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داريـــا تستـريح

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

درع الفرات
حلب بال"التنظيم" 

و"األكراد" إلى الشرق
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النظام يطوي صفحة داريا
قتل وتدمير وحرق.. ثم تهجير

عنب بلدي- خاص 

مصري داريـا ذكّر ناشـطي الثورة السـورية 

مبا حـّل مبدينـة القصـري يف ريـف حمص 

الغـريب، والتـي دّمرت ثـم أفرغت مـن أهلها 

لتصبـح ضمـن نفوذ "حـزب اللـه" اللبناين 

الحادثـة  أعـادت  كـا  أعـوام،  ثالثـة  منـذ 

لألذهـان تفريـغ أحيـاء حمـص القدمية قبل 

ما يزيـد عن عامني، بعـد حصار دام أشـهرًا 

طويلـة ودمـار ملعظـم أحيائهـا، وهـو مـا 

نـراه أيًضـا يف مدينـة الزبداين شـال غرب 

دمشـق، والتـي قـد تـؤول كليًـا لــ "حزب 

اللـه" والنظـام عىل حـد سـواء، وال نعلم ما 

هـي املدن املسـتهدفة مسـتقباًل.

التقريـر،  هـذا  بلـدي  عنـب  تعـد  وبينـا 

القافلـة  خرجـت  آب،   27 السـبت  ظهـرية 

دون  الحافـالت  مـن  )واألخـرية(  الثانيـة 

عـودة قريبـة، وفًقـا للمعطيـات امليدانيـة، 

إذ سـتصبح إدلـب موطًنـا جديـًدا ملقاتـي 

"الجيـش الحـر" يف داريـا، بينا سـتكون 

مراكـز اإليواء التي أنشـأها النظـام يف بلدة 

مسـتقرًا  الغـريب  دمشـق  بريـف  حرجلـة 

مؤقتًـا لحـوايل ألـف عائلـة.

لماذا تدهورت األوضاع في داريا؟
مل يكـن تفريـغ داريـا مـن رجالهـا حدثًـا 

مفاجئًـا ملـن راقـب املجريـات امليدانيـة فيها 

منـذ مطلع العـام الحـايل، ورصد النـداءات 

أن  وناشـطيها،  املحـي  ملجلسـها  املتكـررة 

أنقـذوا داريا قبل فوات األوان، إال أن سياسـة 

النظـام السـوري يف متكني الحصـار كانت 

ثابتـة ومسـتمرة دون تراجـع، إىل أن طويت 

صفحـة املدينـة عـىل هـذا النحو.

مـع مطلـع العـام، نجحت قـوات األسـد يف 

الشـام  ومعضميـة  داريـا  مدينتـي  فصـل 

األعنـف  بشـكل كامـل، يف معـارك كانـت 

الـذي  األمـر  الحـر"،  "الجيـش  مبواجهـة 

انعكـس عـىل الواقـع املعيـي يف داريـا، 

وحرمهـا مـن مصـدر غـذايئ كانـت تعتمد 

عليه خالل أشـهر مضـت، ما عـزز حصارها 

دفـع  مـا  وهـو  األربعـة،  االتجاهـات  مـن 

ناشـطيها آنـذاك إىل التحذير مـن مخططات 

النظـام السـوري يف خنـق املدينـة.

عاشـت داريـا هـدوًءا ملحوظًـا منـذ مطلع 

آذار املـايض، بالتزامـن مـع اتفـاق تهدئـة 

شـمل مسـاحات واسـعة من سـوريا، إىل أن 

اسـتأنفت قـوات األسـد عملياتها العسـكرية 

يف محيـط املدينـة، وقصفها مبختلـف أنواع 

األسـلحة برًا وجـًوا، ابتداًء مـن منتصف أيار 

وحتـى 25 آب، إذ كانـت هـذه الفـرة هـي 

األصعـب عىل املدينـة منذ مطلـع الثورة ضد 

األسد. بشـار 

األخـرية مـن  املرحلـة  لنـا عنونـة  وميكـن 

حصار داريـا بـ "قضم األطـراف"، إذ اعتمد 

النظـام عـىل التقـدم البطـيء يوميًـا مـن 

املحوريـن الجنـويب والغـريب، فنجـح حتى 

أواخـر متـوز الفائـت باالسـتحواذ عـىل ما 

تبقـى مـن أراٍض زراعية كانت سـابًقا تحت 

سـيطرة "الجيـش الحـر"، مسـتغاًل الغطاء 

الجـوي والقصف التمهيدي مبئـات القذائف 

املتنوعـة يوميًـا، ومن ثـم التقـدم بالدبابات 

مسـاحة  فتقلصـت  األلغـام،  وكاسـحات 

كيلومـرات  السـيطرة مـن حـوايل عـرة 

)قبـل مطلع عـام 2016( إىل أقـل من أربعة 

كيلومـرات )حتى 25 آب الجاري(، ليحتشـد 

جميـع من تبقى مـن سـكانها ومقاتليها يف 

هـذه الرقعـة الجغرافيـة الضيقة.

كل هـذه الظروف مـع إمعان األسـد بحصار 

داريـا وحـر سـكانها ومقاتليهـا يف أبنية 

واسـتهدافهم  للسـكن،  تصلـح  ال  مهّدمـة 

واألسـطوانات  الرباميـل  بعـرات  اليومـي 

املحملـة مبـادة "النابـامل" الحارقـة، جعـل 

ظـروف العيـش واالسـتمرار باملواجهـة أمرًا 

مسـتحياًل، بـل إنـه كان مسـتحياًل باألصـل 

قبـل الحملـة الربيـة والجويـة األخـرية، كا 

رصـدت عنب بلدي يف منشـورات ناشـطني 

وسياسـيني سـوريني.

المجتمع الدولي شريك في الجريمة
ال ريـب أن املجتمـع الـدويل، مبا فيـه األمم 

املتحدة ومجلـس األمن الدويل، كان شـاهًدا 

عـىل عمليـة تفريـغ داريـا مـن سـكانها، 

محيطهـا،  يف  للعمليـات  يوميًـا  ومراقبًـا 

والغـارات مبختلـف أنـواع القنابـل الحارقة 

واملتفجـرة )املمنوعـة واملسـموحة دوليًـا(، 

إال أنـه مل يحـرك سـاكًنا، مـا دعـا ناشـطي 

سـوريا إىل وصفه "رشيـًكا يف الجرمية"، 

حيـث دمـرت قـوات األسـد املدينـة الكبرية 

إجـراء  أي  وهّجـرت جميـع سـكانها، دون 

قانـوين يكـّف يـد النظـام عنها.

تنصلـت األمـم املتحـدة، بدورها، مـن اتفاق 

التهجـري القـري، وأعرب مبعوثهـا الخاص 

إىل سـوريا سـتيفان دي ميسـتورا عن أسفه 

لعـدم االسـتجابة للدعـوات املتكـررة لرفـع 

الحصـار املفروض عليها منـذ ترين الثاين 

2012، مؤكـًدا أن "األمـم املتحدة مل تشـارك 

يف املفاوضات ومل يتم التشـاور معها بشـأن 

االتفـاق"، رغـم إحاطـة مكتبها يف دمشـق 

بذلـك، ومؤكـًدا عىل "رضورة حاية سـكان 

داريـا يف سـياق أي عمليـة إجـالء، وأن تتم 

تلـك العملية بشـكل طوعي". 

حالة صمم أصابت مؤسسـات األمـم املتحدة 

واملجتمـع الـدويل حيال البيانـات التحذيرية 

التـي أطلقتها مؤسسـات املجتمـع املدين يف 

سـوريا، والتـي كان آخرهـا منتصـف متوز 

الفائـت إذ وقّعت نحـو 95 منظمـة حقوقية 

جانـب  إىل  سـورية،  وإعالميـة  ومدنيـة 

250 ناشـطًا وصحفيًـا سـوريًا، عـىل بيان 

مشـرك، طالبوا من خاللـه بالتدخل الفوري 

مـن قبـل املجتمـع الـدويل، إلنقـاذ املدنيني 

املحارصيـن يف داريا، إال أن أحـًدا مل يتحرك، 

وكانـت النتيجة كـا نراهـا اليوم.

ال ينطـي األمـر عـىل داريـا فقـط، فأصبح 

عرفًـا لـدى مناهـي النظـام السـوري أن 

األمـم املتحـدة تنحاز بشـكل واضح لألسـد 

وحلفائـه، فكـم من بلـدة حـورصت وجّوع 

والوعـر  والزبـداين  أهلهـا كحـال مضايـا 

وأخـريًا أحيـاء حلب الرقيـة، كل ذلك قوبل 

أكـرب مؤسسـة  بإدانـات خجولـة، جعلـت 

دوليـة يف العـامل صغرية بنظر السـوريني. 

فصائل الجوار تتحّمل جزًءا من 
المسؤولية 

ينضـوي الفصيـل األبـرز يف داريـا، لـواء 

"شـهداء اإلسـالم"، ضمن تحالـف "الجبهة 

الجنوبيـة" يف "الجيـش الحـر"، وهو أكرب 

تجمـع لفصائـل املعارضـة جنوب سـوريا، 

قبـل غرفـة  ويتلّقـى دعـًا عسـكريًا مـن 

تنسـيق الدعـم التابعـة ملجموعـة "أصدقاء 

سـوريا"، املعروفـة اختصـاًرا بــ "موك"، 

لكنـه مل يتلـّق أي دعـم عسـكري ومعنـوي 

الجنوبيـة"  "الجبهـة  فصائـل  باقـي  مـن 

للحيلولـة دون سـقوط داريـا.

عـىل  الجنوبيـة"  "الجبهـة  وتسـيطر 

درعـا  محافظتـي  مـن  واسـعة  مناطـق 

اختتمت داريا آخر فصول التحدي والمقاومة، بنهاية تراجيدية خاطفة أذهلت السوريين على اختالفهم. فالبقعة التي احتضنت "الثورة البيضاء" 
وحافظت على رونقها خمسة أعوام دون أن تشوهها "لوثات" الداعمين وأدلجتهم، وشّكلت للنظام وتشكيالته العسكرية هاجًسا أمنًيا 

وسياسًيا، أصبحت بين ليلة وضحاها في عهدة األسد بعد فصول من التدمير والتهجير.

يحتفي النظام 
وأنصاره بالصورة، 

يقولون انتصرنا في 
داريا، لم تنتصروا، 

جوعتم أهلها ولو 
استطعتم منع 

الهواء عنهم لفعلتم

محاصرو داريا بريف دمشق يتحضرون لمغادرتها
27 آب 2016 - )عنب بلدي(

خمس معلومات مهمة عن مدينة داريا 
• شـهدت داريـا أكـر فرتة حصار مـن قبل النظـام يف تاريخ 

الثـورة السـورية، فبلغـت 1375 يوًمـا، ابتـداًء مـن ترشيـن 

الثـاين 2012 وحتـى 26 آب 2016.

• بلـغ عـدد سـكان داريا نحو 255 ألف نسـمة وفـق اإلحصاء 

الرسـمي عـام 2007، لينخفض العـدد إىل سـبعة آالف مدين 

ومقاتـل حتـى 26 آب 2016، قبـل أن يبـدأ تفريغهـا بشـكل 

. مل كا

• فاقت نسـبة الدمـار يف املدينة %95، طالـت معظم معاملها 

الرئيسـية وبناهـا التحتيـة، وتعـّد املدينـة السـورية الوحيدة 

املدمـرة كلًيـا من قبـل النظام السـوري.

• اسـتقبلت املدينـة خـالل األعـوام الثالثـة املاضيـة حـوايل 

سـتة آالف برميل متفجر، نحـو 3500 برميـل يف العام 2015 

وحـده، عـدا عـن آالف القذائـف واإلسـطوانات والصواريـخ 

املتنوعـة، لتكـون أكـر بقعـة اسـتقطابًا لراميل األسـد يف 

. يا سور

• احتضنــت داريــا تجربــة ثوريــة فريــدة مــن نوعهــا، 

ــات  ــة للمؤسس ــة جامع ــي مظل ــها املح ــكّل مجلس فش

إىل  لتتحــول  فيهــا،  واألمنيــة  والعســكرية  املدنيــة 

الشــال  تجــارب  مــع  باملقارنــة  ناجــح  منــوذج 

والجنــوب.

داريـا  يف  املحـي  املجلـس  بيانـات  عـى  التقريـر  اعتمـد 

اإلنسـان. لحقـوق  السـورية  والشـبكة 
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جيـًدا  تسـليًحا  ومتتلـك  والقنيطـرة، 

باملقارنـة مـع "شـهداء اإلسـالم”، الـذي 

كان مالكـه دبابـة واحـدة اسـتوىل عليها 

أسـلحة  جانـب  إىل  األسـد،  قـوات  مـن 

خفيفـة ومتوسـطة. ورغـم ذلـك مل توجه 

سـالحها  الجنوبيـة"  "الجبهـة  فصائـل 

بشـكل واضح إىل مواقع قوات األسـد يف 

املحافظتـني منـذ مطلـع العـام الجـاري، 

"جيـش  فصيـل  ضـد  مبعـارك  واكتفـت 

خالـد بن الوليـد" املتهـم مببايعـة تنظيم 

اإلسـالمية". "الدولـة 

إىل الجنـوب مـن داريـا ببضـع كيلومرات 

الشـام،  )أحـرار  املعارضـة  قـوات  تركـز 

الشـيح،  منطقـة خـان  الشـام( يف  فتـح 

والتـي تضـم بلـديت خـان الشـيح وزاكية 

وقريـة ديـر خبيـة، وهـي رقعـة جغرافية 

كبـرية نسـبيًا باملقارنة مع داريـا أو جارتها 

معضميـة الشـام، ورغـم ذلك شـهدت هذه 

مواجهـة  تخللـه  نسـبيًا  هـدوًءا  املنطقـة 

واحـدة قبـل نحـو شـهرين، دون أي تحرك 

جـدي لتخفيـف الضغـط عـن داريا.

فصائـل الغوطـة الرقيـة ليسـت مبعزل 

ناشـطون،  يـرى  "املسـؤولية" كـا  عـن 

فربغـم البعـد النسـبي بـني الغوطتـني إال 

أن حالـة الخـالف والتصـادم بـني "فيلق 

الرحمـن" و"جيـش الفسـطاط" من جهة 

أخـرى،  جهـة  مـن  اإلسـالم"  و"جيـش 

منـذ نحـو سـتة أشـهر، جعل مـن مناطق 

األسـد،  لقـوات  سـائغة  لقمـة  الغوطـة 

وأحـرزت فيهـا تقدًمـا ملحوظًـا يف اآلونة 

األخـرية.

مّكنـت  داخليـة  عوامـل  هـي جملـة  إذن 

النظـام السـوري مـن تحقيـق "حلمـه" 

الثائريـن،  أهلهـا  دون  داريـا  باسـتعادة 

أبرزهـا صمـت املجتمع الـدويل وتخاذله، 

وأشـدها أملًـا هو واقـع فصائـل املعارضة 

التـرذم  وحالـة  الجـوار،  مناطـق  يف 

حسـبا  الخارجـي،  للقـرار  االرتهـان  أو 

رصـدت عنب بلـدي يف تعليقـات مثقفني 

سـوريني. وناشـطني 

أطفال بداريا في ريف دمشق قبل مغادرتهم المدينة - 27 آب 2016 - )عنب بلدي(

وماذا بعد 
داريــــا؟

طه الرحبي 

مل يكن النظام السوري، الذي يعمل 

عى تحصني دمشق وبناء خطوط 

دفاعية عنها، قادًرا عى إسقاط 

داريا، خارصة دمشق الجنوبية، 

لوال تلك الهدنة "املفسدة" التي 

وقعها مع قادة الفصائل الثورية 

يف حوران والغوطتني الرشقية 

والغربية.

فقد نجح النظام وبراعة منقطعة 

النظري يف تشتيت ثوار الداخل 

وتحييد الغالبية بحجة الهدنة التي 

عقدها مع الفصائل عى جبهتي 

الغوطة وحوران، ووقع عليها 

القادة دون أن تكون لهم أي رؤية 

أو اسرتاتيجية عسكرية وسياسية 

أمام تحٍد وجودي.

ونتيجة لتلك الهدنة فقد ركنت 

عنارص الفصائل إىل الراحة، 

خاصة وأن الغالبية العظمى هم 

من املدنيني املتطوعني الذين 

توجهوا إىل ساحات العمل، عى 

العكس متاًما من عنارص النظام 

الذين ينخرطون يف جيش نظامي 

وشتان بني االثنني.

ولحق ذلك وقف للتسليح والتذخري 

من الجهات الداعمة، كا رافق 

الهدنة عودة جزئية للحياة 

الطبيعية يف تلك املدن لتوقف 

القصف الجوي واملدفعي، ما دفع 

األهايل لتفضيل الوضع الحايل 

عى الوضع السابق بعد معاناتهم 

عى مدار السنوات الخمس 

املاضية، من القتل والتدمري 

والتنكيل، وسيشكلون الحًقا ورقة 

ضغط عى الثوار يف حال عودة أي 

من الجبهات إىل القتال. 

ويعد سقوط داريا إنجازًا عظيًا 

للنظام الساعي إىل تحصني دمشق، 

حيث ستكون وبكل تأكيد جهته 

املقبلة املعضمية وخان الشيح، 

وبذلك يكون قد حصن دمشق 

بشكل كامل من جهة درعا، وهذا ما 

خطط له منذ فرتة ليست بالقصرية، 

ثم سيتوجه إىل قدسيا والهامة 

وتأمينها عى طريقة داريا.

وسيعمل النظام عى تطبيق 

املرحلة الثانية والثالثة والرابعة.. 

بالتدريج، حيث من املتوقع أنه 

سيستميل بعض الفصائل يف 

الجنوب والغوطتني للعودة إىل 

"حضن الوطن" مقابل مساومة 

ما، مع العمل بنفس الوقت 

عى بث روح الفتنة واالنقسام 

املوجود أصاًل بني تلك الفصائل، 

ودفعهم إىل االقتتال فيا بينهم، 

وهذا ما حصل مرات عدة، متهيًدا 

لالنقضاض عليها ثم توسيع 

الدائرة إىل أن يحقق ما يصبو إليه 

إذا مل نعِ الدرس جيًدا.

جاء وقع تفريغ مدينة داريا من سكانها 

ومقاتليها عى مرأى املجتمع الدويل واألمم 

املتحدة ثقياًل عى ناشطي الثورة السورية 

واملعارضة السياسية والعسكرية، كذلك كان 

ملثقفني وسياسيني عرب رأيهم يف هذه الحادثة 

املفصلية.

الصحفي واإلعالمي السعودي جال الخاشقجي

"يحتفي النظام وأنصاره بالصورة، يقولون 

انترصنا يف داريا، مل تنترصوا، جوعتم أهلها 

ولو استطعتم منع الهواء عنهم لفعلتم".

النائب اللبناين وليد جنبالط

"كل العامل تأمر عى الشعب السوري وتركت 

داريا وحدها تواجه وتقاوم تحالف جهنم من 

كل حدب وصوب.. إن داريا اليوم هي الساحة 

الحمراء للشعوب املقهورة، أما الساحات 

االخرى فهي ساحات االستبداد والقهر".

املعارض واملفكر السوري برهان غليون

"كانت داريا أسطورة صمود وستبقى، وسوف 

تنتقل روحها عر مقاتليها لتعم داريا الكبرية، 

سوريا كلها، بعد تركها داريا الصغرية".

الكاتب والصحفي األردين يارس الزعاترة

"داريا ملحمة بطولة وصمود أسطوري من 

الثوار ومن الناس.. بعد أربع سنوات من القتل 

والتدمري والتجويع، مل يكن بوسع الثوار سوى 

القبول مبا تم أمس".

مؤسس "الجيش الحر" العقيد رياض األسعد 

"وقعت داريا وأبطالها تحت حصار مخٍز ومل 

نسمع عقد اجتاع أو مجلس ملساعدتها أو 

فك الحصار عنها، ألنهم داسوا كرياء الفرقة 

الرابعة والحرس الجمهوري".

القيادي يف حركة "أحرار الشام"  أبو عيىس الشيخ 

"أهاًل داريا فاألرض أرضكم والديار دياركم، 

ونحن وما منلك خدًما لكم، فال تيأسوا وال 

تحزنوا، فها هو قد ترك مكة نبيكم وهي أحب 

بقاع األرض إىل قلبه".

الصحفي الفلسطيني ماجد عبد الهادي

"داريا 2016 تصري توأم بريوت 1982، وجند 

بشار األسد هنا اليوم ما عادوا يشبهون إال جند 

أرئيل شارون هناك باألمس".

أهـايل  مـن  األوىل  الدفعـات  وصلـت 

ريـف  يف  حرجلـة  بلـدة  إىل  داريـا 

سـيؤّمنون  حيـث  الغـريب،  دمشـق 

يف مراكـز إيـواء أنشـأها النظـام يف 

يصـل  ريثـا  لـه،  الخاضعـة  البلـدة 

جميع األهـايل املشـمولني باالتفاق إىل 

املراكـز، ومن ثـم يتجهـون إىل مناطق 

أخـرى وفًقـا لرغباتهـم.

لكن خوفًـا أبداه ناشـطون عىل مصري 

األهـايل، وال سـيا أن مراكـز اإليـواء 

تـدار وتخضع فعليًـا لقوات األسـد، ما 

يجعل مصـري نحو ألف عائلـة أخرجت 

من داريـا تحت رحمة النظـام، باعتبار 

أن األمـم املتحـدة ومكتبها يف دمشـق 

قـد تنصلت مـن االتفاقيـة برّمتها، كا 

أسـلفنا سابًقا.

من جهـة أخـرى، اتجـه مقاتلـو داريا 

سـتكون  حيـث  إدلـب،  محافظـة  إىل 

مسـتقرهم الجديـد بعـد تهجريهم من 

مدينتهـم التـي رابطـوا فيها منـذ بدء 

العمـل العسـكري ضـد قـوات األسـد، 

وكانـت معسـكرات "جيـش اإلسـالم" 

القريبـة مـن الحـدود مـع تركيـا أوىل 

مـرة  تجّمعهـم  حـني  إىل  محطاتهـم 

أخـرى عقب وصـول جميـع الحافالت.

ال يوجـد إحصـاء دقيق ألعـداد مقاتي 

داريـا، لكـن مصـادر عنـب بلـدي يف 

 700 بحـدود  أنهـم  رجحـت  املدينـة 

مقاتل بني لواء "شـهداء اإلسـالم" ذي 

الغالبيـة العظمـى، ولـواء "املقـداد بن 

عمـرو" التابع لــ "االتحاد اإلسـالمي 

ألجنـاد الشـام"، وليـس واضًحـا حتى 

كانـوا سـيندمجون يف  إن  اليـوم مـا 

إحدى تشـكيالت الشـال السـوري، أو 

أنهـم سـيحافظون عـىل كياناتهم.

مؤخـرًا  السـوري  النظـام  واتجـه 

إىل إخـالء املناطـق التـي اتبـع فيهـا 

نحـو  والتهجـري  الحصـار  أسـلوب 

محافظـة إدلـب، فـكان بدايـة األمـر 

مـع مقاتي مدينـة حاة مطلـع العام 

2013، وهـو مـا حصـل مـع مهجري 

دمشـق  ريـف  يف  الزبـداين  مدينـة 

الشـايل الغـريب قبل أشـهر، وكاد أن 

يتـم مـع مقاتـي قدسـيا مؤخـرًا، ما 

دفـع البعض إىل التسـاؤل: ملـاذا يزج 

النظـام مقاتـي املعارضـة يف إدلب؟

ال إجابـة شـافية عـىل هـذا التسـاؤل، 

نيـة  يرّجـح  وحيـد  اسـتنتاج  سـوى 

حـر  اإلقليميـني  وحلفائـه  النظـام 

السـواد األعظـم من املعارضة املسـلحة 

يف بقعة جغرافية بعيـدة عن العاصمة 

دمشـق ومراكـز املـدن التي يرسـم من 

خاللهـا "سـوريا املفيـدة".

األسد  قبل  من  أخريًا  داريا  اغتيلت 

واإلقليميني،  املحليني  ورشكائه 

دون  مدّمرة  أكواًما  اليوم  وأصبحت 

مكرهني،  أبناؤها  غادرها  بعدما  روح، 

ورمبا تصبح موطًنا لغرباٍء اعتاد األسد 

عىل زّجهم يف دمشق ومحيطها مؤخرًا 

"زنّار"  يجعل  دميوغرايف  تغيري  بغية 

العاصمة آمًنا له. لكن قائدها العسكري، 

أبو جعفر الحميص، كتب قبيل الهجرة 

لنعود  إال  داريا  من  نهاجر  "ما  بدقائق 

سندخل  أواًل،  دمشق  دخول  بعد  إليها 

رفقة  الله،  بإذن  داريا  قبل  دمشق 

الكرارين األنصار يف الشال".

مدنيو داريا إلى حصار آخر.. 
وقبلة ثوارها إدلب
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هل يكون المحطة التالية بعد داريا؟

غارات جوية بـ "النابالم" على الوعر

عنب بلدي - خاص 

ــدي أن  ــوان الهن ــي رض ــط اإلعالم ــر الناش وذك

ــات  ــرات اإلصاب ــوع ع ــببت بوق ــارات تس الغ

بــني املدنيــني، إىل جانــب دمــار كبــري يف املبــاين 

واملناطــق املأهولــة بالســكان، مشــريًا إىل أن آخــر 

ــر  ــىل الوع ــريب ع ــريان الح ــنها الط ــارات ش غ

ــني  ــو عام ــذ نح ــباط 2014، أي من ــت يف ش كان

ــف. ونص

وشــهد الحــي خــالل آب الجــاري تصعيــًدا 

واضًحــا، مــن خــالل قصــف مدفعــي وصاروخي 

يومــي، تســبب مبقتــل وجــرح عــرات املدنيــني، 

ــلة  ــدت مراس ــا رص ــال، ك ــاء وأطف ــم نس بينه

ــطي  ــن ناش ــدد م ــن ع ــت ع ــدي، ونقل ــب بل عن

ــتمرار يف  ــن االس ــم م ــكانه تخوفه ــي وس الح

ــرار  ــىل غ ــه ع ــًدا لتفريغ ــي متهي ــتهداف الح اس

ــا. ــرى يف داري ــا ج م

ــطي  ــات ناش ــّجلتها عدس ــاوية س ــاهد مأس مش

الحــي، فرصــدت إصابــات أطفــال بحــروق 

ــات  ــع كمي ــعفون بوض ــى املس ــامل"، اكتف "الناب

مــن "الطــني" عــىل أجســاد املصابــني، يف ظــل 

ــة،  ــة الالزم ــتلزمات الطبي ــض املس ــدام بع انع

ــار  ــببها الحص ــيئة س ــانية س ــروف إنس يف ظ

ــتمر. املس

وتــأيت الغــارات عــىل حــي الوعــر عقــب إدخــال 

دفعتــي معونــات، يومــي الثالثــاء والخميــس 23 

ــي  ــة العامل ــج األغذي ــن برنام ــة م و25 آب، مقدم

والهــالل األحمــر الســوري، للمــرة األوىل منــذ 18 

متــوز الفائــت، وضمت حصًصــا غذائية مــن األرز 

والربغــل والعــدس والطحــني، إىل جانــب أغذيــة 

أطفــال ومكمــالت غذائيــة، ومســتلزمات وألبســة، 

ــم  ــعافية رغ ــة اإلس ــن األدوي ــت م ــا خل لكنه

ــاس  ــر وأكي ــريومات واإلب ــاس الس ــة ألكي الحاج

ــدم، بحســب املراســلة. ال

ويتزامــن اســتهداف الوعر )آخــر أحيــاء املعارضة 

يف حمــص( مــع إفــراغ مدينــة داريا من ســكانها 

ومقاتليهــا، يف ظــل تخــوف األهــايل مــن مصــري 

ــاد  ــام ع ــيا أن النظ ــي، ال س ــال الح ــابه يط مش

الســتهدافه جــًوا بعــد توقــف اســتمر 30 شــهرًا.

ــدين، وكان  ــف م ــو 70 أل ــر نح ــن يف الوع يقط

ممثلــوه فشــلوا بالتوصــل إىل تهدئــة مــع 

منــدويب النظــام مطلــع العــام الجــاري، وعلّقــت 

املباحثــات يف آذار املــايض، ليبــدأ النظام سياســة 

تفريــغ لســكانه بأســاليب عــدة، أبرزهــا تخيــري 

ــاص  ــي والخ ــني الحكوم ــني يف القطاع املوظف

بــني وظائفهــم أو خروجهــم مــن الحــي برفقــة 

ــل  ــام بعم ــه القي ــاعات بنيت ــث إش ــم، وب ذويه

ــي. ــتهدف الح ــكري يس عس

غارات للطيران الحربي على حي الوعر 
في مدينة حمص
27 آب 2016 )عنب بلدي(

أمريكا تدعو للمحاسبة وروسيا تحذر

"األمم" تدين األسد باستخدام الكيماوي مرتين
عنب بلدي - وكاالت 

ــا األمــم املتحــدة  ــر احتاجته ــة تقاري ثالث

ــول  ــوريا ح ــد يف س ــام األس ــة نظ إلدان

ضــد  الكياويــة  األســلحة  اســتخدام 

املعارضــة، بعــد تقريريــن خجولــني 

ــوع  ــدان وق ــة يؤك ــنوات املاضي يف الس

الهجــوم دون تحديــد الجــاين.

