مـع انقطـاع التيـار الكهربـايئ لسـاعات طويلة عن 

املـدن الكـرى، مثـل القامشـي واملالكية والحسـكة 

املنـازل  لتزويـد  مولـدات  ظهـرت  والقحطانيـة، 

الكهربائيـة، بحيـث يشـرتي كل منـزل  باألمبـريات 

العـدد الذي يناسـبه، "ففي املدن الكـرى يف منطقة 

الحسـكة ال صوت يعلو فـوق صوت املولـدات" يقول 

. حسن

جعفر شـيخي، وهو مالـك مولدة كهربائيـة، يوضح 

اشـرتى   2013 عـام  بدايـة  يف  أنـه  بلـدي  لعنـب 

سـت مولـدات كهربائيـة تعمـل عـى الديـزل، ووزع 

األمبـريات عـى املنازل من السـاعة 12 ظهـًرا إىل 12 

ليـًا يومًيـا، بسـعر 4000 لـرية سـوري لألمبـري يف 

الواحد. اليـوم 

أمــا عدنــان تــاج، مواطــن مــن القامشــي، 

يقــول إنــه يشــرتي مببلــغ 12 ألــف لــرية أمبــريات 

ــم  ــر الرق ــف، ويعت ــل الصي ــال فص ــهريًا خ ش

ــن  ــاس رشاء مث ــك الن ــت ال ميل ــًدا يف وق ــري ج كب

ــز.  ــة الخب ربط

وجود شكلي لمؤسسات الكهرباء في الحسكة 
بإشراف اإلدارة الذاتية 

يجمـع عـدد مـن املواطنـني يف محافظـة الحسـكة 

عـى أن دور مؤسسـات الكهربـاء التابعـة لحكومـة 

معدوًمـا،  بـات  وريفهـا  القامشـي  يف  النظـام 

ويقتـر عـى دوام املوظفـني بشـكل شـكي، دون 

تقديـم أي خدمـة للمواطنـني، لكـن ريـاض محمـد، 

يف  النظـام  كهربـاء  مديريـة  يف  موظـف  وهـو 

القامشـي، يؤكـد أن "النظـام السـوري قـام مؤخًرا 

بقطـع رواتـب العاملـني ملـدة شـهرين، ألن فواتـري 

الكهربـاء مل تعـد تدفـع مـن قبـل املواطنـني، ومـن 

ريـع  مـن  الرواتـب  تـرف  املؤسسـة  أن  املعـروف 

املقبوضـة". الفواتـري 

وأشـار محمـد إىل أن "اإلدارة الذاتيـة التـي تتقاسـم 

مـع النظـام السـيطرة عـى املنطقـة، تـرشف عـى 

املالكيـة  يف  الكهربـاء  لـوزارة  التابعـة  املؤسسـات 

والرميـان وغريهـا مـن املناطـق".

وعليـه شـكلت اإلدارة الذاتية هيئـًة للكهرباء للوقوف 

عى سـري األعـال يف املناطـق الخاضعـة لنفوذها، 

تقـوم بإصاح األعطـال الناجمة عن مـاس كهربايئ 

أو حريـق أو مـا شـابه، مقابـل رسـوم قدرهـا 500 

لرية سـورية شـهريًا. 

عبـد اللطيـف قاسـم، مواطـن مـن الحسـكة، يؤكـد 

عـى  الكهربـاء  رسـوم  تفـرض  الذاتيـة  اإلدارة  أن 

املواطنـني القاطنني يف مناطقهـا، ويف نفس الوقت 

يطالـب النظـام السـوري املواطنـني عر مؤسسـاته 

بدفـع فواتـري الكهرباء أثنـاء التقديـم للحصول عى 

وثيقـة رسـمية مثـل: شـهادات السـوق أو السـجل 

العقـاري أو جـوازات السـفر. 

نقل معدات توليد الكهرباء بإشراف وحدات 
حماية الشعب 

ــا واضحــة لتطويــر قطــاع  ال يبــدو أن هنــاك خططً

الحســكة،  يف  الفــرتة  هــذه  خــال  الكهربــاء 

ــام واإلدارة  ــني النظ ــة ب ــة والقوي ــة املتبادل فالعاق

ــس  ــا ال تنعك ــدة رمب ــف األصع ــة يف مختل الذاتي

عــى قطــاع الكهربــاء، وســط أنبــاء نقلتهــا 

ــل  ــام بنق ــام النظ ــن قي ــة ع ــام كردي ــائل إع وس

ــط  ــاج النف ــر وإنت ــة بحف ــة الخاص ــدات الثقيل املع

إىل حقــول النفــط يف املنطقــة الوســطى والســاحل 

ــن"  ــحن "يوش ــرات الش ــطة طائ ــوري، بواس الس

عــر مطــار القامشــي، مــا يعــزز توجهــه لتدعيــم 

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــق الت ــة يف املناط ــة التحتي البني

عنفات غازية "كهلة" لتوليد الكهرباء في الحسكة

يتم إدخال المحروقات 
إلى الشمال عبر 

السيارات التي تقطع 
حدود التماس بين 

مناطق سيطرة 
المعارضة والنظام ومع 

الركاب المسافرين، 
لكن هذه الكميات 

ال تكفي لسد الحاجة 
في حال انقطاع طريق 

الشمال مع مناطق 
سيطرة التنظيم

http://www.enabbaladi.net/archives/98690
http://www.enabbaladi.net/archives/98690
http://www.enabbaladi.net/archives/98777
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درعــــا..
النظام يتحكم بشريان الكهرباء

ومهربون يوردون "الديزل"
عبر الصحراء

وبـدأت معانـاة املواطنـن مع شـهور 

النظـام  بـدأ  عندمـا  األوىل  الثـورة 

بتخفيـض سـاعات الكهربـاء القادمة 

سـيطرته،  عـن  الخارجـة  املـدن  إىل 

وبعد فـرتة مل تعـد الكهربـاء القادمة 

من مناطـق النظام تكفـي، وهنا بدأت 

رحلـة البحـث عـن بدائل. 

يقـول املهنـدس محمـد كـراد، رئيس 

املكتـب الخدمـي يف املجلـس املحـي 

لدرعـا، "ال توجـد محطـات توليد يف 

الكهربـاء  وتـأيت  املحـررة،  املناطـق 

حـرصًا مـن مناطـق النظام"، مشـرًا 

مراكـز  تضـم  درعـا  مدينـة  أن  إىل 

تحويل صغـرة مثبته عـى األبراج أو 

عـى األرض ضمـن املبـاين، ومرتبطة 

بشـكل مبـارش مبراكـز توليـد الطاقة 

التـي يسـيطر عليهـا النظام، مشـرًا 

إىل أن وضـع مراكـز التحويل "سـيئ 

جـًدا" بعد خـروج عدد كبـر منها عن 

العمـل، كـا أن الشـبكة العامـة عى 

وشـك أن تخـرج عـن الخدمة بسـبب 

دمـار األعمـدة واألبـراج. 

مجلس محلي بال ميزانية 
للكهرباء 

عـى  صعوبـة  األوضـاع  يزيـد  مـا 

املجلـس املحـي يف مدينـة درعا، عدم 

توفـر املعـدات واآلالت التـي تحتاجها 

ورشـات الصيانة إلصـالح األعطال أو 

العمل عى مشـاريع جديـدة، فاملدينة 

التـي يعيش فيهـا 300 ألـف مواطن، 

تخدمهـا ورشـة إصالح واحـدة تتألف 

مـن سـبعة عـال ومـرف، وال متلك 

سـوى سـيارة رافعة.

يقـول املهندس كـراد "ال توجـد لدينا 

قطـع تبديـل للكهرباء، مثـل الكابالت 

وهـذه  واملنصهـرات  والقواطـع 

التفاصيـل الفنيـة، بل نسـتخدم ُعدًدا 

وغالبًـا  بسـيطة،  بإمكانيـات  يدويـة 

لصيانـة  املاديـة  الكلـف  تتوافـر  ال 

األعطـال ألن كهرباء درعـا بال ميزانية 

أساًسـا". 

الفوضى تدفع اللصوص لسرقة 
أبراج درعا بعد تفخيخها 

يعتمـد السـكان إىل جانـب املولـدات 

الكهربائية مشـاريع للطاقة الشمسية، 

باإلضافـة إىل مشـاريع محـدودة يف 

مجـال توليـد الكهربـاء مـن الريـاح 

النطـاق  محـدودة  لكنهـا  وغرهـا، 

وبجهـود القطـاع الخـاص واألهـايل 

بالكامـل. 

وقـد سـاهمت حالـة الفـوىض التـي 

يف  عـام  بشـكل  سـوريا  تعيشـها 

باتـوا  الذيـن  اللصـوص،  انتشـار 

محطـات  يف  تبقـى  مـا  يرسقـون 

التحويـل والتوليد مـن أدوات ومعدات 

وكابـالت وغرها، ليشـكل هـؤالء عبئًا 

يف  املحـي  املجلـس  عـى  إضافيًـا 

درعـا وعـى الورشـات والعاملن يف 

هـذا املجـال. إذ يقـوم هـؤالء بتفخيخ 

أبـراج الكهربـاء وتفجرهـا وإنزالهـا 

أرًضـا، ثم رسقتهـا وبيعها "خـردًة"، 

املمتـدة  الكابـالت  لرسقـة  باإلضافـة 

. عليها

مـن  مجموعـة  مؤخـرًا  أقدمـت 

تفجـر  عـى  املسـلحن  اللصـوص 

لخـط  يتبعـان  كهربـاء،  برجـي 

بـن  املمتـد   KVA  230 الكهربـاء 

بلـديت الكـرك الرقي واملسـيفرة يف 

ريـف درعـا الرقـي، والذي يسـهم 

ريـف  قـرى  مـن  عـدد  تغذيـة  يف 

درعـا الرقـي بالكهرباء، ما تسـبب 

بانقطاع التيـار بالكامـل. كا أقدمت 

مجموعـة أخـرى، عى تفجـر أربعة 

أبـراج بالقـرب مـن بلـدة طفـس يف 

إىل  أدى  مـا  الغـريب،  درعـا  ريـف 

مـن  عـدد  عـن  الكهربـاء  انقطـاع 

قرى ريـف درعـا الغـريب، باإلضافة 

النقطاعهـا عـن محطـات ضـخ املياه 

واملزيريـب،  األشـعري  منطقتـي  يف 

وأسـفر ذلـك عـن انقطـاع امليـاه عن 

أحيـاء مدينة درعـا بالكامل، يف وقت 

الكهربـاء،  مديريـة  فيـه  اشـرتطت 

التابعـة للنظـام السـوري يف مدينـة 

ضانـات  عـى  الحصـول  درعـا، 

قبـل البـدء بأعـال إصـالح األبـراج 

املتـررة، بحسـب مـا علمـت عنـب 

بلـدي مـن مصـادر خاصـة.

البطاريات والطاقة الشمسية أبرز 
البدائل عن كهرباء النظام 

وبالنسـبة للكهربـاء التـي تـأيت مـن 

مناطـق سـيطرة النظـام، فرتاجعـت 

كفاءتهـا بشـكل كبـر، فهـي تـأيت 

مـن سـاعتن إىل أربع سـاعات يوميًا، 

وهـي "ال تكفـي وال تسـد احتياجـات 

أحـد  يقـول  مـا  وفـق  النـاس"، 

بلـدي.  لعنـب  املواطنـن 

يقول مواطن آخر "نسـتخدم وسـائل 

بديلـة تسـد احتياجـات عملنـا، وهي 

منهـا   ،75% بنسـبة  حاليًـا  كافيـة 

البطاريـات التـي تشـحن، سـواء من 

الطاقـة الشمسـية أو املولـدات". 

مواطـن مـن درعـا البلـد، يجـد أنـه 

مـن الصعوبـة املقارنـة بـن وضـع 

الكهربـاء اآلن وقبـل الثـورة، يضيـف 

"اآلن ال يوجـد كهربـاء بتاتًـا، تـأيت 

مـن النظـام ضعيفـة جـًدا، وال تصلح 

لتشغيل تلفاز"، مشـرًا إىل أن البدائل 

األشـخاص  قـدرة  بحسـب  متنوعـة 

املاليـة، واملتوفـر حاليًـا هـو الطاقـة 

والبطاريـات  واملولـدات  الشمسـية 

الصغـرة القابلـة للشـحن.

كيف يحصل سكان الجنوب 
السوري على الطاقة الشمسية؟ 

مـن  الشمسـية  الطاقـة  ألـواح  تعـد 

أكـر البدائـل املتوفـرة حاليًـا جنوب 

سـوريا، لدورهـا األسـايس يف تأمن 

املرتفعـة.  تكلفتهـا  رغـم  الكهربـاء، 

مصـدر خـاص لعنـب بلـدي أوضـح 

كيـف يحصـل املواطنـون عـى هـذه 

إغـالق  ظـل  يف  واملعـدات  األلـواح 

يقـول  املعـارك،  واشـتعال  الطرقـات 

"إن ألـواح الطاقـة تدخـل إىل املنطقة 

عرب الطـرق الحربية وطـرق التهريب، 

األردين،  الدينـار  أو  بالـدوالر  وتبـاع 

ويبلـغ سـعر لـوح الطاقة اسـتطاعة 

100 واط بـن 70-80 دوالرًا، وسـعر 

اللوح اسـتطاعة 150 واط، بن -130 

دوالرًا".  140

الالزمـة  البطاريـة  سـعر  ويـرتاوح 

للشـحن، اسـتطاعة 100 أمبـر، بن 

 150 واالسـتطاعة  دوالرًا،   80-70

دوالرًا.  140-130 نحـو  أمبـر 

الشمسـية  الطاقـة  ألـواح  وتحتـاج 

إىل منظـات جهـد تتبايـن أسـعارها 

سـعر  ويبلـغ  االسـتطاعة،  حسـب 

املنظـم اسـتطاعة 20 أمبـر، حـوايل 

30 دوالرًا، والــ40 أمبـر 45 دوالرًا، 

الجهـد )أنفرتر( اسـتطاعة  ورافعات 

ألف واط بسعر 30 دوالرًا، والـ 1500 

دوالرًا.  50 واط 

وباملجمل وبتكلفة وسـطية وتقريبية، 

تبلـغ تكلفة تركيب دارة طاقة شمسـية 

نحـو 200 دوالر ألغراض االسـتخدام 

الخفيـف، التـي ال تتطلب اسـتطاعات 

وجهـًدا عاليًـا، يف حـن تصـل تكلفة 

تولـد  شمسـية  طاقـة  دراة  تركيـب 

كأنهـا  طبيعـي  بشـكل  الكهربـاء 

كهربـاء نظاميـة نحـو ألـف دوالر.

يغيب التيار الكهربائي ومعظم مصادر الطاقة عن محافظة درعا ومدنها الخاضعة لسيطرة المعارضة، لكن 
هناك موادر تأتي من مصادر عديدة، أبرزها مناطق سيطرة النظام في المحافظة، ومناطق سيطرة تنظيم 

"الدولة"، إذ تعتمد نسبة كبيرة من السكان على ما يعرف بـ"المازوت األنباري"، نسبة إلى محافظة األنبار 
العراقية، وهو متوسط الجودة ويفي بالغرض لتوليد الطاقة الكهربائية عبر المولدات ويصل إلى المنطقة 

عبر المهربين الذين يجتازون الصحراء من الشرق إلى الغرب وصواًل إلى درعا وريفها. 

ــتحالة  ــدات واس ــذه املع ــاء ه ــًرا لغ ــل، نظ بالكام

ــى  ــات ع ــبب العقوب ــا بس ــا حالًي ــول عليه الحص

ــوريا. س

ويؤكــد مصــدر خــاص ملوقــع "يكيتــي" أن النظــام 

يواصــل نقــل معــدات الحفــر واإلنتــاج مــن مديريــة 

حقــول الحســكة "الرميــان"، إضافــة ملعــدات 

منشــأة الســويدية لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، إىل 

ــة. ــط يف املنطق ــول النف حق

ــات  ــمل الكاب ــدات تش ــإن املع ــدر ف ــب املص وبحس

الحديديــة،  الصفائــح  املولــدات،  الكهربائيــة، 

ــرشف  ــارات، وي ــط، رؤوس الحف ــل النف ــب نق أنابي

ــن  ــن م ــني املفروزي ــن العامل ــدد م ــك ع ــى ذل ع

مديريــة الحقــول للمطــار وبالتنســيق بــني ممثليــة 

ــاد  ــزب االتح ــة لح ــعب التابع ــة الش ــدات حاي وح

ــكة.  ــام يف الحس ــزة النظ ــي وأجه الدميقراط

وكان النظــام الســوري ســلّم امللــف األمنــي يف 

مديريــة حقــول الحســكة "الرميــان" ومعمــل 

توليــد الكهربــاء يف الســويدية ومعمــل إنتــاج الغاز 

يف تــل عــدس ومحطــة تــل عــدس لنقــل النفــط إىل 

حــزب االتحــاد الدميقراطــي يف ربيــع العــام 2013.

م. محمد كراد
 رئيس المكتب الخدمي 
في المجلس المحلي لدرعا

عامل في ورشة كهرباء إدلب يحاول الوصول إلى محول 
كهربائي باستخدام رافعة - )إدارة الخدمات الفنية(

جهاز توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في درعا - )عنب بلدي(
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الغوطة الشرقية:
المجلس المحلي يتكفل بالكهرباء ويضبط أسعار األمبيرات

22 مستثمًرا يمدون الغوطة الشرقية بالكهرباء

الغوطـة  السـكان يف مـدن وبلـدات  ال يختلـف حـال 

الرقيـة عن بقية املناطق السـورية، التي تعاين بسـبب 

شـح الكهربـاء وانقطـاع مصـادر الطاقـة األساسـية، 

مـا جعل حيـاة املواطنـن "أصعـب" يف ظل اسـتمرار 

الحـرب، خاصة أن املولـدات الكهربائية التي يسـتخدمها 

معظـم السـكان يف املنطقة بحاجة إىل مـازوت وبنزين، 

وال ميكـن يف حالـة الحصار املفروضـة الحصول عليها 

بسـهولة، وإن تـم تأمـن املحروقـات تكـون أسـعارها 

"كاويـة" وال ميكـن ألي مواطـن رشاؤها. 

وشـّكل رصف األمـوال عـى املحروقات عبئًـا كبرًا عى 

الطبيب محمـد الحكيم، املتخصـص يف الجراحة العامة، 

والـذي يؤكـد أن عـدم جدوى اسـتخدام املولـدات وعدم 

قدرتهـا عـى تأمـن االحتياجـات املنزلية جعـل األهايل 

يدفعـون األمـوال للمسـتثمرين الـذي ميلكـون مولدات 

ضخمـة من أجـل الحصـول عـى الكهرباء. 