فبعـد عـام مـن التحقيـق أصـدرت األمـم 

املتحـدة، األربعـاء 24 آب، تقريـرًا خلـص 

هجومـني  نفـذ  السـوري  النظـام  أن  إىل 

بالغـازات الكياوية عىل األقل يف سـوريا، 

“الدولـة  تنظيـم  اسـتخدام  إىل  إضافـة 

اإلسـالمية” غاز الخردل يف منطقة شـال 

. حلب

املحققــون أشــاروا يف التقريــر إىل أن 

مروحيــات عســكرية ســورية ألقــت غــاز 

الكلــور عــىل بلدتــني يف محافظــة إدلــب، 

 ،2014 21 نيســان  هــا، تلمنــس يف 

ــد  ــا أكّ ــني يف 16 آذار 2015، ك ورسم

ــتخدم  ــة” اس ــم “الدول ــر أن تنظي التقري

مــن جهتــه غــاز الخــردل بقصفــه مــارع 

ــف  ــب يف 21 آب 2015. ويتأل ــال حل ش

التقريــر مــن 95 صفحــة ضمنهــا مالحق 

ــتبه  ــات يش ــع هج ــمل تس ــة، ش تقني

ــني  ــة ب ــلحة كيميائي ــت أس ــا تضمن بأنه

عامــي 2014 و2015، نســبت اثنتــني إىل 

النظــام الســوري وواحــدة للتنظيــم، بينا 

مل تســتطع اللجنــة جمــع “معلومــات 

ــا. ــة” حوله كافي

األمــن  مجلــس  إىل  إحالتــه  ومتــت 

ــه  ــرر أن يناقش ــن املق ــذي م ــدويل، ال ال

الجــاري. آب   30 يف 

واشنطن تدعو لمحاسبة األسد 
وروسيا تحذر

ويف أول ردود األفعال عـىل نتائج التحقيق 

دعت واشـنطن مبحاسبة املسـؤولني، وقال 

املتحدث باسـم مجلـس األمـن القومي، نيد 

برايـس، “بـات مـن املسـتحيل اآلن إنـكار 

اسـتخدام النظـام السـوري لغـاز الكلـور 

مراًرا كسـالح ضد شـعبه”.

املتحـدة  الواليـات  أن  إىل  برايـس  ولفـت 

“سـتعمل مـع رشكائهـا الدوليني مـن أجل 

اآلليـات  محاسـبة املسـؤولني مـن خـالل 

“ندعـو  مردفًـا  املناسـبة”،  الدبلوماسـية 

الـدول األعضاء يف األمـم املتحدة واألطراف 

املوقعـة عـىل اتفاقيـة األسـلحة الكياوية 

يف  للمشـاركة  وإيـران  روسـيا  ومنهـم 

املسـاعي”.

مـن جهتهـا حـذرت روسـيا، عـىل لسـان 

مندوبهـا الدائـم لدى األمم املتحـدة، فيتايل 

اسـتخالص  التـرع يف  تشـوركني، مـن 

االسـتنتاجات مـن التقرير، قائـاًل إن “هذه 

املسـألة تتطلـب تعامـاًل حـذًرا للغاية”.

مواجهـة  تحـدث  أن  تشـوركني  واسـتبعد 

التقريـر،  بشـأن  وواشـنطن  بـالده  بـني 

أن  الـروري  مـن  "ليـس  أنـه  معتـربًا 

تكـون هناك مواجهـة مع الواليـات املتحدة 

األمريكيـة بشـأن هـذا التقريـر"

وأكد املندوب الرويس أن موسـكو سـتعمل 

مـع واشـنطن من أجـل تنسـيق خطواتها 

مـع  سـيلتقي  أنـه  إىل  مشـريًا  الالحقـة، 

يف  بـاور،  سـامانثا  األمريكيـة،  نظريتـه 

الفـرة املقبلـة لدراسـة مـا ميكـن اتخاذه 

اسـتناًدا إىل هـذا التقريـر.

مـن جانبهـا رحبـت املتحدثة باسـم وزارة 

زاخاروفـا،  ماريـا  الروسـية،  الخارجيـة 

بصـدور التقريـر، ألنـه “أكـد مـا أعلنتـه 

روسـيا مـراًرا حـول امتالك تنظيـم داعش 

اإلرهايب ألسـلحة كياوية” بحسـب قولها.

إدانات دولية وفرنسا تطالب مجلس 
األمن بالتدخل

مل متـض سـاعات عـىل إصـدار التقريـر 

حـول  الدوليـة  اإلدانـات  بـدأت  حتـى 

الكياويـة،  لألسـلحة  األسـد  اسـتخدام 

فأكـدت فرنسـا أنـه يجـب عـىل مجلـس 

األمـن أال يتهـرب من مسـؤولياته ويجب أن 

يـرد بحـزم وأن يكـون الرد يرقـى لخطورة 

ذلـك، مؤكدة أنهـا تعمل مـع رشكائها عىل 

. ألمر ا

وإىل جانب فرنسـا دعـت الخارجية الركية 

يف بيـان لها، السـبت 27 آب، إىل "رضورة 

اتخـاذ منظمـة حظـر األسـلحة الكياويـة 

الخطـوات التي من شـأنها معاقبـة النظام 

ارتـكاب  يف  اسـتمراره  بسـبب  السـوري 

اكراث”. دون  الجرائـم 

وأكـدت الخارجيـة الركيـة أن "اسـتخدام 

األسـلحة الكياويـة يُعـد جرميـة موجهـة 

ضـد اإلنسـانية من جهـة، وجرميـة حرب 

مـن جهـة أخـرى"، داعيـة منظمـة حظـر 

يف  "االسـتمرار  إىل  الكياويـة  األسـلحة 

بيانـات  يف  والتناقـض  النقـص  متابعـة 

النظـام السـوري بشـأن برنامـج األسـلحة 

لديـه وإعـداد التقاريـر يف هـذا اإلطـار”.

مجلس األمن يجتمع وروسيا 
والصين عائقان

األمـن  مجلـس  يجتمـع  أن  املقـرر  مـن 

ومـن  التقريـر  ملناقشـة  املقبـل  الثالثـاء 

مـع  والصـني  روسـيا  اصطـدام  املرجـح 

أمريـكا وبريطانيـا وفرنسـا بشـأن مـا إذا 

يف  عقوبـات  فـرض  املجلـس  عـىل  كان 

التحقيـق. أعقـاب 

قالــت  دبلوماســية فرنســية  مصــادر 

ــد  ــس تري ــرز”، إن "باري ــة “روي لوكال

ــة  ــلحة الكياوي ــر األس ــتخدام تقري اس

ــس  ــن مجل ــرار م ــتصدار ق ــط الس للضغ

األمــن يجــرب روســيا، وهــي الداعــم 

ــول  ــىل قب ــد، ع ــار األس ــايس لبش األس

حقيقــة أن حليفهــا اســتخدم أســلحة 

ــا  ــتغل تأثريه ــايل تس ــورة، وبالت محظ

عليــه لدعــم وقــف إطــالق نــار ميكنــه أن 

ــالد". ــاء الب ــد يف أنح يصم

يف حــني قــال دبلومــايس كبــري للوكالــة 

"نحتــاج الســتخدام هــذا التقريــر إلجبــار 

روســيا عــىل الخــروج مــن موقفهــا 

ــض  ــق النق ــتخدمت ح ــض. وإذا اس الغام

ضــد مثــل هــذا القــرار ســتحتاج لتربيــر 

ــاوي”. ــلحة الكي ــتخدام األس اس

ورغـم أنـه مل يؤكـد تـورط األسـد سـوى 

مـن  العـرات  أصـل  مـن  هجومـني  يف 

ناشـطون  وثقهـا  الكياويـة،  الهجـات 

سـوريون، ينظـر للتقريـر عـىل أنـه دليٌل 

يف  لألسـد  إدانـة  ورقـة  يسـتخدم  رمبـا 

مسـتقبلية. محاكـم 

ناشط يرتدي 
قناع غاز في 
زملكا، احتراًزا 
من قصف 
المدينة 
بالكيماوي 
)رويترز(

يوم داٍم عاشه سكان حي الوعر الحمصي، السبت 27 آب، بعد استهدافه بنحو 14 غارة جوية، 
حملت في بعضها قذائف "النابالم" الحارقة، في مشهد لم يألفه الحي منذ شهور طويلة.

http://www.enabbaladi.net/archives/100114
http://www.enabbaladi.net/archives/100114
http://www.enabbaladi.net/archives/100109
http://www.enabbaladi.net/archives/100109
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توجه الندماجات كبيرة في الشمال 
والجوالني قد يتنازل عن "اإلمارة"

عنب بلدي - خاص   

يقّدم الداعية السـعودي عبد الله املحيسـني 

نفسـه أنـه أول الداعني لالندماج، يف وسـم 

نـره عـرب حسـابه الرسـمي يف "توير" 

إىل  إشـارة  "عام_الجاعـة"، يف  بعنـوان 

أن العـام 2016 سـيحمل يف طياتـه كربى 

االندماجات عىل السـاحة السـورية.

املحيسـني ويف سلسـلة تغريـدات، الثالثاء 

23 آب، قـال "ظـل املحيسـني فـرة ثالث 

الكلمـة،  لجمـع  يدعـو  مسـتقاًل  سـنوات 

بقـاء  بـأن  تعتـذر  الفصائـل  كل  فكانـت 

االرتبـاط عائـق، فنصـل لطريق مسـدود، 

أمـا اآلن فقـد زال العـذر، ال ندعـو ملبايعـة 

فتح الشـام وال أحرار الشـام، ندعو لجسـم 

جديـد ينقذ السـاحة قبـل غرقهـا يف بحر 

التفـرق والنزاع، يقـوم عـىل الشـورى".

الشـام"،  "فتـح  جبهـة  باسـم  املتحـدث 

حسـام الشـافعي، أبـدى ارتياًحـا لحملـة 

"عـام الجاعـة" يف تويـر، عاكًسـا رغبة 

يغـب  "مل  مـروع  هكـذا  يف  فصيلـه 

مـروع التوحـد عـن سـاحة الشـام يوًما 

مـن األيام، تعرث بـه الطريق تارة واسـتقام 

تارة أخـرى، فلنـدع السـفينة متي حيث 

الله". أمرهـا 

تغريـدات  بلـدي  عنـب  رصـدت  كذلـك 

ملشـايخ وقيادات الصف األول يف الفصائل 

اندمـاج  إىل  جميعهـا  دعـت  اإلسـالمية، 

الفصائـل املؤثـرة عىل السـاحة السـورية، 

املهـدي،  الـرزاق  عبـد  الشـيخ  ومنهـم 

إبراهيـم  الشـام"  "أحـرار  يف  والقيـادي 

معرشـارين"  الـرباء  و"أبـو  شاشـو، 

الشـام”،  “أحـرار  يف  البـارز  القيـادي 

"جيـش  لفصيـل  الرسـمي  والحسـاب 

السـنة".

إال أن مصـدًرا آخر من ضمـن غرفة عمليات 

املوضـوع  أن  إىل  نـوه  الفتـح"  "جيـش 

مـازال قيد الدراسـة، رغم الحملـة اإلعالمية 

الكبـرية يف مواقـع التواصـل االجتاعـي، 

أو  االندمـاج  فشـل  احتاليـة  إال  مشـريًا 

دون  اقتصـاره عـىل فصائـل  أو  تعليقـه، 

. أخرى

الجوالني قد يتنازل عن قيادة 
التشكيل الجديد

الحسـاب  صاحـب  نـر  جهتـه،  مـن 

"مزمجـر  تويـر  موقـع  عـرب  الشـهري 

 26 الجمعـة  تغريـدات،  سلسـلة  الشـام" 

كـربى  بـني  االندمـاج  قضيـة  حـول  آب، 

الفصائـل عـىل السـاحة السـورية، مؤكًدا 

أن املباحثات تسـري بشـكل جيد، وموضًحا 

أن "الفصائـل الكـربى يف الشـال تواصل 

مباحثاتهـا لالندمـاج فيـا بينهـا.. الكثري 

مـن املسـائل العالقة تـم حلهـا واملباحثات 

مسـتمرة حـول جزئيـة واحـدة فقـط".

محمـد  "أبـو  أن  إىل  املغـرد  وأشـار 

الجـوالين"، زعيـم جبهـة "فتـح الشـام"، 

أجـرى جولـة مكوكيـة عىل قـادة الفصائل 

حرًصـا  وأظهـر  السـوري،  الشـال  يف 

عـىل توحيـد الفصائـل، مؤكـًدا أنـه تنازل 

الجديـد،  الكيـان  إمـارة  عـن  شـخصيًا 

ومضيًفـا أن "الجـوالين ومن خـالل لقائه 

بقـادة الفصائـل أظهـر تغـريًا كبـريًا يف 

وعقليـة  الشـام(  )فتـح  جبهـة  خطـاب 

مناقشـة  يف  كبـرية  ومرونـة  منفتحـة، 

للجـدل". املثـرية  املسـائل 

ونـوه الناشـط إىل أن أحد القضايـا العالقة 

هـي دخول "جيش اإلسـالم" يف التشـكيل 

مازالـت  التـي  املسـائل  "إحـدى  الجديـد 

عالقـة يف املباحثـات هـي دخـول )جيـش 

اإلسـالم( يف هـذا التوحد املرتقـب، ورقعته 

نيـة  هنـاك  "ليـس  الجغرافيـة"، مضيًفـا 

السـتبعاد أي طـرف".

الحمـوي )أس  السـياق قـال صالـح  ويف 

"جبهـة  يف  السـابق  القيـادي  الـراع(، 

النـرة" إن "مفاوضـات االندمـاج بخـري 

يف  مؤكـًدا  لهـا"،  مسـتقٍر  إىل  وتجـري 

تغريـدة عـرب "تويـر" أن "كل الفصائـل 

ومستشـعرون  متجاوبـون  اسـتثناء  بـال 

الخطـر".

ــإن  ــدي، ف ــب بل ــات عن ــا ملعلوم ووفًق

ــادات  ــني قي ــرت ب ــمية ج ــات رس مباحث

ــح"،  ــش الفت ــل "جي ــف األول لفصائ الص

و"فتــح  الشــام"،  "أحــرار  وأبرزهــا 

الركســتاين"،  و"الحــزب  الشــام"، 

و"فيلــق الشــام"، و"أجنــاد الشــام"، 

و"جيــش الســنة"، و"لــواء الحــق"، 

ــن  ــام ضم ــا الت ــي إىل اندماجه ــد تف ق

فصيــل واحــد، ليكــون األكــرب عــىل 

ــم. ــو ت ــا ل ــورية، في ــاحة الس الس

ربما تكون حركة "أحرار الشام اإلسالمية" وجبهة "فتح الشام" وفصائل أخرى في الشمال السوري ضمن جسم واحد خالل األيام 
القليلة المقبلة، كما تظهر حسابات قياديين من هذه الفصائل في وسائل التواصل االجتماعي.

األمم المتحدة ترضخ لطلب النظام السوري 

"ضوء أخضر" لمرور المساعدات عبر الكاستيلو
إلى أحياء حلب المعارضة 

عنب بلدي - حلب 

انعكـس اإلخفـاق األمرييك- الـرويس بإيجـاد أرضية 

مشـركة للتعـاون يف سـوريا، بشـكل مبـارش عـىل 

فشـل مفاوضات طـريف الراع األساسـيني، املعارضة 

املسـاعدات  إدخـال  يف  السـوري،  والنظـام  املسـلحة 

اإلنسـانية والطبيـة إىل حلـب برعايـة األمـم املتحـدة، 

يف وقـت تسـتمر فيـه معانـاة 350 ألـف مـدين يف 

أحيـاء املدينة كانـت قـوات املعارضة نجحـت يف كر 

الحصـار املفـروض عليهـم مـن قبـل قـوات النظـام 

بشـكل جـزيئ مـن جهـة الراموسـة ومحـور الكليات 

املدينة.  جنـوب  الحربيـة 

يف 26 آب الجـاري، وعقـب اجتاعـات "ماراثونيـة" 

يف جنيـف انتهـت بالفشـل، بـني وزيـري الخارجيـة 

األمريـيك، جون كـريي، والـرويس سـريغي الفروف، 

بهـدف التوصل إىل اتفاق بشـأن التعاون االسـراتيجي 

مـن  “فريقـني  أن  كـريي،  الوزيـر  أكـد  سـوريا،  يف 

الجانبـني سـيحاوالن بحـث التفاصيـل النهائيـة خالل 

األيـام املقبلة يف جنيـف"، وأضاف “ال نريـد اتفاقًا من 

أجـل االتفـاق، نريـد إنجـاز يشء فعـال يفيد الشـعب 

السـوري ويجعـل املنطقة أكـرث اسـتقراًرا وأمًنا، ويأيت 

بنـا إىل الطاولـة هنـا يف جنيف إليجاد حل سـيايس".

وكان مـن املتوقـع أن يسـاهم االتفاق بـني الجانبني يف 

أحـد بنـوده بتعزيـز تدفـق املسـاعدات اإلنسـانية إىل 

املناطـق املحـارصة وخاصـة حلـب، وذلـك بنـاء عـىل 

قـرار مجلـس األمـن األخـري 2254 والقـايض بإيجاد 

حكـم انتقـايل ذي مصداقيـة وتعزيز إدخـال املعونات 

إىل املحارصيـن بـإرشاف طواقـم األمـم املتحدة. 

الحصار سالح النظام
بعـد أن نجـح النظـام يف تطويـق حلـب عـرب قطـع 

الغـريب  الريـف  بـني  الواصـل  الكاسـتيلو  طريـق 

وأحيـاء املدينـة الخاضعـة لسـيطرة املعارضـة يف 19 

متـوز املـايض، سـعت فصائـل "جيـش الفتـح" إىل 

شـن هجـوم مـن جهـة الجنـوب عـرب محـور الكليات 

العسـكرية والراموسـة ومتكنت من فـك الحصار وفتح 

طريـق بعـرض 1.5 كـم وصـواًل إىل عمق أحيـاء حلب 

الواقعـة تحـت سـيطرتها، وعـربه متكنـت مـن إدخال 

املسـاعدات اإلغاثيـة والطبيـة، لكـن خطـورة الطريـق 

الحـريب  الطـريان  مـن  املكثـف  للقصـف  وتعرضـه 

السـوري والـرويس، هـدد القوافـل اإلغاثيـة وجعلهـا 

عرضـة للتدمـري واالسـتهداف املبـارش.

ومـع تصاعـد معانـاة املواطنـني، بـرزت دعـوة األمـم 

بدخـول  األطـراف  ملختلـف  السـاح  إىل  املتحـدة 

الكاسـتيلو  األساسـية،  املعابـر  أحـد  املسـاعدات عـرب 

أو الراموسـة، يف وقـت أعلنـت فيـه قـوات املعارضـة 

اسـتعدادها لحايـة القوافـل اإلغاثيـة األمميـة القادمة 

معـرب  عـرب  إدخالهـا  ألن  الراموسـة،  طريـق  عـرب 

الكاسـتيلو الـذي يسـيطر عليـه النظام سـيمنحه ميزة 

تأمـني هذا املحـور والتفـرغ لقصـف معرب الراموسـة 

الـذي تسـيطر هي عليـه، وذلـك يف بيان اطلعـت عليه 

عنـب بلـدي ممهـوًرا بتواقيـع مثانية فصائل عسـكرية 

عاملـة يف حلـب وريفهـا. 

وتـرى القيادات العسـكرية يف املعارضة أنهـا ال متانع 

إدخال املسـاعدات، بل ستسـعى لتأمينهـا بالتعاون مع 

األمـم املتحدة، حيث اتفـق الطرفـان يف 22 آب املايض 

عـىل ذلـك بعـد اجتـاع الطرفـني لبحـث سـبل إمداد 

حلـب باملـواد اإلغاثية، ومناقشـة تفاصيـل أخرى حول 

وقـف إطـالق النـار ليومـني متتالـني يف املدينـة، إذ 

تعتقـد املعارضة أن دخول املسـاعدات لن يكـون ممكًنا 

إال بوقـف إطـالق النار. 

التسليم عبر مناطق النظام
ومل يتضـح حتـى اآلن موقـف النظـام السـوري مـن 

عـىل  يـر  ومايـزال  حلـب،  إىل  املسـاعدات  حملـة 

إدخالهـا عـرب معـرب الكاسـتيلو، إال أن املعارضـة ترى 

أمانًـا" و"أقـر" مسـافة،  الراموسـة "أكـرث  معـرب 

وسـط دعـوات لألمـم املتحدة بعـدم االرتهـان لقرارات 

النظـام يف حـني يعـاين اآلالف مـن نقـص حـاد يف 

اإلمـدادات الغذائيـة والطبيـة يف حلـب، لكـن هـذا مل 

يتحقـق إذ دعـا سـتيفان دي ميسـتورا، مبعـوث األمم 

املتحـدة الخـاص بسـوريا جميـع األطـراف املتحاربـة 

إىل املوافقـة بحلول األحـد 28 آب الجـاري، عىل إعطاء 

"ضوء أخـر" ألول تسـليم آمن إلمـدادات االغاثة إىل 

مدينـة حلب التـي يسـيطر عليهـا النظـام واملعارضة.

وقــال دي ميســتورا يف بيــان "إنــه ألســباب تتعلــق 

بالعوامــل اللوجســتية والعمليــات فــإن القافلــة 

ــتيلو  ــق الكاس ــرب طري ــب ع ــب أن تذه األوىل يج

ــال  ــاعة يف القت ــدة 48 س ــاين مل ــف إنس ــاء توق أثن

ــة  ــلحي املعارض ــأن مس ــم ب ــىل عل ــه ع ــم أن رغ

يعارضــون اســتخدام ذلــك الطريــق الــذي تســيطر 

ــة  ــراف املعني ــع األط ــا جمي ــة”. داعيً ــه الحكوم علي

ــة.  ــذه املهم ــهيل ه ــد لتس ــذل كل جه لب

ويخـى ناشـطون ومنظـات مجتمـع مـدين عـىل 

القوافـل لـدى مرورهـا يف مناطـق سـيطرة النظـام 

مبحتوياتهـا،  والتحكـم  لالبتـزاز  تتعـرض  أن  مـن 

حيـث تشـري التجارب اإلغاثيـة السـابقة إىل أن النظام 

ويسـمح  املـواد  مـن  يناسـبه  مـا  يختـار  السـوري 

بإدخالهـا وغالبًـا مـا تكـون لالسـتخدامات الثانويـة 

املحـارصون. يحتاجهـا  ال  التـي 
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بمشاركة نسائية ..

أصحاب "القبعات البيضاء" 
يختبرون الجهوزية في درعا 

محمد قطيفان - درعا  

أصبـح وجـود فـرق الدفـاع املـدين، أو ما 

بـات يعـرف بفـرق "القبعـات البيضاء”،  

الضحايـا  انتشـال  عمليـات  خـالل 

والجرحـى مـن مواقـع القصـف، املشـهد 

األكـرث لفتًـا لالنتبـاه يف عمـوم سـوريا، 

فالـدور الـذي تقـوم به هـذه الفـرق يجد 

صـدى كبـريًا بـني األهـايل وعرب وسـائل 

اإلعـالم، ما يجعـل وجودهـم يف أي موقع 

باعـث طأمنينة، وليسـت الدعوة الشـعبية 

واإلعالمية لرشـيح الدفاع املدين السـوري 

لجائـزة نوبل للسـالم، إال دليـاًل عىل ذلك.

شـكل الـدور الـذي يلعبـه الدفـاع املدين، 

التوجيهـي  وبالـدور  اإلنقـاذ،  بعمليـات 

والتدريبـي الـذي يقـوم به عىل املسـتوى 

الشـعبي، نوًعـا مـن املسـؤولية اإلضافيـة 

امللقـاة عـىل عاتـق فرقـه، إذ أصبحت هذه 

الفـرق تلعـب دور املنقذ الوحيـد يف عيون 

املـدين  الدفـاع  إدارة  دفـع  مـا  األهـايل، 

عـىل  ومعداتهـا  فرقهـا  جهوزيـة  إليـالء 

مـدار السـاعة االهتـام األكـرب. 

رفع الجاهزية لمواكبة المخاطر
لهـا  تتعـرض  التـي  الكبـرية  املخاطـر 

مـدن وبلـدات محافظـة درعـا، كالقصف 

املتواصـل من قبل قـوات النظـام مبختلف 

أنـواع األسـلحة، جعـل مـن حفـاظ فـرق 

الدفاع املـدين عىل جهوزيتهـا العالية عىل 

مـدار السـاعة أولوية لدى القامئـني عليها، 

إذ أجـرت هذه الِفـرق يف القطـاع الرقي 

من محافظـة درعا خالل األسـبوع املايض 

تدريبـات رفـع جاهزيـة متقدمـة، والتـي 

قـال عنهـا كـال القـادري، قائـد القطاع 

الرقـي يف الدفـاع املـدين، لعنـب بلـدي 

لهـذه  دفعتنـا  التـي  األسـباب  "أهـم  إن 

االختبـارات، هـي رفـع الجاهزيـة وتبادل 

أن  وأضـاف  العنـارص"،  بـني  الخـربات 

بعـض عنارص الدفـاع املـدين مل يخضعوا 

كان  "لذلـك  خارجيـة،  تدريبيـة  لـدورات 

البـد من إجـراء هـذه االختبـارات، ولتبقى 

الجميـع  لـدى  واحـدة  الجاهزيـة  سـوية 

ملواجهـة كافـة املخاطـر".

حضور نسائي فاعل
مـن  عـدد  مشـاركة  التدريبـات  شـهدت 

النسـاء،  مـن  املـدين  الدفـاع  عنـارص 

التدريـب.  مراحـل  مبختلـف  وشـاركن 

العنـارص  "عـدد  أن  أوضـح  القـادري 

املشـاركني هـم 25 عنـًرا بينهـم ثـالث 

التنسـيق  عـن  رضـاه  وأبـدى  نسـاء”، 

بـني  ظهـرت  التـي  والوحـدة  "العـايل" 

لعنـارص. ا

بشـكل  العنـارص  جميـع  "عمـل  وقـال 

فريـق متكامـل، بعضهم كان فريـق إطفاء 

وبعضهـم فريـق طبـي، وبعضهـم فريق 

لدعـم  )نظـام  الباراتيـك  بنظـام  تدعيـم 

الجـدران قبل سـقوطها، عبارة عـن أنابيب 

لسـقوطها(،  منًعـا  الجـدران  يف  تثبـت 

وأظهـرت جميـع الفـرق وحـدة وتكامـاًل 

يف عملهـا"، وهـو ما نـال رضـا املتابعني 

لهـذه التدريبـات. 

ملختلـف  التعـرض  التدريبـات  وتضمنـت 

حـاالت الخطـر التـي تشـهدها محافظـة 

درعـا وسـبل تفاديهـا ومعالجـة آثارهـا، 

والتـي تحتاج لجهوزيـة عالية مـن الدفاع 

املدين، وبحسـب القادري، فـإن التدريبات 

شـملت "عمليات إطفـاء الحرائق، وعمليات 

البحث عـن املصابني وإنقاذهـم، باإلضافة 

لعمليـات التدعيـم بنظـام الباراتيـك ضـد 

مخاطـر انهيـار األسـقف والجـدران، كا 

شـملت اختبـارات اإلسـعافات األوليـة من 

قبـل الفـرق املتدربـة طبيًا".

رضا "كبير" عن النتائج
خـالل  الفـرق  أداء  أن  القـادري  يعتـرب 

التدريبـات كان "متميـزًا جـًدا، وذلك بناء 

عـىل ما تدربـوا عليـه". وقال "نسـتطيع 

القـول إن هـذا االختبـار كان ناجًحـا بكل 

الدفـاع  عـىل  القامئـني  وإن  املقاييـس، 

املـدين الحظـوا وجـود تأخري بسـيط يف 

ذلـك  معلـاًل  الحرائـق،  إطفـاء  عمليـات 

لتدريبـات  يخضعـوا  مل  “العنـارص  بـأن 

خارجيـة عىل هـذا النوع مـن العمليات". 

مبديًـا حـرص الدفـاع املدين عـىل تجاوز 

التدريبـات  التـي كشـفتها  النقـاط  هـذه 

وتجاوزهـا قريبًـا.

النتائـج التـي انتهت إليها هـذه التدريبات، 

دفعـت القامئـني عـىل الدفاع املـدين للبدء 

لتشـمل  االختبـارات  لتوسـيع  بخطـوات 

أن  بعـد  دوري،  وبشـكل  املراكـز  كافـة 

اقتـرت التدريبـات الحاليـة عـىل مراكز 

الدفـاع املـدين يف املنطقـة الرقيـة مـن 

درعا.  محافظـة 

وحـول ذلك أكـد القـادري حـرص الدفاع 

املـدين عـىل أن تتوسـع هـذه التدريبـات 

لتشـمل املدنيـني، خاصـة طـالب املدارس 

مـع بـدء العام الـدرايس الجديـد، وأضاف 

"هنـاك أهميـة كبـرية بأن يحظـى الطالب 

الصحيحـة  بالطـرق  واملعرفـة  بالدرايـة 

للتـرف عند حصول قصـف أو حرائق أو 

غريهـا ال قدر اللـه”، وهو مـا يجعل توجه 

الدفـاع املدين نحـو طالب املـدارس أولوية 

خـالل املرحلـة املقبلة.

املـدين  الدفـاع  فـرق  نشـاطات  وتركـز 

يف محافظـة درعـا، بالعمـل عـىل إنقـاذ 

الجرحـى مـن القصـف، وفتـح الطرقـات 

دورات  إلقامـة  املصابـني، وصـواًل  ونقـل 

التوعيـة التـي تسـتهدف املدنيـني، وأخريًا 

إجـراء تدريبـات الجهوزيـة عـىل عنارص 

الفـرق وآلياتهـا، مـا يؤكـد "إرصار الدفاع 

املـدين بإدارتـه وعنارصه، عـىل أن يكونوا 

عنـد حسـن ظـن األهـايل، الذيـن يعلقون 

الكثـري مـن اآلمال عـىل أصحـاب القبعات 

إنقـاذ  العـون يف  البيضـاء، ليكونـوا يـد 

أرواح املصابـني"، وفق مـا يقوله القامئون 

عـىل الدفـاع املـدين يف درعـا وريفها. 