ويوضـح الطبيـب "ال ميكـن القـول إن هنـاك مصـدًرا 

واحـًدا للكهربـاء لـدى األهـايل يف الغوطـة الرقيـة، 

بـل تتنـوع هـذه املصـادر حسـب الحاجـات وحسـب 

القـدرة عى الدفـع"، فهنـاك البطاريات الصغـرة التي 

تسـتخدم لإلضـاءة، وهنـاك البطاريـات املتوسـطة 12 

فولـط القابلـة للشـحن، لكـن حاجـة األهـايل للطاقـة 

جعلتهـم يبتكـرون طرقًـا بديلـة، أبرزهـا طاقـة الرياح 

باسـتخدام عجـالت الدراجـات الهوائيـة، لكنهـا "غـر 

مجديـة".

مبولـدات  لالشـرتاك  األهـايل  بـادر  لذلـك،  ونتيجـة 

ضخمـة، بعـد أن أصبـح هنـاك مولـدة مركزيـة لـكل 

حـارة، يشـرتكون فيهـا مدة سـاعتن إىل ثالث سـاعات 

يوميًـا، وهـذا كان "أنسـب خيـار" عـى حـد قولـه.

املراحـل  متطـورة عـن  املرحلـة  وتعـد هـذه 

تأمـن  أجـل  مـن  السـكان  بهـا  مـر  التـي 

الطاقـة ومواردهـا، فكانت وماتـزال الخدمات 

املقّدمـة من املجلـس املحي محدودة وحسـب 

اإلمكانيـات، إىل أن عمـل املجلس عى تقسـيم 

األحيـاء إىل حارات وسـعى لعقد تفاهات بن 

املسـتثمرين واألهايل للحصول عـى الكهرباء 

مقابل اشـرتاكات شـهرية وأسـبوعية. 

وحـول ذلك يقـول موفق حجازي، مسـؤول يف 

املجلس املحي، قسـم الكهربـاء والطاقة البديلة 

يف مدينـة دومـا، "منـذ ثـالث سـنوات تغـّر 

الوضـع يف الغوطـة، لدينا يف مدينـة دوما 22 

مسـتثمرًا، لديهـم مولـدات ضخمـة، بقياسـات 

وأحجـام متباينة، وقـد توافق أصحـاب املولدات 

والسـكان عى كمية التيار إىل منازلهم، واتفقوا 

عى اسـتجرار يومـي ثابت، ومع الوقت اسـتقر 

اسـتجرار الكهرباء، وبـدأ التعامـل بالكيلو واط 

سـاعي، وبـدؤوا برتكيـب عـدادات تقيس حجم 

باألمبرات".  االسـتهالك 

خدمات المجلس مقابل رسوم 
الحـايل دور يف مسـاعدة  املحـي  للمجلـس 

الطرفـن عـى اسـتقرار التيـار يف املنطقـة، 

عـرب إصـالح الشـبكات وتأهيلهـا وتسـليمها 

للمسـتثمرين، إذ توجـد يف الغوطـة شـبكات 

توتـر منخفـض فـوق األرض وتحـت األرض، 

أرضيـة(،  هوائيـة، وشـبكة  )شـبكة  وهنـاك 

يتـم  الشـبكات  هـذه  تعطـل  عنـد  وأحيانًـا 

اللجـوء إىل اسـتخدام شـبكة اإلنـارة الرديفة 

للشـبكتن السـابقتن، ويتـم اسـتثارها يف 

تخديـم األحيـاء، التـي ال توجـد فيها شـبكات 

أرضيـة أو هوائيـة، وذلـك لضـان اسـتمرار 

وصـول خدمـة الكهربـاء إىل املشـرتكن. 

ويوضـح مسـؤول املجلس املحـي أن املجلس، 

وعـرب إبـرام عقـود مـع املسـتثمرين، يحـدد 

أسـعار الكيلـو واط السـاعي، وينظـم العمـل 

قـدر املسـتطاع، ويهيـئ الشـبكة، ويصلحها، 

مقابـل حصولـه عـى رسـم مبقـدار خمـس 

لـرات، تؤخـذ عن كل سـاعتي تشـغيل. 

الكهرباء تؤّمن فرص عمل جيدة 
يضيّـق نقـص الفيـول واملـازوت يف الغوطة 

الرقيـة يف كثـر مـن األحيان عـى األهايل 

اسـتخدام الطاقة الكهربائيـة ويحرمهم منها، 

لذلـك يكـون "االسـتهالك عى الشـعرة"، كا 

يقـول مسـؤول املجلـس املحـي، فاسـتهالك 

مدينـة دومـا بالكامـل يبلـغ حـوايل 5 ميغـا 

الحاجـة  أن  حـن  يف  يوميًـا،  سـاعي  واط 

الفعليـة هـي أكـر مـن 23 ميغـا واط، وهذه 

األرقـام تزيـد يوميًـا بسـبب زيـادة االعتـاد 

عـى الكهربـاء يف مختلـف مجـاالت الحياة، 

مقابـل نقـص املـازوت واملحروقـات عموًما. 

ويعترب املسـؤول حجازي أن توزيـع الكهرباء 

والعمـل يف هـذا القطـاع يشـّغل نحـو 700 

عامل، عـدا عن الوظائـف اإلدارية يف املجلس، 

مشـرًا إىل أن قطـاع الكهربـاء أّمـن فـرص 

عمـل جيـدة جًدا. 

الطاقة الشمسية الستخراج المياه 
الجوفية 

فـإن  البديلـة  الطاقـة  ملصـادر  وبالنسـبة 

املولـدات  جانـب  إىل  مجـٍد،  مصـدر  أكـر 

الشمسـية،  الطاقـة  ألـواح  هـو  املركزيـة، 

واملحاطـة  املنبسـطة  املنطقـة  طبيعـة  ألن 

بالجبـال مينعـان اسـتخدام طاقـة الريـاح 

عـى عكـس بقيـة املناطـق السـورية مثـل 

جعـل  وهـذا  املعروفـة".  حمـص  "فتحـة 

أساسـيًا،  الشمسـية  الطاقـة  اسـتخدام 

مثـل  مجـاالت  يف  حجـازي،  يقـول  كـا 

تسـتخدم  التـي  الشمسـية"،  "الغاطسـات 

الجوفيـة،  امليـاه  بشـكل واسـع السـتخراج 

وتقـدر  الشمسـية،  الطاقـة  عـى  وتعمـل 

مـروع  وهنـاك  فولـط.   24 اسـتطاعتها 

البلـدات  يف  الـرب  ميـاه  لتوفـر  حـايل 

بالطاقـة  تعمـل  غاطسـات  باالعتـاد عـى 

 220 حصـان،  واحـد  طاقتهـا  الشمسـية 

وبطاريـات.  وألـواح  محـول  مـع  فولـط، 

مساع لخفض سعر الكهرباء 
ويف دراســة حديثــة أصدرهــا املجلــس 

املحــي واطلعــت عليهــا عنــب بلــدي، 

مــن  دومــا  مدينــة  احتياجــات  قــدر 

ــاعي  ــا واط س 23 ميغ ــوايل  ــاء بح الكهرب

ــة  ــرب مجموع ــاء، ع ــن الكهرب ــا لتأم يوميً

ــث  KVA 1000 وKVA 800، حي ــدات  مول

ــا، كل  13 قطاًع ــة إىل  ــة املدين ــت تجزئ مت

ــعى  ــدات، ويس ــالث مول ــوي ث ــاع يحت قط

للمولــدات  املــازوت  لتأمــن  املجلــس 

ــزء  ــكل الج ــه يش ــعره كون ــض س وتخفي

ويف  الكهربــاء،  تســعرة  مــن  األكــرب 

حــال تــم توفــر املــازوت ســينخفض 

ــاعي.  ــو واط س ــعر الكيل س

منــذ أن قطــع النظــام الكهربــاء عــن مناطــق الغوطــة الرقيــة 

ــى  ــايل ع ــا، درج األه ــة عليه ــوات املعارض ــيطرة ق ــد س بع

ابتــكار الطــرق البديلــة لتوليــد الكهربــاء بالتعــاون مــع املجلس 

املحــي يف كل مدينــة، وكانــت املولــدات الضخمة هي املســيطرة 

عــى الســاحة، فــازداد عــدد املســتثمرين الراغبــن باالســتثار 

يف هــذا املجــال بعــد أن وجــدوا دعــًا مــن املجالــس املحليــة، 

لكــن اشــتداد الحصــار وعــدم القــدرة عــى توفــر املحروقــات 

قفــز بســعر األمبــر مــن 60 لــرة العــام 2013 إىل أكــر مــن 

ــاق  ــود األنف ــاهم وج ــام، إىل أن س ــس الع ــرة يف نف 1500 ل

ــون  ــول مواطن ــا يق ــق م ــات، وف ــر املحروق ــك بتوف ــد ذل بع

وتجــار يف الغوطــة الرقيــة لعنــب بلــدي. 

ــتخدام  ــى اس ــايل ع ــة، دأب األه ــدات املركزي ــة إىل املول إضاف

ــن  ــية"، لك ــة الشمس ــواح الطاق ــي "أل ــدة، ه ــات جدي منتج

ســعرها "املرتفــع جــًدا" والــذي يقــدر بنحــو 400 دوالر لــكل 

ــوري  ــوًرا مبيس ــتخدامها محص ــل اس ــه، جع ــع لوازم ــوح م ل

ــال.  الح

ــن  ــة م ــة الرقي ــكان يف الغوط ــم الس ــك، انقس ــة ذل وبنتيج

ــة إىل  ــة الكهربائي ــد الطاق ــل لتولي ــاد عــى البدائ ــث االعت حي

ــة  ــن الطاق ــاء م ــى الكهرب ــل ع ــم يحص ــام، قس ــة أقس ثالث

الشمســية، وقســم آخــر يشــرتك مبولــدة ضخمــة مــدة ســاعتن 

ــالم.  ــش بالظ ــم يعي ــا، وقس ــالث يوميً إىل ث

طريقة اشرتاك املواطنني باملولدات املركزية يف الغوطة الرشقية:

الطريقــة األوىل: االشــرتاك عــر رشاء األمبــري، اســتهاك يومــي ملــدة ثــاث 

ســاعات بـــ 1100 لرية ســورية أســبوعًيا.

الطريقــة الثانيــة: االشــرتاك عــر تركيــب ســاعة عــداد، ويكون االســتهاك 

بالكيلــو واط ســاعي، بســعر 250 - 300 لــرية للكيلــو واط الواحــد.

غالء الطاقة الشمسية يحرم 
األهالي منها 

ساهم تحرك المجلس المحلي من أجل تأهيل وإصالح قطاع البنية التحتية في الغوطة الشرقية بجلب مزيد من المستثمرين وأصحاب األموال لشراء 
مولدات كبيرة ووضعها في الخدمة، لقاء حصولهم على مبالغ مالية من األهالي، يحددها المجلس المحلي.

مكتب تسديد فواتير الكهرباء في الغوطة الشرقية - )عنب بلدي(

لوحة ساعات كهربائية في مدينة دوما - )عنب بلدي(
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قصة مستثمر 
استخدم " زيت 

القلي" و"السمنة"
في توليد الكهرباء 

بالغوطة الشرقية

يف  املسـتثمرين  أحـد  مـع  لقـاء  يف 

مجال الطاقـة الكهربائية يف الغوطة 

الرقيـة ومدينـة دوما، كشـف راتب 

الصـويف، وهـو مؤسـس وصاحـب 

مـروع "مولـدات الصـويف"، عـن 

أسـاليب بدائيـة وطـرق ال ميكـن أن 

تخطـر عـى بـال، عندما سـعى إىل 

توليـد الكهربـاء بعد أن فقـد الديزل 

مـن الغوطـة الرقيـة، فـكان "زيت 

القـي" و"السـمنة" مبثابـة وقـود، 

لجـأ إليهـا لتوليـد الكهربـاء، لكـن 

األنفـاق  ووجـود  املهربـن  انتشـار 

كـرس إىل حد مـا الحصـار املفروض 

املحروقـات  ووفـر  الغوطـة،  عـى 

ولـو بأسـعار مرتفعـة قليـاًل. 

التقينـاه  الـذي  الصـويف،  يقـول 

مبدينـة  الرئيـي  رشكتـه  مقـر  يف 

يف  مواطـن   500 "أخـّدم  دومـا، 

هـي  دومـا،  مبدينـة  أحيـاء  عـدة 

الحمـرة، السـنديانة، العـّب، جامـع 

خـاص  مكتـب  حـي  ولـكل  عبيـد، 

مسـؤول عنـه وعـن تخدميـه، بحيث 

مـع  بالتعامـل  املشـرتك  يرتـاح 

أنـه  إىل  مشـرًا  الفرعـي"،  املكتـب 

أطلـق مروعـه يف 11 أذار 2013، 

اسـتطاعتها  مولـدات  باسـتخدام 

600 شـمعة، أي حـوايل 100 أمبر، 

وبـدأ يقـدم الكهرباء لألهـايل، وكان 

نحـو  وقتهـا  املـازوت  ليـرت  سـعر 

110 لـرت، فيـا كان سـعر الدوالر 

125 لـرة، وخالل تلـك الفرتة،  نحو 

تباينـت حاجـات النـاس وكان عـدد 

املشـرتكن قليـاًل، وتراوحـت معدالت 

 10 إىل  أمبـر   5 بـن  االسـتهالك 

يوميًـا.  أمبـر 

ومـع ارتفـاع عـدد السـكان ولجـوء 

مناطـق  مـن  ومهجريـن  نازحـن 

الرقيـة،  الغوطـة  إىل  أخـرى 

وبـات  السـكان،  حاجيـات  تطـورت 

 100 اسـتحضار مولدات باسـتطاعة 

رضوريًـا.  أمـًرا  أمبـر،  ألـف 

 300 األمبـر  سـعر  وقتهـا  وبلـغ 

لـرة، مبعـدل تغذيـة ثالث سـاعات، 

سـعر  ارتفـاع  مـع  ذلـك  وتـوازى 

الليـرت  سـعر  ووصـل  املـازوت 

األمبـر  فارتفـع  لـرة،   2400 إىل 

أضعافًـا، وصـار يسـّعر بنـاء عـى 

املـازوت. سـعر 

بدائـل ال تخطـر على بال 
نحصـل  "كنـا  الصـويف،  يوّضـح 

عـى املـازوت مـن بسـطات محليـة 

مـن  اخرتعنـا  متفاوتـة،  وبأسـعار 

عـن  بديلـة  جديـدة  أدوات  ذاتنـا 

ومل  القـي،  زيـت  منهـا  الوقـود 

أصـدق أن املولـدة سـتعمل، مبجـرد 

بسـبب  إليهـا،  القـي  زيـت  إضافـة 

الدخـان الذي صـدر عنهـا.. ارتعبت 

توليـد  يف  نجحـت  لكننـي  حينهـا، 

لكهربـاء".  ا

مؤقتًـا  بديـاًل  القـي"  "زيـت  كان 

عـن املـازوت، "لكـن حاجـة النـاس 

أكـرب"، يقـول الصـويف مضيًفا "يف 

وقـت الحق اسـتخدمت مـادة الفيول 

تعريضـه  بعـد  الكهربـاء  توليـد  يف 

لتمييعـه  90 درجـة  للحـرارة بنحـو 

لكـن  نجحـت،  وقـد  وجعلـه سـائاًل 

تعطلـت". املولـدة 

الصـويف  بـدأ   ،2014 بدايـة  ويف 

"مـازوت  تسـمى  مـادة  اسـتخدام 

تكريـر  إعـادة  عـن  ناتـج  أسـود"، 

هـذه  اسـتخدمت  وقـد  الفيـول، 

املـادة يف تشـغيل املولـدات الالزمـة 

لتوليـد الكهربـاء، "ونجحـت" عـى 

مـا يقولـه الصـويف، لكن بعـد نفاد 

الفيـول، أصبـح الوضع صعـب جًدا، 

وهنـا وصل سـعر ليرت املـازوت إىل 

2400 لـرة نتيجـة فقدان  أكر مـن 

املـادة متاًمـا بسـبب الحصـار. 

مل يكتـف الصـويف عنـد هـذا الحـد 

بتجريـب "زيـت القـي" و"الفيول" 

وغـره، مـن أجـل تشـغيل املولـدات 

بـل لجـأ أخـرًا إىل اسـتخدام مـادة 

أيًضا،  املولـدات  لتشـغيل  "السـمنة" 

فأجـرى تجربـة عى إحـدى املولدات 

تعريـض  بعـد  وذلـك  ونجحـت، 

"وكان  غليـان،  لدرجـة  "السـمنة" 

بحاجـة  السـمنة  أن  مشـكلة  هنـاك 

رسيعـة  ألنهـا  دائـم  تسـخن  إىل 

الجمـود". 