أحمد حـاج بكري - أنطاكيا  

ابنتـي  يحتضـن  مركـز  عـن  أبحـث  كنـت  "بينـا 

الدماغـي، عقـب  الشـلل  مـن  تعـاين  التـي  ميسـاء 

وصـويل إىل مدينـة الريحانيـة الركيـة قادًمـا مـن 

سـوريا، قادتني الخطـوات إىل هنا”، يقول السـوري 

محمـد إسـاعيل، واصًفـا لحظـة وصولـه إىل مركز 

"فلـوكا  ترعـاه جمعيـة  الـذي  كبارنـا”،  "صغارنـا 

الحدوديـة. أنطاكيـا  الحريـة" يف مدينـة 

إسـاعيل قـال لعنـب بلـدي إن طفلتـه البالغـة مـن 

العمـر عاًمـا وعـرة أشـهر تعـاين من املـرض منذ 

الـوالدة، مشـريًا إىل أنـه يردد عـىل املركـز منذ أكرث 

مـن شـهر ملعالجـة ميسـاء، التـي تخضع لجلسـات 

عـالج فيزيـايئ يأمـل أن تسـاعدها عىل السـري.

يتنقـل والد ميسـاء يوميًـا بني مكان سـكنه يف قرية 

صغـرية قربـة أنطاكيـا، التي تبعـد عن املركـز قرابة 

سـاعة، رغـم أن األطباء قالـوا إن وضع ابنتـه العقي 

صعب الشـفاء.

350 طفاًل يرعاهم المركز
عــرات املراكــز أخــذت عــىل عاتقهــا ســد الفــراغ 

الــذي يعــاين منــه ذوو االحتياجــات الخاصــة خارج 

ــا"  ــا كبارن ــز "صغارن ــا مرك ــوريا، ومنه ــدود س ح

ــل نحــو ســتة أشــهر ويقــدم  ــه قب ــدأ عمل ــذي ب ال

الرعايــة الطبيــة والنفســية مجانًــا ألكــرث مــن 350 

طفــاًل.

ــز،  ــر املرك ــد مدي ــدي، أك ــب بل ــث إىل عن ويف حدي

عــالء ســيو، أن كادًرا مختًصــا يــرف عــىل تأهيــل 

ــم  ــة حاالته ــة إىل مراقب ــم، إضاف ــال وتدريبه األطف

ــوص  ــم بخص ــورات لذويه ــم مش ــية، وتقدي النفس

ــل  ــم داخ ــل معه ــة التعام ــة وكيفي ــم الصحي حالته

ــه. ــد وصف ــىل ح ــزل، ع املن

وفيـا يخـص الحـاالت التـي يسـتقبلها املركـز، قال 

الطبيـب هـاين نجـار، لعنب بلـدي، إنها تتـوزع بني 

مـن يعاين مشـكالت يف النطق والتواصل والسـلوك، 

إضافـة إىل األمراض النفسـية.

وأشـار  الفيزيـايئ،  للعـالج  صالـة  املركـز  ويضـم 

جديـدة  معـدات  لتأمـني  يسـعى  أنـه  إىل  مديـره 

ملعالجـة الحـاالت التي تعاين من مشـاكل يف السـري 

والحركـة، وأخـرى لدعـم األطفـال املكفوفـني، ألنها 

غـري متوفـرة داخـل املركـز حاليًـا، عـىل حـد قوله.

الـذي  الطفـل مصطفـى،  والـدة  حميـدة حجـازي، 

يـردد عىل املركـز، قالت لعنـب بلـدي إن طفلها كان 

يرتـاد مدرسـة يف أنطاكيـا، إال أن إدارتهـا فصلتـه 

مطلـع العام الـدرايس الحـايل، وسـلمتها ورقة كتب 

فيهـا "ال نسـتقبل مثـل هذه الحـاالت".

ووصفتـه  التوحـد،  مـرض  مـن  مصطفـى  يعـاين 

األطفـال  يـرب  وعـدواين  عصبـي  بأنـه  والدتـه 

يف الشـارع، ويحطـم مـا يـراه أمامـه داخـل املنزل، 

مشـريًة إىل أنهـا سـمعت باملركز عن طريـق جريانها 

يف الحـي، الـذي احتضـن طفلهـا، ويخضـع حاليًـا 

لجلسـات يف السـلوك منـذ أكرث من شـهرين، مبعدل 

جلسـتني يف األسـبوع.

"يحـب ولـدي املركز كثـريًا وخاصـة صالـة األلعاب 

فيـه”، تختـم حجـازي حديثهـا مؤكدة أنهـا الحظت 

تحسـًنا يف حالة مصطفـى، تدعمها بتنفيـذ تعليات 

الطبيـب املـرف داخـل املنزل، وتقـول إنها تسـاعد 

عمليـة عالجه. يف 

عوائـل كثـرية أثنت عىل املركـز وكادره، عـىل اعتباره 

واحـًدا مـن بـني عـرات منتـرة يف دول الجـوار 

السـوري، والتـي تضع عـىل عاتقهـا محاولة خطف 

إىل  "املعوقـني" مـن مرضهـم وغربتهـم،  األطفـال 

واقـع رمبـا ال ميكـن وصفـه باألمثـل إال أنـه يحمـل 

بصيـص أمـل لهـم ولذويهم.

عناصر من الدفاع المدني في محافظة درعا )فيس بوك(

"صغارنا كبارنا" يرعى ذوي االحتياجات الخاصة
في أنطاكيا التركية

شملت التدريبات عمليات إطفاء الحرائق والبحث عن 
المصابين وإنقاذهم، باإلضافة لعمليات التدعيم 

بنظام الباراتيك ضد مخاطر انهيار األسقف والجدران، 
كما شملت اختبارات اإلسعافات األولية

أصحاب "القبعات البيضاء"
أصحاب "القبعات البيضاء"
"صغارنا كبارنا" يرعى ذوي الاحتياجات الخاصة
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السكن بجوار مقاتلي تنظيم "الدولة" في سوريا

نعمة أم نقمة؟ 
سيرين عبد النور - عنب بلدي  

يقـول عدد مـن أهـايل مدينة الرقـة لعنب 

بلدي، يف معـرض إجاباتهم وتوضيحاتهم 

عىل مـدى تأثـري وجـود عنـارص التنظيم 

بجـوار األهـايل، إنه شـعور بـ”املـرارة"، 

ويقـول عزام، أحد سـكان حـي الفردوس، 

إنـه يشـعر باالضطهـاد والقهـر واملـرارة، 

وبأنـه مواطـن درجـة ثانيـة مقابـل جاره 

الـذي ينتمـي للتنظيـم ويتمتـع بالكهرباء 

مرتفًعـا  راتبًـا  ويتقـاىض  دائـم،  بشـكل 

وميلـك سـيارة ويتنـاول طعاًمـا فاخـرًا، 

تـرك  التناقضـات  هـذه  أّن  إىل  مشـريًا 

"غصـة" لـدى الكثري مـن أهـايل املدينة، 

ويضيـف "الكثـري مـن األهايل يشـعرون 

أن  بعـد  خاصـة  أحيائهـم،  يف  بالغربـة 

كثّـف التنظيـم خـالل الفـرة األخـرية من 

اسـتمالك البيـوت وتوزيعها عـىل عنارص 

املدينـة  حـارات  يف  لينتـروا  التنظيـم، 

فارضـني جوارهم عـىل السـكان، ما جعل 

أهـايل املدينـة يندبون حظهـم دون القدرة 

عـىل التعبـري عـن ذلـك، ألن رفـض جوار 

التنظيـم يعنـي العداء لـه، وهـذه تهمة قد 

تقـود صاحبهـا اىل اإلعـدام.

جوار يمنحك حظوة 
ال يعرض جميع األهـايل عىل جوار عنارص 

التنظيم، فهو بالنسـبة لبعضهم فرصة قيّمة 

ميكـن االسـتفادة منهـا، كـا يصف قاسـم 

املحمد، )مواطـن من الرقة( والـذي يرى يف 

نفسـه "خربة يف اختيار البيـوت وجوارها”، 

ويضيـف "قد متنحـك مجـاورة مجاهد يف 

التنظيـم ميزات كثـرية، مثـل الحصول عىل 

املكاسـب والحظـوة عنـد الدولـة، ويشـّكل 

نـوع مـن الوسـاطة والحاية، كـا أن ذلك 

قد يسـاعد يف تزكية الشـخص"، لكن السيد 

حسـني، وهـو رب عائلـة مؤلفة من خمسـة 

أفراد وأحد سـكان حي الدرعية الشـعبي يف 

الرقـة، يخالف القاسـم الرأي، ويقـول "رغم 

وجـود بعض امليزات للعيـش بجوار عنارص 

التنيظـم، إال أن ذلـك قـد يجلـب الكثـري من 

املخاطـر، فأنـا أخـى عـىل أبنـايئ مـن 

االختـالط مـع العنـارص"، مشـريًا إىل أنـه 

يخـى عـىل عائلتـه وأبنائـه مـن االقتناع 

بأفـكار عنـارص التنظيم واالنخـراط معهم. 

ــني،  ــات حس ــع ب ــذا الوض ــبب ه وبس

ومــن بــاب الخشــية عــىل عائلتــه، يفكــر 

ــه  ــاح ل ــا تت ــة عندم ــن املدين ــزوح ع بالن

الفرصــة املناســبة، لكنــه يســأل "إىل 

أيــن نذهــب؟" يف إشــارة منــه إىل عــدم 

ــراع  ــبب ال ــة بس ــن آمن ــود أماك وج

ــات.  ــىل الجبه ــدم ع املحت

خطر المهاجرين 
ديـر  مـن  نازحـة  وهـي  ريـم  تصـف 

حـارة  مـن  بالقـرب  تسـكن  الـزور، 

بـ"املزريـة"  الحـي  حالـة  الصخـاين، 

بعـد أن أتعبتهـا حالـة النـزوح والفقـر، 

يف  عائلتهـا  مـع  تسـكن  كانـت  فقـد 

إحـدى مـدارس املدينـة، قبـل أن يقـوم 

منهـا. بإخراجهـم  التنظيـم 

هـذه السـيدة تعتنـي بوالدتهـا املريضـة 

فهـي  ذلـك  ورغـم  املصـاب،  وشـقيقها 

تصف جـوار عنارص التنظيـم بـ"الخِطر" 

فهـي تخى مـن القصف الذي يسـتهدف 

العنـارص بشـكل يومـي، لكنهـا متيّز بني 

العنـارص املحليـة واملهاجـرة حيـث يرتفع 

املهاجريـن،  جـوار  يف  الخطـر  مسـتوى 

نظـرًا  أصعـب،  معهـم  التعامـل  أن  كـا 

لعـدم تفهمهم لعـادات األهـايل وتقاليدهم 

مقابـل التعامل مـع العنـارص املحليني من 

املنطقة.  أبنـاء 

قيادي برتبة وزير 
شـارع  يف  بائـع  وهـو  رامـي،  الشـاب 

"العنـر  إن  يقـول  التجـاري،  املنصـور 

القيـادي يف التنظيـم هـو أكـرث خطـورة 

لجريانـه،  معاملتـه  يف  تشـدًدا  وأكـرث 

"أشـعر أننـي بجـوار وزيـر أو محافـظ، 

وهـذا يزيـدين رعبًـا ويف النهايـة كل مـا 

نبحـث عنـه هـو األمـان”. 

ال يسـتطيع رامـي العيش بشـكل طبيعي، 

"أنـا ال أسـتطيع الـكالم بصـوت مرتفـع، 

كا أننـي مجرب عـىل الذهاب إىل املسـجد 

فضـاًل  هـذا  املـرض،  حـال  يف  حتـى 

أسـمعها  التـي  واملواعـظ  الُخطـب  عـن 

العنـارص  مـن  يـوم  كل  عائلتـي  مـع 

وزوجاتهـم".

ويضيـف "أشـعر بـأين عـار ومراقب يف 

كل حركـة، كا أن بيوتنا مهـددة بالتفتيش 

لحظة”. أي  يف 

تنفير من التنظيم 
يـرى مقربـون مـن التنظيـم، اسـتطعلت 

عـن  الحديـث  "أن  آراءهـم  بلـدي  عنـب 

مجـاورة عنـارص التنظيـم والتحـّدث عن 

مسـاوئه طعـن يف دولـة الخالفـة وتنفري 

منهـا، وأن جـوار املجاهديـن مَنعـة وعزة 

لـكل مـن يحـب الديـن، وكل كلمـة تصدر 

ضدهـم أو تشـكك فيهـم ويف مناطقهـم 

هـي عـداء لديـن الله".

لكـن هـذه النظـرة يعـرض عليهـا الكثري 

مـن الناشـطني واألهـايل الذيـن تحدثـت 

ترفـات  أن  ذلـك  بلـدي،  عنـب  معهـم 

األهـايل  مـن  الكثـري  أبعـدت  العنـارص 

وكانـت سـببًا يف نزوحهـم عـن املدينـة، 

تشـكو  التنظيـم  مناطـق  باتـت  حيـث 

نزيًفـا مسـتمرًا للسـكان لدرجـة أجـربت 

التنظيـم عـىل إصـدار قوانـني تحـد مـن 

ومراقبـة  مناطقـه  مـن  األهـايل  خـروج 

منافـذ الخروج وقطـع طـرق التهريب إىل 

األخـرى.  املناطـق 

تعددت األمثال التي 
تصف أهمية الجار 

في الموروث الشعبي 
السوري ومنها: "الجار 

قبل الدار"، "واهلل وصى 
)أوصى( بسابع جار"، 

و"قوم جارهم عزيز"، 
في داللة على أهمية 

من يجاورك في سكنك 
وإقامتك، ويقدر تأثيره 

على الحياة العائلية 
والشخصية، لكن السؤال 

الذي يمكن طرحه هنا، 
كيف سيكون الحال 

إذا كان جارك هو أحد 
عناصر تنظيم "الدولة"؟

نحو 900 طفل ُيستغلون في أعمال ال تناسب أعمارهم 

أطفال الحسكة يهجرون الدراسة إلى أسواق العمل 
بهار ديرك - الحسكة 

يعيـش األطفـال يف الحسـكة ظـروف فقـر واسـتغالل 

وحرمـان من التعليـم، جعلت حالتهم النفسـية يف وضع 

“ال يحسـدون عليـه”، ويزيـد معاناتهـم املعـارك الدائرة 

عىل الجبهـات بني الوحـدات الكردية وتنظيـم “الدولة"، 

ومؤخـرًا الراع مـع قوات النظام السـوري داخل املدينة.

 نتيجـة الوضـع املـردي لهـذه املنطقـة تأثـرت حالـة 

األطفـال النفسـية والتعليمية بشـكل جي، وسـاهم يف 

تدهورهـا ارتفـاع مسـتويات الفقـر وتراجع مسـتويات 

والتعليم.  الصحيـة  العنايـة 

شـريزاد هـادي، موظـف يف مديرية الربية بالحسـكة، 

أوضح لعنب بلدي أن السـنة الدراسـية املقبلة ستسـجل 

تـرب تسـعة آالف تلميـذ، منهم مـن هاجـر إىل خارج 

البـالد، ومنهم من تـرك التعليم نتيجة تخبط املؤسسـات 

التعليميـة يف سـوريا ويف املنطقـة عىل وجـه التحديد. 

وذلـك وفـق مـا كشـفته مديريـة الربيـة يف الحسـكة 

السـوري. للنظام  التابعة 

االتحـاد  حـزب  جانـب  إىل  النظـام  قـوات  وتتقاسـم 

الدميقراطي السـيطرة عـىل محافظة الحسـكة، ويتلقى 

الطـالب تعليـًا مـن كلتـا الجهتـني، مـا تسـبب بخلق 

حالـة فوىض أثـرت عـىل الطـالب ومنعـت األهايل يف 

كثـري من األحيـان مـن إرسـال أوالدهـم إىل املـدارس.

هجرة مقاعد الدراسة 
املرشـدة االجتاعية، هالـة عنر، والتي تعمـل يف إحدى 

املـدارس الخاصـة بالحسـكة، الحظـت خـالل متابعتها 

لسـري الـدورات التعليميـة الصيفيـة يف الحسـكة عدم 

رغبـة الطـالب بالتعلـم، ألن فكـر الطالـب منصـّب يف 

الهجـرة إىل خـارج سـوريا أو العمل يف مجـاالت أخرى 

وهجـرة التعليـم، مشـرية إىل أن أهم العوامـل التي أثرت 

عـىل الطفـل يف الحسـكة وريفهـا هـي انتشـار الفقر 

والحاجـة إىل العمـل يف أي مجـال لتأمني قـوت عائلته.

بـدوره عامر بكـر، وهـو أب لثالثـة أطفال مقيـم حاليًا 

يف قريـة نائيـة بريـف الحسـكة، أكـد لعنب بلـدي، أّن 

ابنـه األكـرب )11 عاًمـا( كان يتعلـم يف املدرسـة وهـو 

اآلن حاليًـا يعمـل عـىل "بسـطة" لبيـع مـواد التجميل 

يف املدينـة ألن الظروف املعيشـية "صعبـة"، وال يتمكن 

مـن رشاء املتطلبات اليوميـة، لذلك قرر عدم إرسـاله إىل 

املدرسـة العـام املقبل. 

انتشار عمالة األطفال
ونظـرًا الرتفاع معـدالت الفقـر وفقدان العائـالت ملعيلها 

فقـد انتـرت عالـة األطفـال بشـكل كبـري يف معظم 

املناطـق السـورية وهـذا مـا تؤكـد عليـه عالية مـروان، 

ناشـطة إغاثيـة مـن القامشـي، فقـد أوضحـت لعنـب 

بلـدي، أن طبيعة عملها تسـتوجب مقابلة عائـالت نازحة 

ومحتاجة وأخرى مقيمة يف الحسـكة، وقـد اتضح لها أن 

معظـم هذه العائـالت زجـت بأطفالها يف سـوق العالة 

بسـبب الظـروف املرديـة التي متر بهـا املنطقـة، وعدم 

قـدرة املواطـن يف الحسـكة عـىل تأمـني لقمـة العيش، 

وأضافـت "شـخص واحد ال يسـتطيع إعالة عائلـة كاملة 

بسـبب ارتفـاع األسـعار بشـكل كبـري، فقد وصل سـعر 

كيلـو البنـدورة إىل 500 لـرية والسـكر إىل ألـف لرية". 

وأشـارت إىل أن "الطفـل املقيم يف بيتـه والذي ال يعمل، 

يعيش يف ظروف ليسـت بأحسـن مـن الذيـن يعملون، 

ألنـه يعيـش ظروفًـا نفسـية وحالـة اكتئـاب لدرجة قد 

تؤثـر عىل منـوه و درجـات ذكائه”.

تأثير الحرب على األطفال 
يـرى هوزان فايز، طبيـب نفيس، أن مشـاهد الحرب التي 

تـدور رحاهـا يف سـوريا والتـي يشـاهدها األطفال عرب 

وسـائل االعالم تؤثر عليهم بدرجة كبرية وتتسـبب بشكل 

مبـارش براجع مسـتواهم التعليمي، ويضيـف بأن هناك 

حـاالت كثرية تـزور عيادتـه النفسـية، تؤكـد أن لألهايل 

دورًا يف تفاقـم أوضـاع األطفال النفسـية عـرب إجبارهم 

عـىل العمـل، أو الحديث دوًما عن الوضـع أمامهم بصورة 

سـلبية، مـا يخلق عندهـم أزمة نفسـية حادة.

 

دعم نفسي شحيح
وسط حالة الفوىض التي تعيشها سـوريا، وخاصة يف مجال 

تعليـم األطفـال وتربيتهم، غـادرت معظم منظـات املجتمع 

املـدين محافظـة الحسـكة، وتركـت األطفـال بحاجة ماسـة 

ملختلف األنشـطة التي تعزز وعيهم وترفع مستواهم الفكري. 

املوظـف دحـام خليـل، العامـل يف إحدى منظـات املجتمع 

املـدين، كشـف عـن دور قامت به منظمتـه بدعـم 40 طفاًل 

عرب تأسـيس مـروع ترفيهـي، وأخضعت األطفـال لربامج 

مخصصة، يقـول خليل "الحظنا اسـتجابة األطفال للمروع 

ورغبتهـم يف االسـتمرار ضمن املـروع الذي يهدف بطبيعة 

الحـال إىل خروج الطفل من حالته النفسـية التي يعيشـها”.

تخبط في حكم المحافظة 
األوضـاع  أن  بلـدي  عنـب  التقتهـم  مواطنـون  يعتـرب 

األمنيـة غـري املسـتقرة، والتخبـط يف إدارة املحافظة من 

قبل األطـراف التي تسـيطر عليهـا، والتي تشـكل "قوة 

أمـر واقـع”، سـبب أسـايس ملـا آلت إليـه أوضـاع عامة 

النـاس، وكانـت فئـة األطفـال األكرث تـررًا.

ويوضـح خالـد سـعيد رشـيد، ناشـط حقوقـي مـن 

منظمـة "مـاف" لحقـوق اإلنسـان، أنه وثق مـع فريقه 

العديـد مـن حـاالت اسـتغالل األطفـال أثناء العمـل، إذ 

تعـرض للـرب والشـتم ومل يخـل األمـر مـن إهانات 

أخـرى، وتشـري األرقام إىل أنه وعىل مسـتوى الحسـكة 

يوجـد 897 طفـاًل يعملـون ضمـن ظـروف ال تناسـب 

أعارهـم، مـا يشـري إىل أنهـم سـيعانون من مشـكالت 

مسـتقبلية.  صحية 

مـرديل،  رضـوان  الدكتـور  يؤكـد  السـياق  هـذا  ويف 

أحـد أطبـاء مدينة الحسـكة، أن أطفـال املدينـة يعانون 

لاللتهـاب  التعـرض  وقابليـة  العظـام  "هشاشـة  مـن 

الروماتيزمـي"، وهذا ما ملسـه من خـالل مراجعة أطفال 

لعيادتـه حيـث تثبـت التحاليـل وصـور األشـعة إصابة 

األطفـال بأمـراض عديـدة منهـا "االنتـكاس العظمـي، 

وااللتهابـات الحـادة يف العمود الفقـري"، وأغلب هؤالء 

األطفـال يعملـون وال يتعلمـون يف املـدارس. 

مـرديل،  رضـوان  الدكتـور  يؤكـد  السـياق  هـذا  ويف 

أحـد أطبـاء مدينة الحسـكة، أن أطفـال املدينـة يعانون 

لاللتهـاب  التعـرض  وقابليـة  العظـام  "هشاشـة  مـن 

الروماتيزمـي"، وهذا ما ملسـه من خـالل مراجعة أطفال 

لعيادتـه حيـث تثبـت التحاليـل وصـور األشـعة إصابة 

األطفـال بأمـراض عديـدة منهـا "االنتـكاس العظمـي، 

وااللتهابـات الحـادة يف العمود الفقـري"، وأغلب هؤالء 

األطفـال يعملـون وال يتعلمـون يف املـدارس. 

الفقـر  مسـتويات  وارتفـاع  الـراع  اسـتمرار  ومـع 

"الحلقـة  الحسـكة  أطفـال  يبقـى  بالهجـرة،  والرغبـة 

واقعهـم  يتحسـن  أن  املتوقـع  غـري  ومـن  األضعـف" 

التعليمـي واملعيـي لينعكـس عـىل وضعهـم النفيس، 

طاملـا مل تضع الحـرب أوزارهـا يف معظم أنحـاء البالد. 

أطفال في ريف الحسكة - 2016 )عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.net/archives/100095
أطفال الحسكة يهجرون الدراسة إلى أسواق العمل
أطفال الحسكة يهجرون الدراسة إلى أسواق العمل


عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 236 - األحد 28 آب/أغسطس 082016 رأي وتحليل

د. حكيم بحر

تقوم الدولة باملفهوم املعارص عى أركان 

ثالثة هي الشعب واألرض والسلطة 

السياسية، ويرتتب عى هذه السلطة الحفاظ 

عى السيادة، أما السيادة فتعرف بأنها 

"وصف للدولة التي يجب أن يكون لها الكلمة 

العليا واليد الطوىل عى كل أراضيها وعى ما 

يوجد فوقها أو فيها".

إن هذا التعريف البسيط يظهر أن دخول 

قوات تركية إىل األرايض السورية هو انتهاك 

للسيادة السورية، ولكن…

بعد ساعات قليلة من معركة جرابلس عى 

الحدود الرتكية بدأت ترصيحات النظام 

السوري التي اعترت التدخل الرتيك "اعتداًء 

سافًرا للسيادة"، والعبارة من حيث الشكل ال 

تعليق عليها، أما يف هذه املرحلة فهي غريبة 

للغاية، فلم يبَق يف سوريا مكان مل تُخرتق 

فيه السيادة، فمن جهة التحالف الذي 

يحارب تنظيم الدولة فقد اخرتقت السيادة 

السورية من الواليات املتحدة وفرنسا 

واململكة املتحدة وكندا واسرتاليا وبلجيكا 

وهولندا والرنويج ونيوزيلندا وإسبانيا. أما 

من جهة املتحالفني مع النظام فقد انُتهكت 

السيادة من العراق ولبنان وباكستان 

وأفغانستان وإيران وروسيا، فهل ضاقت 

عيون السيادة الوطنية عى تركيا؟

األمر ال يتعلق بالسيادة بقدر ما يتعلق 

بالخسارة االسرتاتيجية التي تلقاها النظام 

يف هذه املرحلة، فالنظام الذي خرج من 

مرسحية هزلية يف الحسكة منذ أيام قليلة 

كان يأمل أن تنجح قوات الـ "PYD" الكردية 

من بسط سيطرتها عى الحدود الرتكية 

ليرضب بذلك عصفورين بحجر واحد: 

األول إغالق الحدود أمام املقاومة السورية، 

وبالتايل قطع السند والدعم الرئييس لها، 

والثاين قلب السحر عى الساحر وجعل هذه 

الحدود خطرًا عى تركيا بداًل من كونها تهديًدا 

للنظام من خالل وجود القوى الكردية املوالية 

لـ "PKK" الكردي، الذي تعتره الحكومة 

الرتكية منظمة إرهابية.

املشهد لن يكتمل هكذا، وال بد من النظر إىل 

املوقف اإليراين، الذي يدعم هذه الخطوة 

يف قرارة نفسه، كون الحلم الكردي يشكل 

خطًرا مشرتكًا، كذلك املوقف الرويس 

الذي جاء فقط ببعض القلق، أما املوقف 

األمرييك فكان األهم من حيث الدعم القوي 

واملشاركة ببعض الرضبات الجوية ودفع 

األكراد للعودة إىل رشق الفرات.

ولكن القصة لن تنتهي هكذا، فلن يسـمح 

الـ "PYD" الكردي بنهاية حلم روج آفا 

بهذه السهولة، وكذلك فإن النظام السوري 

لن يسمح للقوات الرتكية أن تستمتع 

بنزهة داخل األرايض السورية دون أن 

تدفع مثًنا لذلك.

أما األمرييك فرييد للقوات الرتكية أن تغوص 

يف املستنقع السوري وأن تدفع مثنا كبريًا، 

ملا أظهرته تركيا من تحٍد للواليات املتحدة يف 

مرحلة ما بعد االنقالب الفاشل يف تركيا، 

وبالتأكيد إن ابتسامات بايدن يف أنقرة يف 

لقاء الرئيس أردوغان تخفي وراءها مكرًا 

كبريًا. ومع هذا فإن الحكومة الرتكية ذكية 

مبا يكفي للخروج من هذه السيناريوهات.

أما مفهوم السـيادة فهو مفهوم متكامل ال 

يُجتزأ، والشعب السوري الساعي للحرية 

مـن املعارك التي يخوضها حالًيا، لن يرىض 

بعد الحرية إال بكامل السـيادة عى كل شر 

من أرض الوطن.

معركة جرابلس
وانتهاك السيادة الوطنية

درع الفرات..
رسائل تركية أين تنتهي؟

غياث عبد العزيز

درع الفرات، االسم األكر تناواًل عى 

وكاالت األنباء وصفحات التواصل 

االجتاعي، خالل اليومني املاضيني، 

والتسمية التي أُطلقت عى أول عملية 

بغطاء تريك مبارش لفصائل الجيش 

الحر داخل سوريا عى الحدود الشالية، 

معلنًة بداية مرحلة جديدة من التوازنات 

يف الشال السوري وشكاًل جديًدا من 

املعارك، متثل يف معركة جرابلس التي ال 

يبدو أنها ستكون األخرية بغطاء تريك 

معلن ومشاركة عسكرية مبارشة من 

تركيا.

وإن كانت األهداف املعلنة من هذه 

العملية هي طرد تنظيم داعش من 

مدينة جرابلس أواًل، وقطع الطريق عى 

قوات سوريا الدميقراطية يف استكال 

مرشوعها االنفصايل يف الشال ثانًيا. 

فإن هذه العملية بالنسبة لرتكيا تُعتر 

وال شك رد فعل ميداين قوي، يف توقيت 

كر الحديث فيه عن ضعف تريك، 

وتفكك داخي يف صفوف الجيش 

الرتيك بعد محاولة االنقالب يف متوز 

املايض، وحملة االعتقاالت الواسعة 

التي أطلقها الرئيس الرتيك، رجب طيب 

أردوغان، يف قيادات الجيش.

الرسالة األخرى التي أراد األتراك 

توجيهها من خالل عملية جرابلس هي 

إعالن ثبات املوقف الرتيك بشأن الوضع 

السوري، يف ظل تأويالت متعددة تم 

تداولها يف وسائل اإلعالم، حول تراجع 

تريك وانكفاء متوقع يف الخطاب 

السيايس بشأن األحداث الجارية يف 

سوريا، مرّده إىل زيارة أردوغان األخرية 

إىل روسيا والتواصل الرتيك- اإليراين 

منذ أسبوعني، والرتيك- األمرييك 

األسبوع الفائت.

الخطوط الحمراء التي طاملا أعلنتها 

تركيا يف السابق واملتمثلة بالوقوف 

ضد أي وجود كردي يهدد مصالحها 

يف الشال السوري، كان ال شك 

الدافع األول للتدخل. ويف ظل النجاح 

امللحوظ لعمليات املعارضة السورية 

خالل اليومني املاضيني عى الجبهة 

الشالية يف جرابلس وما حولها، بات 

من الواضح أن الطرف الكردي سيبدأ 

فعلًيا بإعادة النظر يف اسرتاتيجية 

القتال املتبعة حالًيا لدى قوات سوريا 

الدميقراطية، فتزامن عملية درع الفرات 

مع معارك الشال الرشقي بني قوات 

النظام األسدي واألكراد، خصوًصا يف 

مدينة الحسكة والجبهات املحيطة بها، 

سيضع األكراد تحت ضغط مضاعف و 

بشكل غري متوقع من جانبني، بعد أن 

وصلوا خالل األسابيع املاضية إىل أفضل 

حاالتهم وأوج توسعهم.

ليس التدخل الرتيك دون شك هو 

العائق الوحيد يف وجه مرشوع إقليم 

روج آفا يف الشال السوري، فالعوائق 

السياسية تبدو واضحة أمام هذا 

املرشوع، وأهم تلك العوائق هو االعرتاف 

الدويل واالقليمي، وهو ما لن يحصل 

دون شك يف ظل وقوف دول كإيران 

وتركيا والعراق يف وجه إنشاء هذا 

اإلقليم املعارض ملصالح تلك الدول، بل 

واملصنف كخطر وتهديد رئييس عى 

مصالحها اإلقليمية وأمنها القومي.

وفيا يبيك مسؤولو النظام السوري 

سيادتهم الوطنية )التي انتهكتها تركيا، 

عى حد تعبري بيان الخارجية السورية(، 

يظهر جو بايدن، نائب الرئيس 

األمرييك، يف ترصيح يعلن من خالله 

أن القوات الرتكية ستبقى داخل الشال 

السوري، طاملا تقتيض الحاجة ذلك. 

يعتر ذلك رسالة خفية من الواليات 

املتحدة إىل األكراد مضمونها بداية 

التخي األمرييك عن حليفهم الكردي 

يف سوريا، وإن كان ذلك الترصيح 

يف ظاهره يشري إىل أن األولوية التي 

تدعمها الواليات املتحدة هي محاربة 

تنظيم داعش اإلرهايب، فإنه يظهر 

يف باطنه أن املفاضلة قد ُحسمت لدى 

أمريكا ما بني األتراك واألكراد، من 

خالل تدارك الواليات للموقف وشعورها 

بخطورة التقارب الرتيك الرويس 

مؤخرًا، ما دفعها إلعادة التوازن مجدًدا 

وهو ما جعل الكفة متيل لصالح تركيا 

يف نهاية األمر.

من الواضح أن تركيا تطمح إلنهاء 

الحرب يف سوريا بشكل يخدم 

مصالحها، أو عى أقل تقدير، بشكٍل 

يؤّمن حدودها الجنوبية مع سوريا. لكن 

هل ميكن أن يكون تأمني الحدود هو 

املكسب الوحيد لألتراك من هذا التدخل 

وهذا الحل؟

لن يكون من املستبعد أن نجد قواعد 

عسكرية تركية يف املستقبل القريب 

يف الشال السوري، ولن نجزم هنا أن 

تركيا تطمح إىل مرشوع “اسكندرون 

جديد”، لكن ال بد من األخذ بعني االعتبار 

األهداف البعيدة املدى التي تطمح إليها 

تركيا من خالل هذا التدخل، ورمبا بعد 

أن حان الوقت بالنسبة لألتراك، فإن أهم 

تلك األهداف هو حجز القسم املفضل 

بالنسبة لهم من الكعكة السورية التي 

بدأت تنضج عى نار مستعرٍة يوًما بعد 

يوم.

أخريًا، فإن درع الفرات سيكون درًعا 

تركًيا أكر من كونه درًعا سوريًا، ومن 

الواضح أن تركيا لن تتخى عنه يف 

املستقبل املنظور، األمر الذي سيجعله 

دون شك بداية النهاية للطموح الكردي 

يف الشال السوري.

معركة جرابلس
رسائل تركية أين تنتهي؟
معركة جرابلس
رسائل تركية أين تنتهي؟


09 عنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 236 - األحد 28 آب/أغسطس 2016

"طاوالت السالم"..
سوريون يقدمون خدماتهم لالجئين في بلجيكا 

مالك العبد المجيد - بلجيكا 

بـدأت “الطـاوالت” يف 2011 بعمل مرحي 

تزامـن مع بدايـة الثورة يف سـوريا للتعريف 

مبـا يحـدث فيها، وفـق عمر نّحـاس، الحامل 

للجنسـية البلجيكيـة واملقيـم يف أوروبا منذ 

.1989 عام 

عـدد  وارتفـاع   2015 عـام  بدايـة  مـع   

الالجئـني، أجـرت املنظمة تقييـًا الحتياجات 

وقـال  نّحـاس،  بحسـب  الجـدد،  الوافديـن 

بلجيكيـة،  منظـات  مـع  تواصـل  إنـه 

أّمنـت بعـض املسـتلزمات وقدمـت خدمـات 

إلقامـة أنشـطة مختلفـة، كتحضـري الطعـام 

االحتفـاالت  وتنظيـم  والبلجيـيك،  السـوري 

أبرزهـا  مـن  السـوريني،  الالجئـني  باسـم 

هويـس”. و"تويـرك  "هيومانيـزم" 

ويسـتفيد مـن فعاليـات املنظمـة 150 الجئًا 

جانـب عـرة  إىل  مديرهـا،  وفـق  سـوريًا، 

ومثلهـم  أخـرى،  جنسـيات  مـن  الجئـني 

البلجيكيـة. الجنسـية  يحملـون 

جميـع مـن يعمـل يف املنظمـة متطوعـون، 

ورغـم أن "طاوالت السـالم" ال تتلقـى دعًا، 

وفق القامئـني عليهـا، إال أن بلديـة أنتويربن 

تدعمها يف بعض األنشـطة بنسـبة تصل إىل 

%60 مـن كلفتهـا، إضافـة لتربعـات يقدمها 

بلجيكيـون أثنـاء حضورهـم األنشـطة التـي 

املنظمة. ترعاهـا 

حوار..
مـع  التسـامح"  "بيـت  مبـادرة  ولـدت 

بدايـة مشـكلة تواصـل الالجئـني واملجتمـع 

البلجيـيك، لـ"تقديـم صـورة إيجابيـة عـن 

الالجـئ السـوري كون أنـه كان حدثًـا طارئًا 

نّحـاس. وفـق  وجديـًدا، 

ويقـول عضـو "طـاوالت السـالم"، حسـن 

يف  ظهـر  التسـامح"  "بيـت  إن  سـباط، 

مـن  لـكل  والثقافيـة  الدينيـة  املناسـبات 

مـن  مسـتفيًدا  واملسـيحيني،  املسـلمني 

املناسـبات لخلـق جـو مـن التواصـل، إال أنه 

أضيـف  الـذي  "الحـوار"،  ملـروع  تحـول 

عليـه تطبيـق عمـي مثـل تدريبـات التحدث 

بالهولنديـة، إضافـة إىل مـا يتعلمـه الالجئ 

املـدارس. يف 

أحـد  سـامر،  السـوري  الالجـئ  ويـرى 

رضوري  أنـه  املـروع،  مـن  املسـتفيدين 

لتنميـة مهـارات التحـدث باللغـة الهولنديـة 

وتكويـن عالقـات مـع بلجيكيـني يعيشـون 

منـه. بالقـرب 

تعليم اللغة 
اللغــة  تعليــم  أنشــطة  يديــر  نّحــاس 

الهولنديــة لالجئــني الســوريني حديثــي 

الوصــول، موضًحــا أنــه ليــس هنــاك منهــج 

ــات  ــن معلوم ــه م ــا يقدم ــا م ــدد، وإمن مح

ــل  ــئ داخ ــاه الالج ــا يتلق ــة مل ــأيت رديف ت

ــة. ــدارس الحكومي امل

ويســتند مديــر املنظمــة إىل طرائــق تدريس 

اللغــة ومرجــع "تعليــم اإلنســان املضطهد" 

ــذي  ــري، ال ــو فري ــي باول ــر الربازي للمفك

يــرح تنميــة املهــارات الشــفوية والكتابيــة 

يف تعلــم اللغــة، ويبســط املعلومــة لتصبــح 

يف متنــاول الجميــع، وفــق نّحــاس.

 فعاليـة تعليـم اللغـة القـت إقبـااًل واسـًعا 

مـن الالجئـني، وخصوًصـا السـوريني، وفق 

الالجـئ السـوري عمـر، الـذي يـرى نفسـه 

يتقـدم يف املهـارات اللغويـة، عازيًا السـبب 

"ألن الـرح باللغـة العربيـة وعـرب وسـائل 

متطـورة". رشح 

وهناك نشـاط تكامـي لتعليـم اللغة، يرف 

عليـه السـوري جـود البـارودي، تحت اسـم 

"مفاتيـح اللغـة"، ويُـدرّب عـىل كيفية نطق 

اللغـة، إضافـة إىل اسـتخدام كلـات باللغـة 

الهولنديـة أكـرث تخصًصا يف مجال الدراسـة 

وسـوق العمـل، حسـب حاجـة كل شـخص، 

ويقـدم النشـاط خدماتـه لــ 30 شـخًصا، 

وفـق مـا تحـدث القائـم عليـه لعنـب بلدي.

مدرسة المدينة
يهــدف مــروع "مدرســة املدينــة" إىل 

ترســيخ ومتكــني اللغــة العربيــة لــدى 

أبنــاء الالجئــني بغيــة الحفــاظ عليهــا 

وتجنــب نســيانها، ضمــن مجتمــع يتحــدث 

الهولنديــة ويدرســها يف املــدارس، كــا 

ــي  ــواس، الت ــاء امل ــورية أس ــول الس تق

ــة. ــر املدرس تدي

مـن  مسـتوحاة  مناهـج  املدرسـة  وتقـدم 

الكتب املطروحـة يف الدول العربية، بحسـب 

العربيـة  اللغـة  مبـادئ  تـدرّس  إذ  املـواس، 

بشـقيها  الدينيـة  والربيـة  والرياضيـات 

اإلسـالمي واملسـيحي، إضافة إىل حصص يف 

الرسـم والفنـون، ويسـتفيد من املدرسـة 30 

طالبًـا من أبنـاء الالجئني، وتـراوح أعارهم 

بـني 4 إىل 16 عاًمـا، ومعظمهـم سـوريون.

توفيـق، والـد أحـد األطفـال املسـتفيدين من 

عـىل  رضـاه  عـن  عـرّب  املدرسـة،  خدمـات 

اعتبـار أن ولـده )6 سـنوات( "مل تنـم لديـه 

مهـارات اللغـة العربيـة”، مشـريًا يف حديثه 

إىل عنـب بلـدي أنـه "حريـص عىل إكسـابه 

كونـه  الدينيـة  الربيـة  يف  أوليـة  مفاهيـم 

إىل  إضافـة  هولنديـة،  مـدارس  يف  يـدرس 

الرياضيـات”. وأسـس  مفاهيـم 

المتطوعون السوريون
يقـدم فريق املتطوعـني خدماته بسـبع لغات 

)العربيـة، الفرنسـية، اإلنكليزيـة، الهولندية، 

املغربيـة(،  واألمازيغيـة  الكرديـة،  الركيـة، 

بينـا يتحـدث كل متطـوع عىل األقـل لغتني 

مبسـتوًى “ال يقـل عـن جيـد”، وفـق أحـد 

أعضائـه، السـوري يوسـف قويقة.

قويقـة،  يقـول  كـا  الفريـق،  ويسـعى 

الالجـئ  عـن  مرقـة  صـورة  "إعطـاء  إىل 

السـوري، لعلهـا تكون نـواة لتشـكيل جالية 

املرتبـة  تحتـل  ومرابطـة،  فاعلـة  سـورية 

بلجيـكا". يف  العـامل  جاليـات  بـني  األوىل 

األوروبيــة  الدولــة  بلجيــكا  ليســت_ 

مــن  إقبــااًل  شــهدت  التــي  الوحيــدة 

الالجئــني الســوريني، وبينــا مل يكــن مــن 

ــرزت  ــم، ب ــري أموره ــم تدب ــهل عليه الس

وصفهــا  مختلفــة،  فرديــة  محــاوالت 

الكثــريون بـ"الخجولــة"، يف حني نشــأت 

منظــات حاولــت رأب الصــدع الــذي 

يعيشــونه ضمــن مجتمــع جديــد مختلــف 

ــاعية  ــده، س ــه وتقالي ــه وعادات يف قوانين

إىل تشــكيل جســم يكــون نــواة لـ"لويب" 

ــيايس  ــرار الس ــىل الق ــط ع ــوري ضاغ س

ــا. ــئ يف أوروب ــح الالج لصال

عنب بلدي - خاص 

 22 سـوخوي-  نـوع  مـن  طائـرة   10:45 "السـاعة 

شـوهدت يف تفتنـاز تحلـق باتجـاه شـال غـرب املدينة 

منـذ ثانيـة"، رمبـا تكـون العبـارة مألوفة ملسـامع أهايل 

سـوريا، وخاصة ملـن يحمل "القبضات الالسـلكية"، إال أن 

ناشـطني سـوريني يحاولون الركيـز عىل أهميـة العبارة 

باعتبارهـا إنـذاًرا قـد يقـي مـن رضر كبري.

يعمـل فريـق مـن الناشـطني السـوريني ضمـن مروع 

احتـال  حـول  وتنبيههـم  للمدنيـني،  إنـذار"  "نظـام 

اسـتهدافهم بغـارات جويـة "برعة قياسـية"، من خالل 

منصـات عـدة عـىل مواقـع التواصـل االجتاعـي.

ويقـول القامئون عىل املروع، يف حديـٍث إىل عنب بلدي، 

إن الربنامـج جرى تطويـره من قبل رشكة خاصـة، ويديره 

ناشـطون وأشـخاص ملتزمون بالدفاع عن املدنيني.

نظـام اإلنـذار يعمـل عـىل تنبيـه املدنيـني حـول احتال 

وقـوع غـارات جويـة بـأدق الطـرق املمكنـة، إلعطائهـم 

الوقـت الـكايف للتـرف وحايـة أنفسـهم.

ويجمـع معلوماتـه مـن املدنيـني أنفسـهم عـىل األرض 

السـورية ومـن مصـادر مفتوحـة، وفـق القامئـني عليه، 

ورصـدت عنـب بلدي تطـوًرا متسـارًعا يف عـدد املهتمني 

فيـه عـىل جميـع املنصات.

ويرصـد املـروع الغـارات الجويـة والرباميـل واألسـلحة 

األخـرى، منطلًقا مـن أن حايـة املدنيني يف مناطـق النزاع 

هـي أحد أعمدة القانون اإلنسـاين الدويل، ويشـري القامئون 

عليـه إىل أن "الراصـد" يعمـل بالتعـاون مـع منظات غري 

سياسـية تنشـط عىل األرض يف الداخل السـوري، ويهدف 

لــ "تخفيف الصدمـة وإنقـاذ أرواح املدنيني".

أطلـق نظـام اإلنـذار املبكـر فـور إمتـام إنشـائه، مطلـع 

آب الجـاري، بعـد أشـهر مـن التجـارب، ويغطـي حاليًـا 

الغـارات عـىل محافظـة إدلـب بشـكل أسـايس، "للتأكد 

مـن أن نظـام اإلنـذار يعمل بشـكل جيـد"، ويهـدف إىل 

تغطيـة جميـع املناطـق يف سـوريا.

املعلومـة بشـكل أرسع وألكـرب عـدد ممكـن  وإليصـال 

مـن األشـخاص، يسـتعمل الناشـطون منصـات عدة عىل 

مواقـع التواصـل االجتاعي مثل "فيس بـوك"، "توير"، 

"تلغـرام"، وبعـض وسـائل اإلعالم.

ويسعى السوريون إىل إيجاد وسائل تقيهم من أرضار 

ويسـعى السـوريون إىل إيجاد وسـائل تقيهم مـن أرضار 

القصـف، كالـ"القبضة الالسـلكية" العسـكرية التي غدت 

والتـي  السـوري،  الشـال  يف  وخاصـة  حيـاة،  وسـيلة 

تعـرف بعبارة "نّفـذ املروحي"، ويلحقها مشـاهد لعرات 

املدنيـني يراكضـون إىل مـكان ميكـن االحتـاء به.

ــع  ــل األنج ــت الح ــاريع ليس ــذه املش ــل ه ــم أن مث ورغ

لتفــادي القصــف، إال أنهــا تبقــى محــاوالت يــرى 

ــل  ــابًا، يف ظ ــاًل أو ش ــذ طف ــا تنق ــا رمب ــايل أنه األه

عجــز املجتمــع الــدويل عــن حجــب براميــل وصواريــخ 

ــم. ــم وبلداته ــن مدنه ــد ع األس

فريق منظمة طاوالت السالم في بلجيكا - آب 2016 )عنب بلدي(

داخل بناء من أربعة طوابق تعمل منظمة "طاوالت السالم" في مدينة أنتويربن، على توفير الخدمات لالجئين، على اعتبار أن المدينة تضم 
التجمع األكبر منهم في عموم بلجيكا. "طاوالت السالم”، منظمة سورية في بلجيكا ظهرت أوائل العام 2015، وترعى “فعاليات الحوار، 

تعليم اللغة، مدرسة المدينة"، وخدمات يقدمها فريق "المتطوعون السوريون"، الذي تأسس حزيران الماضي. 

يدير المنظمة السوري 
عمر نّحاس، الذي يقود 

نشاطات تعليم اللغة، 
ويعينه عبد الرحمن 

مواس، في منصب 
معاون المدير، بينما يمثل 

مروان النبهان، فريق 
المتطوعين السوريين 

ومنسًقا عاًما لطاوالت 
السالم، ويمثل حسن 

سباط فعالية "الحوار"، 
إضافة إلى أمساء مواس 
مديرًة لـ"مدرسة المدينة"، 

وجميعهم سوريون.

"الراصد"..
"نظام إنذار مبكر" في إدلب لتحذير المدنيين

فعاليات ومبادرات

http://www.enabbaladi.net/archives/99709
http://www.enabbaladi.net/archives/100091
http://www.enabbaladi.net/archives/100091
http://www.enabbaladi.net/archives/99709
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أول تدخل دولي لصالح المعارضة.. المنطقة اآلمنة تطفو إلى السطح

"درع الفرات".. حلب بال تنظيم "الـــــــدولة" و"األكراد" إلى الشرق

حسن مطلق - عنب بلدي  

بعـد أن بسـطت فصائـل "الجيـش الحر" 

سـاعات  خـالل  املدينـة  عـىل  سـيطرتها 

الدبابـات  قليلـة دخلـت خاللهـا عـرات 

الركيـة، ومئـات الجنـود من قـوات املهام 

الخاصـة، إىل جانـب اآلالف مـن املقاتلني 

الجغرافيـة  الرقعـة  أن  يبـدو  السـوريني، 

االنحسـار  إىل  تتجـه  "الدولـة"  لتنظيـم 

شـال حلـب، يف حني طفـا إىل السـطح 

مجـدًدا الحديـث عن منطقـة آمنـة، لطاملا 

الشـال  يف  إنشـائها  إىل  تركيـا  سـعت 

السـوري. 

جرابلـس  قـرب  املعـارك  تسـتمر  وبينـا 

وتتقـدم خاللهـا فصائـل "الحـر" مدعومة 

بقصـف مدفعـي وجـوي تـريك، دارت يف 

مـكان آخر مشـاورات ونقاشـات بني رئيس 

إقليـم كردسـتان العـراق، مسـعود برزاين، 

وأصحـاب القـرار يف أنقـرة، وسـط تغـرّي 

لهجـة األمريكيـني مـع حليفهـم "الوحدات 

الكرديـة"، يف ظـل قلـق رويس وإيـراين 

حـول مـا يجري.

إنشـاء  وجـه  يف  تقـف  كبـرية  تحديـات 

املنطقـة اآلمنـة، أبرزهـا تريحـات وزارة 

الدفـاع األمريكيـة التـي ذكـرت أنهـا خارج 

األجنـدة يف الوقـت الحايل، يف حـني يبدو 

أن تركيـا تسـعى لـ"تطهـري" حدودها من 

التنظيـم، واألهـم مـن ذلك إفشـال مروع 

والـذي  كردسـتان(،  )غـرب  آفـا"  "روج 

الدميقراطـي"  "االتحـاد  حـزب  يطمـح 

لتأسيسـه وإعالنـه إقليـًا فيدراليًـا.

"درع الفرات".. لإلطاحة بتنظيم 
"الدولة" في حلب

بـدأت التحضـريات ملا أسـمتها تركيـا عملية 

"درع الفـرات" منـذ منتصـف آب الجاري، 

حـني حصلـت عنـب بلـدي عـىل معلومات 

مفادهـا أن معـربي أطمـة )شـال إدلـب( 

عبـوًرا  شـهدا  حلـب(  )شـال  والسـالمة 

لعـرات املقاتلـني مـن سـوريا إىل تركيـا.

متهيـده  فعليًـا  الـريك  الجيـش  وبـارش 

جرابلـس  يف  التنظيـم  ضـد  املدفعـي 

السـاعة  تُـّوَج يف  آب،   20 السـبت  صبـاح 

الرابعـة من فجـر األربعـاء 24 آب، بدخول 

هدفًـا   60 قصفـت  تركيـة  دبابـات  عـر 

وسـاعدتها  جرابلـس،  داخـل  للتنظيـم 

الطائـرات الركيـة بقصف 12 هدفًـا، وفق 

التريحـات الرسـمية، تزامًنـا مـع دخول 

أكـرث مـن 1500 مقاتـل مـن فصائـل عدة 

يف "الجيـش الحر" وتوسـعه ضمن القرى 

الشـالية  باملدينـة مـن جهتيهـا  املحيطـة 

والغربيـة.

التـي تشـارك يف  "الحـر"  أبـرز فصائـل 

العمليـة متثلـت بـ"فيلـق الشـام"، "أحرار 

الشـام"، "فرقـة السـلطان مـراد"، "لـواء 

املعتصـم"، "الجبهة الشـامية"، "حركة نور 

الدين زنـيك"، "الفرقة الشـالية" وغريها، 

وضمت إىل سـيطرتها حتى السـبت 27 آب، 

كاًل مـن مدينـة جرابلـس وقـرى: جرابلس 

تحتاين، كتلجـة، الحلوانيـة، الجامل، مرمى 

الحجـر، تـل الشـعري، حمري العجـاج، البري 

التحتـاين، البـري الفوقـاين، وطريخيم.

جعلهـا  الحـر"  "الجيـش  فصائـل  م  تقـدُّ

تجاور قـوات "سـوريا الدميقراطية جنوب 

جرابلـس، بينـا غـدا نهـر الفـرات فاصاًل 

بينهـا مـن الجهـة الرقيـة، حيـث مدينة 

)كوبـاين(. العـرب  عني 

املعـارك  قتـىل  ال معلومـات عـن حصيلـة 

مـن األطـراف املشـاركة، إال أن عنـب بلـدي 

وثقت مقتـل عنرين من "فرقة السـلطان 

مـراد" يف اليـوم األول، إضافـة إىل مصور 

"حركة أحرار الشـام"، الشـاب أحمد األيوب 

)أبـو هاجـر(، وقتل إثـر انفجار لغـم خلفه 

التنظيـم يف جرابلـس، بينـا أكـد الجيـش 

الريك سـالمة جميـع أفراد طاقمـه الجوي 

والـربي، حتـى 27 آب.

العمليـات قـرب جرابلـس رافقها، السـبت، 

تقـدم لقـوات املعارضـة رشق بلـدة الراعي 

)50 كيلومـرًا(، وسـيطرت فصائل "الحر" 

عـىل قريـة الهضبـات وتلج الغـريب رشق 

البلـدة، يف سـعي لوصلهـا بجرابلـس بعد 

طـرد مراكـز التنظيـم مـن القـرى املنترة 

"الحـر"  أن  ويبـدو  املنطقتـني،  بـني 

"سـوريا  حسـاب  عـىل  للتوسـع  يتجـه 

الدميقراطيـة" جنـوب جرابلـس، من خالل 

قريتـي  عـىل  ذاتـه  اليـوم  يف  سـيطرته 

يوسـف بيك ومزعلـة، عقب اشـتباكات ضد 

القـوات تزامنـت مع أخـرى يف محيط قرية 

العارنـة مبسـاندة الدبابـات الركيـة.

مـا  إىل حـد  املعـارك  تباطـؤ سـري  وعـن 

تقـدم رسيـع مّكـن مـن "تحريـر"  بعـد 

جرابلـس خالل سـاعات، قال رئيـس املكتب 

مصطفـى  "املعتصـم"،  للـواء  السـيايس 

سـيجري، لعنـب بلـدي إن األمر يعـود إىل 

عمليـة تثبيـت الدفاعـات يف املناطـق التي 

الحـر"،  "الجيـش  فصائـل  إليهـا  تتقـدم 

مشـريًا إىل أنهـا "مـن تؤخـر األمـر".

"درع  عمليـة  بـدء  مـن  تركيـا  وتهـدف 

متتـد  مسـافة  عـىل  للسـيطرة  الفـرات" 

حدودهـا،  طـول  عـىل  كيلومـرًا   80 إىل 

25 كيلومـرًا وصـواًل إىل  وعمـق حـوايل 

مدينـة مـارع، عـىل أن تضـم املنطقـة كاًل 

مـن مدينتـي منبـج، التـي تسـيطر عليهـا 

التـي  والبـاب،  الدميقراطيـة"،  "سـوريا 

تخضـع لسـيطرة تنظيـم "الدولـة" لتكون 

أساًسـا ملنطقة آمنة تسـعى تركيا إلنشـائها 

منـذ أكـرث مـن عامـني.

من يدير جرابلس ومنبج بعد سيطرة 
"الحر"

مع اسـتمرار "درع الفرات" وعقب سـيطرة 

"الحـر" عـىل جرابلـس، وبينـا اسـتمرت 

عمليـات نـزع األلغـام مـن املدينـة حتـى 

السـبت 27 آب، يتسـاءل مواطنون سوريون 

عـن الهيئـة أو الجهـة التـي سـتدير املدينة 

بعـد أن تضـع املعـارك أوزارها؟

ويـرى عضـو املكتـب السـيايس يف حركة 

"نور الديـن الزنيك" املشـارِكة يف العملية، 

إىل  اليوسـف، يف حديثـه  إبراهيـم  يـارس 

أهلهـا  سـيديرها  املدينـة  أن  بلـدي  عنـب 

مـن خـالل مجلـس محـي منتخب بشـكل 

توافقـي انتقـايل إىل حـني اسـتتباب األمن 

يف املدينـة.

عـىل  سـيكون  محيطهـا  وتأمـني  األمـن 

عاتق "شـبكة أمنيـة تضمن أمـن املواطن و 

سـالمته مـن أي أعـال انتقاميـة ممكن أن 

ينفذهـا أعـداء الثـورة، إضافـة إىل تنظيف 

املدينة مـن آثار الحـرب واأللغام"، بحسـب 

. ليوسف ا

ووفـق رؤية رئيـس املكتب السـيايس للواء 

“درع  عمليـة  يف  املشـارك  “املعتصـم”، 

الفـرات”، مصطفـى سـيجري، التـي نقلها 

لعنـب بلدي فـإن “الجيـش الحر” سـيدير 

املدينـة حتى تأمينها بشـكل كامـل، عىل أن 

يتبعهـا إدارة مدنيـة أساسـها مجلس مدينة 

يف  املتمركـز  الحـايل،  املحـي  جرابلـس 

مدينـة "قرقميـش" عـىل الحـدود الركية.

عنـب بلـدي تحدثت إىل عبـد املنعـم العبد، 

رئيـس املجلس املحـي يف جرابلـس، وقال 

إن إدارة املدينة سـتتم بكـوادر مدنية رديفة 

أو كادر متكامـل طبـي وخدمـي وسـيايس 

وتربوي.

وسـيتم ذلـك مـن خـالل مجلـس "ثـوري 

بعـض  ويضـم  مؤخـرًا،  أنشـئ  مـدين" 

الكـوادر، عـىل أن تجـري توسـعته من قبل 

غرفـة  أن  العبـد  واعتـرب  الحًقـا،  املجلـس 

عمليـات "درع الفـرات" سـتدعم املجلـس 

ولوجسـتي. اسـراتيجي  بشـكل  املحـي 

ستشـهد  منبـج  مدينـة  أن  إىل  وأشـار 

سـيناريو مشـابًها ليديرها مجلسـها املحي 

املتمركـز حاليًـا يف اعزاز، عقـب تريحات 

أمريكيـة أكدت رضورة انسـحاب "سـوريا 

منبـج  مدينـة  وإخالئهـا  الدميقراطيـة"، 

ومناطـق متركزها شـال حلـب إىل منطقة 

الفـرات. رشق 

أول تدخل دولي لصالح المعارضة 
ربما يجذب قوًى أخرى

أطلقـت تركيـا تسـمية "درع الفـرات" عىل 

العمليـة العسـكرية شـال سـوريا، كونها 

تسـعى لتأمـني نهـر الفـرات مـن الجهـة 

الغربيـة، أي بعيـًدا عن االنتشـار "الكردي" 

الدميقراطيـة"  "سـوريا  بقـوات  متمثـاًل 

. رشقه

زكايئ  الفريـق  الركيـة  القيـادة  وكلّفـت 

كسـكايل الذي أفشـل انقالب تركيـا وتحّول 

الكثرييـن،  نظـر  يف  قومـي"  "بطـل  إىل 

بقيـادة العمليـة، وظهـر يف اليـوم الثـاين 

منهـا وهـو يصافـح ويثنـي عـىل مقاتـي 

الحـر" يف جرابلـس. "الجيـش 

دخـول الجيـش الـريك ودباباتـه البوابـة 

الشـالية من سـوريا، كان فريـًدا من نوعه 

خالل الثورة السـورية، كونـه التدخل األول 

لصالـح املعارضـة، أمـام تدخـالت دوليـة 

جانـب  إىل  أحـد،  عـىل  تخفـى  ال  كثـرية 

أطـراف مختلفـة أخـرى متثلـت بالتدخـل 

قـوات  جانـب  إىل  واإليـراين  الـرويس 

األسـد، والربيطـاين واألمريـيك إىل جانب 

الكرديـة". "الوحـدات 

وطـرح دخـول تركيـا املعـارك ضـد تنظيم 

"الدولة" شـال سـوريا، رغم أنها بحسـب 

مـن  "األكـراد"  لطـرد  "حجـة"  مراقبـني 

رشيطهـا الحـدودي، إمكانيـة دخـول قوًى 

أخـرى رمبا عربيـة كرديف لفـرض املنطقة 

اآلمنـة، التي يـرى البعض أنها غـدت واقًعا 

قيـد التنفيـذ، رغـم مـا جـاء عـىل لسـان 

جـوش  األبيـض،  البيـت  باسـم  املتحـدث 

إيرنسـت، وقـال إنـه ال نية لواشـنطن إقامة 

منطقة آمنة يف سـوريا، مرجًعا السـبب إىل 

الرورية لضان  العسـكرية  "االلتزامـات 

عمل مثـل هـذه املناطـق بشـكل فعال".