توفـر المـازوت لم يحل 
لمشكلة  ا

يف  يتوفـر  املـازوت  بـدأ  أخـرًا، 

الغوطـة بأسـعار أقـل مـن السـابق، 

1700 لـرة و1800 لرة  وبحـوايل 

لليـرت الواحـد تقريبًـا، بعـد انتعاش 

اسـتمرار  لكـن  التهريـب،  عمليـات 

تذبـذب أسـعار املـازوت يجعـل عى 

مبـكان  الصعوبـة  مـن  املسـتثمر 

نهـايئ.  بشـكل  األسـعار  ضبـط 

اسـتهالك  "لـدي  الصـويف  يقـول 

لـرت  آالف  أربعـة  لنحـو  أسـبوعي 

لـرة،  مليـون   1.6 بسـعر  مـازوت، 

ال أسـتطيع تأمينهـم إال عـرب أقسـاط 

مـع تجـار املحروقـات، ويبلغ سـعر 

لـرة".  225 واط  الكيلـو 

وحـول تـوزع العالة يف مؤسسـته، 

ومـدى قدرتهـا عـى تلبيـة طلبـات 

أّن  الصـويف  يوضـح  املواطنـن 

توليـد 50 أمبـر كهربـاء بحاجة إىل 

ثالثـة عـال، وكل حـي يـرف عى 

تخدميـه مكتـب فرعـي، وليـس هـذا 

عـى  الصـويف  يعمـل  بـل  فحسـب 

تطويـر خدمـات مؤسسـته، ويقـول 

"نعمـل عـى إصـدار دفاتـر فواتر 

وكذلـك  الطرفـن،  حقـوق  تضمـن 

لالستفسـار  نسـتعد إلطـالق خدمـة 

عـن فاتـورة الكهربـاء عـرب إرسـال 

دور  إىل  مشـرًا  واتسـاب".  رسـالة 

املحـي مبسـاعدته وزمالئه  املجلـس 

إصـالح  عـرب  املسـتثمرين  مـن 

وتجليـس  القصـف،  بعـد  الشـبكات 

لديـه،  بالرافعـات  اإلنـارة،  أعمـدة 

الكابـالت، مقابل أجـور متفق  وشـد 

الطرفـن.  عليهـا بـن 

اخترعنا من ذاتنا أدوات جديدة بديلة عن الوقود منها زيت 
القلي، ولم أصدق أن المولدة ستعمل، بمجرد إضافة زيت 
القلي إليها، بسبب الدخان الذي صدر عنها.. ارتعبت حينها، 

لكنني نجحت في توليد الكهرباء

عامل بقوم بصيانة مولدة كهرباء في الغوطة الشرقية - )عنب بلدي(
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إن تجـاوزت سـوريا األزمـة االقتصاديـة التي 

نتجـت بعـد اندالع الثـورة، لـن تتجـاوز أزمة 

التـي  الضخمـة  الخسـائر  بسـبب  الكهربـاء 

تكبدتهـا قطاعـات التوليد والتحويـل واإلنتاج 

بشـكل عام، ومن املعـروف أن البنيـة التحتية 

للكهربـاء ومعدات إنتاج الطاقـة باهظة الثمن، 

وال ميكـن تأمينهـا إال عـرب رشكات ورشاكات 

عامليـة مبيزانيـات ضخمة لـن تكون سـوريا، 

الخارجـة من حـرب، قـادرة عى القيـام بذلك 

مبفردها، وسـتحتاج إىل قـروض ضخمة عرب 

رشكات قابضـة، يشـرتك فيهـا القطـاع العام 

والخـاص املسـؤولية عـن البنيـة التحتيـة، أو 

ميكن إرشاك رشكات آسـيوية وأمريكية، تستلم 

الرتكيـب واإلصـالح، وفق ما يؤكـده الصحفي 

واملحلـل االقتصادي السـوري، سـمر الطويل 

بلدي.  لعنـب 

دخلـت  حاليًـا  سـوريا  أن  الطويـل  واعتـرب 

بوضـع يشـبه، إىل حـد كبـر، لبنـان، حيـث 

أنهـت الحـرب األهليـة هنـاك قطـاع الكهرباء 

املولـدات  يعتمـدون عـى  اللبنانيـون  وبـات 

حتـى يومنـا هـذا. 

ويقرتح رضورة "تخديم كل املناطق السـورية 

خـالل فـرتة إعـادة اإلعـار بالغـاز الطبيعي 

الضغـط  لتخفيـف  الكهربـاء  عـن  عوًضـا 

عـى الشـبكات، بالتـوازي مـع توجـه الناس 

السـتخدام الطاقة الشمسـية الرورية لتوليد 

الكهربـاء وتوظيفها باالسـتخدامات اليومية".

لتخفيـض  ملحـة  رضورة  هنـاك  أن  ويـرى 

 25% بحـوايل  واملقـدر  الكهربـايئ،  الهـدر 

مـن اإلنتـاج الكهربـايئ، وهـو فاقـد تخرسه 

مؤسسـة توزيـع الكهربـاء عنـد نقـل الطاقة 

عـرب الكابالت مـن مراكز التوليـد إىل محطات 

التحويـل بسـبب بعـد املسـافات. مشـرًا إىل 

أنه مـن غر املعقـول أن تخـّدم محطـة توليد 

"الـزارة" يف حـاة محافظة الالذقيـة وحلب، 

التـي تبعد عنهـا مئـات الكيلومـرتات، ونفس 

الـيء بالنسـبة ملحطـة الديـر عـي، جنوب 

دمشـق، حيث تخدم املنطقـة الجنوبية ودرعا. 

منظومـة  كفـاءة  تراجـع  مـع 

إىل  اإلنتـاج  وتراجـع  الكهربـاء 

وزارة  لجـأت  تقريًبـا،  النصـف 

التقنـني  برامـج  إىل  الكهربـاء 

وعمـدت  سـيطرتها،  مناطـق  يف 

ملناطـق  التيـار  وصـول  منـع  إىل 

دنيـا.  حـدود  يف  إال  املعارضـة 

"ال  التـي  التقنـني  سـاعات  لكـن 

جـداول  يشـوب  ومـا  تنتهـي"، 

جعلـت  عشـوائية،  مـن  التقنـني 

سـيطرة  مناطـق  يف  املواطنـني 

النظـام يضيقـون ذرًعا مـن وزارة 

الكهربـاء ووزيرهـا السـابق عاد 

خميـس، الـذي أصبح "سـرية عى 

لسـان".  كل 

بعـض  كتبـه  ملـا  رصـد  ويف 

السـوريني عـى وسـائل التواصـل 

مختلـف  مـن  االجتاعـي 

املحافظـات السـورية يتضح حجم 

األمل الـذي يكابدونـه جـراء تقنني 

أعالهـم  تعطلـت  إذ  الكهربـاء، 

قسـم  وراح  اليوميـة،  وأشـغالهم 

آخر منهـم يتحدثـون عن الرشـوة 

الكهربـاء  لعـال  واملحسـوبية 

املسـؤولني عـن التقنـني يف مراكز 

التحويـل والفصـل الكهربـايئ يف 

واألريـاف.  املـدن 

صفحـة  عـى  مواطـن  كتـب 

للنظـام  التابعـة  الكهربـاء  وزارة 

سـكان  نحـن  العافيـة  "يعطيكـم 

خالـد،  الشـيخ  الديـن  ركـن  حـي 

يف  التقنـني  يف  عدالـة  يوجـد  ال 

تأخـد  الحـارات  إحـدى  منطقتنـا، 

التغذيـة،  سـاعات  مـن  نصيبنـا 

والسـبب أن املوظـف املسـؤول عن 

قطـع الكهربـاء هـو أحـد سـكان 

الحواشـنة(  )حـارة  الحـارة  تلـك 

يقطعولنـا  معقـول  مـو  يعنـي 

لهديك  الكهرباء منشـان يجيبوهـا 

الحـارة، الرجـاء النظر يف شـكوانا 

لجهودكـم". وشـكرا 

ووجـد مواطـن آخـر أن مـن املفيد 

تسـمية وزارة الكهربـاء بــ"وزارة 

صفحتـه  عـى  وقـال  التقنـني"، 

التقنـني  عدالـة  شـوفوا  "تعالـوا 

الجمهوريـة  شـارع  بالاذقيـة، 

للعلـم يف  ليـش؟  مظلـوم،  دامئـا 

مناطـق التغذيـة فيهـا 18 سـاعة 

باليـوم".

وقـال مواطـن مـن ريـف دمشـق 

دمشـق  ريـف  يف  "الكهربـاء 

برنامـج  أسـوأ،  إىل  سـيئ  مـن 

التقنـني ال يعـرف أولـه مـن آخره، 

واحـدة  سـاعة  الكهربـاء  تـأيت 

مـن  توضيـح  ال  سـاعات،   6 كل 

رشكـة  مـن  وال  الكهربـاء  وزارة 

كهربـاء ريـف دمشـق حـول هـذه 

االنقطاعـات الطويلـة للكهربـاء".

وبضحكـة سـاخرة وتهكميـة قال 

مواطن من حلـب "هههههه الناس 

عالتقنـني  وتعـرتض  تحـيك  عـم 

باملحافظـات التانية، وشـعب حلب 

يش  يشـوف  عـم  مـا  حـرسة  يـا 

اسـمه كهربـاء ومـي، واألمبـريات 

عـم  وياريـت  وخنقونـا  هلكونـا 

نسـتفيد بـي غري اضاءة حسـبي 

اللـه ونعـم الوكيـل".

ووجـه أحدهـم رسـالة إىل وزيـر 

الكهربـاء قائـًا : "سـيادة الوزيـر 

مانا عم تجــي الـكهــرباء بـديـر 

الصليـب يف ريـف حـاة الغـريب 

منـطـقــة مـصـياف، إال ساعتني 

لنهار". با

املواطنـني  أحـد  كتـب  درعـا  مـن 

طلًبـا إىل وزارة الكهربـاء قال فيها 

الكهربـاء  ترجعولنـا  مجـال  "يف 

 3 بــ  سـاعات   3 ماكانـت  متـل 

سـاعات؟ بعديـن بدنـا حـل لقطع 

الكهربـاء خـارج أوقـات التقنني.. 

الوعـود بتخفيـض سـاعات  ويـن 

التقنـني؟".

عـى  تـرد  مل  الكهربـاء  وزارة 

عـى  وال  املواطنـني،  تعليقـات 

الحـال. بطبيعـة  طلباتهـم 

إحـدى  الكهربـاء  شـكلت  خلـت،  لسـنوات 

أهـم الركائـز التـي تعتمـد عليهـا الحكومـة 

السـورية يف الدعـم الحكومـي للمواطنـن، 

وكان سـعر كيلـو الكهربـاء يبـاع بأقـل من 

ألغـراض  قروًشـا،  يتجـاوز  وال  التكلفـة، 

االسـتهالك املنـزيل، ويبلـغ عـدد املشـرتكن 

يف الكهرباء يف سـوريا نحو خمسـة مالين 

مواطـن يحصلون عـى الكهربـاء الحكومية، 

)2.5 مليـون منـزل( لجأ منهـم 26% )650 

ألـف منـزل( إىل اسـتخدام الكهرباء بشـكل 

أسـايس يف أعالهم، ويف الطهـي بالتحديد، 

مـن سـوريا  واملـازوت  الغـاز  فُقـد  عندمـا 

خـالل السـنوات املاضية، وفق دراسـة أعدها 

املركـز الوطنـي لبحـوث الطاقـة، وراجعتها 

بلدي.  عنـب 

وقدرت الدراسـة حاجة املنـزل الواحد للطاقة 

الكهربائيـة يف الطهـي خـالل الثـورة بــ 4 

كيلـو واط سـاعي، وكمية الطاقـة الكهربائية 

املرصوفة يوميًا يف سـوريا ألغـراض الطهي 

نحـو 2600 ألف كيلو واط سـاعي. 

وعـى ضـوء هـذه األرقـام، وارتفـاع الطلب 

عى الطاقـة الكهربائية، وما أثبتته الدراسـة، 

أن تكلفـة اسـتخدام الكهربـاء ضعـف تكلفة 

اسـتخدام الغـاز، وجـدت الحكومـة، أن مـن 

املجـدي التحـرك باتجـاه رفع أسـعار الطاقة 

مـن  املزيـد  وجنـي  االسـتهالك  لتخفيـض 

الدخـل، ناسـفة شـعارات وأيـام الدعـم التي 

كانـت يوًما ما الكهربـاء فيها "خطًـا أحمر" 

إىل جانـب الخبـز واملحروقات. 

وبتاريــخ 18 كانــون الثــاين املــايض، أقــر 

مجلــس الــوزراء رفــع أســعار تعرفــة مبيــع 

ــة  ــتجرار الطاق ــاعي الس ــو واط الس الكيل

الكهربائيــة ملختلــف فئــات االســتهالك، 

وذلــك وفــق القــرار 349 الصــادر بتاريــخ 

ــاين 2016.  ــون الث 6 كان

املؤسسـة العامـة لنقـل الكهربـاء قالـت إن 

دراسـة  تقدميهـا  وعنـد  الكهربـاء،  وزارة 

رفـع األسـعار بنـاء عـى طلـب لجنة رسـم 

السياسـات، "راعت زيادة التعرفة لالستهالك 

منهـا  الدنيـا  الرائـح  وخاصـة  املنـزيل 

متضمنـة تعديـاًل هيكليًـا، وزيادة بنسـبة ال 

تتجـاوز 150 لرة سـورية بالـدورة الواحدة 

عـى الرائـح الدنيا، كـا أبقت عـى تعرفة 

مبيـع الكهربـاء بالنسـبة للمنشـآت الزراعية 

ال  حتـى  زيـادة،  دون  هـي  كـا  الكبـرة، 

ينعكـس ذلك عـى قيمـة املزروعـات وقوت 

املواطـن".

األسـعار يف  املؤسسـة قـرار رفـع  وبـررت 

بيـان عـى موقعها اإللكـرتوين، بأنـه "جاء 

ضمن سياسـة الحكومـة القامئة عـى عقلنة 

الّدعـم وإيصالـه إىل مسـتحقيه، علـًا أنـه 

وفـق التعرفـة الجديـدة تبقى تسـعرة مبيع 

الكهربـاء للقطاع املنـزيل مدعومـة مبا يزيد 

عـن 200 مليـار لرة سـورية".

لكـن محللـن اقتصاديـن قالوا لعنـب بلدي، 

إن شـح الـواردات، وارتفـاع فاتـورة اسـتراد 

االئتـاين  الخـط  كفايـة  وعـدم  املحروقـات 

اإليـراين، أجـرب حكومـة النظـام عـى رفـع 

وأن  املحروقـات،  فاتـورة  لتخفيـف  األسـعار 

الدعم للمنتجات األساسـية أصبـح من املايض. 

وتدعـم الحكومة السـورية الكهربـاء بنحو 

418 مليـار لـرة سـورية، مـا يعـادل نحو 

لرئيـس  مداخلـة  بحسـب  دوالر،  مليـاري 

أمـام  الحلقـي  وائـل  السـابق  الـوزراء 

مجلـس الشـعب يف شـباط 2015، وأشـار 

الحلقـي إىل أن املواطـن يدفـع 1.32 لـرة 

الحكومـة  يكلـف  الـذي  واط  الكيلـو  مثـن 

30.5 لـرة سـورية.

الكهرباء السورية الحكومية

في النزع األخير

حكومة النظام ترفع أسعار الكهرباء 
لتغطية العجز

تراجع إنتاج سوريا 
من الكهرباء بنسبة 

%56 عما كان 
عليه قبل الثورة، 

وبلغت الطاقة 
الكهربائية المنتجة 

في عام 2011 
نحو خمسين مليار 
كيلوواط ساعي، 
في حين انخفض 

حجم اإلنتاج في عام 
2014 إلى 22 مليار 

كيلوواط"، وهي 
آخر إحصائية متوفرة 

حول واقع قطاع 
الكهرباء وكميات 
اإلنتاج حتى اليوم. 

موالون ومعارضون تجمعهم 
كراهية "التقنين الكهربائي"

وشتم المتسبب

هههههـــه الناس عم تحكي وتعتـــرض عالتقنين 
بالمحافظات التانية، وشـــعب حلب يا حســـرة ما عم 

يشـــوف شي اســـمه كهرباء ومي، واألمبيرات هلكونا 
وخنقونا وياريت عم نســـتفيد بشـــي غير اضاءة حسبي 

الوكيل ونعم  اهلل 

متجر لبيع األدوات الكهربائية في الغوطة الشرقية - )عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.net/archives/98605
http://www.enabbaladi.net/archives/98605
http://www.enabbaladi.net/archives/98605
http://www.enabbaladi.net/archives/98605


21 اقتصادعنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 235 - األحد 21 آب/أغسطس 2016

مصطلحات اقتصادية

تكمـن أهميـة اإلنتـاج الزراعـي بأهمية 

سـد  يف  املنتجـات  هـذه  مسـاهمة 

وتحقيـق  املحليـة  السـوق  حاجـات 

االكتفـاء الـذايت، وكذلـك الوصـول إىل 

أسـواق العـامل، دعـًا لصـادرات الدول، 

الصـادرات  ميـزان  تحّسـن  وبالتـايل 

املحليـة.  العملـة  ودعـم 

ذات  الزراعيـة  املنتجـات  كانـت  وكلـا 

جـودة عاليـة وموّضبـة بشـكل يؤهلها 

إىل  الطريـق  كان  كلـا  للتصديـر، 

األسـواق العامليـة سلًسـا، مـا يجعلهـا 

قـادرة عـى منافسـة سـلع ومنتجـات 

دوليـة.  أسـواق  يف  زراعيـة 

يعـد  والتـي  السـورية،  الحالـة  ويف 

تـرر  بامتيـاز،  زراعًيـا  اقتصادهـا 

بشـكل  الثـورة  بعـد  الزراعـي  القطـاع 

كبـري، يف شـقيه النبـايت والحيـواين، 

املنتجـات  عـى  سـلًبا  ذلـك  وانعكـس 

الزراعيـة وعـى الفاحـني وبـات هناك 

املنتجـات. توفـر  يف  حـاد  نقـص 

فانعكسـت اآليـة وتحولـت سـوريا من 

إىل  مًعـا  آن  يف  ومصـّدر  منتـج  بلـد 

مسـتورد، ويخـىش أن يـؤدي اسـتمرار 

الـراع إىل القضـاء عـى مـا بقي من 

زراعـات صيفية بسـيطة، بعدمـا انتهت 

يف  والصناعيـة  املوسـمية  املحاصيـل 

املحافظـات.  مختلـف 

املتنـوع  باقتصادهـا  سـوريا  اشـتهرت 

أسـس  أهـم  أحـد  الزراعـة  وكانـت 

النهـوض االقتصـادي، إذ كانـت تشـكل 

نحـو %25 مـن الناتج القومـي، ويعمل 

فيهـا أكـر مـن مليـون عامـل بشـكل 

دائـم، وكانـت تؤّمـن فرص عمـل تؤدي 

كان  وقـت  يف  البطالـة  امتصـاص  إىل 

مـن الصعـب فيه خلـق فـرص عمل يف 

مجـال الصناعة والخدمـات والصناعات 

الثقيلـة وغريهـا. 

طويلـة  ولسـنوات  سـوريا  صـّدرت 

الـدول  إىل  كثـرية  زراعيـة  منتجـات 

العربيـة وكذلـك األوروبيـة، وكانت أبرز 

املحاصيل االسـرتاتيجية  الصادرات مـن 

مثـل القمح والقطـن والشـعري، وكانت 

صيفيـة  محاصيـل  تصـّدر  سـوريا 

وبقوليـات بعـد تحقيـق اكتفاء السـوق 

املحليـة. 

ويعـد زيـت الزيتون مـن أهم صـادرات 

سـوريا عـى اإلطـاق، نظـًرا لجودتـه 

عاملًيـا،  السـوري  الزيتـون  وأهميـه 

أن  إىل  الرسـمية  البيانـات  وتشـري 

صادرات هذه السـلعة جـاءت يف املرتبة 

الرابعـة يف ترتيـب الصـادرات الزراعية 

السـورية، إذ زادت مساهمته يف القيمة 

عـام   0.8 مـن  للصـادرات،  اإلجاليـة 

1999 لتصـل إىل %3.7 يف العام 2008. 