هـي  مشـاركتها  املطـروح  القـوى  إحـدى 

أكـد  التـي  السـعودية،  العربيـة  اململكـة 

مـراًرا املتحـدث باسـم وزارة دفاعهـا، أحمد 

عسـريي، أن موقـف بـالده مـن املشـاركة 

الربيـة ضـد تنظيـم "الدولـة" يف سـوريا 

هـو "قـرار نهـايئ وال رجعـة عنـه"، يف 

تريحـات ظهـرت إىل العلـن منذ شـباط 

املـايض، إال أن املشـهد لـن يكتمـل إال بعـد 

انتهـاء العمليـة وخلق فـرص أكرب إلنشـاء 

املنطقـة.

قلق روسي وإيراني ومباركة 
أمريكية 

إعـالن قـوة املهـام الخاصـة املشـركة يف 

القـوات املسـلحة الركية، عن إطـالق "درع 

أثـار ردود أفعـال متباينـة بـني  الفـرات" 

القـوى املؤثـرة يف سـوريا، وباركـت فيـه 

اإلرهـاب  "مكافحـة  ألن  العمليـة  روسـيا 

عـىل الحـدود السـورية الركيـة أمـر مهم 

جـًدا وتكتسـب يف املرحلـة الراهنـة أهمية 

أكـرب مـن أي وقـت مـى"، إال أنهـا دعت 

إىل التنسـيق مـع دمشـق، عـىل اعتبـار أن 

الجهـود "سـتكون أكـرث فعاليـة".

حـول  اإليرانيـة  التريحـات  أن  رغـم 

إال  العمليـة مل تكـن مبـارشة وذات زخـم، 

أن مراقبـني يـرون املوقـف اإليـراين داعًا 

للخطـوة يف قـرارة نفسـه، عىل اعتبـار أن 

"حلـم األكـراد" يشـكل خطـرًا مشـركًا.

صـدر  حتـى  يومـني  طهـران  انتظـرت 

لم يكن صباح الرابع والعشرين من آب اعتيادًيا على مدن وبلدات الشمال السوري، فهو الذي حمل إلى ساحتها 
وسوريا بشكل عام، أول تدخل دولي منذ بدء الثورة السورية لصالح فصائل المعارضة، التي مازالت تخوض معارك 

ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" قرب مدينة جرابلس، شمال شرق حلب.

دبابة تركية 
قرب قرية 
قرقاميش 

شمال جرابلس 
24 آب 2016

)AFP(

مصطفى سيجري 
رئيس المكتب السياسي للواء المعتصم
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أول تدخل دولي لصالح المعارضة.. المنطقة اآلمنة تطفو إلى السطح

"درع الفرات".. حلب بال تنظيم "الـــــــدولة" و"األكراد" إلى الشرق

والوحيـد،  األول  الرسـمي  التريـح  عنهـا 

عـىل لسـان الناطـق الرسـمي باسـم وزارة 

الخارجيـة اإليرانيـة، بهـرام قاسـمي، والذي 

للطـرح  مـا  نوًعـا  مشـابًها  حديثـه  جـاء 

الـرويس بقولـه إن مكافحـة اإلرهـاب غدت 

مسـؤولية دوليـة، مطالبًـا تركيـا "بالتعاون 

السـورية". الحكومـة  مـع 

السـوري  النظـام  مسـؤولو  نعـى  وبينـا 

سـيادتهم الوطنيـة، "التي انتهكتهـا تركيا"، 

وفق بيـان الخارجية السـورية، عرّبت أمريكا 

عـن دعمهـا لــ"درع الفرات"، مـن خالل ما 

قالـه جـو بايـدن، نائـب الرئيـس األمرييك، 

يف  سـتبقى  الركيـة  القـوات  أن  وأوضـح 

الشـال السـوري "طاملـا تقتـي الحاجـة 

. " لك لذ

ومل يتمثـل املوقـف األمريـيك بتريحـات 

بايـدن، كـون بـالده أعلنت مشـاركتها ضمن 

العمليـة وقصـف  الـدويل بدعـم  التحالـف 

مواقـع تنظيـم "الدولة" خاللهـا، إضافة إىل 

دفـع األكـراد التوجـه إىل رشق الفـرات، من 

خالل مـا نقلـه وزيـر الخارجيـة األمريكية، 

جـون كـريي، إىل نظـريه الـريك، مولـود 

جاويـش أوغلو، وأكـد دعوة "حـزب االتحاد 

الدميقراطي" وأذرعه العسـكرية إىل رضورة 

االنسـحاب مـن منبـج ومناطـق سـيطرتها 

حلب. شـال 

صالـح  الدميقراطـي”،  "االتحـاد  زعيـم 

مسـلم، سـارع عقـب بـدء العمليـة محـذًرا 

مـن أن "تركيـا سـتفقد الكثري يف املسـتنقع 

السـوري، وسـتصبح تائهة مثـل داعش"، إال 

أن الـرّد جـاء مبـارشة مـن جاويـش أوغلو، 

الـذي اسـتغرب موقف مسـلم متسـائاًل "أمل 

فلـاذا  داعـش،  يكافـح  بأنـه  يّدعـي  يكـن 

يسـتاء مـن مكافحتنـا للتنظيـم؟"، وأكد أن 

تركيا سـتتخذ كافـة التدابري لطـرد "األكراد" 

الفـرات. من غـرب 

"الوحدات الكردية" الخاسر األكبر بعد 
"الخديعة" األمريكية 

 مل تنسـحب "الوحـدات الكرديـة" من نقاط 

 27 السـبت  حتـى  حلـب  شـال  متركزهـا 

آب، ونفـى رئيـس املكتـب السـيايس للـواء 

"املعتصـم"، مصطفـى سـيجري، أي تحرك 

حقيقـي للقوات مـن مدينة منبـج، يف ريف 

حلـب الرقـي، معتـربًا يف حديثـه إىل عنب 

بلـدي، أن القـوات "ليـس لديها خيـار آخر، 

فبـدون غطـاء جـوي ال ميكـن لها فعـل أي 

يشء".

يف  السـيايس  املكتـب  عضـو  قـال  بـدوره 

حركة "نـور الديـن الزنيك"، يـارس إبراهيم 

اليوسـف، إنـه مل تظهـر حتـى اللحظـة أي 

أو  انسـحاب  أي  حـول  واضحـة  مـؤرشات 

اسـتجابة لـ "سـوريا الدميقراطية"، متوقًعا 

انسـحابهم "يف الوقت املسـتقطع العتبارات 

. " نفسية

ورأى اليوسـف، يف حديٍث إىل عنـب بلدي، أن 

"وحـدات الحايـة محكومة بتفاهـات دولية 

أنشـأتها، وهي مسـؤولة عن لجمها وتفكيكها 

العتبـارات تتعلـق بصـدق االنتـاء وصوابية 

األهـداف املختلفة التي تنتمـي ملروع مختلف 

متاًمـا عن مـروع الثورة السـورية".

ويعتقـد القيـادي أنـه ليـس لـدى القـوات 

"أي إرصار أو قـدرة عـىل مواجهـة القرارات 

متاًمـا  واإلقليميـة،  والدوليـة  الشـعبية 

داعـش". تنظيـم  كمـروع 

إذن االنسـحاب مل يتـم فعليًـا عـىل األرض، 

رغـم تأكيـد املتحـدث باسـم قوات "سـوريا 

عنـارص  أن  سـلو،  طـالل  الدميقراطيـة"، 

القوات انسـحبت مبجملهـا إىل رشق الفرات، 

بينـا تركـت املدينـة تحـت إدارة "مجلـس 

خروجهـم  أن  معتـربًا  العسـكري"،  منبـج 

مـن املدينة جـاء بناء عـىل تعليـات القيادة 

وليـس مبوجـب إمـالءات أو طلب مـن أحد.

ويـرى محللـون أن "الوحـدات الكردية" هي 

الخـارس األكـرب مـن "درع الفـرات"، والتي 

)الواليـات  حليفهـا  ألوامـر  تخضـع  مل  إن 

الفـرات،  رشق  إىل  بالتوجـه  املتحـدة(، 

سـتراجع تحـت رضبـات الدبابـات الركية 

أنهـا خـرت  باعتبـار  "الحـر"،  وفصائـل 

عـرات القتـىل والجرحـى مـن عنارصهـا 

خـالل معركـة دامـت أشـهرًا سـيطرت يف 

نهايتهـا عـىل مدينـة منبـج 13 آب الجاري، 

بينـا تطالبهـا واشـنطن حاليًـا بالخـروج 

. منها

برزاني يحمل ملف "البيشمركة" إلى 
أنقرة

قبـل يـوم واحـد مـن بـدء "درع الفـرات" 

العـراق،  كردسـتان  إقليـم  رئيـس  وصـل 

مسـعود برزاين، إىل أنقرة، وقـال إن زيارته 

جـاءت بدعـوة مـن الرئيـس الـريك، رجب 

طيـب أردوغـان، وتـأيت "لزيادة التنسـيق" 

يف ظـل التطـورات التـي تشـهدها املنطقة.

ويبـدو أن زيـارة بـرزاين جـاءت يف وقـت 

اعتـرب أنه يشـهد تغيـريات كبـرية قادمة إىل 

املنطقـة، وأكـد خـالل لقاءاتـه أنـه اتفق مع 

تركيا عـىل كيفيـة التعـاون ملحاربـة تنظيم 

"الدولـة"، ويـرى مراقبـون أن رئيـس إقليم 

كردسـتان حمل معه ملف "البيشـمركة" إىل 

تركيـا، يف مسـاٍع لدخولهـا عـىل أن تكـون 

عونًـا لـ"الجيـش الحـر" يف سـوريا، وقوة 

الدميقراطيـة"،  "سـوريا  ملواجهـة  جديـدة 

الدميقراطـي"  "االتحـاد  حلـم  ينسـف  مـا 

بتشـكيل نظام فيدرايل شـال سـوريا، نظرًا 

لالختـالف يف التوجـه .

وليـس الحديـث عـن دخـول "البيشـمركة" 

جديًدا يف السـاحة السـورية، عقـب التحرك 

الوطنـي  "االئتـالف  رئيـس  حملـه  الـذي 

السـوري"، أنـس العبـدة، لدى زيارتـه إقليم 

املـايض،  أيـار  أواخـر  العـراق،  كردسـتان 

مطالبًـا بـرورة بإدخـال "بيشـمركة روج 

آفـا" إىل منطقـة اعـزاز، إىل جانـب قـوًى 

واعتـرب  الحـر"،  "الجيـش  مـن  عسـكرية 

حينهـا أن وجود "البيشـمركة" عىل األرايض 

السـورية، "سـيجلب توازنًا حقيقيًـا، واألمان 

للشـعب السـوري، والكردي بشـكل خاص".

يبـدو الوضع متشـابًكا وغري واضـح املعامل، 

يف ظـل تعقيـد جديـد أضيـف إىل تعقيدات 

السـوريون  يـرى  وبينـا  السـوري،  امللـف 

أن "درع الفـرات" تحمـل مفاجـآت أبرزهـا 

تحقيـق حلمهـم يف املنطقـة اآلمنـة، ينظـر 

مراقبـون أبعـد مـن ذلـك، فيعتـرب بعضهم 

أن دخـول تركيـا عسـكريًا يف سـوريا هـدم 

آفا". روج  لـ"مـروع 

جرابلس في سطور
تبعـد مدينـة جرابلس عـن مدينة حلـب قرابـة 125 كيلومرًا، وتقـع يف الجهة الشـالية 

الرقيـة منهـا، وهـل اول مدينـة يدخـل عربها نهـر الفرات مـن تركيا.

شـكل ناشـطو املدينـة التي تقع أقـى شـال رشق حلب، ما سـمي بـ"مجموعـة أحرار 

جرابلـس" أيـار 2011، لنقـل أخبـار مدينتهـم، تبعها سـيطرة املعارضة عليهـا يف متوز 

2012 وإدارتهـا مـن قبـل مجلـس محـي، ليخضعهـا تنظيـم "الدولـة اإلسـالمية" إىل 

سـيطرته يف أيلـول مـن عـام 2013، بعـد معـارك أدت إىل نـزوح عـرات العوائـل مـن 

أبنائها.

وجـرت محـاوالت مـن عشـائر وأهـايل جرابلـس السـتعادة مدينتهـم مـن أيـدي عنارص 

التنظيـم، اسـتمرت بـني كـر وفر حتـى بسـط التنظيم سـيطرته بشـكل كامـل عليها يف 

نيسـان من عـام 2014.

الصحفي واإلعالمي السعودي جال 

خاشقجي:

عملية درع الفرات لن تتوقف 

بجرابلس وإمنا ستشمل 

الباب واعزاز غربًا، وقد 

متهد للمنطقة العازلة والتي 

ستتسع بالعمق بقدر ما 

يتقدم الجيش الحر.

الرئيس السابق لالئتالف السوري املعارض 

خالد خوجة:

درع الفرات هي إعادة األمور 

إىل حالها قبل تدخل إدارة 

أوباما يف الشال وستكون 

رضبة قاضية عى داعش.

الباحث والكاتب الريك محمد زاهد غل:

نظرت الحكومة الرتكية 

لحزب التحاد الدميقراطي 

كمهدد لألمن القومي وإن 

كان حزبًا سوريًا، فإعاله 

اإلرهابية طالت األرايض 

الرتيك وقتلت الشعب، لذلك 

جاءت "درع الفرات".

الباحث والكاتب السوري أحمد أبازيد:

فيا لو نجحت عملية درع 

الفرات يف التقدم عى 

الرشيط الحدودي، فهذا يفتح 

إمكانية وجود قوات عربية 

رديفة ويفرض املنطقة اآلمنة 

كواقع، كا أنها معركة 

اسرتاتيجية للثورة وتحول 

يف املوقف الرتيك وقواعد 

اللعبة دولًيا.

رئيس الوزراء الريك السابق أحمد داوود 

أوغلو :

عملية درع الفرات أتت يف 

الوقت األكر صحة واألكر 

معنى وتحمل رسالة كرى، 

أسأل الله النرص لقواتنا 

املسلحة.

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية اإليرانية 

بهرام قاسمي:

إن مكافحة اإلرهاب أصبحت 

مسؤولية دولية، لذا يجب 

عى تركيا التعاون مع 

الحكومة السورية يف ذلك.

)AFP( 2016 دبابات تركية تتجه إلى جرابلس - 24 آب

ماذا قالوا في 
"درع الفرات"

http://www.enabbaladi.net/archives/100083
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http://www.enabbaladi.net/archives/100083
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ثقافـة  ورثـن  الـاليت  املنـزل،  ربـات 

التموين كسـمة مميـزة للبيت السـوري، 

املـواد  إىل  كامـل  بشـكل  ينتقلـن  مل 

االسـتهالكية التـي أخـذت يف االنتشـار 

منـذ  األسـواق،  يف  كبـري  بشـكل 

تسـعينيات القـرن املـايض، بـل حافظن 

عـىل اإلنتـاج املنـزيل لبعـض األصناف، 

األمـر املرتبـط بخلـق نـوع مـن "األمن 

الغـذايئ العائـي”، الـذي يشـكل منـط 

السـوريني. منـازل  مييـز  حيـاة 

الثـورة السـورية، أخـذت  ومـع انـدالع 

ثقافة املونـة بالراجع متأثـرًة باعتبارات 

تقـوم  الـذي  السـياق  لتكـر  الحـرب 

وفقـه حيـاة السـوريني عىل مسـتويات 

مختلفـة، وبـات البحـث عـن بدائـل ملـا 

واسـع  أمـرًا  املطابـخ  يف  يخـزّن  كان 

االنتشـار.

ميزانيات عائلية عاجزة أمام جنون 
األسعار

االقتصاديـة  الدراسـات  آخـر  قـّدرت 

امليزانيـة الكافية إلبقاء العائلة السـورية 

عنـد خـط الفقـر بــ 142 ألـف لـرية 

سـورية، املبلـغ الذي يسـاوي نحو 300 

دوالر أمريـيك، إال أّن املوظـف السـوري 

العـادي يبـدو عاجـزًا عـن تأمينـه، إذ ال 

تتجـاوز رواتب املوظفني السـوريني 40 

لـرية وسـطيًا. ألف 

يحتـاج  التمويـن  أّن  املعـروف  ومـن 

كميـات كبرية مـن املـواد األوليـة إلنتاج 

مـا يكفي العائلـة ملدة عـام، إال أّن ارتفاع 

بشـكل  والفاكهـة  الخـراوات  أسـعار 

كبـري، حـال دون القـدرة عـىل توفريها.

ريـف  يف  القاطنـة  أميـن،  أم  السـيدة 

إدلـب، أكّـدت لعنب بلدي، أنهـا اضطرت 

االقتصاديـة،  الحالـة  تراجـع  نتيجـة 

عـن  لالسـتغناء  األسـعار،  وارتفـاع 

أصنـاف كثـري كانـت تقـوم بتموينهـا 

واملخلـالت،  كاملكـدوس  الثـورة،  قبـل 

واقتـرت عـىل تخزيـن الـرز وبعـض 

أساسـية. كمـواد  الحبـوب،  أنـواع 

دمشـق،  مدينـة  يف  مصعـب،  أم  أمـا 

االقتصاديـة”،  "املونـة  تعتمـد  فباتـت 

حسـب تعبريهـا، وتضيـف "اضطـررت 

الـذي  البلـدي  الجـوز  عـن  لالسـتغناء 

يصل سـعره إىل 8000 لـرية، وأصبحت 

األقـل  األوكـراين  الجـوز  عـىل  أعتمـد 

جـودة وأقـل سـعرًا”.

التيار الكهربائي يقطع صلة 
السوريين بثالجاتهم

شـهد قطـاع الكهرباء عىل مـدى األعوام 

يف  كبـريًا  تراجًعـا  املاضيـة،  الخمسـة 

كافـة املـدن السـورية، األمر الـذي عطّل 

عمـل الثالجـات املنزلية لفـرات طويلة، 

وجعلهـا مكانًـا غـري مناسـب لتخزيـن 

واملأكوالت. األطعمـة 

ومبـا أّن التربيـد يعتـرب الوسـيلة األهـم 

السـوريون  اسـتغنى  األغذيـة،  لحفـظ 

عن تخزيـن أصنـاف مختلفـة، كالبازالء 

وبـات  واللحـوم،  واملربيـات  والفـول 

اسـتخدامها يقتر عىل الـراء اليومي 

صغـرية. وبكيـات 

وتقـول أم أميـن "اعتدت أن أشـري 40 

كيلـو مـن الجـن كل عـام وأخزنهـا يف 

ثالجة البيـت، ولكن اآلن نشـري كميات 

قليلـة ميكـن أن تسـتهلك خـالل فـرة 

قصـرية، حتـى ال تتعـرض للتلف”.

النزوح عدّو المونة
يعيـش أغلـب السـوريني حالة مـن عدم 

االسـتقرار نتيجة اسـتمرار الحرب، األمر 

مبغـادرة  دامئًـا  احتـااًل  يـرك  الـذي 

املنـازل أو تررهـا بفعـل القصـف، ما 

يقلل مـن جـدوى تخزين كميـات كبرية 

الغذائية. املـواد  مـن 

ويشـري محمـود، وهو بائع مـواد غذائية 

تحـت  الواقعـة  األحيـاء  يف  بالجملـة، 

سـيطرة النظـام يف مدينة حلـب، إىل أّن 

الوضـع األمنـي املتوتـر قلـل مـن إقبال 

املـواد  مـن  كميـات  النـاس عـىل رشاء 

الغذائيـة.

دامئًـا  يزخـر  املتجـر  "كان  ويضيـف 

بالزبائـن الذين يشـرون الزيـت، والرز، 

ودبـس البنـدورة، والبقوليـات بكميـات 

كبـرية، إال أّن النـاس باتت تفضـل اليوم 

الـراء بالكيلـو، وهو ما مل يعتـده البيت 

الحلبـي"، ويـربر األمـر بأّن "السـوري 

ال يعـرف اليـوم متـى يغـادر منزلـه أو 

متـى يتهدم فـال ميكنه االحتفـاظ مبواد 

كبـرية مـن املـواد الغذائية".

أمــا زهــرة، النازحــة يف مدينــة حلــب، 

تؤكــد أنّهــا مل تعتــد الحيــاة يف البيــت 

الصغــري الــذي تقطــن فيــه مــع 

عائلتهــا منــذ ثالثــة أعــوام، ومل تتمكن 

فيــه مــن مارســة طقوســها الســنوية 

ــة. ــداد املون يف إع

بدائل منطقية
وانقطـاع  األسـعار،  ارتفـاع  ظـل  يف 

التيـار الكهربـايئ، كان ال بد للسـوريني 

من البحـث عـن وسـائل للمحافظة عىل 

الحـد األدىن مـن االحتياجـات الغذائيـة 

إىل  دفعهـم  الـذي  األمـر  املوسـمية، 

العـودة لوسـائل تقليدية قدميـة وابتكار 

. أخرى

والفـول  والباذنجـان  الكوسـا  تجفيـف 

والباميـة، هـو ما تقـوم بـه أم مصعب، 

بهـا  االحتفـاظ  بهـدف  عامـني،  منـذ 

واسـتخدامها خـالل العـام، فيـا عادت 

السـتخدام املـاء وامللـح لحفـظ األجبـان 

والزيتـون وغريهـا، بعـد أن بـات مـن 

الصعـب االعتـاد عـىل الثالجـة، بينـا 

اعتمـد أغلـب السـوريني عـىل تقليـص 

الكميـات التـي كان يتـم متوينهـا قبـل 

خمسـة أعـوام، أو االسـتغناء عـن بعض 

املكونـات.

الزراعـة املحليـة، يف املناطق السـورية، 

باتـت املعيـار األسـايس لطبيعـة املـواد 

التـي يتم متوينهـا يف سـوريا، وخاصة 

يصعـب  التـي  املحـارصة  املناطـق  يف 

سـمرية  أكّـدت  كـا  إليهـا،  الوصـول 

برجـاوي، وهـي ربـة منـزل يف الغوطة 

باتـوا  السـكان  أّن  إىل  الفتـًة  الرقيـة، 

تنتجـه  مـا  عـىل  لالعتـاد  مضطريـن 

األرايض مـن كوسـا وملوخيـة وباميـة، 

لتخزينهـا بعـد أن يتـم تجفيفهـا.

ــة  ــة االقتصادي ــىل الحال ــتدالل ع االس

ــالل  ــن خ ــراد، م ــة وأف ــوريا كدول لس

تراجــع ثقافــة التمويــن، واالعتــاد 

اليوميــة  االســتهالكية  املــواد  عــىل 

ــا، إال أّن  ــرًا منطقيً ــدو أم ــة، يب واملعلب

ــود  ــىل وج ــت ع ــي حافظ ــل الت البدائ

ــورية،  ــازل الس ــة يف املن ــبي للمون نس

تعــّد شــكاًل مــن أشــكال التمّســك 

ــريات  ــة تأث ــع ومقاوم ــة املجتم بثقاف

الحــرب وتــردي األوضــاع االقتصاديــة.

خزائن فارغة في مطابخ السوريين..

أين ذهبت “المونة"؟

  ليرة تركية  مبيع 181 شراء 184 يورو   مبيع 614 شراء 610 دوالر أمريكي  مبيع 548 شراء 545

يشارك جميع أفراد العائلة السورية في مواسم "المونة" خالل السنة، بتحضير كميات كبيرة من بعض أنواع 
المواد الغذائية، كالمربيات واألجبان والمكدوس وبعض أصناف الخضراوات، لتأمين ما يكفي منها لعام 

كامل، ينتهي بموسم جديد وورشة عمل عائلية أخرى.

المكدوس من أساسيات المونة لدى السوريين )سانا(

تعـرف املونـة بأنهـا مـا يدخـره املواطنـون مـن 

قـوت ومـواد غذائيـة، ويسـمى املـكان الـذي يتم 

حفـظ املـواد الغذائيـة بداخلـه بهـدف التخزيـن 

"بيـت املونـة".

قدميـة،  ثقافـة  السـورية  املنـازل  يف  والتمويـن 

تتعلـق بأنـواع مـن املأكـوالت املرتبطـة بالـراث 

غذائيـة  مـواد  تخزيـن  عـىل  وتقـوم  السـوري، 

موسـمية بكميات كبـرية بهدف اسـتخدامها خالل 

فـرات أخـرى مـن السـنة.

املونـة  أّن ثقافـة  ويشـري خـرباء ومحللـون، إىل 

لهـا  التـي تعرضـت  الحـروب  ارتبطـت بفـرات 

البـالد عرب التاريـخ، إذ اعتاد السـكان عىل تخزين 

كميـات كبرية مـن املـواد الغذائية تحسـبًا لحاالت 

الحصـار وصعوبـة وصـول األغذية.

وتتميـز البيـوت الدمشـقية القدميـة بوجود غرف 

مخصصـة لتخزيـن املونة، أمـا املنازل التـي بنيت 

يف عرينيـات القـرن املـايض، فغالبًا مـا تحتوي 

سـقيفة واسـعة ملحقـة باملطبـخ كمـكان لحفـظ 

األغذية.

وتأخـذ املونـة أكرث مـن شـكل يف سـوريا، األول 

والبقوليـات  كالـرز  األوليـة  املـواد  حفـظ  هـو 

والحبوب والسـكر والزيت والسـمن، السـتخدامها 

عـىل مدار السـنة، ألهـداف اقتصاديـة وكنوع من 

األمـن الغـذايئ عـىل مسـتوى العائلـة الواحـدة، 

كـا ترتبـط بكـرثة عـدد أفـراد العائلـة يف املنزل 

الواحـد، مـا يتطلـب توفـريًا دامئًـا لهـذه املواد.

الخـراوات،  بتمويـن  يتعلّـق  اآلخـر  الشـكل 

كالبـازالء والباذنجـان والبامية والجزر والفسـتق 

وامللوخية وغريهـا، بهدف اسـتخدامها يف الطبخ، 

ونتيجـة زراعتهـا يف مواسـم محـددة، وتتـم إما 

بالحفـظ عـن طريـق التربيـد، أو بوسـائل أخرى 

كالتجفيـف.

وميـّون السـوريون أيًضـا أصنافًـا مـن املأكوالت 

عـرب إعدادهـا بكميـات كبـرية يف مواسـم موادها 

األوليـة، وحفظهـا، مثـل صناعـة املربيـات التـي 

غالبًـا مـا تكـون يف فصـل الصيـف، العتادهـا 

عـىل أنـواع مـن الفاكهـة الصيفيـة، فضـاًل عـن 

الزيتـون، واملكـدوس. املخلـالت وأنـواع 

وبالحديـث عـن التمويـن كنظـام عـىل مسـتوى 

الدولـة، فيعنـي األمر كل مـا يتعلـق بتخزين املواد 

الغذائيـة املخصصـة للتجـارة، ويرتبـط بـروط 

معينـة وآليـات تخضـع للرقابـة الحكوميـة.

وزارة التجـارة الداخليـة وحاية املسـتهلك حاليًا، 

وزارة  سـوريا  يف  طويلـة  ملـدة  تسـمى  كانـت 

يتعلـق  مـا  كل  عـن  املسـؤولة  وهـي  التمويـن، 

بتجـارة املـواد الغذائيـة وتخزينهـا ومواصفاتها، 

البيـع ومراقبتـه. وتحديـد ضوابـط 

سـوريا  يف  التمويـن  وزارة  إحـداث  وتـّم 

وتشـمل   ،1960 لعـام   122 رقـم  بالقانـون 

مهامهـا وضـع الخطـط ورسـم االسـراتيجيات 

األساسـية  املـواد  مـن  الدولـة  حاجــة  لتأمـني 

وتحديـد املخـزون االسـراتيجي وإدارتـه، فضاًل 

عن تنفــيذ سياسـة الدولة يف شـؤون األسـعار 

وتنظيـم وتعزيــز قوى السـوق وبيئة املنافسـة 

املارسـات  مـن  وغريهـا  االحتـكار  ومكافحـة 

الضـارة. التجاريـة 

ــذايئ  ــن الغ ــق األم ــىل تحقي ــا ع ــوم رؤيته وتق

ــة  ــكار وتلبي ــكال االحت ــىل أش ــاء ع ــع القض م

احتياجــات الســوق املحليــة مــن املنتجــات 

املختلفــة ســواء املحليــة أو املســتوردة، وتســعري 

املــواد األساســية الغذائيــة وغــري الغذائيــة 

وفــق آليــة الســوق املتبعــة، إىل جانــب متابعــة 

ورقابــة املــواد املطروحــة باألســواق مــن ناحيــة 

ــعر. ــودة والس الج

التمويـن يف سـوريا، تراجـع بشـكل كبـري خالل 

أعـوام الثـورة السـورية، الرتباطـه بشـكل مبارش 

اإلنتـاج  براجـع  وتأثـره  االقتصـادي،  بالوضـع 

الزراعـي، وضعـف االسـترياد والتصديـر وحركة 

. رة لتجا ا

وتـؤرّش معـدالت التمويـن للعائلة السـورية، عىل 

املسـتوى االقتصـادي الفردي، الذي تدهور بشـكل 

كبـري ليصـل بــ %80 مـن السـوريني إىل خـط 

الفقـر، وفـق دراسـة أعدتهـا اللجنـة االقتصاديـة 

واالجتاعيـة لغـرب آسـيا التابعـة لألمـم املتحدة 

"األسـكوا"، ونرتهـا يف أيلـول املايض.

ما هي المونة؟

السوري ال يعرف اليوم متى يغادر منزله أو 
متى يتهدم فال يمكنه االحتفاظ بمواد كبيرة 

من المواد الغذائية

http://www.enabbaladi.net/archives/100082
http://www.enabbaladi.net/archives/100082
http://www.enabbaladi.net/archives/100082
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مصطلحات اقتصادية

يعـرف ترشـيد اإلنفـاق اصطالحًيـا 

وهـو  االقتصـادي"،  بـ"الرشـد 

حسـن تـرصف الحكومـة يف إنفاق 

األمـوال، ويتضمن ضبـط النفقات، 

وإحـكام الرقابـة عليهـا، والوصول 

بالتبذيـر واإلرساف إىل الحد األدىن، 

وتـاليف النفقـات غـري الرضوريـة، 

اإلنتاجيـة  الكفايـة  وزيـادة 

والحكومـة  االقتصـاد  لقطاعـات 

االسـتفادة  ومحاولـة  املحليـة، 

االقتصاديـة  املـوارد  القصـوى مـن 

للدولـة. املتوفـرة  والبرشيـة 

وتعـد مكافحـة الفسـاد والحـد من 

الهدر مـن أهم العوامل التي يسـعى 

القامئـون عـى ضبـط النفقات إىل 

تحقيقهـا مـن أجـل تحقيـق كفاءة 

 . عى أ

ترشـيد  عمليـة  نجـاح  ويتوقـف 

العوامـل،  اإلنفـاق عـى عـدد مـن 

واضحـة  أهـداف  تحديـد  منهـا 

الحكومية، سـواء  ودقيقـة للرامج 

كانـت أهداًفـا طويلـة أم متوسـطة 

األجـل، وتحديـد األولويـات يف ظل 

محدوديـة املـوارد، فيتعـني تحديـد 

سـلم  وفـق  والرامـج  املشـاريع 

لألولويـات حسـب درجة إشـباعها 

إلحاًحـا. األكـر  األفـراد  لحاجـات 

وتسـعى الحكومات بشـكل عام إىل 

قيـاس برامج اإلنفـاق العام، مبعنى 

أداء  تقييـم مـدى كفـاءة وفعاليـة 

الحكومية عند  الوحـدات واألجهـزة 

قيامهـا بتنفيـذ الرامج واملشـاريع 

إليها.  املوكلـة 

حكومـة النظـام السـوري، عمـدت 

منـذ تصاعـد النـزاع يف سـوريا إىل 

اإلنفـاق  ترشـيد  سياسـية  اتبـاع 

اإلنفـاق  وضبـط  الحكومـي 

وتخفيضـه، إذ أمـر رئيـس الـوزراء 

 2012 السـابق، وائـل الحلقـي، يف 

الطاقـة  اسـتخدامات  برتشـيد 

واالتصـاالت  وامليـاه  الكهربائيـة 

تـداول  واختصـار  الهاتفيـة، 

املِنـح  آليـة  وضبـط  الورقيـات 

واملكافـآت لـدى الـوزارات والجهات 

العامـة.

النظـر  بإعـادة  الحلقـي  وطلـب 

املخصصـة مـن  السـيارات  بوضـع 

الوقـود  وكميـات  العـدد  حيـث 

مبـا  الخدمـة،  وآليـات  والصيانـة 

صيانتهـا  نفقـات  مـن  يخفـف 

اإلجـراءات  واتخـاذ  ووقودهـا، 

وقـود  محطـات  لتأمـني  الالزمـة 

ذكيـة،  ببطاقـات  تعمـل  مؤمتتـة 

الخلـل وسـوء  للحـد مـن مظاهـر 

وقـود  يف  والهـدر  االسـتعال 

الحكوميـة. اآلليـات 

الحكومـة الجديـدة، برئاسـة عـاد 

خميـس، تابعت السياسـة نفسـها، 

الـوزارات  دمـج  عـى  فعملـت 

واملؤسسـات وإغـالق وسـائل إعالم 

السـوري  للنظـام  أذرًعـا  شـكلت 

عزمـه  إىل  إضافـة  الثـورة،  خـالل 

بيـع سـيارات الـوزارات الحكوميـة 

إىل املوظفـني يف املـزادات العلنيـة.

أن  اقتصاديـون  محللـون  ويـرى 

ترشـيد النفقـات العامـة ال يتحقق 

مبجـرد رفـع الشـعارات، أو مبحض 

واع  سـلوك  هـو  وإمنـا  الصدفـة، 

مبـادئ  عـى  مبنـي  مـدروس، 

وقواعـد مضبوطـة يسـّخر أفضـل 

أفرزتهـا  التـي  والتقنيـات  اآلليـات 

مل  مـا  وهـذا  اإلنسـانية،  التجـارب 

تظهـره حكومـة النظام حتـى اآلن.

ترشيد اإلنفاق 
الحكومي

مراد عبد الله - عنب بلدي

دمج مؤسسات ووزارات لضبط النفقات 

رئيـس  أصـدر  املـايض،  متـوز   31 يف 

النظـام السـوري، بشـار األسـد، القوانـني 

16 و17 و18 لعـام 2016، القاضية بدمج 

سـت وزارات وهـي: اإلدارة املحلية، والبيئة، 

والشـؤون  واإلسـكان،  العامـة،  واألشـغال 

وزارات  ثـالث  يف  والعمـل،  االجتاعيـة، 

جديـدة هـي: وزارة اإلدارة املحليـة والبيئة، 

ووزارة األشـغال العامة واإلسـكان، ووزارة 

الشـؤون االجتاعيـة والعمـل.

وبعدهـا بأسـبوعني أعلـن وزيـر التجـارة 

املسـتهلك يف حكومـة  الداخليـة وحايـة 

دمـج  عـن  الغـريب،  اللـه  عبـد  النظـام، 

مؤسسـتي الحبـوب واملطاحـن والصوامع، 

العاديـة،  واملخابـز  االحتياطيـة  واملخابـز 

تحـت مسـمى "مؤسسـة تجـارة وتصنيع 

القمـح". وسـتكون مسـؤولة عـن صناعة 

الرغيـف يف سـوريا.

الغـريب عـن دمـج مؤسسـات  أعلـن  كـا 

التدخل اإليجايب "سـندس" و"االستهالكية" 

و"الخـزن والتربيـد"، يف مؤسسـة واحـدة 

تقوم باالسـترياد املبـارش من الخارج للسـلع 

التي تحتاجها، ألن االحتكار الحايل يسـتحيل 

كـره إالّ بهـذه الطريقـة، بحسـب قوله.

محللـون  أرجعهـا  االندمـاج  قـرارات 

املـايل  العجـز  حالـة  إىل  اقتصاديـون 

الـذي أصـاب الحكومـة، فـأرادت تقنـني 

املصاريـف والهدر ومخصصـات الوزارات 

واملؤسسـات، خاصـة بعـد الراجـع الحاد 

للدولـة،  العامـة  الخزينـة  إيـرادات  يف 

مـن  والسـياحة  النفـط  خـروج  نتيجـة 

قامئة دخـل املوازنة، وتوقف االسـتثارات 

والخاصـة. العامـة 

إغالق قنوات إعالمية لقلة الموارد
مل تكتـف حكومة النظـام بدمج الـوزارات 

واملؤسسـات، بـل تعـدت ذلـك إىل إعـالن 

إعالميـة  قنـوات  إغـالق  اإلعـالم  وزارة 

افتتحتهـا قبـل خمـس سـنوات.

نقلـت  السـوري،  للنظـام  مواليـة  مواقـع 

عـن مصـادر يف وزارة اإلعـالم، أنّها قررت 

إغـالق قنـاة “تالقـي” السـورية وإيقـاف 

بثهـا مطلـع أيلـول املقبـل، كـا سـيطبق 

"الـرق  قنـاة  عـىل  البـث  وقـف  قـرار 

األوسـط" السـورية، التي تعـرض تقارير 

وبرامـج باللغـة اإلنكليزيـة عـرب اإلنرنت.

قنـاة "تالقـي" أطلقـت عـام 2013، وقدمت 

مـواد منوعـة وخفيفـة، ومسلسـالت درامية 

سورية، ودخلت موسـوعة "غينيس"، بأطول 

فـرة بث تلفزيوين يف العامل، ملدة 70 سـاعة، 

يف تريـن الثاين من عـام 2014.

وأرجعـت مصـادر قـرار اإلغـالق يف ظـل 

النفقـات  لضبـط  اإلعـالم،  وزارة  تحـركات 

التـي  االقتصاديـة  الضغوطـات  نتيجـة 

النظـام. حكومـة  لهـا  تتعـرض 

وإىل جانـب إغـالق القنوات نقلت وسـائل 

إعالميـة مقربة من النظـام أن هناك توجًها 

لـدى الحكومـة بدمـج صحيفتـي الثـورة 

وتريـن الرسـميتني، لنفس األسـباب.

 ،2012 الـوزراء وافـق، يف  وكان مجلـس 

عـىل تحويـل مؤسسـة الوحـدة للصحافة 

مسـاهمة  رشكـة  إىل  والنـر  والطباعـة 

باسـم  الـركات  قانـون  وفـق  مغفلـة 

الركة السـورية لإلعـالم والنـر، تصدر 

عنهـا صحيفـة مركزيـة جديـدة تحل محل 

والثـورة. صحيفتـي تريـن 

إال أن القـرار عـاد ليطـرح من جديـد اآلن، 

نتيجـة املصاريـف الكبـرية التـي تـرف 

عـىل الصحيفتـني.

الحكومة تبيع سياراتها للموظفين 
أو في مزاد علني

ــب  ــدر مكت ــاري أص ــهر الج ــع الش مطل

اآلليــات يف رئاســة مجلــس الــوزراء 

ــيارات،  ــع الس ــة بي ــول إمكاني ــًا ح تعمي

ــوري، إىل  ــام الس ــة النظ ــة لحكوم التابع

ــًدا أو  ــيط أو نق ــة بالتقس ــي الدول موظف

ــي. ــزاد علن ــرب م ع

واقــرح املكتــب أن يشــري املوظــف 

الســيارة املخصصــة لــه إذا رغــب يف ذلــك 

وفــق قيمتهــا الدفريــة إمــا نقــًدا أو عــن 

ــه. ــن راتب ــيط م ــق التقس طري

كــا ســتعرض الســيارات )باســتثناء 

الفائضــة،  والداخليــة(  الدفــاع  وزارة 

ــي  ــزاد علن ــيارة، مل ــف س ــة 25 أل والبالغ

يف املرحلــة األوىل ملوظفــي الدولــة الذيــن 

أمتــوا عــر ســنوات خدمــة لــدى الدولــة 

فقــط. ويف حــال عــدم بيعهــا تعــرض يف 

ــع يف  ــال مل تب ــوم، ويف ح ــن للعم مزادي

ــر  ه ــل للصَّ ــق وترس ــالث تنس ــرات الث امل

ــاة. يف ح

ــة  ــع الحكوم ــد لبي ــب فوائ ــّدد املكت وع

ــيارات  ــبء الس ــة ع ــا إزال ــياراتها، منه س

املخصصــة، وتكاليــف تأمينهــا وتشــغيلها 

ــة،  ــل الدول ــن كاه ــا ع ــا كليً وإصالحه

الحكومــي،  األســطول  عــدد  وتقليــل 

ــن  ــايل ع ــط امل ــف الضغ ــايل تخفي وبالت

ــوال. ــيد األم ــل وترش وزارة النق

وزير مالية النظام يعترف بجفاف 
موارد الخزينة

النظــام،  حكومــة  يف  املاليــة  وزيــر 

مأمــون حمــدان، اعــرف يف حديــث 

آب،   18 الروســية،  ســبوتنيك  لوكالــة 

بخســارة الحكومــة الكثــري مــن اإليــرادات 

التــي كانــت ترفــد خزينــة الدولــة، 

العــام  موازنــة  يف  عجــز  وبوجــود 

للحكومــة. الجــاري 

وأرجــع حمــدان انخفــاض اإليــرادات إىل 

ــة  ــد مــن املنشــآت الصناعي خــروج العدي

عــن اإلنتــاج وخســارة الكثــري مــن 

الرائــب والرســوم، نتيجــة لخــروج 

االقتصاديــة  الفعاليــات  مــن  العديــد 

وتراجــع  العمــل،  عــن  والصناعيــة 

"تصديــر الفائــض الزراعــي والصناعــي 

وتصديــر بعــض الــرثوات الباطنيــة، 

ــاق  ــادة يف اإلنف ــع زي ــق م ــذي تراف ال

ــىل  ــب ع ــادة الطل ــة لزي ــايف نتيج اإلض

متطلبــات  لتلبيــة  للمــواد  االســترياد 

ــة  ــة واألدوي ــواد الغذائي ــني كامل املواطن

والنفــط.

كــا اعــرف وزيــر املاليــة بصحــة 

نيســان  يف  الــدويل،  البنــك  تقريــر 

احتياطــي  انهيــار  حــول  املــايض، 

مــن  الســوري  املركــزي  املــرف 

ــن 20  ــه م ــة، وتراجع ــالت األجنبي العم

مليــار دوالر، قبــل الثــورة الســورية، إىل 

ــع  ــاًل "يف الواق ــون دوالر، قائ 700 ملي

إذا بحثنــا ضمــن انعكاســات الحــرب 

فتقاريــر البنــك الــدويل صحيحــة".

ــوري  ــام الس ــة النظ ــدو أن حكوم ويب

باتــت غــري قــادرة عــىل إنــكار الواقــع 

املوالــني  عــن  املتدهــور  االقتصــادي 

ــرية الســورية فقــدت أكــرث  لألســد، فالل

ــات 87%  ــا، وب ــن قيمته ــن%70 م م

مــن الشــعب الســوري تحــت خــط 

يتوعــد  النظــام  ومايــزال  الفقــر، 

ــا،  ــادي قريبً ــع االقتص ــن الوض بتحس

ــود  ــدم وج ــرب، وع ــتمرار الح ــم اس رغ

بارقــة أمــل النتهائهــا.

التقشف وضبط النفقات.. سياسة النظام الجديدة 

لغى
ُ

وزارات ومؤسسات ت
والحكومة تبيع سياراتها
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األرز )ك(  480السكر )ك( 

لم يمض شهران على تشكيل حكومة النظام الجديدة، حتى بدأ رئيسها الجديد، عماد خميس، باتباع سياسة 
جديدة للتقشف وضبط النفقات والحد من المصاريف في الوزارات والمؤسسات الحكومية. خميس استمر 

في خطة سلفه وائل الحلقي، التي بدأها أواخر 2015، لكن بفارق أن يد رئيس الوزراء الجديد طالت قنوات 
إعالمية ووزارات ومؤسسات.

تعبيرية )انترنت(

اقتصاد
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مريض وطبيب وحصار..

ثالثية الصبر والصمود
أثرت الحرب في سوريا وظروفها على مختلف القطاعات، ولعّل من أكثرها تضرًرا القطاع الصحي. 

فمنذ بداية الثورة كان األطباء والعاملون في القطاع الطبي على رأس األسماء في قوائم المطلوبين 
للنظام، وبعدها أضحت المشافي والنقاط الطبية أبرز األهداف لطيرانه وصواريخه، ما أدى لتدهور حال 

الطبابة في سوريا بشكل كبير.

مواطنون يتلقون العالج في مدينة دوما بريف 
دمشق بعد غارة للنظام السوري
أيلول 2014 - )رويترز(

عفـــاف جقمور - إدلب

ــررة مل  ــق املحـ ــباب يف املناطـ ــم الشـ معظـ

تتـــح لهـــم متابعـــة دراســـتهم الجامعيـــة أو 

جّمـــدت يف الجامعـــات الســـورية، ألســـباب 

ــن  ــا مـ ــال أو خوًفـ ــية االعتقـ ــة خشـ أمنيـ

ســـحبهم للخدمـــة االحتياطيـــة، مـــا جعـــل 

جميـــع الشـــهادات الجامعيـــة املوجـــودة يف 

ــة  ــخ قدميـ ــادرًة بتواريـ ــق صـ ــذه املناطـ هـ

قبـــل الثـــورة.

ـــات  ـــة كان أوىل العقب ـــة العام ـــدم للثانوي التق

التـــي واجههـــا عيـــىس إال أنـــه أنهاهـــا 

ـــة  ـــك املرتب ـــاز بذل ـــاز )%93(، فح ـــدل ممت مبع

ـــات  ـــن عقب ـــب، لك ـــتوى إدل ـــى مس ـــة ع الثاني

إكـــال  أخـــرى واجهتـــه منعتـــه مـــن 

دراســـته خـــارج البـــالد.

ـــذه  ـــذي اتخ ـــل ال ـــي البدي ـــا ه ـــة خارًج الدراس

الكثـــري مـــن الطـــالب إلكـــال دراســـتهم أو 

ـــذة،  ـــراءات املتخ ـــض اإلج ـــن بع ـــا، لك متابعته

والتـــي تعتـــر باهظـــة التكاليـــف يف كثـــري 

ــم،  ــريٍ منهـ ــت دون كثـ ــان، حالـ ــن األحيـ مـ

ــهادة  ــا وشـ ــوس” يف تركيـ ــان “اليـ كامتحـ

ــع  ــة وضـ ــت الجامعـ ــا تطلبـ ــة، أو رمبـ اللغـ

ــل إىل آالف  ــد يصـ ــني قـ ــيك معـ ــغ بنـ مبلـ

الـــدوالرات.

ـــرية  ـــات كث ـــدة لجامع ـــات ع ـــىس طلب ـــدم عي ق

ــفره،  ــت دون سـ ــباب حالـ ــة أسـ ــن مثـ لكـ

مـــا جعلـــه ينثنـــي عـــن إكـــال دراســـته، 

حنين النقري - عنب بلدي

514 مشـفى عاًمـا وخاًصـا يف  مـن بـني 

سـوريا، توقّـف مـا يقـارب النصـف منهـا 

عن العمـل، وتوقّفـت %90 مـن الصناعات 

كانـت  حـني  ويف  اإلنتـاج.  عـن  الدوائيـة 

حصـة الطبيـب الواحـد مـن املـرىض هـي 

لـكل  أضحـى   ،2010 عـام  مريًضـا   661

4041 مريًضـا طبيب واحـد يف عام 2014.

يف  الكارثيـة  بهـذه  األرقـام  كانـت  ولـن 

عمـوم سـوريا، فهـي أشـد سـوًءا بالتأكيـد 

مـن  واملسـتهدفة  املحـارصة  املناطـق  يف 

قبـل النظـام، فكيف يتابـع األطبـاء حياتهم 

وعملهـم فيهـا؟ وكيـف يـروي لنـا املرىض 

تجاربهـم مـا بـني املـرض والشـفاء؟

الطبابة في الغوطة الشرقية قبل 
الثورة

الثـورة  قبـل  تُخـّدم  دومـا  مدينـة  كانـت 

بثـالث مشـاٍف خاصـة، ومشـفى حكومي، 

طبيـب،   300 يقـارب  ومـا  ومسـتوصفني 

حسـب الدكتـور سـيف الديـن خبيـة، أحـد 

شـعبة  السـوري-  األحمـر  الهـالل  أطبـاء 

دومـا، وخبـري صحـي يف املجلـس املحـي 

مناطـق  باقـي  "ويف  ويتابـع  للمدينـة. 

الغوطـة يوجـد مشـفى النشـابية ومشـفى 

ملشـفيني  باإلضافـة  الحكوميـان،  حرسـتا 

خاصـني يف عربني وكفربطنـا، والعديد من 

الحكوميـة". املسـتوصفات 

يسـتدرك الدكتـور سـيف بأن هذه املشـايف 

جميعهـا تعرّضـت للقصـف بشـكل كامـل 

أو جـزيئ، مـا جعلهـا تخـرج عـن الخدمة، 

ويقول "مـع بداية الثـورة تم إغـالق العديد 

مـن املشـايف مـن قبـل النظـام، وقُصفـت 

املشـايف العاملـة منهـا لتخرج عـن الخدمة، 

لـذا تـم نقل العمـل الطبـي إىل أقبيـة تحت 

األرض بشـكل متباعد ومتفرق درًءا لقصفها، 

هـذه األقبية غـري مجهزة ألن تكون مشـايف 

لكـن الواقـع األمني فـرض ذلك".

بحًثا عن األمان
الدكتـور سـيف عـىل ذكـر عـدد  يتحّفـظ 

النقـاط الطبيـة أو األطباء املوجوديـن حاليًا 

املعلومـات  هـذه  لحساسـية  الغوطـة،  يف 

باإلضافـة ألعـداد  أنـه  يؤكـد  لكنـه  أمنيًـا، 

األطبـاء  والشـهداء يف صفـوف  املعتقلـني 

فـإن الكثـري مـن الكـوادر الطبيـة خرجـت 

مـن الغوطـة، "فاإلنسـان يبحث عـن األمان 

يف النهايـة"، حسـب تعبـريه.

الدكتـور فإنـه ال ميكـن تقييـم   وبحسـب 

أنـه  عـىل  الغوطـة،  يف  الطبـي  الواقـع 

"جيـد" أو "سـيئ"، فهو مرتبـط بالعمليات 

العسـكرية ومـدى التصعيـد، ويضيف "لك 

أننـا نسـتخدم نفـس املعـدات  أن تتخيـي 

باتـت  وقـد   ،2011 عـام  منـذ  واألدوات 

مسـتهلكة متاًمـا أمام الضغـط الكبري ألعداد 

ذلـك  إىل  أضيفـي  واملصابـني،  الجرحـى 

خـروج العديـد مـن األجهـزة عـن الخدمـة 

تسـتهدف  التـي  القصـف  عمليـات  أثنـاء 

املشـايف والنقـاط الطبيـة، وكذلـك توقـف 

وجـود  عـدم  بسـبب  العمـل  عـن  أجهـزة 

الغوطـة". لهـا يف  مختـيّص صيانـة 

إعادة تدوير المستهلكات الطبية
سـوء حـال األدويـة يف الغوطـة الرقيـة 

اضطـر األطبـاء للعديد مـن الحلـول، يقول 

األحيـان  مـن  كثـري  "يف  سـيف  الدكتـور 

نسـتخدم أدويـة منتهيـة الصالحيـة لعـدم 

وجـود بدائـل وبسـبب الحاجـة امللحـة لها، 

هنـاك الكثري مـن األصناف املفقـودة وحتى 

مـا يتوفر مـن األدويـة أسـعاره مرتفعة وال 

يحقـق الكفايـة، مـا دفـع الكـوادر الطبيـة 

لتصنيـع بعـض األدوية يف الغوطـة أيًضا".

ويشـري إىل أن املـواد الطبيـة التـي أدخلتها 

قوافـل األمم املتحـدة غري كافيـة وال تتضمن 

أي مـواد جراحيـة، "مل يدخـل عـرب القوافل 

تخديـر  مـواد  أو  جراحيـة  مسـتهلكات  أي 

أو حتـى أدويـة مضـادات حيويـة، نضطـر 

إلعـادة تدوير بعض املسـتهلكات والرشـيد 

الخيـوط  مثـل  باسـتخدامها،  الشـديد 

الجراحيـة ومـواد التخديـر التـي نعاين من 

نقـص دائـم منهـا نتيجـة الحصـار وكـرثة 

االسـتخدام بسـبب أعـداد الجرحـى".

الخدمة "ممتازة" رغم كل شيء
يؤكـد الدكتـور سـيف الديـن أنـه رغـم كل 

الخدمـة  فـإن  ذكرهـا،  التـي  الصعوبـات 

املقدمة مـن قبل الكوادر الطبية يف مشـايف 

الغوطـة ال تضاهـى، ويـرح مبثـال "منذ 

عـام تقريبًا بتاريخ 16 آب 2015 اسـتُهدف 

بالقصـف،  دومـا  يف  الشـعبي  السـوق 

وسـقط عـىل أثـر ذلـك مـا يزيد عـن 150 

شـهيًدا و500 جريـح، لكن الكـوادر الطبية 

متكنـت مـن التعامـل مـع املأسـاة وتضميد 

جراحهـا دون مسـاعدات خارجيـة". ويتابع 

أنـه لـو حصلـت كارثـة ماثلـة يف دولـة 

الطبيـة  الطـوارئ  ألُعلنـت حالـة  أوروبيـة 

"الخدمـة املقدمـة هنا تعجز الـدول املتقدمة 

تقدميها". عـن 

املوجوديـن  األطبـاء  أن  الدكتـور  ويضيـف 

يف الغوطـة حاليًـا مهـرة، ويغطـون معظم 

هنـاك  "لكـن  األساسـية،  االختصاصـات 

نقًصـا يف االختصاصـات الفرعيـة الداخلية 

واألطفـال".

يشـاركنا الدكتـور أرقاًما عـن الخدمات التي 

قدمتهـا النقـاط الطبية يف الغوطة: "سـقط 

منـذ بدايـة 2012 قرابـة 100 ألـف جريح، 

وأجرينـا 15 ألـف عمـل جراحـي، اسـتقبل 

قسـم العناية املركـزة 5500 قبول، لألسـف 

هنـاك 600 إعاقـة دامئـة إمـا شـلل أو بـر 

أحـد األطراف نتيجـة األوضـاع الكارثية يف 

وحدها". دومـا 

أن تعمل كطبيب في الغوطة 
الشرقية

الرقيـة  الغوطـة  يف  كطبيـب  تعمـل  أن 

يعنـي أن تعمـل ملـا يزيـد عـن 100 سـاعة 

أسـبوعيًا، يف نقاط طبية متفرقـة ومتباعدة 

وكـرثة  الطبيـة  الكـوادر  نقـص  بسـبب 

الجرحـى واملصابـني "وهـو أمـر يؤثر عىل 

الحيـاة العائلية بشـكل كبـري، زوجتي دامئة 

الشـكوى مـن انشـغايل املسـتمر وأطفـايل 

يشـتاقون وجـودي معهم". لكـن الصعوبة 

"األكـرب" هـي القصـف اليومـي واألعـداد 

برؤيـة  "أتعـذب  الجرحـى،  مـن  الكبـرية 

النـاس  مـآيس  ومالمسـة  يوميًـا  األشـالء 

وخوفهـم الدائـم مـن القصـف".

األمراض ال تعترف بالحدود
 وعـن األمـراض األكرث انتشـاًرا يف الغوطة، 

يعتـرب سـيف الديـن أنهـا نفـس األمـراض 

تعـرف  ال  املعديـة  "فاألمـراض  خارجهـا، 

بالحـدود والحواجز"، مضيًفـا "لكن لوحظ 

الكبـد  والتهـاب  التيفيـة،  الحمـى  انتشـار 

الوبـايئ A، وهـي أمـراض تنتـر بتلـوث 

امليـاه والخـراوات بالـرف الصحـي". 

كذلـك تنتـر يف الغوطـة بعـض األمراض 

القولـون  والبوليـة مثـل تشـنج  الهضميـة 

وعـر التبول والتبـول الليي عنـد األطفال، 

والقصف". الخـوف  "بسـبب 

مـن املالحظـات التـي ملسـها الدكتـور، يف 

عملـه كطبيـب يف ظل الحـرب، تزايـد أعداد 

املراجعـات الطبيـة والحاالت اإلسـعافية يف 

أيـام هدوء القصـف، ويفر ذلـك "يف أيام 

القصف الشـديد ميتنـع الكثري مـن املرىض 

عـن الخروج مـن املنـازل، وهـو ما نلمسـه 

حيـث ال يراجـع قسـم اإلسـعاف أي مريض 

يشـكو مـن مشـكلة قلبيـة أو التهـاب زائدة 

دوديـة، عـىل خالف أيـام الهـدوء".

فـوق  إىل وجـود حـاالت صحيـة  ويشـري 

الغوطـة  يف  املتوفـرة  الطبيـة  اإلمكانيـات 

"مثـل الرطان وحصيات الـكىل واألمراض 

القلبيـة، التـي تحتـاج إجـراءات جراحيـة".

مواقف عالقة في الذاكرة
يف عملـه كطبيـب تواجـه الدكتـور سـيف 

القاسـية،  اإلنسـانية  املوافـق  مـن  العديـد 

يشـاركنا بعًضـا ما علـق يف ذاكرتـه منها:

"جاءنـا أب يحمـل طفله الغريـق وقد توقف 

قلبـه، كان مـى عـىل غرقه نصف سـاعة 

يف بركـة تجميـع مياه ألرضهـم الزراعية، مل 

يكـن لدينا أمـل بإنقـاذ الطفـل لكننـا قمنا 

بإجـراء إنعـاش قلبـي رئـوي لـه، املعجـزة 

كانـت عندما عـاد قلبـه للنبض بعـد نصف 

سـاعة من الغـرق، لكننـا توقعنـا أن يعيش 

األكسـجة  نقـص  نتيجـة  سـيئة  بحالـة 

الدماغـي، املعجـزة أيًضـا أنـه خـرج بحالة 

جيـدة وصحتـه اليوم ممتـازة".

"آملني عندمـا راجعتني أم مرضعة بشـكوى 

مـن التعـب والـدوار، عندمـا سـألتها هـل 

تناولـت اإلفطـار أجابتني نحن نـأكل وجبة 

واحـدة يوميًـا، تكـررت هـذه الحالـة عندما 

سـنوات(   5( طفلتهـا  معهـا  أم  راجعتنـي 

بشـكوى وهـن عـام، عندمـا سـألتها تبـني 

أنهـم يأكلـون مرة واحـدة يف اليوم وسـبب 

الجوع".  مرضهـا 

الجائـع  يحتـاج  "هـل  الدكتـور  يتسـاءل 

أن يراجـع طبيبًـا ليكتـب لـه تقريـًرا طبيًا 

بأنـه بحاجـة الطعـام".

رغم تفوق عيسى ونيله المرتبة الثانية على مستوى محافظته إدلب، 
إال أنه قرر االنضمام في صفوف المقاتلين، بعدما استنفد السبل في 

االلتحاق بجامعة لمتابعة الدراسة.