وكانـت سـوريا صدرت عـام 2008 نحو 

14 ألـف طـن زيت زيتـون بقيمـة 7.44 

دوالر. مليون 

ويبلـغ معدل النمـو السـنوي للصادرات 

و18.2%   ،20.4% للقيمـة  بالنسـبة 

للكميـة. بالنسـبة 

الحيـواين، تعـد صـادرات  املجـال  ويف 

سـوريا من الـروة الحيوانيـة يف غاية 

املحاصيـل  بقيمـة  مقارنـة  األهميـة، 

املصـّدرة،  االسـرتاتيجية  الزراعيـة 

وتشـكل هـذه الصادرات أكـر من 16% 

األرقـام  وفـق  الصـادرات  قيمـة  مـن 

املنشـورة، حيـث منـت مـن 26.9 ألـف 

طـن يف الفـرتة 1999-2001 إىل 70.7 

ألـف طـن العـام 2008. وتعـد اململكـة 

الخليـج  ودول  السـعودية  العربيـة 

عموًمـا مـن أهـم الـدول التـي تسـتورد 

األغنـام العـواس واملوايش من سـوريا، 

عـى رأسـها املاعـز الشـامي.

الصادرات الزراعية 

نــور داالتــي - عنب بلدي

ــع  ــام 2010 كراب ــوريا ع ــت س  صّنف

الفســتق  بإنتــاج  العــامل  دولــة يف 

الحلبــي، بعــد إيــران والواليــات املتحدة 

ــاحة  ــت مس ــا، ووصل ــة وتركي األمريكي

قبــل  بالفســتق  املزروعــة  األرايض 

ــف  ــو 60 أل ــورية إىل نح ــورة الس الث

هكتــار، تحــوي أكــر مــن عــرة 

اشــتهرت  وبينــا  شــجرة،  ماليــن 

بزراعتهــا،  وإدلــب  وحــاة  حلــب 

دمشــق  ريــف  محافظتــا  ســاهمت 

محصــول  يف  أيًضــا  والســويداء 

ســوريا.

 ورغــم األهميــة االقتصاديــة املفرتضــة 

اإلنتــاج  أّن  إال  الحلبــي،  للفســتق 

ــربى،  ــق ك ــا بعوائ ــويق اصطدم والتس

ــة  ــب النبت ــي تصي أهمهــا األمــراض الت

وامتــالء األســواق بالفســتق املســتورد. 

ومل تــوِل مراكــز البحــث أهميــة كبــرة 

للحــرات واآلفــات التــي تتعــرض لهــا 

ــرة  ــداث دائ ــر إح ــا تأخ ــجاره، بين أش

ــام  ــى ع ــي حت ــتق الحلب ــة بالفس خاص

.2006

خــالل  الفســتق  مزارعــو  وعــاىن 

منافســة  مــن  املــايض  العقــد 

الفســتق اإليــراين داخــل األســواق 

إحصائيــات  وبحســب  املحليــة، 

الخارجيــة الصــادرة عــن  التجــارة 

املكتــب املركــزي لإلحصــاء، بلغــت 

ــي  ــتق الحلب ــن الفس ــوريا م واردات س

"اإليــراين"، عــام 2010، نحــو 5782 

دوالر  مليــون   14.9 بقيمــة  طًنــا 

أمريــي.

فســتق حماة يقوم وإدلب شــبه 
غائبة

ــتق  ــاج الفس ــرات إنت ــت تقدي انخفض

مــا  إىل  املــايض،  للعــام  الحلبــي 

35 و45 ألــف طــن، بعــد أن  بــن 

ــف  ــو 75 أل ــورة نح ــل الث ــت قب بلغ

ــتق  ــب الفس ــام مكت ــب أرق ــن، بحس ط

ــة يف  ــوزارة الزراع ــع ل ــي التاب الحلب

الــذي  الســوري،  النظــام  حكومــة 

ــة  ــروف األمني ــبب إىل "الظ ــع الس أرج

إىل  الفالحــن  وصــول  وصعوبــة 

أراضيهــم".

الحكوميــة  اإلحصائيــات  واقتــرصت 

عــى ريــف حــاة وخــالل العــام 

ــة  ــر محافظ ــاب ذك ــع غي ــاري، م الج

عــن  مبعظمهــا  الخارجــة  حلــب، 

الســوري. ورغــم  النظــام  ســيطرة 

مبحافظــة  الفســتق  أرايض  تركــز 

ــع  ــايل الواق ــف الش ــاة يف الري ح

ــة، إال  ــل املعارض ــيطرة فصائ ــت س تح

ــا  ــن صعبً ــول مل يك ــويق املحص أّن تس

ــة  بالنســبة للفالحــن، إذ قــدرت مديري

إنتــاج  أويل  بشــكل  حــاة  زراعــة 

الفســتق  محصــول  مــن  املحافظــة 

ألــف   36 بنحــو  الحــايل  للموســم 

ــن  ــوظ ع ــكل ملح ــًنا بش ــن، متحس ط

إنتــاج العــام املــايض.

الســورية،  الثــورة  أعــوام  وخــالل 

عــن  الدفــاع  املزارعــون  حــاول 

وذكــر  شــتى،  بطــرق  محاصيلهــم 

مراســل عنــب بلــدي يف إدلــب، أّن 

ــالزم  ــن ت ــن املواطن ــرة م ــبة كب نس

الفســتق  موســم  خــالل  أراضيهــا 

الحلبــي، ملنــع محــاوالت الرسقــة، كــا 

ــم  ــد أراضيه ــون تحيي ــاول الفالح ح

والنجــاة مبحاصيلهــم مــراًرا، إذ متكــن 

ــل  ــن التوص ــورك م ــة م ــايل مدين أه

مــع مقاتــي "الجيــش الحــر" وقــوات 

األســد، عــام 2013، إىل تهدئــة ووقــف 

ــول. ــي املحص ــرتة جن ــتباكات ف لالش

ــى  ــت ع ــي حافظ ــب، الت ــة إدل محافظ

ــات  ــب املحافظ ــث يف ترتي ــز الثال املرك

ــل  ــا أق ــدا إنتاجه ــتق، ب ــة للفس املنتج

مــن املتوقــع، حســبا أكّــد باســل 

يف  مكــرسات  بائــع  وهــو  حــداد، 

ــدي  ــب بل ــال لعن ــة، وق ــز املحافظ مرك

يف  إلدلــب  املجــاورة  األرايض  إّن 

ريــف حــاة الشــايل، باتــت مصــدر 

الفســتق الحلبــي.

يحمــل اســمها وال تحمــل محصوله
تراجــع إنتــاج حلــب مــن الفســتق 

ــورة  ــوام الث ــالل أع ــر خ ــكل كب بش

ــاب  ــاوالت أصح ــم مح ــورية، رغ الس

األرايض الحفــاظ عــى محاصيلهــم، 

حلــب  ريــف  يف  زراعتــه  وتنتــر 

ــة  ــروم املتاخم ــض الك ــايل، وبع الش

لألحيــاء الرقيــة.

الفســتق  محصــول  مــن  الناجــي 

ــق  ــوًرا يف مناط ــي محص ــي، بق الحلب

زراعتــه، دون التمّكــن مــن توفــر 

املبيــدات الضامنــة لســالمة املحاصيــل، 

أو التســويق خــارج املحافظــة.

يف  بلــدي  عنــب  مراســل  ويؤكّــد 

حلــب، أّن الفســتق مل يغــب عــن أحيــاء 

ــاء الحصــار األخــر،  ــى أثن ــة حت املدين

بســبب وجــود بعــض البســاتن قــرب 

ــتمرت يف  ــي اس ــة، الت ــاء الرقي األحي

ــن  ــول املدني ــّهل حص ــا س ــاج، م اإلنت

ــا. عليه

ــة  ــي صاحب ــز"، وه ــر "أم رام وتش

ــب، إىل أّن  ــة حل ــتق يف مدين ــرم فس ك

ــة  ــى رائح ــار ع ــجر والث ــو الّش من

ــجر،  ــّرر الش ــؤدي إىل ت ــارود ي الب

ــروم  ــنويًا يف ك ــاج س ــد اإلنت إذ مل يع

معانــاة  أّن  إىل  الفتــًة  الفســتق، 

أصحــاب أرايض الفســتق تتمثــل يف 

ــة األرايض،  ــات لحراث ــود آلي ــدم وج ع

ــى  ــول ع ــة الحص ــن صعوب ــاًل ع فض

ــة. ــدات الالزم املبي

مســاٌر تصاعدي لألســعار.. ومنازل 
الســوريين ال تخلــو من الفســتق

ــتق  ــاج الفس ــات إنت ــص كمي ــع تناق م

ــر  ــاد أك ــوريا، واالعت ــي يف س الحلب

أخــذت  املســتورد،  الفســتق  عــى 

ــل  ــا، ووص ــاًرا تصاعديً ــعار مس األس

ســعر الكيلــو يف مدينــة حلــب إىل 

كان  أن  بعــد  ســورية،  لــرة   2500

ســعره ال يتجــاوز 300 لــرة قبــل 

يف  الحلبيــون  ويســتمر  الثــورة، 

ــي  ــتق الحلب ــى رشاء الفس ــال ع اإلقب

ــى  ــة، حت ــزات املدين ــن ممي ــزء م كج

ــل. ــات أق ــو بكمي ول

ــي،  ــتق الحلب ــن الفس ــو م ــعر الكيل س

ــق إىل 2300  ــة دمش ــل يف مدين وص

أم مصعــب،  أكّــدت  لــرة، حســبا 

الســورية،  العاصمــة  يف  القاطنــة 

الفتــًة إىل أنهــا تنتظــر نضــج الفســتق 

ــعره  ــاع س ــا ارتف ــن مينعه ــه، ول لرائ

ــف. ــذا الصي ــه ه ــن تذوق م

مع بدء موسمه..

السوريون يطقطقون 
"الفستق الحلبي"

رغم ارتفاع أسعاره

 مبيع 550 شراء 547



 مبيع 618 شراء 615 دوالر أمريكي 



 مبيع 187 شراء 185 يورو  



  ليرة تركية 

20.400 



 17.486الذهب 21 



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



 550السكر )ك( 



األرز )ك( 

يرتبط اكتمال القمر في ليالي الصيف، عند فالحي 
حلب وحماة وإدلب، بأصوات طقطقة حبات الفستق 

الحلبي، التي تغطي أشجارها مساحات واسعة 
من أراضي تلك المحافظات، كما تشكل أطباق 

الفستق عنصًرا أساسًيا يمّيز السهرات الصيفية لدى 
أغلب السوريين، إال أن تراجع اإلنتاج خالل أعوام الثورة 

السورية، وارتفاع أسعاره جعل أغلب اإلنتاج يدفن في 
أراضيه لعدم االهتمام به وحصاده.

عرفت نبتة الفستق الحلبي منذ نحو 3500 
عاًما قبل الميالد، ويرجع البعض وجودها 

إلى عهد اآلشوريين، كما يعتقد أّن سوريا 
والمناطق الجنوبية من آسيا الصغرى هي 

الموطن األصلي لها

قطف الفستق الحلبي في حماة
)المكتب اإلعالمي لقوى الثورة السورية(

الصادرات الزراعية
http://www.enabbaladi.net/archives/99005
http://www.enabbaladi.net/archives/99005
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حرم من ابنتي"..
ُ
"ال أرغب أن أ

من يزّوج شباب الجيش الحر؟

حنين النقري - عنب بلدي

البعــث  جامعــة  مــن  رساج  تخــّرج 

كمهنــدس ميكانيــك، وتابــع دراســاته 

العليــا حاملًــا بالدكتــوراة، لكــن مخططــه 

ــتر  ــهادة املاجس ــال ش ــل أن ين ــع قب قُط

ــرك كل يشء،  ــا ت ــورة، وهن ــدء الث ــع ب م

ــود  ــورّي، "رصت أع ــل الث ــّرغ للعم وتف

متأخــر مســتهلًكا  وقــت  للمنــزل يف 

ــام،  ــد النظ ــاط ض ــه يف النش ــاري كلّ نه

ــا يف  ــرات إعالميً ــة املظاه ــت بتغطي عمل

ــدأ الشــباب يشــّكلون  ــا ب ــة، وعندم البداي

ــت  ــرات عمل ــة للمظاه ــات حاي مجموع

ــول رساج. ــم"، يق معه

ــة  ــوري يف مدين ــاط رساج الث اســتمّر نش

ــذًرا  ــُت ح ــنوات، "كن ــالث س ــص ث حم

ــة  ــى حاي ــك ع ــاعدين ذل ــة، وس للغاي

نفــي، لكننــي كُشــفُت بعدهــا وانتقلــت 

إىل إدلــب إثــر مداهمــة منــزل أهــي 

ــي".  ــا عن بحثً

ــرج  ــد التخ ــا بع ــزواج مل ــل ال ــن تأجي م

ــات  ــل الدراس ــد ني ــا بع ــي، وم الجامع

العليــا، أجلــه رساج مجــدًدا حتــى ســقوط 

ــورة  ــر الث ــتأنف "عم ــه يس ــام، لكن النظ

طــال، وكذلــك عمــري، وأهــي مازالــوا يف 

ــا، لذلــك  ــًدا هن ــا أعيــش وحي حمــص وأن

طلبــُت مــن والــديت البحــث عــن زوجــة 

ــا". ــبة يل يف محيطه مناس

"ال أزّوج ابنتي لثائر مطلوب"
ســعيدة بإعــالن رغبتــه باالرتبــاط بــدأت 

ــق  ــابّة وف ــن ش ــث ع ــدة رساج بالبح وال

ــا، "كان  ــا عليه ــي أماله ــات الت املواصف

ــة  ــون متعلّم ــدي أن تك ــرط األول عن ال

وجامعيــة، باإلضافــة ألخالقهــا وســلوكها، 

ــردود القاســية عــى  ــت بال ــي فوجئ لكنن

طلبــات أمــي، فــال أحــد يرغــب بتزويــج 

ــع  ــام، وجمي ــوب للنظ ــر مطل ــه لثائ ابنت

ــكن  ــن س ــديت يرفض ــّن وال ــن زارته م

ــررة". ــق املح ــّن يف املناط بناته

يتحــرّس رساج عــى إجابــات الرفــض مــن 

ــه،  ــا والدت ــي قصدته ــوت الت ــع البي جمي

ــث،  ــي تبح ــف وأم ــام ونص ــول "ع ويق

ــي  ــات الت ــع املواصف ــن جمي ــت ع تخلّي

ــر  ــائل العم ــاوزت مس ــا، وتج ــت به رغب

والعائلــة والدراســة الجامعيــة، بــل وحتى 

الجــال، لكــن ذلــك كلــه مل يجعــل الخيار 

أســهل، وكأننــي أنــا الــذي اخــرتت لنفي 

ــى  ــر ع ــوت حك ــر، وكأن امل ــذا املص ه

ــط". ــوار فق الث

"الخاطبة" في خطر
رساج ليــس الوحيــد يف جبهــة بحثــه عــن 

ــل  ــود، مقات ــاطره محم ــروس، إذ يش ع

ــالية  ــق الش ــر يف املناط ــش الح يف الجي

ــن  ــب م ــكلة، إذ طل ــس املش ــررة، نف املح

ــاة  ــه فت ــب ل ــاة أن تخط ــه يف ح والدت

ــاف  ــُت أخ ــود "كن ــول محم ــبه، يق تناس

عــى أمــي وأطمــّن عليهــا يوميًــا، 

ــد  ــروس يف ح ــن ع ــث ع ــة البح فعملي

ذاتهــا صعبــة وخطــرة عليهــا، إذ ال 

ميكنهــا دخــول أي بيــت والترصيــح 

بنشــاطي ضــد النظــام، وهــو مــا يتطلــب 

منهــا البحــث بشــكل كبــر عــن عائــالت 

ــد". ــة لألس ــة ومعارض موثوق

ــه أزيــد  بقيــت والــدة محمــود تخطــب ل

ــاد  ــدم إيج ــربر ع ــه ي ــن، لكن ــن عام م

عــروس مناســبة لــه بعــدم قدرتهــا عــى 

توســيع دائــرة بحثهــا، "أمــي محصــورة 

ــايئ،  ــايل أصدق ــا وأه ــا وأقربائن مبعارفن

الخطبــة ليســت كــا الســابق، عــى 

ــة  ــال للخطب ــبة يل، وال مج ــل بالنس األق

بــن عائــالت ال تعــرف بعضهــا، املســاحة 

ــديت  ــا وال ــرك فيه ــن أن تتح ــي ميك الت

مــن عــام  املحّصلــة  صغــرة جــًدا، 

ونصــف مــن الخطبــة أنــه مــا مــن شــابة 

وافقــت عــى االرتبــاط يب يف ظــل عمــي 

ــايل". الح

عروس في الخامسة عشرة
كثــرة  وردود  طويــل  بحــث  بعــد 

ــاة  ــة فت ــود خطب ــرر محم ــض، ق بالرف

حيــث يقيــم يف إدلــب، وهنــا عــاد 

ــي  ــم أنن ــات، "رغ ــن الجامعي ــض م الرف

ــة  ــة إال أن جامعي ــة الهندس ــج كلي خري

ــبب  ــاط يب بس ــل باالرتب ــدة مل تقب واح

عمــي، وكأننــي جنــدي يف جيــش األســد، 

وهكــذا قــررت أن أتخــى عــن رشط 

التعليــم وكان الخيــار الوحيــد املتــاح هــو 

ــرة  ــة ع ــاة يف الخامس ــن فت ــزواج م ال

ــب". ــف إدل ــن ري م

ــور  ــب بالظه ــدأت املتاع ــزواج ب ــد ال بع

ــارق  ــبب الف ــه بس ــود وعروس ــن محم ب

حســب  بينهــا،  والثقــايف  العمــري 

ــم  ــتطع التفاه ــول "مل أس ــود، ويق محم

معهــا، ليــس هنــاك لغــة مشــرتكة بيننــا، 

أنــا خريــج هندســة ولــدي مســتوى 

معــن مــن الثقافــة وهــي فتــاة بســيطة 

ــراءة". ــرف الق ــكاد تع بال

يعــاين محمــود مــن هــّوة فكريــة كبــرة 

بينــه وبــن عروســه، "تندلــع املشــكالت 

ــى  ــا ع ــبب، ال ألومه ــط س ــا ألبس بينن

ــج  ــر، مل تنض ــرة بالعم ــي صغ ــك فه ذل

ــر،  ــار آخ ــدي خي ــن ل ــن مل يك ــد، لك بع

ــاًرا". ــراًرا ال اختي ــا اضط وخطبته

ــرات  ــدة م ــا ع ــاكل بينن ــت املش "وصل

للطــالق"، يتأّســف محمــود، ويتابــع 

"ليــس هــذا مــا كنــُت أرغــب بــه، كنــت 

أريــد تكويــن عائلــة مــع زوجــة تفهمنــي 

ــا". وأفهمه

كان الشرط األول 
عندي أن تكون 

متعلمة وجامعية، 
باإلضافة ألخالقها 
وسلوكها، لكنني 

فوجئت بالردود 
القاسية على طلبات 

أمي، فال أحد يرغب 
بتزويج ابنته لثائر 
مطلوب للنظام، 

وجميع من زارتهن 
والدتي يرفضن 

سكنى بناتهن في 
المناطق المحررة

"الجيش الحر.. اهلل يحميك"، ترددت هذه الصيحة في مختلف المدن السورية، أواخر العام الثورّي األول، احتفاًء بمن يرافقون المظاهرات لحمايتها. شّباب 
ملّثمون بثياب مدنية، معظمهم من حملة الكتب ال السالح، لكنهم قرروا أن يحموا المتظاهرين من هجمات األمن، حرًصا على عدم اعتقال أحد، وبشكل 
خاص النساء، فكان اتخاذهم لهذا القرار رهًنا لحياتهم ومصيرهم ومتابعة تعليمهم بسقوط األسد، ومازال رهًنا لذلك حتى اللحظة. لكن يبدو أن سلسلة 

التضحيات لن تتوقف عند حد متابعة التعليم أو فراق األهل، بل تتعداها إلى عقبات مثل الزواج وإنشاء أسرة، فمن يزّوج شباب الجيش الحر؟

زواج مقاتل من الجيش 
الحر في حلب

2013 )رويترز(

على الجانب اآلخر: لماذا نرفض؟
تقـّدم شـاب مـن "الثـوار" لخطبة غـادة، وهـي جامعية 

مـن حمـص، ورغـم كونهـا وأهلهـا مـن عائلـة معارضة 

لألسـد، ومشـاركتها يف املظاهرات، إال أنهـم رفضوا طلبه 

بالـزواج، والسـبب حسـب والـدة غـادة "صـار التنقـل 

بـن الشـال ومناطـق النظـام مكلًفـا وصعبًـا، ومل يعد 

بالسـهولة التـي كان عليهـا من قبـل، ال أريـد أن أُحرم من 

رؤية ابنتـي وأن تفصل بينـي وبينها حواجـز وجيوش".