“الدبلوم” يعيد األمل
لطالب الشمال السوري

لك أن تتخيلي أننا 
نستخدم نفس 

المعدات واألدوات 
منذ عام 2011، 

وقد باتت مستهلكة 
تماًما أمام الضغط 

الكبير ألعداد الجرحى 
والمصابين، أضيفي 

إلى ذلك خروج 
العديد من األجهزة 

عن الخدمة أثناء 
عمليات القصف التي 

تستهدف المشافي 
والنقاط الطبية

مريض وطبيب وحصار..
مريض وطبيب وحصار..
http://www.enabbaladi.net/archives/87398
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وينضـــم لصفـــوف املقاتلـــني، كخطـــة بديلـــة 

ـــمه يف  ـــجل اس ـــع، فس ـــى أرض الواق ـــة ع مجدي

إحـــدى املجموعـــات املقاتلـــة يف منطقتـــه.

وليســـت حالـــة عيـــىس فريـــدة، فطـــالب 

دراســـتهم  يكملـــوا  مل  الذيـــن  الجامعـــات 

ـــني،  ـــوف املقاتل ـــرية يف صف ـــبة كب ـــكلون نس يش

عمـــل بعضهـــم يف مجالـــه، كصنـــع القنابـــل 

واأللغـــام لـــداريس الكيميـــاء، وحفـــر األنفـــاق 

للمهندســـني، بينـــا تـــرك البعـــض اآلخـــر 

ـــه  ـــاركًا مكان ـــا ت ـــدة ليغادره ـــد م ـــه بع مجموعت

فارًغـــا.

فتـــح عيـــىس بريـــده اإللكـــرتوين ليجـــد 

قبـــواًل مـــن معهـــد إحـــدى الجامعـــات التـــي 

ـــد  ـــا بع ـــا إليه ـــدم طلًب ـــب، وق ـــت يف إدل افتتح

ــبب  ــة، وبسـ ــة الدراسـ ــه مبتابعـ ــد أملـ أن فقـ

قـــرب الجامعـــة مـــن مدينتـــه قـــرر الذهـــاب 

إليهـــا.

وقدمـــت بعـــض الجامعـــات فرًصـــا للدراســـة 

فيهـــا يف الداخـــل الســـوري، كجامعـــة “رشـــد 

االفرتاضيـــة” ومعهـــد “أديكســـل” الريطـــاين، 

ـــالب  ـــن الط ـــًعا م ـــااًل واس ـــح إقب ـــك املن ـــى تل وتلق

رغـــم املبالـــغ التـــي تكلفهـــم للحصـــول عـــى 

ــل إىل  ــد تصـ ــي قـ ــة، والتـ ــهادتها الورقيـ شـ

ــاالت. ــض املجـ 2500 دوالر لبعـ

ال تســـتطيع هـــذه الجامعـــات تأمـــني خـــراء 

يف فروعهـــا داخـــل ســـوريا، ولتفـــادي ذلـــك 

ـــر  ـــم ع ـــع طالبه ـــل م ـــون بالتواص ـــوم املدرس يق

ـــري  ـــم توف ـــك يت ـــت، وبذل ـــى اإلنرتن ـــات ع منص

أفضـــل الخـــراء للطـــالب، منهـــم أســـاتذة يف 

ـــة. ـــدج” الريطاني ـــدة كــــ “كامري ـــات رائ جامع

ـــاز  ـــد، فح ـــا املعه ـــة حدده ـــىس ملقابل ـــب عي ذه

ـــأ  ـــوم، وتفاج ـــة الدبل ـــديئ لدراس ـــول مب ـــى قب ع

ـــن  ـــة م ـــاالت مختلف ـــة مج ـــرص لدراس ـــود ف بوج

ــا مل  ــة، بعضهـ ــال وبرمجـ ــم وإدارة أعـ تصميـ

ـــورية. ـــات الس ـــابًقا يف الجامع ـــًرا س ـــن متوف يك

“متوســـطة”،  شـــهادة  الدبلـــوم  ويعتـــر 

ــط،  ــوق املتوسـ ــني: األول فـ ــم إىل نوعـ ويقسـ

ـــر  ـــوس، واآلخ ـــل البكالوري ـــته قب ـــن دراس وميك

متقـــدم ميكـــن دراســـته بعـــد إنهـــاء املرحلـــة 

ـــات  ـــًة للدراس ـــًة مبدئي ـــر مرحل ـــة، ويعت الجامعي

ـــهر  ـــة أش ـــن خمس ـــته م ـــتمر دراس ـــا، وتس العلي

لتصـــل إىل ســـنتني تقريًبـــا.

بعـــض التجـــارب التعليميـــة الســـابقة تعتـــر 

مصـــدر تفـــاؤل للطـــالب، وتعـــد التجربـــة 

ـــا،  ـــة ونجاًح ـــارب غراب ـــر التج ـــن أك ـــة م الياباني

فالدولـــة الوحيـــدة التـــي اســـتخدم فيهـــا 

الســـالح النـــووي أصبحـــت اآلن محـــّط أنظـــار 

العـــامل، إذ يصـــل تعـــداد املهندســـني والعلـــاء 

ـــدد  ـــمة، الع ـــون نس ـــكل ملي ـــا ل ـــا إىل 60 ألًف فيه

الـــذي يفـــوق فرنســـا وبريطانيـــا وأملانيـــا 

ــة. مجتمعـ

قـــرر عيـــىس إكـــال دراســـته عازًمـــا أمـــره 

ــد  ــني بعـ ــوف املقاتلـ ــام لصفـ ــى االنضـ عـ

ـــاج  ـــد يحت ـــاء البل ـــك أن بن ـــه يف ذل ـــا، حجت إنهائه

ـــوم إال  ـــن تق ـــد ل ـــة البل ـــوة، وأن قامئ ـــًا وق عل

ــني. ــن الجناحـ بهذيـ

"الحكيم"
مدفونًـا  كان  أفـكاٍر  مـن  سـأكتبُُه  مـا  إنَّ   

يف طيّـات هـذا الدمـاغ يف مـكان مـا، وقد 

وأنـا  الالواعـي  عقـي  رصخـات  أيقظتـه 

أسـتفيق مـن التخديـر بعـد خروجـي مـن 

اثنتـي  يقـارب  مـا  قبـل  العمليـات،  غرفـة 

عـرة سـاعة.

كنـُت قـد الحظـُت حجـم كتلٍة يف جسـمي، 

وأخربت عنهـا خايل الطبيـب، أو كا نفضل 

أن ندعوه "الحكيم". ذهبُت مسـاًء وتوجهت 

إىل منزلـه، كان كعادتـه خارًجا من املسـجد 

األخـرية  التحديثـات  عـىل  أطلعتـُه  عندمـا 

واملعاينـة  الفحـص  وبعـد  الكتلـة،  بشـأن 

حددنـا موعـد العمليـة يف اليـوم التايل.

لشـّدة  وفتحهـا،  بقـّوٍة  عينيـه  أغمـَض 

الُنعـاس والتعب، أعتقـُد حًقا أَن نـوَم العامل 

جميًعـا لـن يعـّوض تعـَب هاتـني العينني.

مل يـردد وتفّقـد إتاحـة العمليـات يف اليوم 

التـايل ثم أخربين بهـدوء: "بكرا السـاعة 9 

بالنقطـة 100"، وكتـَب يل وريقـًة احتـوت 

صيـاٍم  مـن  العمليـة  قبـل  مـا  تعليـات 

توتـري  أخفـي  أن  حاولـت  وتجهيـزات، 

وقلقـي فعـىل الرغـم مـن علمـي بـرورة 

هـذه الجراحـة، كان ال بُدَّ للقليـل من األفكار 

رأيس. يف  تتصـارع  أن 

موعـد  قبـل  التـايل  اليـوم  يف  اسـتيقظُت 

العملية بسـاعة تقريبًـا، وذهبُت مـع والديَّ 

إىل نقطـة العمليات، جلسـُت مـع أمي حتى 

يحـني موعـدي. انتظرنـا قلياًل ثـّم أىت أحد 

العاملـني يف النقطـة وسـأل بصـوت عال:

- مني كتلة؟

بيني وبني نفيس: أنا كتلة؟

- أي أنا

- تفضل

ازداد خفقـاُن قلبـي مع محـاواليت املتزايدة 

لضبطه، متـددُت عىل رسيـر العملية ورَسح 

عقـي. توقـف قلبي عـن الخفقـان الريع، 

عـاد إىل نبضـه املعهود حينا دخـَل الحكيُم 

لحقتـُه  الجـراح.  بلبـاس  العمليـات  غرفـة 

ثغـري  عـىل  وارتسـمت  بفخـر  أنظـاري 

ابتسـامٌة قـد أحسسـت بهـا دومنـا رؤيـة، 

كلُّ  وتالشـت  الواثقـة،  خطواتـه  تتبعـُت 

األفـكار السـلبية بعيـًدا وعلمـُت أين يف أيٍد 

تقيّـٍة أمينـة بـكل مـا تحملـه الكلمتـان من 

معـاٍن، شـاهدُت ملعـان عينّي عـىل نظاراته 

ومل أشـهد ملعانهـا مـن قبل!

دخـَل طبيـُب التخديـر وثبّـت القثطرة عىل 

وريـد سـاعدي األيـر، أحسسـُت باندفـاع 

املـادة املخـدرة إىل َصـدري تنّفسـُت بُعمٍق 

بنـاًء عـىل تعلياتـه ثُم ِغبـُت عـن األجواء، 

مازلـُت لسـبٍب مـا أسـمع طنـني األجهـزة 

الطبيـة مـن حـويل يقطعهـا صـوت حازم 

حنـون، مل أفهـم كلمـة مـا قـال ولكننـي 

اسـتيقظُت  خـايل،  بأنـه  الظـن  رّجحـُت 

بعـد فـرٍة قيـل يل إنها اسـتمرّت سـاعتني، 

ُمحمـرَّ  العمليـات  غرفـة  مـن  وخرجـُت 

جاهـًدا  أحـاول  الـرأس،  مثقـَل  العينـني 

إىل اآلن أن أتذكّـر تلـك اللحظـات، مازالـت 

ومضـات  توقـف،  كشاشـات  أمامـي  متـرُّ 

الباطـن  وأصـوات، منهـا رصخـات عقـي 

ُشـكرًا وإعجابًا بشـخصية الحكيم، تجّسدت 

بأدعيـٍة رددتُهـا تحـت التخديـر، كـا روي 

يل وكـا تذكرت مـن ومضـات، تنوعت بني 

دعـاٍء لوالـدّي، ودعـاٍء للحكيـم:

اللهم وفق خايل ماجد

اللهم افتح عليه من عندك علًا عىل علمه

اللهم اجزه عني ما هو أهله

اللهم إين أُحبه فيك فسدد خطاه يا رب

مل أكـن ممتًنـا فحسـب، مل يكن األمـر بهذه 

البسـاطة، فليـس امتنـاين مجـرد عاطفـة، 

عـىل وجودهـا، إمنـا هـو كغرسـٍة وضعها 

اللـه يف قلبـي منـُذ زمـن بعيـد، وتنامـت 

ورويـت مـن مـاء أعـاٍل ومواقـَف وأفعال.

لطاملـا قـّدرت جهـوده املبذولـة يف سـبيل 

اللـه خدمًة ألهـل هذا البلـد وسـأبقى ممتًنا 

وسـأدعو له مـا حييت، لسـُت أصنـُع صنًا 

أو أبغـي متلًّقـا، ومازلـُت أعلـم أنـُه بـٌر 

رُجـاًل  أُنصـُف  وإمنـا  ويخطـئ،  يصيـُب 

اعتربتـه برأيي الشـخيص نعمًة عـىل بلدي.

عـن  نفـيس  أحـّدُث  كنـُت  املـايض،  يف 

مـن  أجمعهـا  أن  عـّي  التـي  الصفـات 

" يت وا قـد "

ومــع الزمــن ارتســمت يف عقــي الخطــة، 

إننــي ببســاطة سأســعى إىل طريقــه 

ــي  ــه، ولكنن ــه، أو مثل ــل من ــون أفض ألك

ســأبلُغ مــن ثقتــي بنفــيس وســعاديت مــا 

ال يعلمــه إال اللــه حينــا أصبــح قطــرًة يف 

ــره. بح

أعلـُم يقيًنـا أين مل أوفيـك حقـك فقد عجزت 

الكلـات رغم محـاواليت، فتقبّل.

أن تكون مريًضا في الغوطة الشرقية
يعني أن تشعر باالمتنان لكل مبضع جراح مازال متمّسًكا بتقديم المساعدة 

للمدنيين فيها، وهو ما يخبرنا عنه محمود )18 عاًما(، بخاطرة كتبها بعد خروجه 
من غرفة العمليات الستئصال كتلة في جسده:

ومع الزمن ارتسمت في عقلي الخطة، إنني ببساطة 
سأسعى إلى طريقه ألكون أفضل منه، أو مثله، ولكنني 

 من ثقتي بنفسي وسعادتي ما ال يعلمه إال اهلل 
ُ

سأبلغ
حينما أصبح قطرًة في بحره

مريض وطبيب وحصار..
مريض وطبيب وحصار..
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د. كريم مأمون 

الضفيرة  بشلل  المقصود  ما 
العضدية الوالدي؟

ــة  ــرية العضدي ــب الضف ــو أذى يصي ه

خــالل الــوالدة يــؤدي إىل الضعــف 

ــذراع  ــف وال الحــريك يف عضــالت الكت

واليــد، وميكــن القــول إن طفــاًل أو 

طفلــني مــن كل ألــف طفــل يتعرضــون 

ــة. ــرية العضدي ــة الضف إىل إصاب

ومــع أن معظــم اإلصابــات عــادة تكــون 

ــدان أي  ــظ الوال ــد ال يالح ــة، وق طفيف

ــب  ــف طبي ــا يكتش ــادة م ــراض، وع أع

ــاالت  ــك الح ــل تل ــود مث ــال وج األطف

عنــد الكشــف عــىل املولــود، إال أن 

األعــراض بشــكل عــام تختلــف حســب 

الضفــرية  الشــلل يف جــذور  نــوع 

ــة: العصبي

1. شــلل الجــذور العلوية: يكــون الكتف 

هابطًا، والــذراع يف حالــة دوران للداخل 

والســاعد ملفــوف لألســفل وراحــة اليــد 

متجــه للخلــف، وهــو مــا يســمى " يــد 

النــادل بانتظــار البقشــيش" .

2. الشــلل الكامــل للجــذور: تكــون 

الــذراع بأكملهــا متدليــة وأصابــع اليــد 

منقبضــة، مــع عــدم االســتجابة ألي رد 

ــريك  ــف ح ــاك ضع ــون هن ــل، ويك فع

ــري. ــكل كب ــدّل بش وت

العصــب  يتــأذى  أن  ميكــن  كــا 

عــىل  يســيطر  الــذي  الحجــايب 

ــد  ــرك عن ــذي يتح ــز ال ــاب الحاج الحج

ــريك  ــف الح ــبب الضع ــس، ويس التنف

يف  صعوبــة  الحاجــز  الحجــاب  يف 

التنفــس وحركــة ال متاثلــة يف جانبــي 

الصــدر عنــد التنفــس إضافــة إىل كــرثة 

التعــرض ألمــراض الرئــة املعديــة.

حديثي  عند  اإلصابة  أسباب  ما 
الوالدة؟

1 -أســباب خلقيــة بســبب عــدم تكــّون 

ــادر  ــذا ن ــة، وه ــاب الرقب ــل أعص كام

ــًدا. ج

2 -إصابــة للنخــاع الشــويك أثنــاء 

ــص  ــبب بنق ــد تتس ــي ق ــوالدة، والت ال

ــة  ــويك، أو إصاب ــاع الش ــة للنخ تروي

ــب. ــذر العص ج

أعصــاب  عــىل  -الضغــط   3

الرحــم  داخــل  الرقبــة 

ــني. ــول الجن ــائل ح ــة الس ــة قل نتيج

4 -أســباب ثانويــة مثــل متــزق محفظة 

مفصــل الكتــف أو انفصــال مركــز منــو 

عظــم العضد.

5 -الــوالدة املســاعدة، وهــذه أكــرث 

األســباب حدوثًــا:

بالــرأس  الطفــل  نــزول  حالــة  يف 

ــل  ــة والدة طف ــوالدة: يف حال ــد ال عن

كبــري الحجــم )أكــرث مــن 4 كيلــو 

غــرام(، أو عندمــا تكــون قنــاة الــوالدة 

ــر يف  ــك ع ــبب ذل ــادة يس ــة، ع ضيق

الــوالدة، بحيــث يصعــب نــزول الكتــف 

وانحباســه، يف هــذه الحالــة قــد يلجــأ 

الطبيــب إىل اســتخدام امللقــط أو الشــد 

املفــرط واالنحنــاء الجانبــي للرقبــة، كل 

ــط يف  ــد وم ــبب ش ــل تس ــذه العوام ه

ــاء  ــة أثن ــة يف الرقب ــرية العصبي الضف

ســحب الجنــني، بحيــث يحــدث متــزق 

يف األعصــاب التــي تغــذي الطــرف 

ــوي. العل

ــوالدة  ــد ال ــل عن ــزول الطف ــة ن يف حال

باملقعــدة: عــادة املواليــد  يكونــون 

صغــار الــوزن عنــد الــوالدة، واإلصابــة 

تحــدث يف حالــة اســتخراج الــرأس 

والجــزء األخــري الــذي قــد يســبب 

اســتطالة النخــاع الشــويك داخــل قنــاة 

ــا  ــبب متزقً ــا يس ــة، م ــاع الثابت النخ

يف األعصــاب التــي تغــذي الطــرف 

ــوي. العل

كيف يتم تشخيص اإلصابة؟
يعتــرب الفحــص الجســدي الــذي يقــوم 

ــة  ــو الطريق ــري ه ــب الخب ــه الطبي ب

األمثــل للتشــخيص، والــذي يظهــر 

إحــدى  يف  الحركــة  وقلــة  ضعــف 

ــا  ــة أحيانً ــون اإلصاب ــد تك ــن، وق اليدي

ــن. ــا اليدي يف كلت

ويجــب االنتبــاه إىل أن كــر عظــم 

إصابــة  يشــبه  أن  ميكــن  الرقــوة 

ــة )لكــن  ــة يف الضفــرية العضدي عصبي

اندمــاج  وبعــد  الحــاالت  هــذه  يف 

إىل  اليــد  وظيفــة  تعــود  الكــر، 

ــن  ــم تدوي ــن امله ــك م ــا(، ولذل طبيعته

عــدم وجــود كــر يف الرقــوة والكتف 

وأعــىل الــذراع وذلــك مــن خــالل إجــراء 

األشــعة الســينية، علــا أنــه قــد يحــدث 

خلــع الكتــف يف أي وقــت، وذلــك لعــدم 

ــف. ــة للكت ــة عضلي ــود حاي وج

كيف يتم العالج؟
ــة  ــة الفوري ــة الفيزيائي ــرب املعالج تعت

مهمــة جــدا ملنــع تيبــس وضمــور 

العضــالت غــري الفعالــة مســتقباًل، 

ــوم  ــاب، ويق ــفاء األعص ــع ش ولتري

بهــا املعالــج الفيزيــايئ أو ينفذهــا 

األهــل، بعــد أن يتعلمــوا كيفيــة تطبيــق 

التاريــن، عــىل يــد الطبيــب أو املعالــج 

الفيزيــايئ.

ثــم يتــم إجــراء تقييــم للحالــة يف 

األســبوع الثالــث، وإذا تبــني أن الحالــة:

العصبيــة  الجــذور  يف  شــلل   1-

العلويــة فقــط : يجــب إجــراء 

العــالج الطبيعــي املناســب، 

وليــس هنــاك حاجــة ألي 

جهــاز، والشــفاء التلقــايئ 

خــالل  يحــدث  قــد 

ــل  ــهر، ويص ــة أش ثالث

إىل ٪93 مــن الحــاالت 

ــول عمــر أربعــة  بحل

ــهر. أش

-2 الشــلل التــام 

يف كافــة الجــذور 

يف   : العصبيــة 

هــذه الحــاالت 

ــة  ــة كامل ــع وإصاب ــاك قط ــون هن يك

لألعصــاب، وهــذه الحــاالت بحاجــة 

ــفى  ــا ال تش ــي، ألنه ــل جراح إىل تدخ

ــث  ــهر الثال ــة الش ــي نهاي ــا، فف لوحده

ــراء  ــايئ بإج ــرار النه ــاذ الق ــم اتخ يت

العمليــة أو عــدم إجرائهــا، وينصــح 

بعملهــا يف عمــر مــا بــني 5 –12 

ــر  ــدة لعم ــل فائ ــح أق ــهرًا، وتصب ش

ــض  ــح يف بع ــنة، وينص ــن س ــرب م أك

ــة يف ســن  الحــاالت بإجــراء الجراح

املدرســة لتصحيــح تشــوه أو إعاقــة 

الضفــرية  إصابــة  نتيجــة  دامئــة 

العضديــة.

رخاوة ذراع الطفل عند الوالدة

تربية وأسرة

أو ما يعرف بشلل الضفيرة العضدية
يالحظ األهل في بعض األحيان أن حركة إحدى ذراعي طفلهم المولود حديًثا قليلة أو ضعيفة مقارنة 

بالذراع األخرى، وعادة ما يكون سبب ذلك إصابة الضفيرة العصبية العضدية بالشلل؛ أو ما يسمى بالشلل 
الوالدي، أو شلل إرب Erb`s palsy، ولحسن الحظ، يحصل الشفاء التلقائي عند معظم األطفال الذين 

يعانون من هذه الحالة، ولكن يبقى عند بعضهم ضعف يختلف من طفل إلى آخر في حركة الذراع.

مــن   ،B7 فيتامــني  هــو  "بيوتــني"  إن 

ــافه  ــم اكتش ــد ت ــات B، وق ــة فيتامين مجموع

يف نهايــة ثالثينيــات القــرن املــايض، وتبــني 

أن أنــه يلعــب دوًرا مهــًا يف إنتــاج األحــاض 

ــم. ــا الجس ــع خالي ــة لجمي الدهني

يف  الدهنيــة  األحــاض  إنتــاج  ويشــكل 

صحــة  يف  مهــًا  جــزًءا  الجلــد  خاليــا 

ــًا  ــب دوًرا مه ــك يلع ــرة، كذل ــة الب ونعوم

ــم  ــوز يف الجس ــكر الجلوك ــتقالب س يف اس

ــة  ــري الطاق ــة، ويف توف ــتخدامه للطاق واس

الالزمــة لخاليــا الجهــاز العصبــي عــن 

يف  والدهــون  الجلوكــوز  أيــض  طريــق 

الجســم، وهــو رضوري لنمــو وصحــة الشــعر 

ولصحــة األظافــر.

ــة  ــن األغذي ــري م ــني يف الكث ــد البيوت و يوج

ــض،  ــار البي ــي، صف ــازالء، األرز البن ــل الب مث

الجــوز، اللــوز، الخيــار، امللفــوف، البنــدورة، 

ــل. ــة العج ــاج ولحم ــزر، الدج ــس، الج الخ

وعــىل الرغــم مــن أن نقــص البيوتــني ليــس 

مــن األمــراض الشــائعة، إال أن املــرأة الحامــل، 

املدخنــني، مدمنــي املروبــات الكحوليــة، 

املضــادات  مســتخدمي  الكبــد،  مــرىض 

الحيويــة بشــكل مســتمر، واألشــخاص ممــن 

ــم  ــة ه ــة براه ــات الريع ــون الوجب يتناول

ــني. ــص البيوت ــة لنق ــرث عرض األك

أعراض نقصه
ــص  ــن نق ــف ع ــار للكش ــاك اختب ــس هن لي

البيوتــني يف الجســم، ولكــن ميكــن التوصــل 

لذلــك مبعرفــة أعــراض نقصــه والتــي تتمثــل 

ــح  ــه، طف ــدان لون ــعر، وفق ــق الش يف ترق

ــة  ــة املحيط ــرار املنطق ــر واحم ــدي، تق جل

ــني. ــم والعين بالف

ــاز  ــىل الجه ــني ع ــص البيوت ــر نق ــا يؤث ك

ــاب،  ــة باالكتئ ــؤدي لإلصاب ــا ي ــي م العصب

بتنميــل  الشــعور  الهلوســة،  اإلرهــاق، 

الذراعــني والســاقني.

استخداماته
ــة  ــني صح ــر، تحس ــعر واألظاف ــة الش تقوي

ــرول،  ــتويات الكولس ــض مس ــرة، خف الب

ــد. ــوزن الزائ ــارة ال خس

الحاجة اليومية
يصنــع عــىل شــكل حبــوب فمويــة، ويــرف 

اليوميــة  والكميــات  دون وصفــة طبيــة، 

ــن  ــغ م ــكل ك ــرام ل ــا )بامليكروغ ــوىص به امل

الــوزن( مــن البيوتــني للفئــات العمريــة 

ــة: املختلف

0-6 أشهر: 5 

6-12 شهر: 6 

1-3 سنوات: 8

4-8 سنوات: 12

9-13 سنة: 20

14-18 سنة: 25

19 سنة فا فوق: 30

النساء  الحوامل: 30

 النساء املرضعات: 35

مالحظات
لغالبيــة  آمًنــا  عنــًرا  البيوتــني  يعــد 

األشــخاص، ولكــن يجــب اســتعال الجرعــات 

ــا. ــوىص به امل

كــا أنــه آمــن خــالل فــرة الحمــل والرضاعة 

. لطبيعية ا

ــالل  ــال خ ــدى األطف ــاكل ل ــر مش ــم ذك مل يت

تنــاول الكميــات املــوىص بهــا يوميًــا، وكذلــك 

لكبــار الســن.

ما الذي تعرفه عن

البيوتين؟

ما هي الضفيرة العضدية؟
ـــاع  ـــن النخ ـــرج م ـــة تخ ـــذور عصبي ـــس ج ـــن خم ـــة م ـــون يف كل جه ـــاب تتك ـــن األعص ـــبكة م ـــي ش ه

الشـــويك يف الرقبـــة، وهـــذه الجـــذور تتحـــد فيـــا بينهـــا ومتـــر إىل منطقـــة اإلبـــط ثـــم تتفـــرع 

مكونـــة يف النهايـــة األعصـــاب الرئيســـية املســـؤولة عـــن الحـــس والحركـــة يف الكتـــف والعضـــد 

ـــد. ـــاعد والي ـــق والس واملرف

كيف تتم المتابعة لحالة 
طفل يعاني من إصابة 
الضفيرة العضدية عند 

الوالدة؟

يف  إصابـة  هنـاك  كان  إذا    .1

الجـذور العلويـة تتـم املتابعـة 

يي: مـا  وفـق 

راحة تامة للطرف العلوي.

بعـد  الطفـل  حالـة  تقييـم 

يومـني، وبعـد أسـبوع، وبعـد 

ثالثـة أسـابيع، ثـم يتـم البـدء 

الفيزيـايئ. بالعـالج 

حصـل  إذا  األول:  الشـهر  يف 

تكملـة  يجـب  تلقـايئ  شـفاء 

العـالج الفيزيـايئ لعمـر 8-6 

أشـهر، أمـا إذا مل يتـم الشـفاء 

التلقـايئ فيجـب إجـراء صورة 

للكتـف.

يف الشـهر الثـاين: إذا حصـل 

تكملـة  يجـب  تلقـايئ  شـفاء 

العـالج الفيزيـايئ كـا ذكرنا، 

التلقـايئ  الشـفاء  يتـم  مل  وإن 

تخطيـط  إجـراء  فيجـب 

ملتابعـة  للعضـالت واألعصـاب 

لهـا. الوظيفـي  التحسـن 

يف الشـهر الثالـث: إذا حصـل 

العـالج  تكملـة  يجـب  شـفاء 

الفيزيـايئ لغايـة 6-8 أشـهر، 

ويجـب مالحظة أن الشـفاء تتم 

معرفتـه بوظيفة املرفـق، أي أن 

الطفـل قـادر عىل ثنـي املرفق، 

وإذا تبـني أنـه ال يوجـد شـفاء 

تلقـايئ يجـب إجـراء تخطيـط 

مـع  والعضـالت  لألعصـاب 

إجـراء صور رنـني مغناطييس، 

ومن ثـم وضع الخطـط إلجراء 

العمليـة الجراحية مـا بني عمر 

4-5 أشـهر.

 2. إذا كان هنـاك إصابة يف كل 

الجذور:

يف هـذه الحالـة يجـب إجـراء 

الشـهر  يف  جراحيـة  عمليـة 

الثالـث. أو  الثـاين 

 

رخاوة ذراع الطفل عند الولادة
رخاوة ذراع الطفل عند الولادة
رخاوة ذراع الطفل عند الولادة
البيوتين
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ــى  ــورة ع ــاالت منش ــلة مق سلس

مدونــة نينــار اختــار كاتبهــا، 

طــوين صغبينــي، نرشهــا الحًقــا 

متنــاواًل  يجمعهــا،  كتيــب  يف 

الفلســفة  يف  أفــكاًرا  فيهــا 

والــروح  والوعــي  والعلــم 

اإلنســانية.

مقدمــة  يف  الكاتــب  ويشــري 

املقــاالت  هــذه  أن  إىل  الكتيــب 

ــود  ــه بوج ــن رؤيت ــزء م ــي ج ه

ــة-  ــة ثقافي ــة لنهض ــة ملّح حاج

جديــدة،  اجتاعيــة  روحيــة- 

"بعدمــا انفصــل اإلنســان بشــكل 

شــبه تــام عــن ذاتــه، أرضــه 

وســائه".