باإلضافــة إىل البعــد الجغــرايف وصعوبــة التنقــل، 

ــة  ــة، خاص ــات األمني ــادة إىل الصعوب ــدة غ ــر وال تش

عــى الفتيــات، "يجــري معهــا تحقيــق بشــكل كامــل، 

ــل  ــيكون التنق ــطة س ــة واس ــدى العائل ــن ل وإن مل يك

ــغ  ــل املبال ــة، تص ــك التكلف ــي إىل ذل ــب، أضيف أصع

ــخص،  ــى الش ــورية ع ــرة س ــف ل إىل 200 أو 300 أل

ــغ؟". ــذا مبل ــن هك ــن تأم ــف ميك فكي

ــدم  ــود إىل ع ــا تع ــباب رفضه ــادة، فأس ــبة لغ بالنس

ــت  ــول "ُخطب ــب، وتق ــى الخاط ــرف ع ــة التع إمكاني

صديقتــي منــذ عامــن لثائــر، وخرجــت عــدة زيــارات 

ــم  ــن ث ــا وم ــة ليتعارف ــرتة الخطب ــاء ف ــال أثن إىل الش

ــد  ــه إال عن ــن رؤيت ــن م ــن أمتك ــا اآلن فل ــا، أم تزّوج

الزفــاف، كيــف ميكــن أن أتــزوج شــخًصا ال أعرفــه؟".

األرواح جميعها "غالية"
تؤيـّـد ريــم، وهــي جامعيــة مــن حــاة، كل مــا ورد مــن 

صعوبــات تواجــه الثــوار يف االرتبــاط، وتضيــف "لهــذا 

الســبب مل أرفــض بشــكل مبــارش عندمــا طلبنــي عــّي، 

ودرســُت طلــب الخطبــة بنــاء عــى مميــزات شــخصيته 

ــكان  ــه أو امل ــة ب ــر املحيط ــن املخاط ــر ع ــض النظ بغ

الــذي يقيــم فيــه حاليًــا".

ــعد،  ــا س ــق أخيه ــن طري ــم ع ــد ري ــّي ي ــب ع طل

صديقــه املقــرّب، وهــو مــا كان لــه الــدور األكــرب يف 

ــة، يقــول ســعد "أعــرف أخــالق عــّي  موافقــة العائل

ــن  ــا وم ــزم دينيً ــف، ملت ــم ومثق ــاب متعلّ ــا، ش متاًم

ــررة إال  ــق املح ــرج إىل املناط ــة، مل يخ ــة محرتم عائل

ــة  ــي ُعرض ــي أنن ــربُت أخت ــام، أخ ــب للنظ ــا طُل عندم

ــه،  ــّي نفس ــر ع ــه مص ــام وأواج ــب للنظ ألن أُطل

ــبب؟". ــذا الس ــات له ــي الفتي ــب أن ترفضن ــل يج فه

ــة  ــت املوافق ــة، متّ ــاش والدراس ــن النق ــوالت م ــد ج بع

ــة ريــم، مبســاعدة ســعد ومحاوالتــه  وأخــرًا مــن عائل

ــة  ــُت بصحب ــم "خرج ــول ري ــه، تق ــن صديق ــاع ع للدف

ــعرت  ــال، وش ــي يف الش ــى خطيب ــرف ع ــي للتع أخ

باأللفــة معــه عــى الفــور، وهكــذا وافقــت واســتمرّت 

ــن". ــه مرّت ــه خالل ــاًل زرت ــا كام ــة عاًم الخطب

زُفّــت ريــم إىل عــّي يف أواخــر عــام 2015، وتصــف 

حياتهــا اليــوم بأنهــا ســعيدة، وتضيــف "مــا 

ــذي  ــن ال ــى الجن ــّي وع ــري ع ــه يج ــري علي يج

ــرى،  ــن روح أخ ــى م ــد روح أغ ــي، ال يوج يف رحم

ــا". ــا توجهن ــيصيبنا أين ــدر س والق

http://www.enabbaladi.net/archives/98960
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خياران أمام طالب المناطق المحاصرة 
لبدء الدراسة الجامعية

عنب بلدي - خاص

فـور االنتهـاء مـن كل موسـم تعليمـي، وخـالل عملية 

اإلعـداد لآلخـر، يتناقـل الطالب عـرب وسـائل التواصل 

االجتاعـي روابـط ملنـح تعليمية يف جامعـات ومعاهد 

ضمـن مجـاالت مختلفـة عـرب اإلنرتنت.

ويعتـرب التعليـم االفـرتايض مـن أكـر الوسـائل التـي 

يلجـأ إليها الطـالب يف املناطق املحارصة داخل سـوريا، 

لتعـذر الخـروج وااللتحـاق بكليـات جامعيـة أو معاهد 

يف مناطـق سـيطرة املعارضـة أو النظام، رغـم أن عدًدا 

"ال بـأس بـه" انتسـب لكليـات ومعاهـد محـدودة تتبع 

لجامعـة حلب، التي انترت ُشـعبها يف خمسـة مناطق: 

ريـف دمشـق، حمص، حلـب، إدلـب، درعا.

شروط التقدم إلى الجامعات االفتراضية
توفـر هـذه الجامعـات تعليـًا أكادمييًـا يف مجـاالت 

عـدة، كالعلوم السياسـية واآلداب والهندسـات بفروعها 

وغرهـا، ويحصـل الطالب مبجـرد االنتهاء مـن التعليم 

عـى إجـازات جامعية قـد تؤهلهم دخول سـوق العمل، 

وتشـرتط "االفرتاضية" عـى املتقدم أن يكـون حاصاًل 

عى الشـهادة الثانويـة مبعـدل %65 كحد أدىن.

ويسـتطيع الطالب االنتسـاب عـرب الربيـد اإللكرتوين، 

أو اسـتارات خاصة توفرهـا الجامعات عـى مواقعها، 

ومتتـد فـرتة الدراسـة عـى مـدار سـنة ونصـف يف 

معظـم تلـك الجامعات، ويخضـع الطالب فيها لدراسـة 

12 مقـرًرا خـالل ثالثـة فصـول تعليميـة، ويخضـع 

الطالـب المتحانـن يف كل مقرر، ويضـم 12 محارضة 

)أي امتحـان كل سـت محـارضات(.

وبسـبب طبيعـة الحصار وصعوبـات تأمـن التكاليف 

املاديـة لقاء التعليـم، توفر الجامعـات خدماتها للطالب 

مجانًـا، إال أنـه يتوجـب عى الطالـب دفـع 100 دوالر 

رسـوبه  حـال  يف  حاليًـا(،  لـرة  ألـف   50 )حـوايل 

بـأي مقـرر جامعـي، مقابـل إعـادة االمتحـان، ويعزو 

القامئـون عـى الجامعـات، التي تعترب جامعة "رشـد" 

أبرزهـا، سـبب دفـع املبلـغ املـايل "يك يظهـر الطالب 

والتزاًما". جديـة 

ومتنح "رشـد" املعتمـدة من جامعـة "آسـيا" املاليزية 

وضمـن 31 دولة أخـرى، شـهادة عقب إنهـاء املقررات 

للطـالب املتخرجـن، بينـا يتوجـب عـى من يسـعى 

للحصـول عى شـهادة جامعة "آسـيا" دفـع مبلغ 500 

دوالر، والخضـوع المتحـان نهـايئ يف موقـع الجامعة 

اإلنرتنت.  عـى 

يف  دبلوًمـا  "رشـد"  تقـدم  املثـال  سـبيل  وعـى 

املعلومـات  وتقنيـات  األعـال،  كإدارة  اختصاصـات 

اإلنكليزيـة  واللغـة  السياسـية،  والعلـوم  والشـبكات، 

التصميـم  يف  تفاعـي  ودبلـوم  أكادمييـة،  ألغـراض 

اإلعالمـي )إخـراج، إعـداد وتقديـم، صحافـة(، ويديـر 

الجامعـة باحثـون أتـراك، ولهـا رشاكات مـع أكـر من 

أبرزهـا كنـدا وماليزيـا. دولـة 

ووفـق مـا رصـدت عنـب بلدي فـإن عـدًدا مـن طالب 

الغوطـة الرقيـة وريـف دمشـق، إضافـة إىل مـدن 

الوعـر،  وحـي  الشـايل  حمـص  ريـف  وبلـدات 

"رشـد"  تقدمهـا  التـي  الدبلومـات  مـن  يسـتفيدون 

وغرهـا، كأكادمييـة "الفرحـة" لعلـوم األرسة، وتضم 

اإلعـالم،  يف  وبكالوريـوس  دبلـوم  اختصاصـات: 

وإرشـاد. نفـس  وعلـم  وتربيـة  إعـداد  ودبلومـات 

ُشعٌب تتبع لجامعة حلب في ريف حمص
رغم الحصـار الذي يفرضـه النظام السـوري عى كافة 

املسـتويات ومـن ضمنهـا التعليمـي، إال أن جامعة حلب 

التـي تأسسـت بدايـة العام الـدرايس الحـايل، بتكاتف 

جهـود الحكومـة املؤقتة التـي أعطتهـا غطـاًء قانونيًا، 

وأكادمييـن سـورين وفـروا الكـوادر والتحضـرات، 

وبدعـم مـن مغرتبـن سـورين يف أمريـكا، أنشـأت 

ُشـعبًا تتبع لهـا داخـل الغوطة الرقيـة وريف حمص 

الشـايل وحـي الوعر.

وتضـم شـعبة الجامعـة يف ريـف حمص كليـات عدة 

ميكن لطـالب تلك املناطق التسـجيل فيهـا أبرزها: كلية 

اللغـة العربيـة يف تلبيسـة، كليـة الهندسـة الكهربائية 

يف الرسـن، املعهـد التقـاين الطبي يف تلبيسـة، املعهد 

الهنـديس التقاين يف الرسـن، ومعهد إعداد املدرسـن 

يف الحولـة وهنـاك فـروع للمعهـد يف كل من تلبيسـة 

والرسن.

ــعبة  ــرف ش ــوس، م ــاد جام ــتاذ إي ــب األس وبحس

ــإن  ــص، ف ــة بحم ــرع الجامع ــة يف ف ــة العربي اللغ

التســجيل يف كليــات ومعاهــد الجامعــة يتطلــب 

شــهادة الثانويــة العامــة، صــورة عــن الهويــة، صوًرا 

شــخصية، ومــلء االســتارة ضمــن مركــز التســجيل.

ــة  ــد تعليمي ــة معاه ــت ثالث ــر افتتح ــي الوع يف ح

شــباط املــايض هــي: املعهــد التقــاين الطبــي، 

ــوارئ،  ــب الط ــل وط ــر والتحالي ــات املخاب بتخصص

املعهــد التقــاين للحاســوب بتخصــص الربمجــة، 

إضافــة إىل معهــد إعــداد املدرســن، بتخصــي 

ــة. ــة العربي ــف واللغ ــم ص معل

 ووفـق حديـث سـابق مـع هـاين الشـيخ، عضـو يف 

إدارة تجمـع املعاهـد املتوسـطة، فإن الـكادر التدريي 

اختـر وفًقـا ملعاير خاصة، أهمها شـهادات الدراسـات 

العليـا املتخصصـة، واإلجـازات الجامعيـة، مـع خـربة 

تدريـس تفـوق عرة أعـوام، ويتبـع املعهـدان التقاين 

للحاسـوب، والتقـاين الطبـي لجامعة حلب، أمـا معهد 

إعـداد املدرسـن فيتبـع لـوزارة الرتبيـة والتعليـم يف 

املؤقتة. الحكومـة 

ــد  ــر الري ــاب ع ــب االنتس ــتطيع الطال يس

ــا  ــة توفره ــتارات خاص ــرتوين، أو اس اإللك

ــرتة  ــد ف ــا، ومتت ــى مواقعه ــات ع الجامع

الدراســة عــى مــدار ســنة ونصــف يف 

ــب  ــع الطال ــات، ويخض ــك الجامع ــم تل معظ

فيهــا لدراســة 12 مقــرًرا خــال ثاثــة فصول 

المتحانــني  الطالــب  ويخضــع  تعليميــة، 

12 محــارضة )أي  يف كل مقــرر، ويضــم 

ــارضات(. ــت مح ــان كل س امتح

خياران ال ثالث لهما يحكمان العملية التعليمية العليا في المناطق المحاصرة، فعقب حصول الطالب على 
شهادة الثانوية العامة، إما أن يتوجه نحو التعليم االفتراضي عن ُبعد، ألنه يجد فيه الخيار األفضل للتحصيل 

العلمي في ظل الحصار، أو نحو التعليم التفاعلي األكاديمي، الذي توفره ُشعب الكليات والمعاهد 
المتوسطة في تلك المناطق، إذ يراه البعض الوسيلة األنجع إلتمام الدراسة.

تتفـوق الغوطـة الرقية بعـدد الكليـات واملعاهد 

عـن ريف حمص الشـايل وحـي الوعـر، ويقول 

إعـداد  ملعهـد  يتبـع  الـذي  اإلدارة  قسـم  طالـب 

املدرسـن، عمـر زارع، إن الطـالب الحاصلن عى 

نسـب متدنيـة يف الثانوية العامـة، يتوجهون إىل 

املعاهـد، عـى اعتبـار أن النسـبة التـي تفرضهـا 

%75 ومـا  الكليـات تتجـاوز  الجامعـة لدخـول 

الفرع.  فـوق، بحسـب 

وال تقبـل املعاهـد شـهادة الثانويـة العامـة التـي 

صـدرت قبل عـام 2011، ويـرى زارع يف حديثه 

إىل عنـب بلـدي، أن املناهج التـي تقدمها "أفضل 

مـن زمن النظـام"، مشـرًا إىل أن بعـض الطالب 

يعانون من مشـاكل عقب التسـجيل فيهـا، "ألنها 

تفـرض االلتزام وتحقيق نسـبة %80 مـن الدوام، 

يك ال يحـرم الطالـب من تقديـم االمتحان".

تتبـع  التـي  واملعاهـد  الكليـات  عـن  وللحديـث 

للجامعـة يف الغوطـة الرقيـة وميكـن للطـالب 

التسـجيل فيهـا، تحدثـت عنـب بلـدي إىل عضـو 

اللجنـة العليـا إلدارة تشـغيل جامعـة حلـب يف 

الغوطـة، ضيـاء الديـن القالـش، وقـال إنها تضم 

معاهد متوسـطة مـن مثانيـة اختصاصـات )لغة 

إنكليزيـة وعربيـة وفرنسـية، رياضيـات، علـوم 

عامـة، فيزيـاء، معلـم صـف، إضافـة إىل معهـد 

واملحاسـبة،  أعـال،  وإدارة  الرعيـة،  العلـوم 

واملعهـد الطبي باختصـايص التخديـر واملخابر(.

 100 حاليًـا  الطبـي  التقـاين  املعهـد  ويضـم 

طالـب، بينا يضـم معهد إعـداد املدرسـن بكافة 

االختصاصـات، ضمـن السـنتن األوىل والثانيـة 

500 طالٍب، ويدرس يف قسـمي اإلدارة واملحاسبة 

قرابـة 130 طالبًـا آخريـن، وفـق القالش. 

ـع املعاهـد زاد من أعداد الطـالب الذين تقدموا  توسُّ

إىل امتحانـات شـهادة الثانوية العامة مـن الذكور 

واإلنـاث خـالل العـام الحـايل، بحسـب القالـش، 

وأوضـح أن معاهـد إعـداد املدرسـن تُخـرّج ثالث 

أو أربـع دفعـات لتغطيـة الحاجـة يف الغوطـة، 

مشـرًا إىل تخريج 15 مدرًسـا خالل الفصل األول 

املـايض، ومتوقًعـا تخريـج 150 مدرًسـا إضافيًـا 

مـن كافـة االختصاصات مـع نهاية العـام الحايل.

وإىل جانـب املعاهـد تضم الغوطـة الرقية كليتي 

الطـب واالقتصـاد وتتبعـان لجامعة حلـب، يدرس 

فيهـا حاليًـا 100 طالب مـن أصل 130 سـجلوا، 

وأّجـل 30 منهم الدراسـة ألسـباب مختلفة يف كلية 

الطـب، إضافة إىل 100 آخريـن يف كلية االقتصاد.

الرقيـة  الغوطـة  وبلـدات  مـدن  أن  ورغـم 

محـارصة إال أنهـا كانـت سـبّاقة يف افتتـاح كلية 

الطـب منتصـف كانـون األول من العـام املايض، 

وفـق القالـش، الذي أشـار إىل أن شـعبة الغوطة 

تـدرس إطـالق كلية طـب األسـنان العـام املقبل، 

الفتًـا إىل أنها أدرجـت ضمن املفاضلـة وأقرت يف 

اللجنـة العليـا لجامعـة حلب. 

تعمل شـعبة جامعـة حلب يف الغوطـة دون النظر 

إىل االعـرتاف، إال أن عضـو لجنـة تشـغيلها، أكـد 

تواصلهـم مـع جامعـات دوليـة وهيئـات كثـرة 

للحصـول عى اعتـاد، والذي قـال إن تأمينه ليس 

سـهاًل يف ظـل الظـروف الصعبة ضمـن الغوطة، 

ووفـق املعايـر املطلوبة وغـر املتوفـرة فيها.

ــااًل  ــه مث ــام حديث ــش يف خت ــتحر القال واس

عــن جامعــة رســمية أدارهــا طرفــان متنازعــان، 

ــينا"  ــة "برتش ــابًقا يف جامع ــدث س ــا ح ك

بإمكانيــة  متفائــاًل  كوســوفو،  بجمهوريــة 

ــب  ــة حل ــا جامع ــي متلكه ــة الت ــل الراك تفعي

ــل  ــة، داخ ــاب الرتكي ــازي عنت ــة غ ــع جامع م

ــب يك  ــا "تحريــر حل املناطــق املحــررة، ومتمنيً

ــا  ــع أبنيته ــة م ــك املعارض ــة مل ــح الجامع تصب

ــي  ــا يعط ــذا م ــل"، وه ــكل كام ــا بش وبياناته

ــه. ــق رؤيت ــل، وف ــرب يف العم ــوة أك ق

الطـالب حـول جـدوى  تختلـف وجهـات نظـر 

مازالـت غـر معـرتف  الحصـول عـى شـهادٍة 

مـن  تخرجهـم  عقـب  عليهـا  يحصلـون  بهـا، 

الكليـات واملعاهـد، مقارنـة بـن شـهادة معرتف 

الجامعـات  بعـض  توفرهـا  دول،  عـدة  يف  بهـا 

االفرتاضيـة عـى اإلنرتنـت، إال أن معظـم الطالب 

الذيـن اسـتطلعت عنب بلـدي آراءهم يجـدون أن 

التحصيـل العلمـي أهـم من الشـهادة، فهـو الذي 

منـه  تعـاين  الـذي  النقـص  مُيّكنهـم مـن رفـد 

الحصـار. مناطقهـم يف ظـل 

الغوطة الشرقية تحاول
تغطية نقص الكوادر التدريسية
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د. كريــم مأمون 

يف الحــاالت الطبيعيــة تحــدث هــذه 

ــال  ــن األطف ــدى %22 م ــة ل الحال

الطبيعيــن أثنــاء تطــور عظــام 

الســاق والفخــذ يف الســن بــن 1.5 

ــر  ــنوات، فتظه ــبع س ــنة إىل س س

ــل  ــو الداخ ــن نح ــان منحرفت القدم

ــة  ــة الطبي ــمى باللغ ــا يس ــو م وه

ــان  ــون القدم ــد تك intoeing، أو ق

ــمى  ــارج وتس ــو الخ ــن نح منحرفت

يحــدث  وبعدهــا   ،outtoeing

ــل  ــدون أي تدخ ــي ب ــن تدريج تحس

جبائــر،  أو  أدويــة  أو  جراحــي 

هــؤالء  مــن   98% إن  إذ 

األطفــال تســتقيم قدمــاه 

ــة، وإذا  ــن الثامن ــوغ س ببل

الحالــة  هــذه  اســتمرت 

ــن  ــد س ــل بع ــدى الطف ل

تحســن  دون  الثامنــة 

ــل  ــرض الطف ــب ع يج

ــم  ــب لتقيي ــى الطبي ع

وتحديــد  الحالــة 

ــبب. الس

ما األســباب التي تؤدي
 لحــدوث التفاف قــدم الطفل 

أثناء المشــي؟
ــاج  ــود اعوج ــة وج ــن مالحظ ال ميك

الطفــل،  والدة  عنــد  القــدم  يف 

ــر إىل  ــك بالنظ ــف ذل ــن كش وميك

ــث  ــفل حي ــن األس ــل م ــدم الطف ق

ــي  ــف األمام ــوس النص ــر تق يظه

ــدم  ــة الق ــاه مقدم ــدم واتج ــن الق م

القــدم  مؤخــرة  بينــا  للداخــل 

طبيعيــة، وتســمى هــذه الحالــة 

باملشــط املقــرب )يجــب متييــزه 

عــن القــدم القفــداء الروحــاء(، 

وهــو تشــوه والدي، لكــن عنــد 

ــي  ــال يختف ــن األطف ــو %90 م نح

عندمــا  تلقائيًــا  االعوجــاج  هــذا 

ــره. ــن عم ــة م ــل الرابع ــغ الطف يبل

حــول  الســاق  عظــم  التفــاف 

ــر  ــة تش ــذه الحال ــوره، ويف ه مح

ــة  ــا  الرضف القــدم إىل الداخــل بين

ــر  ــة( تش ــة الركب ــة صابون )عظم

ــا  لألمــام، ويختفــي االلتفــاف تلقائيً

مــن  العظمــى  الغالبيــة  عنــد 

ــول  ــن دخ ــد س ــال عن ــؤالء االطف ه

ــدارس. امل

الفخــذ  عظــم  التفــاف 

وهنــا  محــوره،  حــول 

إىل  الرضفــة  تشــر 

ــدث  ــد يح ــل، وق الداخ

ذلــك نتيجــة جلــوس 

بوضــع  األطفــال 

لفــرتات  خاطــئ 

طويلــة، وتتحســن هــذه 

الحــاالت تلقائيًــا مــع 

. لنمــو ا

تكويــن  زاويــة  اتجــاه 

الفخــذ  عظمــة  عنــق 

يجعــل  مــا  للخــارج، 

ــة إذا  ــعر براح ــل يش الطف

للداخــل. رجلــه  لــف 

ــون  ــًدا يك ــادرة ج ــاالت ن يف ح

يف  مــرض  وجــود  الســبب 

العضــالت أو حــدوث بعــض 

التشــنجات للطفــل.

مــا خيــارات المتابعة 
والعالج؟

ــرب  ــط املق ــة املش يف حال

ــع  ــون الرضي ــف يك الخفي

ــدم  ــل الق ــى جع ــادًرا ع ق

الدغدغــة  عنــد  مســتقيمة 

عــى طــول الحافــة الوحشــية، 

وهــذه الحالــة ال تحتــاج أي عــالج.

يف حالــة املشــط املقــرب املتوســطة 

مســتقيمة  القــدم  جعــل  ميكــن 

ــة  ــذه الحال ــيط، وه ــط البس بالضغ

الفيزيــايئ  للعــالج  تســتجيب 

متاريــن  إجــراء  األهــل  بتعليــم 

للقــدم. التمطيــط 

يف حــاالت املشــط املقــرب الشــديدة 

ال ميكــن تصحيــح شــكل القــدم بيــد 

ــالج  ــاج للع ــذه تحت ــص، وه الفاح

املتتابعــة،  الجبســية  بالجبائــر 

ــة. ــاج للجراح ــا تحت ــادًرا م ون

 يف حــاالت التفــاف عظام الســاق أو 

الفخــذ يجــب التأكــد مــن أن املفاصل 

طبيعيــة وليــس فيهــا أي أمــراض أو 

عيــوب خلقيــة، وىف أغلــب الحــاالت 

ــا ال  ــليمة، وهن ــل س ــون املفاص تك

عــى  إطالقًــا  تأثــر  أي  يحــدث 

أن  للطفــل  ميكــن  بــل  املــي، 

ــا  ميــارس الرياضــة ويعيــش طبيعيً

متاًمــا دون مضاعفــات، فالتفــاف 

الســاق والفخــذ ليــس لــه أي تأثــر 

أن شــكله مختلــف بعــض  غــر 

الــيء عــن اآلخريــن، وبالتــايل 

ــط  ــاالت فق ــذه الح ــالج ه ــم ع يت

ــكل،  ــه الش ــان يضايق إذا كان اإلنس

إال أنــه يستحســن تعليــم الطفــل 

الجلــوس بطريقــة الرتبيــع مــا 

ــة. ــن الحال يحس

ــل  ــوه باملفاص ــود تش ــة وج يف حال

أو األعصــاب يجــب التدخــل مبكــًرا، 

حســب  التدخــل  نــوع  ويتحــدد 

يقــرره  ومــا  الطبــي  الفحــص 

طبيــب العظــام.

هــل يفيــد لبس األحذيــة الطبية 
أثناء المشــي؟

الطريقـــة  هـــذه  أن  فرغـــم  ال، 

ــا  ــًدا إال أنهـ ــائعة جـ ــالج شـ بالعـ

ــتعال  ــة، إذ إن اسـ ــر صحيحـ غـ

ـــر  ـــس الجبائ ـــي أو لب ـــذاء الطب الح

ال ميكـــن أن يعـــدل مـــن التفـــاف 

ــن  ــا ميكـ ــذ، إمنـ ــاق أو الفخـ السـ

أن يحـــدث التحســـن دون تدخـــل، 

ـــن  ـــه ل ـــن نفس ـــن م ـــن ال يتحس وم

يستحســـن إال إن تـــم إصالحـــه 

جراحيًـــا، وبالتـــايل فاســـتعال 

ــب  ــة تُتعـ ــة الطبيـ ــذه األحذيـ هـ

الطفـــل دون فائـــدة.

التفاف قدم الطفل
أثناء المشي

هل يؤدي التفاف القدم أثناء المشي إلى 
السقوط المتكرر للطفل؟

فيـا عـدا الحـاالت الشـديدة فإنـه ال عاقـة لهـذا االضطـراب 

بالسـقوط املتكـرر لألطفـال؛ فمـن الطبيعـي أن يتكـرر سـقوط 

األطفـال حتى سـن الثامنـة، حيث يكـون املخ ال يـزال يف مرحلة 

تطـور للتحكـم بأعضـاء الجسـد، والتفـاف السـاقني ال يؤخـر 

املـي أو يتسـبب بالسـقوط املتكـرر.

تربية وأسرة

اضطراب يتحسن دون عالج

فوســيدات أو حمــض الفوســيديك هــو 

مضــاد حيــوي ذو تأثــر عــى الجراثيم 

ــه  ــات، ول ــرام والعنقودي ــة الغ إيجابي

فعاليــة ضــد معظــم الجراثيــم املســببة 

ــدرة  ــع بق ــة، ويتمت ــراض الجلدي لألم

ــرتاق  ــى اخ ــة ع ــر طبيعي ــدة غ فري

الجلــد الســليم والنفــاذ إىل البــؤر 

ــة. الجرثومي

ــكل  ــا بش ــتخدم أساًس ــو يس ــك فه لذل

االلتهابــات  ملعالجــة  موضعــي 

والقوبــاء  كالدمامــل  الجلديــة 

والغــدد  الشــعر  منابــت  والتهــاب 

ــد املحيــط  تحــت اإلبــط والتهــاب الجل

ــتخدم  ــباب، ويس ــب الش ــر وح بالظف

التهابهــا،  عنــد  الجــروح  لتطهــر 

ــا  ــروق، ك ــان للح ــض األحي ويف بع

ــن. ــة الع ــات ملتحم ــتخدم اللتهاب يس

بشــكل  أيًضــا  يســتخدم  أنــه  إال 

لعــالج  حقًنــا  أو  فمويًــا  محــدود 

بالعنقوديــات  املحدثــة  االلتهابــات 

كالتهــاب الرئتــن والعظــام والشــغاف 

وإنتــان الــدم.

معلومات دوائية
عــى  الفوســيديك  حمــض  يتوفــر 

شــكل مراهــم وكرميــات جلديــة، جــل 

وقطــرات عينيــة، وحبــوب فمويــة 

ــة.  ــن وريدي وحق

ويســتخدم كريــم / مرهــم جلــدي 

بطبقــة  املصابــة  املنطقــة  بدهــن 

يوميًــا ملــدة  4 مــرات   – 3 رقيقــة 

أســبوع.

ــتخدم  ــة فتس ــتحرات العيني ــا املس أم

االســتمرار  مــع  باليــوم،  مرتــن 

48 ســاعة بعــد  باالســتخدام ملــدة 

عــودة العــن لشــكلها الطبيعــي.

الفمويــة  األقــراص  وتســتخدم 

والحقــن )عيــار 500 ملــغ( ثــالث 

جرعــات يوميــا للكبــار، بينــا يعطــى 

ــغ  ــة 20 ملغ/ك ــة يومي ــال جرع األطف

ــات. ــالث دفع ــى ث ــة ع موزع

مالحظات
ــدل  ــل ومع ــد التحم ــدواء جي ــذا ال ه

ــض  ــة منخف ــرات جانبي ــدوث تأث ح

ــًدا. ج

يجــب  للجلــد  االســتخدام  عنــد 

ــا  ــة وتجفيفه ــة املصاب ــف املنطق تنظي

ــع  ــب وض ــدواء، يج ــع ال ــل وض قب

ــا  ــدواء وفركه ــن ال ــة م ــة رقيق طبق

تغطيــة  عــدم  ويفضــل  بلطــف، 

املصابــة. املنطقــة 

ــة  ــب إزال ــن يج ــتخدام للع ــد االس عن

وضــع  قبــل  الالصقــة  العدســات 

الــدواء وميكــن إرجاعهــا بعــد 15 

ــل. ــى األق ــة ع دقيق

عنــد االســتخدام الوريــدي قــد يــؤدي 

ــة  ــان، خاص ــض بالرق ــة املري إلصاب

ــذا  ــنن، إال أن ه ــال واملس ــد األطف عن

ــاء  ــع انته ــي م ــي ينته ــر الجانب التأث

ــالج. الع

اســتخدامه  عنــد  االنتبــاه  ويجــب 

ــل إال  ــد الحوام ــا عن ــا أو وريديً فمويً

ــال  ــاك احت ــرورة، ألن هن ــد ال عن

ــن  ــف ضم ــن )يصن ــؤذي الجن أن ي

ــل(. ــبة للحم ــة C  بالنس ــة الفئ أدوي

ما الذي تعرفه عن دواء

فوسيدات؟
عندمــا يبــدأ الطفــل فــي تعلم المشــي فإن األهل يفرحــون لذلك ويعتبرونه بداية مرحلــة جديدة تعبر عن 

نمــو طفلهــم بشــكل ســليم، ولكــن في بدايات هــذه المرحلة قد تظهر بعض المشــكالت في قدمي 
الطفــل، مــا يثيــر الخــوف والقلق لدى والديه من أن تســتمر مع طفلهم وتســبب له اضطراًبا في المشــي 

بعــد ذلــك، ومــن أشــيع تلك المشــكالت وجود انحراف في قــدم الطفل للداخل أو الخارج.
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http://www.enabbaladi.net/archives/99001


25 منوعاتعنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 235 - األحد 21 آب/أغسطس 2016

نتجــه جميًعــا الســتصدار رخصــة 

قيــادة ســيارة عندمــا نرغــب 

ســاح  حمــل  أردت  إذا  بذلــك، 

مشــابهة،  لرخصــة  ســتحتاج 

األمــر  يتعلــق  عندمــا  لكــن 

ــا  ــائل التكنولوجي ــتخدام وس باس

ــبقة  ــص وال دورات مس ــا ُرخ ف

أو  اســتخدامها،  مــن  لتتمكــن 

تجــاوز املشــكات التــي تصادفــك 

ــا. ــك يومًي ــاء ذل أثن

فمثــًا هــل تعــرف كيــف تســتعيد 

الصــور التــي حذفتهــا خطــأً؟ 

ــني  ــة لتحس ــول املمكن ــا الحل م

كيــف  هاتفــك؟  بطاريــة  أداء 

تنقــذ هاتفــك املبتــّل مــن التلــف؟ 

ــة  ــمية مجموع ــد تس ــف تعي وكي

ــدة؟ ــرة واح ــات بنق ــن امللف م

الجميــع  أن  تعتقــد  "أمــور 

يعلمهــا، لكنهــم ال يعلمونهــا"، 

حــول هــذه األمــور يــدور كتــاب 

تبســيط  بــوج،  "أساســيات 

ــو  ــك"، وه ــا يف حيات التكنولوجي

موضــوع عــزم ديفيــد بــوج عــى 

الكتابــة عنــه يف مدونتــه مبجلــة 

نيويــورك تاميــز بعــد حادثــة 

ــة،  ــة عام ــه يف مكتب ــرت مع ج

لتتحــول املقالــة إىل حديــث عــى 

عــام  "تيــد"  مؤمتــر  منصــة 

2013، ويجمــع ديفيــد بعدهــا كل 

ــيات  ــاب "أساس ــه يف كت نصائح

ــوج". ب

ــح  ــذه النصائ ــني ه ــط ب ــا يرب م

املؤلــف "أنهــا تجعــل  حســب 

أرسع  التكنولوجيــا  اســتخدام 

ــة  ــل، جلب ــوات أق ــهل، خط وأس

ــل". ــاج أق ــل، إزع أق

صــدر الكتــاب باللغــة اإلنكليزيــة 

وتُرجــم   ،2014 عــام  أواخــر 

للعربيــة مــن قبــل دار جريــر 

.2015 عــام 

يقــع الكتــاب يف 350 صفحــة 

تقريًبــا، موزعــة عــى 17 فصــًا، 

بــدًءا من "جلســة عاجيــة للتعرف 

وانتهــاًء  التكنولوجيــا"،  عــى 

بتعريفــك عــى موقــع تويــرت 

وكيــف تتعامــل معــه، مــروًرا 

التابلــت،  أجهــزة  بالهواتــف، 

تشــغيل  أنظمــة  الكامــريات، 

ــرتوين،  ــد اإللك ــر، الري الكمبيوت

ــع  ــذكاء م ــل ب ــت، التعام اإلنرتن

ــه  ــا يتيح ــتفادة م ــل واالس غوغ

ــي  ــائعة الت ــاء الش ــك، واألخط ل

يجــب أن تتجاوزهــا يف اســتخدام 

التقنيــة.

ـــع  ـــل م ـــايّس للتعام ـــاب أس الكت

التكنولوجيـــا املحيطـــة بنـــا، 

ـــك  ـــف "إذا علّم ـــول املؤل ـــا يق وك

ــدة  ــة واحـ ــاب حيلـ ــذا الكتـ هـ

ــل  ــد تجعـ ــط فقـ ــدة فقـ جديـ

ــهل". ــك أسـ حياتـ

كتاب

أساسيات بوج.. 

تبسيط التكنولوجيا 
في حياتك
لـ ديفيد بوج

تطبيق جديد للمحادثات المرئية من "غوغل"

تميـم عبيـد - عنب بلدي

األملـاين  الفيزيـايئ  العـامل  اكتشـف 

تقنيـة   ،1839 عـام  دوف"،  "هيريـش 

عـالج  يف  الصـوت  تسـتخدم  طبيـة 

بعـض األمراض، واسـتخدمت مـع بعض 

االكتئـاب،  ملصـايب  النفسـية  الحـاالت 

الذيـن يرفضـون أخـذ العقاقـر الطبيـة 

مـواد  الجسـم  يفـرز  حيـث  التقليديـة، 

منشـطة ومعدلـة للمـزاج عندمـا يتعرض 

معينـة،  صوتيـة  لذبذبـات  الدمـاغ 

مشـايف  يف  املوسـيقى  هـذه  وتسـتخدم 

حاليًـا. النفسـية  الصحـة 

ما هي وكيف تعمل؟
املخـدرات الرقميـة هـي نـوع مـن أنـواع 

عـى  تأثـرًا  تحـدث  التـي  املوسـيقى 

الحالـة املزاجيـة ولهـا تأثـر كاملخـدرات 

التقليدية مـن ماريغوانـا وكوكائن، وهي 

ملفـات صوتيـة تحـوي أمواًجـا صوتيـة 

بـن  بسـيط  بشـكل  الـرتدد  مختلفـة 

األذنـن، وهـذا االختـالف البسـيط هو ما 

يدفـع الدمـاغ إىل إفـراز مـواد، كهرمون 

السـعادة "دوبامـن" يف الجسـم، والذي 

يحـث الخاليـا العصبيـة عى االسـرتخاء 

بالسـعادة  والشـعور  املـزاج  وتحسـن 

حتـى الثالـة يف بعـض الحـاالت، وهـذا 

الشـعور هـو سـبب اإلدمـان عـى هـذا 

النـوع مـن املخـدرات.

عـى سـبيل املثـال، فـإن أحـد املقاطـع 

املوسـيقية سـيكون ذا موجتي "ستريو" 

 300 بـرتدد  إحداهـا  تكـون  مختلفتـن، 

هرتِز/ثـا واألخرى بـرتدد 310 هرتز ما 

ينشـئ اختالفًـا بينهـا قـدره 10 هرتِز/

ثـا وألن أمواًجا صوتية كهـذه غر مألوفة 

بالنسـبة للدمـاغ فإنـه يضطـر إىل القيام 

بعمليـة توحيـد هذه الـرتددات من األذنن 

بالتـايل  واحـد  مسـتوى  إىل  للوصـول 

يصبـح غـر مسـتقر كهربائيًـا، كل نوع 

مـن أنـواع هـذه األمـواج الصوتيـة تقوم 

النشـاط  مـن  معـن  منـط  باسـتهداف 

الدماغـي، ويتعلـق األمـر مبـدة التعرض 

له. املواتيـة  والظـروف 

هل أشتري؟
ببيــع  املختصــة  املواقــع  تــروج 

املخــدرات الرقميــة بضاعتهــا عــى أنهــا 

ــي  ــف تعليق ــا أضي ــة، وهن ــة ورشعي آمن

"ماحــدا بقــول عــن زيتــو عكــر"، 

ــرم  ــون يج ــد قان ــل ال يوج ــن بالفع لك

ــان  ــة أو أغ ــات صوتي ــتاع إىل ملف االس

أو مينــع تداولهــا يف أي دولــة.

أحـد أكرب مواقـع بيـع املخـدرات الرقمية 

يقـدم املوسـيقى مـع دليـل يـرح فيـه 

نصائـح وإجـراءات يجـب أن تقـوم بهـا 

وقـد  للمسـتخدم،  أكـرب  فاعليـة  لتحقـق 

يطلـب يف دليـل آخـر رشب القليـل مـن 

أخـرى  ورشوطًـا  االسـتاع،  قبـل  املـاء 

بعـض  يف  املبالغـة  حـد  إىل  تصـل  قـد 

املوقـع عينـات مجانيـة  يقـدم  األحيـان. 

الجرعـة  وطلـب  إليهـا  االسـتاع  ميكـن 

الكاملـة إن أعجبتـك، تـرتاوح األسـعار ما 

بـن ثالثـة دوالرات لتصـل إىل 30 دوالًرا 

وأحيانًـا أكـر. وإن كنت مدمًنـا منذ زمن 

وأردت شـيئًا أكـر فعالية فيمكـن للموقع 

تدفعهـا،  دوالر   100 لقـاء  يسـاعدك  أن 

بتصميـم الجرعـة الخاصـة بـك للوصول 

وهـذا  لهـم،  تصفـه  معـن  شـعور  إىل 

بحسـب موقـع "عـامل التقنيـة".

تتوفـر املخدرات بعـدة أسـعار وبجرعات 

تـود  الـذي  الشـعور  بحسـب  متنوعـة 

الحصـول عليـه، هنـاك مقاطع موسـيقية 

طولهـا 15 دقيقـة وقـد تصل إىل سـاعة 

أو أكـر، كـا أن هنـاك بعـض الجرعات 

تتطلـب منـك االسـتاع إىل عـدة مقاطع 

صممت لتسـمع بتتـال وفـق ترتيب معن 

حتـى تصـل إىل الشـعور املطلـوب، كـا 

املخـدرات  هـذه  الحصـول عـى  ميكنـك 

مجانًـا بـدون دفع قـرش واحد مـن موقع 

يوتيـوب بكتابـة "binaural beats" يف 

البحث. مربـع 

هل هي ضارة؟
قيـل إن املخـدرات الرقميـة تسـببت بعدة 

حاالت وفـاة يف لبنـان والسـعودية، لكن 

ال مصـادر وال وثائـق طبيـة أقـرت هـذا، 

بحسـب آراء مـن قـام بالتجربـة، فمنهـم 

مـن يقـول إنهـا ذات فاعليـة كبـرة، إذا 

ومنهـم  سـاعها،  بـروط  التزمـت  مـا 

بـل  لهـا،  تأثـر  ال  بأنـه  يجزمـون  مـن 

عـى العكس يعانـون مـن آالم يف الرأس 

واألذنـن بعـد االنتهاء من سـاع املقطع. 

تقريبًـا  يكـون  الجسـم  عـى  تأثرهـا 

مثـل املخـدرات، يبـدأ الشـخص بالرصاخ 

الـالإرادي ويصـاب بتشـنجات غريبة يف 

العضـالت وارتجـاف بالجسـم.

تنويـه: ال نشـجع بهذا املقال عـى تجربة 

مصـادر  نذكـر  فلـم  الرقميـة  املخـدرات 

الحصـول عليهـا وننصح األهل مبارسـة 

منهـا،  لحايتهـم  األبنـاء  عـى  الرقابـة 

نحـن فقط نسـلط الضـوء عليهـا لالنتباه 

عنها. واالبتعـاد 

يوفـر  جديـًدا  تطبيًقـا  "غوغـل"  رشكـة  أطلقـت 

ويحمـل  والدردشـة،  املرئيـة  الصوتيـة  املحادثـات 

التطبيـق ميـزة غري متوفـرة يف التطبيقـات األخرى 

ذاتـه. املجـال  يف  املسـتخدمة 

وذكـرت "غوغـل" يف مدونتهـا، الثاثـاء 16 آب، أن 

التطبيـق يسـمى "Google Duo"، مشـريًة إىل أنـه 

ميكـن ملسـتخدمه التعـرف عـى ملحة مبسـطة عن 

املتصـل ملسـاعدته يف اتخـاذ القـرار حـول الـرد من 

."Knock Knock" عدمـه، مـن خـال خاصيـة

وال يختلـف تطبيـق "غوغل" بشـكل كبري عـن بقية 

التطبيقـات املشـابهة، وأبرزها "مسـنجر فيس بوك" 

و"سـكايب" و"فيـس تايـم" و"اليـن"، وغريها من 

التطبيقـات التي تدعـم املكاملات الصوتيـة واملرئية.

يحتـاج التطبيق لرقـم الهاتف فقط إلجـراء االتصال، 

دون الحاجة للتسـجيل وفتح حسـاب جديد، إذ يكفي 

الوصـول إىل قامئـة األرقـام عـى الهاتـف والبـدء 

الفور. املكاملة عـى  بإجـراء 

وكانـت "غوغـل" أعلنـت أيـار املـايض عـن نيتهـا 

حالًيـا  ويتوفـر   ،"Google Duo" تطبيـق  إطـاق 

"أندرويـد"  بنظامـي  العاملـة  الهاتـف  ألجهـزة 

و"آيفـون"، وقالت الرشكة إن املكاملـات عر التطبيق 

مشـفرة بشـكل كامـل.

وتحـاول "غوغـل" تطوير تطبيقات جديدة ملنافسـة 

املـايض  متـوز  أطلقـت  كـا  األخـرى،  الـرشكات 

موقًعـا جديـًدا عى اإلنرتنـت يهـدف إىل تعليم علوم 

الكمبيوتـر، بحيـث يوفـر بيئـة متكاملـة للحصـول 

عـى معلومـات الرشكـة بهـذا الخصوص.

دواء قديم وُسّم حديث

المخدرات الرقمية.. 
هل أدمنتها؟

مخدرات تشتريها من 
اإلنترنت، تصلك مباشرة 

لتتناولها بسهولة فال تحتاج 
إلى حقن أو حبوب ألخذها، 

binaural beats أو 
المخدرات الرقمية، إنها دواء 

قديم وسّم حديث.

كيف يتم التعاطي؟
يهيـئ املدمـن عى هذه املوسـيقى بيئـة خاصة حوله قبـل أخذه للجرعـة، وذلك 

للوصول ألكر قدر من الشـعور باالسـرتخاء والسـعادة، فريتب غرفته ويستلقي 

عـى ظهره بعـد إطفاء األنوار، يضع سـاعات الرأس ويشـغل املقاطع الصوتية 

التـي اشـرتاها عن طريـق اإلنرتنت بأمثـان غري زهيـدة، يعصب عينيـه ويقطع 

اتصـال اإلنرتنـت لينعزل املدمـن كلًيا عن العـامل الخارجي.

ترفـق بعـض الجرعات مبؤثرات برية لزيادة تحفيز الدماغ كأشـكال هندسـية 

تتحـرك باسـتمرار وألـوان تتغـري متامئـة مـع املوسـيقى وأحيانًا تتغـري لكن 

ببطء شـديد حتى تحفـز الوعـي املدمن.

http://www.enabbaladi.net/archives/98953
http://www.enabbaladi.net/archives/98953
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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 ال تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
رئيس الوزراء الرتيك. 1

الذراع األمني للوحدات الكردية - حرف . 2

جر  

آلة صناعية تستخدم لعمل فتحة يف . 3

الحائط - للنداء

طلبنا امللزم - دواء. 4

مدينة إيرانية وسط سلسلة جبال . 5

زاجروس )معكوسة( - عراك 

مدينة غرب إدلب عى طريق حلب . 6

دمشق - حبة هيل

متشابهان - أحس بهم بيدي. 7

رد. 8

نرفع اللوم عنهم - إله. 9

لقاء عمل  . 10

عمودي
مستشفى بالفارسية املعربة  . 1

خر الشجر - نبيذ الشعر  . 2

معركة أطلقها جيش اإلسالم يف ريف . 3

دمشق 

إن صنته صانك - دنا )مبعرة( . 4

ملناداة األب باللهجة الفلسطينية - . 5

ناحية

متشابهان - عكس المع . 6

لفرقتهم. 7

األسهل . 8

بَِي - لفظ الجاللة. 9

سيطرت عليها قوات سوريا . 10

الدميقراطية مؤخرًا - ضحكة

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

تكون بعض املربعات الصغرة معبأة باألرقام بدايًة،

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

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

حلول العدد السابق
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الالعب السوري مجد الدين 
غزال أثناء مشاركته في ريو 

2016 )انترنت( 

انطلقت دوريات كرة القدم 
األوروبية لموسم 2017، 

بعد استراحة مليئة باألحداث 
الكروية، من الواليات المتحدة 
في بطولة كوبا أمريكا المئة، 

إلى يورو فرنسا 2016 في 
نسخته الجديدة، باإلضافة إلى 
مسابقات أولمبياد ريو، وتبدو 

الدوريات مثيرة منذ بدايتها، 
فقد تحضرت األندية أسياد 

القارة األوروبية للموسم المقبل 
بشكل جيد، ودعمت صفوفها 

بأبرز الالعبين في العالم.

اسـرتاحة الالعبـن مل تتزامـن مـع توقف سـوق 

االنتقـاالت، التـي شـهدت منافسـة غر مسـبوقة 

مشـوار  خـالل  أنفسـهم  أثبتـوا  العبـن  عـى 

املـايض. املوسـم  القاريـة ويف  املسـابقات 

سـوق  انتهـاء  بعـد  الصـورة  أصبحـت  كيـف 

االنتقـاالت الصيفيـة 2016، ومـن هـم الالعبون 

العـامل  يف  األبـرز  األنديـة  بهـم  دعمـت  الذيـن 

مراكزهـا؟

ريال مدريد 
البدايـة من ريـال مدريد اإلسـباين، كونـه النادي 

أوروبـا  نـادي يف  أفضـل  لنيـل جائـزة  األبـرز 

للموسـم املـايض.

ميتلـك النـادي ترسـانة هائلـة مـن النجـوم ىف 

أحـد،  بالتعاقـد مـع  املراكـز ولهـذا مل يقـم  كل 

بعـد انضـام ألفـارو موراتـا نجـم اليوفنتـوس 

وماركـو أسينسـيو، باإلضافـة إىل عـودة الظهر 

األيـرس فابيـو كوينـرتاو مـن اإلعارة مـن موناكو 

الفرنـي.

وبهـذا يكـون املـدرب الفرني زين الديـن زيدان 

مل يرهـق خزينـة النـادي بـأي طلبات مـا يدل أن 

جًدا. قـوي  الفريق 

العديـد مـن  بيـع  أمـام  البـاب  أغلـق  أنـه  كـا 

الالعبـن للحفـاظ عـى املنظومـة التـي صنعها 

زيـدان مـع نهايـة املوسـم الفائـت.

http://www.enabbaladi.net/archives/98231
http://www.enabbaladi.net/archives/98950
http://www.enabbaladi.net/archives/98950
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الـدول  أحرزتهـا  التـي  امليداليـات  عـدد  وصـل 

العربيـة يف دورة األلعـاب األوملبيـة املقامـة يف 

ميداليـة.  13 إىل   )2016 )ريـو  الربازيـل 

إال أن ثـالث ميداليـات منهـا مل تكن بأيـد عربية، 

دول  يف  مجنسـن  العبـن  طريـق  عـن  وإمنـا 

الخليـج العـريب.

ذهبيـة  أول  أحـرزت  جيبيـت،  روث  العـداءة 

للبحريـن، االثنـن 15 آب، بعدمـا احتلـت املركـز 

موانـع. مـرت  آالف  ثالثـة  سـباق  يف  األول 

إىل  وسـافرت   ،1996 كينيـا  مواليـد  مـن  روث 

2013 وحصلـت عـى جنسـيتها،  البحريـن يف 

وشـاركت ألول مـرة باسـم البحريـن يف البطولة 

حلـت  عندمـا   ،2013 القـوى  أللعـاب  العربيـة 

ثانيـة يف سـباق 3000 مـرت موانع، بزمـن قدره 

9:52.47 دقيقـة وهـو رقـم قيـايس بحرينـي.

امليداليـة الثانيـة كانـت من نصيب دولـة البحرين 

أيًضـا، عـن طريـق الالعبـة أونيـس جبكـروي 

كـروا، بإحرازهـا، فضية سـباق املاراتـون بزمن 

2.24.13 سـاعة.

كروا مـن أصل كينـي أيًضـا، وتبلغ مـن العمر 

32 عاًمـا وتعترب أول مشـاركة لها يف مسـابقة 

حصولهـا  بعـد  البحريـن،  علـم  تحـت  أوملبيـة 

الجنسـية. عى 

أمـا امليداليـة الربونزيـة يف وزن تحـت 81 كلغ، 

فنالهـا العـب الجـودو اإلمـارايت توما سـرجيو، 

وكانـت أول ميداليـة متنـح للعـرب يف الـدورة، 

وهـو مـن مواليـد مولدافيـا عـام 1987، ولعـب 

لصالـح دولـة اإلمـارات العربيـة بعدمـا حصـل 

عـى جنسـيتها.

يف حـن حصـد العـرب أربـع ميداليـات أخرى، 

وسـارة  إيهـاب  محمـد  املرصيـن  طريـق  عـن 

الربونزيـة  وامليداليـة  األثقـال،  رفـع  سـمر يف 

لالعبـة التونسـية إينـاس البوبكري يف مسـابقة 

املبـارزة.

ــد  ــريب، محم ــم املغ ــان املالك ــة إىل ض إضاف

ــه  ــد بلوغ ــل بع ــى األق ــة ع ــي، برونزي ربيع

الســبت املــايض، الــدور النصــف النهــايئ 

لــوزن "69 كيلوغــرام".

برشلونة 
حامـل لقـب الليغا والسـوبر يف إسـبانيا، 

متكـن من إبـرام أربع صفقات من شـأنها 

أن تدعـم صفـوف الفريـق التـي ظهـرت 

هشاشـتها أمـام ريـال مدريـد يف إيـاب 

الـدوري املـايض، وأمـام أتلتيكـو يف ربع 

نهـايئ دوري األبطـال.

وتعاقـد النـادي مـع العبن صغار السـن 

أعـار  متوسـط  خفـض  يف  يسـاهمون 

الالعبـن، ويزيـدون مـن حيويـة الفريق 

يف املوسـم املقبـل، بعـد تقـدم عـدد مـن 

العبيـه يف السـن، مثـل برافـو وإينيسـتا 

البلجيـي  تخطـى  كـا  عاًمـا(،   33(

فرمايلـن وماسـكرانو حاجـز الثالثن.

ويف أوىل صفقـات النـادي جـاء الالعـب 

الفرنـي صامويـل أومتيتـي، نجـم دفاع 

املنتخـب الفرنـي ونـادي ليـون، والذي 

أعـاد  كـا  عاًمـا،   23 عمـره  يتجـاوز  ال 

برشـلونة العبـه دينيس سـواريز 22 عاًما 

مـن فياريـال بعدمـا دفـع 3.25 مليـون 

يـورو للغواصـات الصفـراء، ليبـدأ مرحلة 

جديـدة يف الكامـب نـو.

من  ديني  لوكاس  الالعب  برشلونة  واشرتى 

الظهر  مركز  ليدعم  جرمان  سان  باريس 

األيرس داخل الفريق، كا حسم مؤخرًا مصر 

الالعب الربتغايل أندريه جوميز نجم فالنسيا 

اإلسباين، وضمه للنادي الكاتالوين.

أتلتيكو مدريد 
قـام أتلتيكـو مدريد بأهم تغير يف سـوق 

انتقاالتـه، حيـث مل يقبـل باالسـتغناء عن 

أي مـن نجـوم الفريـق األول، ومل يفتـح 

حتـى بـاب املفاوضـات لذلك.

بعـد هذا الثبـات باألسـاء عمـل أتلتيكو 

التـي  املناطـق  بعـض  تعزيـز  عـى 

الفائـت،  املوسـم  خـالل  منهـا  اشـتىك 

فجلـب جايتـان كجنـاح رسيـع ومبـدع، 

جانـب  إىل  ثانيًـا  مهاجـًا  وجامـرو 

اسـتقرار  يعكـس  مـا  وهـو  جريزمـان. 

املدرب سـيموين عـى التشـكيلة الحالية 

التـي حققـت نتائـج ملفتـة يف الـدوري 

ظـل  يف  األبطـال،  ودوري  اإلسـباين 

توريـس  مثـل  كبـرة  أسـاء  وجـود 

وكـويك. وجـايب  وكاراسـكو 

كــا قامــت إدارة النــادي بتدعيــم خــط 

ــدوري  ــع يف ال ــل مداف ــاع بأفض الدف

شــيمي  ساســويل  وهــو  اإليطــايل 

الجنــاح  إىل  باإلضافــة  فرســاليكو، 

ــن  ــادم م ــا الق ــو جوت ــرس دييج األي

الــدوري الربتغــايل.

مانشستر يونايتد 
بـدأت أوىل التغيرات يف قلعة الشـياطن 

الحمـر من املـدرب جوزيـه مورينيو، الذي 

خلـف لويس فان غـال يف رئاسـة الجهاز 

الفنـي للنادي.

وكعادتـه املـدرب الربتغـايل يتبع سياسـة 

الخـربات  أصحـاب  الالعبـن  رشاء 

بالفعـل  بذلـك  قـام  وقـد  واملهـارات، 

صفقاتـه  بـدأت  إذ  يونايتـد،  املـان  مـع 

والسـلطان  بـايل  إريـك  اإليفـواري  مـع 

إبراهيموفيتـش. زالتـان  السـويدي 

وبسـبب خطط مورينيـو الدفاعية فقد كان 

األرمنـي هريـك مخرتيان الالعـب األفضل 

ليقود دفـاع الفريق يف املوسـم املقبل.

الالعـب  إغـراء  مـن  النـادي  كـا متكـن 

قياسـية  بوغبـا بصفقـة  بـول  الفرنـي 

تجـاوزت املئـة مليـون يـورو للتخي عن 

يوفنتـوس والقـدوم إىل مـرسح األحـالم.

بايرن ميونخ
األملـاين  ميونـخ  بايـرن  نـادي  متكـن 

مـن خطـف الربتغـايل ريناتـو سانشـيز 

واألملـاين ماتـس هوميلـز، يف صفقتـن 

الفريـق  خطـوط  تدعيـم  شـأنها  مـن 

املقبـل. املوسـم  البافـاري 

العـب  انضـام  ميونيـخ  بايـرن  وأعلـن 

الوسـط ريناتو سانشـيز قادًما من بنفيكا 

الربتغـايل، مقابـل 35 مليـون يـورو، يف 

عقـد ميتـد لخمس سـنوات.

األنظـار بعـرض  وكان سانشـيز خطـف 

معقـل  ارينـا،  اليانـز  اسـتاد  يف  رائـع 

بايـرن  فريقـا  التقـى  عندمـا  بايـرن، 

وبنفيـكا يف دور الثانيـة بـدوري أبطال 

املـايض. املوسـم  أوروبـا 

كـا تعاقد النـادي البافـاري مـع الالعب 

بروسـيا  مـن  القـادم  هومليـز  ماتـس 

دورمتونـد مقابـل 35 مليون يـورو أيًضا.

يوفنتوس 
نجـح نادى يوفنتوس اإليطـاىل حامل لقب 

الدوري، من حسـم ثالـث صفقاته الصيفية 

بتوصلـه التفـاق مع نـادى بايـرن ميونخ 

األملـاىن من أجل اسـتعارة مدافعـه املغريب 

مهـدى بـن عطيـة ملـدة موسـم مـع خيار 

الـراء اإللزامـى مقابل 20 مليـون يورو.

وكان بـن عطيـة انضـم لصفـوف الفريق 

البافـارى عـام 2014، قادًمـا مـن فريـق 

رومـا مقابـل 26 مليون يورو، لكنه فشـل 

ىف التأقلـم مـع أجـواء البوندسـليغا، إىل 

جانـب تعاقـد الفريـق هـذا الصيـف مـع 

املدافـع ماتـس هوملز مـن دورمتوند وهو 

مـا عجـل برحيله.

وكان اليـوىف ضم خـالل فـرتة االنتقاالت 

الصيفيـة الحاليـة الظهـر الربازيى داىن 

ألفيـس من برشـلونة، يف صفقـة تعد من 

أهـم الصفقات هـذا العـام، بعدمـا رفض 

الالعـب الربازيـي تجديـد عقده للبارسـا، 

وفّضـل االنتقـال لصفـوف يوفنتوس بعد 

مسـرة مليئـة باإلنجـازات مع برشـلونة.

باإلضافـة إىل ضـّم مراليـم بيانيتـش من 

رومـا، كـا تخى عـن العبـن مـن العيار 

الثقيـل هـا بـول بوغبا لصالح مانشسـرت 

يونايتـد وموراتـا لصالـح ريـال مدريد.

وبهذا تبدو املنافسة مثرة يف املوسم املقبل، 

إذ تبدو الصورة أكر تعقيًدا مع توزع الالعبن 

األفضل يف العامل بن العديد من الفرق التي 

ستتنافس عى دوري أبطال أوروبا.

ولـن يكون املـان يونايتـد هذا العـام لقمة 

سـهلة كسـابقه بقيـادة بوغبـا وزالتـان، 

أيًضـا  ميلـك  الـذي  يوفنتـوس  كحـال 

تشـكيلة مـن أفضـل الالعبـن يف أوروبا، 

ويبقـى الرهان مـا إذا كانت جهـود األندية 

اإلنكليزيـة واألملانيـة واإليطاليـة سـتؤيت 

الكـرة اإلسـبانية  أكلهـا وتنهـي سـيطرة 

العجوز. القـارة  عـى 

ثالث ميداليات للعرب في 
ريو 2016 بأيد غير عربية

كيف عززت
أبرز األندية األوروبية 

صفوفها في 
الميركاتو الصيفي

أنهــت البعثــة الســورية مشــوارها يف دورة 

ــو  ــل )ري ــة يف الرازي ــة املقام ــاب األوملبي األلع

ــة. ــى أي ميدالي ــا ع 2016(، دون حصوله

العــب القــوى مجــد الديــن غــزال، خــرج مــن 

ــب  ــابقة الوث ــايئ ملس ــدور النه ــات ال منافس

ــز  ــه باملرك ــد حلول ــاء 17 آب، بع ــايل، األربع الع

ــابع. الس

ونجــح غــزال يف محاوالتــه األوىل بالقفــز 

ــم و229  ــم و225 س ــات 220 س ــى ارتفاع ع

ــاع  ــاوز ارتف ــن تج ــن م ــه مل يتمك ــم، إال أن س

ــاث. ــه الث ــم يف محاوالت 233 س

أمــا رافــع األثقــال معــن أســعد، فرافــق زميلــه 

بالخــروج، بعدمــا حــل يف املركــز الســابع 

ضمــن مجموعتــه واملركــز 15 بالرتتيــب العــام 

ــغ. ــوق 105 ك ــات وزن ف ــن منافس م

وقبــل غــزال وأســعد، خرجــت الاعبــة غفــران 

400 مــرت  املحمــد مــن تصفيــات ســباق 

حواجــز، بعــد حلولهــا يف املركــز 41 مــن أصــل 

ــة. ــدره 58:85 ثاني ــم ق 48، برق

البعثــة الســورية تألّفــت مــن ســبعة العبــني، 

غــادر أربعــة منهــم يف بدايــة منافســات 

الــدورة األوملبيــة وهــم، الســباحة بينــا جمعــة، 

ــباح  ــي، والس ــة اللج ــة هب ــرة طاول ــة ك والعب

ــم. ــد قاس ــود محم ــب الج ــرازي، والع آزاد ال

ــا  ــوريان أيًض ــان س ــدورة العب ــارك يف ال وش

لكــن ضمــن فريــق الاجئــني، وها الســباحان 

ــادرا  ــد غ ــي وق ــرسى ماردين ــس، وي ــي أني رام

ــا. املنافســات أيًض

خالية الوفاض.. البعثة السورية
تنهي مشوارها في "ريو 2016"

في "ريو دي جانيرو"
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عنب بلدي - خاص

داخـل مسـاحة، رمبا تكـون أصغر من 

أمنياتهـم، تجلس كٌل من سـارة وماريا 

وأحمـد ويحيـى، وآخرين مـن األطفال 

ذوي االحتياجـات الخاصـة مشـغولن 

معهـد  كادر  رعايـة  تحـت  باللعـب، 

"املميـزون" يف معـرة النعـان بريف 

الجنويب. إدلـب 

تعـاين سـارة مـن ضمـور يف الدماغ، 

وماريـا ويحيى مـن التوحـد، أما أحمد 

فيعـاين مـن شـلل دماغـي، إىل جانب 

أقرانهـم الذيـن تتنـوع أمراضهـم بن 

متالزمـة  البسـيطة،  العقليـة  اإلعاقـة 

اضطرابـات  األكسـجة،  نقـص  داون، 

النطـق واللغة، االضطرابات السـلوكية، 

وتـرف  تعلـم،   وصعوبـة  وبـطء 

عليهـم كـوادر مختصـة.

ورغـم وصفهـم بـ"الفئـة املهمشـة"، 

تعمـل منظـات وهيئـات عـدة، عـى 

االحتياجـات  ذوي  األطفـال  تأهيـل 

الخاصـة، وقـد افتتـح املعهد السـوري 

 ،)SHINE( اإلنسـاين للتمكن الوطني

فرًعـا لتأهيلهـم وتدريبهـم يف املعـرة 

"املميـزون"،  معهـد  مسـمى  تحـت 

آمـاًل أن ينجـح يف مسـؤولية "صعبة" 

وفـق  كادره،  عاتـق  عـى  وضعـت 

القامئـن عليـه.

أعيـد  نوافـَذ  غطـت  زرقـاء  سـتائر 

تركيبهـا بعـد أن تكـرّست، ومجموعـة 

واأللعـاب،  الصغـرة  الكـرايس  مـن 

أول مـا تـراه عنـد دخولـك املعهد، يف 

الطابـق العلـوي لبناء تعـرض للقصف 

مـرات عديـدة كان آخرها قبل أيـام، ما 

اسـتدعى القامئـن عـى املعهـد إخالء 

األطفـال إىل الطوابـق األرضيـة.

عى مـدار يومـن نظـم القامئون عى 

معهـد األطفـال لقـاءات أرسيـة لرح 

التـي  والخدمـات  املعهـد  عمـل  آليـة 

يقدمهـا لألطفـال، عى أن يبـدأ بتقديم 

خدماتـه لألطفـال مـن عمـر ثالثة إىل 

15 عاًمـا، وفـق رانيـا قيـرص، مديـرة 

لعنـب  وقالـت   ،"SHINE" معهـد 

بلـدي إن عـدد األطفال املسـتفيدين من 

نشـاطاته بلـغ 25 طفـاًل.

"نقابـل الطفـل واألهـل ونـدرس حالة 

يكـون  حتـى  كامـل،  بشـكل  الطفـل 

جاهـزًا لتطبيـق االختبـارات عليـه، ثم 

تحديـد مسـتوى أدائه الحـايل"، تقول 

رغـدة مظلـوم، االختصاصيـة املعنيـة 

بالتعامـل مع األطفـال يف املعهد لعنب 

بلـدي، وتؤكـد أن كل طفـل سـيخضع 

خـاص  فـردي  تربـوي  لربنامـج 

"لتُطبّـق عليـه الخطـة التـي وضعهـا 

املختـص". الـكادر 

أن لـكل طفـل قصـة  وتـرى مظلـوم 

فريـدة لهـا تأثر عـى النفـس، إال أنها 

"وخاصـة  العمـل  صعوبـة  تنكـر  ال 

عليـك  أملهـم  األهـل  يعلـق  عندمـا 

لتحسـن وتأهيـل وضع طفلهـم وهذه 

صعبـة".  مسـؤولية 

نشـاطات متنوعة يديرهـا كادر املعهد، 

وتتضمـن برامـج تعليـم اختصاصيـة 

لتأهيـل الطفـل املميـز، عـى أن متكنه 

مـن تطويـر قدراتـه العقليـة، إضافـة 

إىل ورشـات تعليـم فرديـة وجاعيـة 

ونشـاطات ترفيهيـة تـرى قيـرص أنها 

مهمـة، إال  أن األهم توعيـة األهايل قبل 

التعامـل مـع  األطفـال، حـول كيفيـة 

ز أكـر من حاجـة الطفل  حـاالت التميُـّ

للتعلـم، عـى حـد وصفها.

ثالثـة  فـرتة  أن  قيـرص  وتعتـرب 

أشـهر سـتكون كافيـة لالطـالع عى 

سـتواجه  التـي  والعقبـات  الثغـرات 

العمـل، وبالتـايل تفاديها واسـتقبال 

أعـداد أكـرب مـن األطفـال يف الفرتة 

املقبلـة.

عنـد دخولـك  يختلـف  ال  واحـد  يشء 

إىل املعهـد وخروجـك منـه، يتلخـص 

عـى  رسـمت  جميلـة  بابتسـامات 

وجـوه األطفـال، وأيًـا كان سـبب تلك 

يرونهـا  األهـايل  أن  إال  االبتسـامة، 

تحديًـا لواقـع مـرتٍد يعيشـه أطفالهم، 

آملـن بتطـوٍر يفتـح الباب أمـام متيّز 

أن يكـون  يغيّـب "اإلعاقـة"، متمنـن 

لــ"SHINE" مـن اسـمه نصيـب يف 

أطفالهـم. عقـول  تنويـر 

أطفال باحتياجات خاصة 
يطورون قدراتهم في المعّرة 

معهد المميزون في معرة النعمان بريف إدلب - 17 آب 2016 - )عنب بلدي(

الجئون سوريون 
يخترعون مكيًفا التقاء 

حر المخيمات التركية

"سوريا لن تموت"
فيلم مصري يتحدث 
عن القضية السورية 

بقالب درامي

انتهــى املخــرج املــري، أحمــد بــدران، 

مــن تصويــر أول أفامــه القصــرية، 

متــوت"،  لــن  "ســوريا  بعنــوان 

ــورية يف  ــة الس ــن القضي ــدث ع ويتح

ــي. ــار درام إط

أحمـد  وأخرجـه  كتبـه  الـذي  الفيلـم 

بـدران، يشـارك يف بطولتـه كل من وائل 

لولـو، ورويـدة  أبـو  البحـريي، ومحمـد 

وصفـوت  الرشقـاوي،  وسـامح  أحمـد، 

رشيـف،  فـارس  واألطفـال  الـرتيك، 

التصويـر  مديـر  إرشاف  تحـت  ومالـك. 

جباصينـي. أنـس  السـوري 

مـر"،  "جورنـال  صحيفـة  وبحسـب 

طفلـني  حـول  الفيلـم  أحـداث  تـدور 

السـوري"،  و"عابـد  املـري"  "صالـح 

واللذيـن تربيـا مًعا يف مـر عام 2003، 

إىل أن سـافر عابد مع والده إىل سـوريا، 

وبقـي الصديقـان عـى تواصـل.

خـال أحـداث حلـب األخـرية، أراد صالح 

مـرة  مـر  إىل  بالعـودة  عابـد  إقنـاع 

أخـرى، لكـن عاقـة حـب قويـة منعتـه 

مـن السـفر، لتـدور األحـداث يف إطـار 

درامـي.

الفيلـم  هـو  متـوت"  لـن  "سـوريا 

املـري- السـوري األول، الـذي يتحـدث 

مدينـة  وواقـع  السـورية  القضيـة  عـن 

الخصـوص. وجـه  عـى  حلـب 

ومـع وصـول درجـات الحـرارة إىل حاجـز 40 درجـة 

مئويـة يف الواليـات الحدودية مع سـوريا، بـدأ الجئون 

سـوريون بتصنيـع مكيفـات خشـبية وبيعها.

وبحسـب تقريـٍر مصـوٍر نرشتـه وكالـة "األناضـول"، 

الثاثـاء 16 آب، فـإن التقنيـة تتمثـل بإحاطـة مروحـة 

بصنـدوق مـن الخشـب، ووضـع القـش عـى الجوانب 

الثاثـة للصنـدوق والسـقف، لتحافـظ عـى رطوبتهـا 

عر قطـرات مـن املاء تصـل إليهـا بشـكل متواصل من 

صغري. خرطـوم 

املحيـط  الصنـدوق  داخـل  الجـو  املبلـل  القـش  ويُـرّد 

باملروحـة، وعند تشـغيل األخرية تسـحب الهـواء البارد 

وتنـرشه يف أرجـاء الخيمـة.

نجـاح التقنيـة دعـا مصنعـي تلـك املكيفـات إىل بيعها 

داخـل مخيم "سـليان شـاه" يف والية شـاني أورفة، 

والـذي يقطنه حـوايل 30 ألف الجـئ، وأشـارت الوكالة 

إىل أن سـعر املكيـف الواحد يبلغ بـني 200 إىل 230 لرية 

تركيـة )حـوايل 80 دوالًرا أمريكًيا(.

"األناضـول" نقلـت عن الاجئ السـوري، حسـن أحمد، 

املكيـف،  ابتـكار  إىل  الصيـف دفعتـه  إن حـرارة  قولـه 

مشـريًا إىل صعوبـات عـاىن وجميـع الاجئـني منهـا، 

متثلت بـ"اسـتحالة" الجلـوس داخل الخيـم، ما دعاهم 

الظل. للجلـوس خارجهـا يف 

بدوره قال الذسوري إبراهيم حجي، وهو مصلح مراوح، 

إن ابتكار املكيف نّشط من عمله وأحمد، الفًتا إىل أن هناك 

طلًبا متزايًدا عى رشاء املكيف من سكان املخيم.

وكـا يحـاول الاجئـون يف الـدول األوروبيـة االندماج 

مـع املجتمعـات الجديـدة التـي دخلـوا إليهـا، يحـاول 

أولئـك يف املخيات الحدوديـة مع سـوريا االندماج مع 

واقع سـيئ يعـاين خالـه اآلالف مـن أوضاع معيشـية 

سـيئة عى مختلف األصعـدة، وفق منظـات حقوقية.

في ظل تصنيفات دللت على أن شهري تموز 
وآب الجاري هما األعلى حرارة على اإلطالق 

منذ عام 1880، وفق وكالة الفضاء 
األمريكية )ناسا(، طّور الجئون سوريون في 
المخيمات التركية مكيًفا للهواء باستخدام 

أدوات بسيطة.
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