ــان  ــن إنس ــنني م ــد آالف الس فبع

يتعلمــه  "مــا  صــار  الكهــف، 

ــنوات  ــالل الس ــوم خ ــل الي الطف

األوىل يف املدرســة يفــوق مــا 

ــة  ــارات قدمي ــه حض ــت تعرف كان

ذلــك،  رغــم  لكــن  بأكملهــا"، 

يعيــش الجيــل اإلنســاين الحــايل 

أزمــة هويــة ووعــي، بأســئلة 

ــن  ــا، م ــا جوابً ــق له ــة مل يل ملّح

قبيــل، مــن نحــن ككائنــات؟ 

ــب  ــى كوك ــه ع ــذي نفعل ــا ال م

األرض؟

أنــه رغــم كل  الكاتــب  ويــرى 

العلــم واملعرفــة التــي اكتســبناها 

أســئلة  اليــوم  لدينــا  أصبــح 

مــى،  وقــت  أي  مــن  أكــر 

نتيجــة الندبــات التــي تركتهــا 

عمــق  يف  إنســانية  جــروح 

هــي  فــا  البــرشي،  وعينــا 

ــن  ــف ميك ــروح؟ وكي ــذه الج ه

أن نتصالــح معهــا؟ هــذا مــا 

يجيــب  أن  صغبينــي  ســيحاول 

السلســلة. يف  عنــه 

سلســلة  عــن  عبــارة  الكتيــب 

مــن ســتة عــرش مقــااًل، موزعــة 

ــرش يف  ــول، نُ ــة فص ــى أربع ع

عــام 2012 وهــو متــاح للتحميــل 

ــب. ــة الكات ــن مدون ــاين م املج

اقتبــاس من الكتاب:
"الفلســفة املاّديــة قالــت لنــا 

إن تطلّعنــا نحــو األرض بحًثــا 

ــخافة، وإن  ــو س ــّب ه ــن الح ع

الســاء بحًثــا  تطلّعنــا نحــو 

خرافــة.  هــو  الحكمــة  عــن 

داخلنــا  إىل  تطلّعنــا  إن  قالــت 

هــو  حقيقــة  عــن  للبحــث 

مضيعــة للوقــت، وإن تطلّعنــا 

نحــو جيوبنــا، نحــو أحزابنــا 

ــاتنا  ــا وشاش ــا وأيقوناتن وقادتن

ــر  ــادة، األم ــو كّل اإلف ــاردة ه الب

يف  أضعنــاه  الــذي  الوحيــد 

وفطرتنــا  ذاتنــا  كان  ذلــك  كّل 

األوىل". وحقيقتنــا  وحكمتنــا 

كتاب

جروح على
جبين اإلنسانية
نحو التصالح مع الذات 

واألرض والسماء 

كيف تمنع “واتساب” من مشاركة بياناتك
مع “فيس بوك”؟

تميــم عبيــد - عنب بلدي

"GoPro" رشكــة متخصصــة بإنتــاج كامريات 

الوضــوح، تســتخدم يف  عاليــة  شــخصية 

ــف  ــو، ذات وزن خفي ــع الفيدي ــجيل مقاط تس

ــوذة أو  ــىل الخ ــت ع ــداء والتثبي ــة لالرت وقابل

يف الســيارة أو القــارب أو حتــى عــىل دبابــات 

ــروب. ــش يف الح الجي

آخرهـا  الكامـريا،  مـن  إصـدارات  عـدة  تتوفـر 

باملواصفـات  وتختلـف   ،GoPro 4 كامـريات 

معهـا. تـأيت  التـي  وامللحقـات 

 GoPro 4 Black مواصفات
ــع  ــام م ــكل ع ــريا بش ــأيت الكام - ت

ــى عمــق 40  ــاء حت غطــاء مضــاد لل

ــرًا. م

- تدعــم التصويــر بدقــة 4K وبرعــة 

 2.7K 30 إطــار يف الثانيــة، أو بدقــة

أو  الثانيــة،  يف  إطــار   50 برعــة 

ــار يف  ــة 120 إط ــة 1080p برع بدق

ــة. الثاني

- تصويــر صــور ثابتة بحجــم 12 ميغابيكســل 

ــع  ــر مقاط ــت لتصوي ــل مؤق ــة عم ــع إمكاني م

ــم  ــع، ث ــر املتقط ــو التصوي Timelapse، وه

عرضهــا برعــة، مبســافات زمنيــة مــن ثانيــة 

ــة. ــى 60 ثاني وحت

ــن  ــريا م ــن الكام ــدار م ــذا اإلص ــك ه - ميكن

التحكــم اليــدوي بالـــ ISO واأللوان ومســتوى 

ــويئ. ــض الض التعري

ــني  ــة ب ــر بالعدس ــة للتصوي ــاع مختلف - أوض

والقريبــة  الواســعة واملتوســطة  اللقطــات 

املنظــور  اختيــار  يف  بالتنــوع  ملســاعدتك 

ــا. ــوم بتصويره ــي تق ــة الت ــب للقط املناس

- تحتــوي عــىل مايكروفــون داخــي لتســجيل 

األصــوات يف وضــع الفيديــو.

كمبيوتــرك  إىل  املســجلة  امللفــات  لنقــل 

اســتخدم وصلــة Mini USB امللحقــة، وميكــن 

عــرض التســجيالت عــىل شاشــة كبــرية 

أيًضــا.  HDMI باســتخدام وصلــة 

ــوع   ــن ن ــرة م ــات ذاك ــم بطاق ــريا تدع الكام

Micro SD، وينصــح باســتخدام ذاكــرة خارجية 

بســعة  كبــرية، ويفضــل االنتبــاه إىل فئــة 

ــث يجــب أن تكــون  ــد رشائهــا، حي البطاقــة عن

مــن الفئــة العــارشة التــي تدعــم تصويــر فيديو 

ــاكل. ــن دون أي مش ــم 4K م بحج

التحكم عن بعد
تتوفــر يف اإلصــدارات الجديــدة خاصيــة 

بالكامــريا  للتحكــم   ،WiFiو  Bluetooth

ــىل  ــق GoPro ع ــل تطبي ــد، بتحمي ــن بع ع

ــم  ــاز تحك ــه إىل جه ــذيك لتحويل ــك ال هاتف

ــريا،  ــدادات الكام ــف وإع ــكل وظائ ــل ب كام

يفيــد هــذا أيًضــا بتســهيل املعاينــة وتشــغيل 

ــق  ــك التطبي ــا ميكن ــجيلية، ك ــع التس املقاط

ــة. ــريات مختلف ــدة كام ــم بع ــن التحك م

اشتر واحدة
كامــريات  لثــالث  الركــة  موقــع  يــروج 

ــل  ــا األفض ــىل أنه ــتخدامات، ع ــة االس مختلف

بــني الكامــريات الرياضيــة وهــي:

HERO Session ويبلغ مثنها 250 دوالًرا

HERO4 Silver ويبلغ مثنها 480 دوالًرا

HERO4 Black ويبلغ مثنها قرابة 600 دوالر.

بيانـات  ستشـارك  أنهـا  “واتسـاب”  إعـالن  عقـب 

مسـتخدميها الشـخصية مـع “فيس بـوك”، تخّوف 

إىل  بياناتهـم  وصـول  مـن  املسـتخدمني  ماليـني 

خاطـئ،  بشـكل  واسـتخدامها  آخريـن  أشـخاص 

مـن  الرشكـة  بهـا  مينعـون  طريـق  عـن  باحثـني 

البيانـات. اسـتخدام 

مـن  “واتسـاب”  منـع  املسـتخدمون  ويسـتطيع 

مشـاركة بياناتهـم مـن خـالل إلغـاء مشـاركة رقم 

الهاتـف الخـاص باملسـتخدم، والـذي يكـون متاًحا 

افـرتايض. بشـكل  السـتخدامه 

تبـادل  املسـتخدم عنـد وصـول “ميـزة”  ويحصـل 

املعلومـات مـع “فيـس بوك” بشـكل رسـمي، عى 

تنبيـه بـأن سياسـية الخصوصية قد تغـريت، حيث 

يظهـر مربـع ضمنـه رسـالة املوافقة عـى رشوط 

قـراءة  دون  الضغـط  مـن  بـداًل  وهنـا،  الخدمـة. 

مضمـون التنبيـه، يسـتطيع املسـتخدم الدخول إىل 

“قـراءة املزيـد”، ثـم االنتقـال إىل أسـفل املكتـوب 

وإلغـاء تفعيـل مشـاركة املعلومـات الشـخصية مع 

بـوك”. “فيس 

التنبيـه عـن طريـق الخطـأ،  وميكـن ملـن تجـاوز 

 30 أقصاهـا  مـدة  خـالل  الخطـوة  عـن  الرتاجـع 

يوًمـا، مـن خـالل الذهـاب إىل اإلعـدادات الخاصـة 

يف تطبيـق “واتسـاب”، ثـم إىل الحسـاب، وبعدها 

الضغط عـى خيار “مشـاركة معلومات حسـايب”، 

وتضمـن  املربـع،  ضمـن  التفعيـل  إشـارة  وإلغـاء 

الشـخصية  املسـتخدم  بيانـات  حايـة  الطريقـة 

وبقاءهـا آمنـة.

وكانـت “واتسـاب” أعلنـت، أمـس الخميـس، أنهـا 

سـتبدأ قريًبـا مبشـاركة بعـض املعلومـات الخاصة 

مبسـتخدميها مـع الرشكـة األم “فيس بـوك”، وفق 

مـا نـرشت الرشكـة عـر مدونتهـا الرسـمية، وهي 

الخطـوة األوىل مـن نوعهـا منـذ أربع سـنوات.

وأشـارت الرشكـة إىل أن الخطـوة هـي جـزء مـن 

لألشـخاص  تسـمح  طـرق  الختبـار  خططهـا 

بالتواصـل مـع الـرشكات األخـرى خـالل األشـهر 

املقبلـة. وذكـرت أن “فيـس بـوك” سـتكون قـادرة 

عـى اسـتخدام رقم الهاتـف الخاص باملسـتخدمني 

لتحسـني خدمـات أخـرى تتعلـق بهـا، مثـل تقديم 

اإلعالنـات  وإظهـار  لألصدقـاء  أفضـل  اقرتاحـات 

األنسـب لـه.

وشـددت الرشكة عـى أن “واتسـاب” و”فيس بوك” 

لن تكونا قادرتني عى كشـف رسـائل املسـتخدمني 

املشـفرة، ولـن تتداول أرقـام هواتفهم مـع أي طرف 

آخر.

مليـار  عـن  “واتسـاب”  مسـتخدمي  عـدد  ويزيـد 

مسـتخدم نشـط شـهريًا، ورغم أن الرشكة تقول إن 

سياسـاتها لن تؤثر عـى خصوصية مسـتخدميها، 

خصوصيـة  يف  تدخـاًل  الخطـوة  تقنيـون  يـرى 

املسـتخدم، بعد أن شـفرت رسـائل الدردشة والصور 

والفيديـو واملكاملـات الصوتيـة، نيسـان املـايض.

كاميرا 
التصوير 
الرياضية

إن ذهبت في رحلة بعيدة، أو غوص تحت 
الماء، أو ممارسة الرياضات التي تهواها، 
وتريد تسجيل هذه النشاطات بدقة عالية 

فإن كاميرا GoPro حلك األمثل.

..GoPro

http://www.enabbaladi.net/archives/100065
http://www.enabbaladi.net/archives/100065
كيف تمنع “واتساب” من مشاركة بياناتك
رخاوة ذراع الطفل عند الولادة
كيف تمنع “واتساب” من مشاركة بياناتك
رخاوة ذراع الطفل عند الولادة
رخاوة ذراع الطفل عند الولادة
رخاوة ذراع الطفل عند الولادة
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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
اتفق عىل تفريغها من السكان - يتعامل . 1

بالربا

حب )مبعرثة(  - أحمق. 2

زوج أنجلينا جويل - اختصار "إنرنت". 3

متشابهان - أنت باإلنكليزية - عطاء . 4

رباين

فصل األزهار - مقنع وحاسم )معكوسة(. 5

مكان خاٍل مكشوف )معكوسة( - متزَق . 6

فيلم مري بطولة أحمد السقا وخالد . 7

النبوي

ارقد - لحود - خرب مخفي )معكوسة(. 8

دولة غرب البلقان زالت عام 2006. 9

طفيليات تعيش يف شعر اإلنسان - . 10

ظاهر الشيئ  

عمودي
لباس البحر للمحجبات  . 1

من القارات - جاعة )معكوسة(  . 2

ألقى - يأخذ مااًل بعد موت قريبه - َهم . 3

يدفن ابنته حية - متشابهان - كالم. 4

أخي بالركية - ثياب. 5

رياضة التأمل - مايقابل القديس . 6

املسيحي عند املسلمني

وطواط باإلنكليزية -  مصدر مالهم . 7

)معكوسة(

والد - أعطني )عند مخاطبة األنثى( - . 8

للتأفف )معكوسة(

ممثل اسكتلندي اشتهر بدور امللك . 9

ليونيداس يف فيلم 300 

عمل - حطه عىل الشاطئ. 10

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

تكون بعض املربعات الصغرية معبأة باألرقام بدايًة،

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

واحٍد من املربعات التسعة الكبرية، ويف كل صٍف أو عمود.
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اختـار االتحـاد األورويب لكـرة القـدم "اليويفـا"، 

الخميـس 25 آب، الالعـب الرتغـايل ونجـم ريـال 

يف  العـب  أفضـل  رونالـدو،  كريسـتيانو  مدريـد، 

.2016  –  2015 للموسـم  أوروبـا 

وتفـوق رونالـدو عـى زميلـه يف ريـال مدريـد، 

الويلـزي جاريث بيل، والفرنيس أنطـوان جريزمان، 

مهاجـم أتلتيكـو مدريد اإلسـباين.

ومل يكـن اختيـار رونالـدو مفاجًئـا لـدى املتابعني 

والجاهـري، نتيجـة مـا حققـه مـن إنجـازات هذا 

املوسـم، فقـد أحـرز لقـب دوري أبطـال أوروبا مع 

ناديـه ريال مدريـد، باإلضافة إىل لقـب تاريخي مع 

منتخـب بـالده الرتغال يف يـورو فرنسـا 2016.

وغـاب النجـم األرجنتينـي، ليونيـل ميـيس، عـن 

القامئـة النهائيـة للجائـزة بعد خيبـات األمل التي 

تعـرض لهـا إن كانت عـى صعيـد املنتخـب، فقد 

خـرس نهـايئ كوبـا أمريـكا املئـة، وعـى صعيد 

النـادي أضـاع ميـيس لقـب دوري أبطـال أوروبا 

برشـلونة. من 

وكان نجم نادي برشلونة ليونيل مييس، توج بجائزة 

أفضل العب يف أوروبا عن املوسم املايض.

الصحيفـة الكتالونيـة يف حملتها عى ريـال مدريد 

بعـدم اقتناعهـا بأحقية كريسـتيانو رونالـدو نجم 

النـادي امللـيك لجائزة أفضـل العـب ىف أوروبا هذا 

املوسـم، وإن اختيـاره جـاء ملجاملة ريـال مدريد.

وبـررت موقفهـا بـأن رونالـدو مل يتألـق يف نهايئ 

دوري األبطـال ضد األتلتيكـو وكان مصابًا ومل يكن 

لـه تأثـري أبًدا عـى مجريـات اللقـاء، بيد أنـه ظهر 

فقـط يف رضبـة الجـزاء األخـرية. كـا مل تكـن له 

الفعاليـة املطلوبـة يف كأس األمـم األوروبيـة التي 

حققت لقبهـا الرتغال، فقـد كان مصابًـا أيًضا يف 

املبـاراة النهائيـة، ومل يكـن أفضـل مـن الفرنـيس 

غريزمـان يف جميع مباريـات البطولـة، حيث كان 

الفرنـيس أفضـل العـب يف اليـورو فنًيـا ورقمًيا.

صحيفة "سـبورت" اإلسـبانية اعتـرت أن رونالدو 

مل يحقـق شـيًئا عـى مسـتوى الـدوري املحـي، 

وكأس امللك، وكأس السـوبر اإلسباين، وكأس العامل 

لألنديـة، وكأس السـوبر األورويب، العـام املـايض، 

فـكّل هـذه البطوالت فشـل الريـال يف الفـوز بها.

ومـا يؤكد عـدم أحقيتـه بالجائزة عدم نيلـه لجائزة 

أفضـل هـدف أو أفضل صانـع ألعاب عى مسـتوى 

أوروبا، بحسـب الصحيفة.

كا أشـار سـيميوين مدرب أتلتيكو مدريد أن العبه 

الفرنـىس أنطـوان غريزمان ىف تقديره الشـخيص 

كان األفضل عـى اإلطالق.

وأوضح سيميوين، ىف مؤمتر صحفىي، عشية مباراة 

فريقه أمام ليغانيس ىف الجولة الثانية من الليغا، أن 

الجوائز متنح دامئًا عن استحقاق، ومرة أخرى يتضح 

أن اللعب الجاعي يعطي قيمة لألداء الفردي. 

بالشـامبيونزليغ،  مدريـد  ريـال  فـوز  أن  وأضـاف 

والرتغال بكأس أمم أوروبا، كانا عاملني أساسـيني 

يف تتويج كريسـتيانو باللقب، مستطرًدا "بالنسبة 

يل كان غريزمـان الـذى فاز بالوصافـة هو األفضل 

عـى اإلطـالق، فهـو العـب يتمتـع بعزميـة وهـو 

بالتأكيـد واحد مـن أفضل ثالثة العبـني يف العامل".

أُجريـت الخميـس 25 آب قرعـة دور املجموعـات مـن 

دوري أبطـال أوروبـا لكرة القـدم يف مدينـة موناكو 

الفرنسـية، وأسـفرت عـن وقـوع األنديـة اإلسـبانية 

متوازنـة  بأنهـا  وصفـت  مجموعـات  يف  األربعـة 

ألحدهـم وناريـة لآلخـر.

وجـاء ريـال مدريـد حامـل اللقـب القـاري وصاحب 

الرقـم القيـايس يف الفوز بــ 11 لقبًـا، يف املجموعة 

األملـاين  دورمتونـد  بروسـيا  جانـب  إىل  السادسـة 

وارسـو  وليغيـا  الربتغـايل  لشـبونة  وسـبورتنغ 

البولنـدي.

ويعتـرب ريال مدريـد ودورمتونـد األملاين املرشـحني 

للتأهـل عـن املجموعـة السادسـة، فيـا سـيتصارع 

سـبورتنغ لشـبونة الربتغـايل وليغيـا وارسـو عـىل 

املقعـد املؤهـل للـدوري األورويب.

أمـا برشـلونة بطـل الـدوري اإلسـباين، فقـد أوقعته 

القرعـة يف مواجهة نارية مع مانشسـر سـيتي، تحت 

قيـادة املدرب السـابق للبالوجرانا بيـب غوارديوال، يف 

الثالثة. املجموعـة 

األكـرب  االختبـار  مبثابـة  املواجهـة  هـذه  وسـتعترب 

للمـدرب اإلسـباين مع الفريـق اإلنكليزي، يف املوسـم 

األول لـه. وهـو الـذي يعتقـد محللـو كـرة القـدم أنه 
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يعـرف كل يشء عـن الفريـق الكتالـوين وطريقـة لعبه، 

بعدمـا كان أحـد صانعيهـا يف السـنوات املاضيـة.

ولن يجـد الفريقان صعوبـة يف التأهل مًعا لـدور الـ16، 

وسـيلتك  األملـاين  مونشـجالدباخ  بروسـيا  وجـود  مـع 

اإلسـكتلندي، اللذيـن سيتنافسـان بدورهـا أيًضـا عـىل 

البطاقـة املؤهلـة للـدوري األورويب.

ووضعـت القرعـة أتلتيكـو مدريـد، وصيـف البطولة يف 

املوسـم املـايض، يف مواجهـة متكـررة مع بايـرن ميونخ 

األملـاين بقيـادة كارلـو أنشـيلويت، يف املجموعـة الرابعة 

بعدمـا تواجه الفريقـان يف نصف نهايئ البطولة املوسـم 

املـايض، ومتكـن حينهـا الروخيبالنكـوس مـن العبـور 

خـارج  الهـدف  بأفضليـة  مسـتفيًدا  النهائيـة  للمحطـة 

األرض.

الفريقـني،  بـني  محصـورة  سـتكون  املنافسـة  أن  إال 

يف الوقـت الـذي سـيتنافس فيـه أيندهوفـن الهولنـدي 

وروسـتوف الرويس عىل احتـالل املركز الثالـث والتحول 

للبطولـة األوروبيـة األخـرى.

أمـا رابـع األنديـة اإلسـبانية فهـو إشـبيلية حامـل لقـب 

الـدوري األوريب آلخـر ثالثة أعـوام، وأوقعتـه القرعة يف 

املجموعـة الثامنـة إىل جانـب يوفنتـوس، بطـل الـدوري 

اإليطـايل للمواسـم الخمسـة األخـرية.

أكـرب يف هـذه  دور  للعـب  اإليطـايل  الفريـق  ويسـعى 

 ،)1995  ،1948( مرتـني  بلقبهـا  تـوج  التـي  البطولـة 

ال سـيا وأنـه دعـم صفوفـه هـذا الصيـف بالعديـد من 

هيغوايـني  األرجنتينـي  رأسـها  عـىل  الكبـرية  األسـاء 

آلفيـش. داين  والربازيـي 

وجاءت باقي املجموعات عىل النحو التايل: 

الفرنـيس  جريمـان  سـان  باريـس  األوىل:  املجموعـة 

وأرسـنال اإلنكليـزي وبـازل السـويري ولودوجوريتس 

البلغـاري.

املجموعة الثانية: بنفيكا الربتغايل ونابويل اإليطايل ودينامو 

كييف األوكراين وبشكتاش الريك.

املجموعة الخامسة: سسكا موسكو الرويس وباير ليفركوزن 

األملاين وتوتنهام هوتسرب اإلنكليزي وموناكو الفرنيس.

املجموعة السابعة: ليسر سيتي اإلنكليزي وبورتو الربتغايل 

وكلوب بروج البلجييك وكوبنهاجن الدمناريك.

وسـينطلق دور املجموعـات يومي 13 و14 أيلـول املقبل، 

املبـاراة  كارديـف  الويلزيـة  العاصمـة  تحتضـن  بينـا 

النهائيـة لـدوري أبطـال أوروبـا 2017، يف الثالـث مـن 

املقبل. حزيـران 

الفـرق  حظـوظ  عـن  بـرس  فرانـس  وكالـة  وتحدثـت 

أن  معتـربًة  األبطـال،  دوري  يف  املشـاركة  األوروبيـة 

برشـلونة اإلسـباين هـو املرشـح األول للفـوز بالبطولـة.

وأكـدت الوكالـة أن مكاتـب املراهنـات رشـحت برشـلونة 

كمرشـح أول لحمـل كأس دوري األبطـال يف كارديـف، 

يليـه بايرن ميونيـخ األملاين بقيـادة كارلو أنشـيلويت، ثم 

ريـال مدريـد حامـل اللقـب يف املركـز الثالث.

وجـاء يوفنتـوس يف املركـز الرابـع، والسـيتي خاًسـا، 

وأتلتيكـو مدريد سادًسـا، بينا مل يرشـح ليسـر سـيتي 

أونابـويل أو إشـبيلية لتحقيـق اللقـب، عـىل الرغـم مـن 

امتـالك هـذه األنديـة العديـد مـن النجوم.

اتهامات بتزوير القرعة لصالح الريال
سـلطت وسـائل اإلعـالم الكتالونيـة الضـوء بشـدة عـىل 

مـا قام بـه نجم نـادي ليفربـول اإلنكليـزي األسـبق أيان 

راش، خـالل قرعـة دور املجموعـات يف املسـابقة.

وذكـرت صحيفـة "سـبورت" اإلسـبانية أن راش حـاول 

فتـح الكرات التـي كتبت بداخلها أسـاء األندية املشـاركة 

يف الـدور األول.

وأضافـت الصحيفـة الكتالونيـة أنـه متهم بتزويـر قرعة 

دوري املجموعـات لصالـح حامـل اللقـب ريـال مدريـد، 

بعـد أن بـّدل إحدى الكـرات بينـا كان يتحدث املسـؤول 

األورويب. باالتحـاد 

وأسـفرت مجموعـة ريـال مدريد، عـن وقوعـه إىل جانب 

وليغـا وارسـو البولنـدي الـذي يخـوض الـدور األول من 

دوري األبطـال للمـرة األوىل منـذ 20 عاًما.

 2013 عام  نسخة  يف  ودورمتوند  مدريد  ريال  والتقى 

يف  اإلسباين  بالنادي  اإلطاحة  يف  األملاين  الفريق  ونجح 

الدور نصف النهايئ وبلغ املباراة النهائية التي خرها أمام 

التقليدي بايرن ميونيخ لكن الفريق املليك عاد يف  غرميه 

املوسم التايل وأزاحه يف الدور ربع النهايئ يف طريقه نحو 

اللقب.

يف املقابـل اعتربت الصحيفـة أن القرعة أوقعت برشـلونة 

يف مجموعة حديدية بجانب مانشسـر سـيتي اإلنكليزي.

فيـا أكد مدرب برشـلونة لويـس إنرييك، أنه ال يشـك يف 

تزويـر قرعة دوري أبطال أوروبا، بسـبب عدم مشـاهدته 

ملجريـات السـحب. وقـال إنريـيك يف املؤمتـر الصحفي 

ملبـاراة أتلتيـك بلبـاو، يف الجولـة الثانيـة مـن الـدوري 

اإلسـباين، إن برشـلونة سـوف يواجـه مانشسـر سـيتي 

مـع بيـب جوارديـوال أحـد الفـرق املرشـحة بقـوة للفوز 

بـدوري أبطـال أوروبا.

وأضـاف مـدرب البارسـا أن الفائـز يف دوري األبطـال ال 

يكـون أفضـل فريق ضمـن البطولـة يف بعـض األوقات، 

ألنهـا تعتمـد عـىل الكثري مـن األمـور والحـظ وغريه.

رونالدو األفضل في أوروبا.. 

أم ال؟

برشلونة في مواجهة غوارديوال والريال "متهم"

رونالدو الأفضل في أوروبا..
رونالدو الأفضل في أوروبا..
http://www.enabbaladi.net/archives/100129


سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
أحمد شحادةمنوعــــــة

03-12
2013

01-16
2013

محمد شحادة

11-28
2012

محمد قريطم ـة 
ريــ

سو
ة ال

كــ
شب

و ال
ضـــ

ع
وع

طب
لم

م ا
عال

لإل

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbalad i .net

20 صفحة

2016 28 آب/أغســـطس  األحـــــــــــد 
العـــــــــدد 236 - السنــــــــة الخامــــــسة

شـفيت الطفلـة السـورية لينـور مؤخـًرا مـن 

مـرض الرسطـان، إال أنهـا تحتـاج إىل عمليـة 

جراحيـة، وترفض السـفارة األملانيـة يف لبنان 

والدهـا يف  إىل  إجـراءات مل شـملها  ترسيـع 

. نيا ملا أ

قصة لينـور  حقوقيـون  ناشـطون  وتـداول 

الرشيـف )11 عاًما(، التي عانـت من الرسطان 

منـذ كان عمرهـا سـنة ونصـف، وشـفيت من 

املـرض متاًما بعـد جرعـات من “الكيـاوي”، 

وفـق والدهـا سـمري الرشيف.

وقال والدهـا لعنـب بلـدي إن الطفلـة بعـد أن 

منطقـة  يف  الرسطانيـة  الكتلـة  اسـتؤصلت 

الحـوض، تعرض عصـب املثانة للـرضر ما أدى 

إىل تراجـع يف عمـل الكليتـني.

تـرضرت إحـدى كليتـي لينـور إىل حـد كبـري 

والدهـا،  وفـق   ،15% بنسـبة  حالًيـا  وتعمـل 

وأشـار إىل أن الكليـة األخـرى تعمـل بنسـبة 

.8 0 %

وترفـض السـفارة األملانية يف لبنـان ترسيع مل 

شـمل الطفلة، وأوضح الوالد “موعد اسـتكال 

األوراق بعد شـهرين وتحتاج الفيزا سـتة أشهر 

أخـرى لتصـدر، وبالتـايل هنـاك مثانية أشـهر 

مـن املمكـن أن تتـرضر كليتـا ابنتي أكـر إذا مل 

تخضـع للعالج غـري املتوفر يف سـوريا”.

منـذ عـام تقريًبـا قـدم الرشيـف أوراق ابنتـه 

للحصول عى مل الشـمل وأرفقهـا بتقارير طبية 

للسـفارة، ووكل محامًيـا وتواصـل مـع منظمة 

“الكاريتـاز” اإلنسـانية، التي تتبع للكنيسـة يف 

أملانيـا، وتضع عـى عاتقها مسـاعدة الالجئني، 

إال أن أحـًدا مل يسـتطع مسـاعدته حتـى اليوم.

وأكـد والـد لينـور أن الصليـب األحمـر تواصـل 

مؤخرًا مع السـفارة، وجاء ردها أنه “ال تسـتحق 

الحالـة الترسيـع يف إجراءات مل الشـمل”.

ينهـي  أحـد”،  أريـد مسـاعدة ماليـة مـن  “ال 

والـد الطفلـة حديثه لعنـب بلـدي، داعًيا جميع 

املنظـات املعنيـة ملسـاعدته يف وصـول لينور 

عـى  للحصـول  وقـت،  أرسع  يف  أملانيـا  إىل 

وبالتـايل  كليتيهـا،  تـرضر  وتجنـب  العـالج 

فقدانهـا الحيـاة.

تقطـن لينـور مـع والدتهـا وأخيهـا جـاد )8 

عـرش  منـذ  وتعيـش  دمشـق،  يف  سـنوات( 

سـنوات عى القثطـرة البولية املفرغـة، بحكم 

بعـد  التفريـغ  عـى  قـادرة  غـري  مثانتهـا  أن 

العصـب. تـرضر 

لينــور.. 

ي(
لد

ب ب
عن

ر )
نو

 لي
لة

طف
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مصّورون سوريون نالوا جوائز عالمية 
لتغطياتهم في سوريا

نشـط الشـباب السـوري خالل أعـوام الثورة 

يف املجـال اإلعالمـي، بهـدف توثيـق الجرائم 

الالحـق  والدمـار  املدنيـني،  بحـق  املرتكبـة 

بالبنـى التحتيـة.

أثرهـا يف  الصـور عـىل  قيمـة  تتوقـف  ومل 

إيصـال الحـدث السـوري كـادة خربيـة، بل 

وضعتهـا قيمتها الفنية واملعنوية يف منافسـة 

ضمـن أكـرب املسـابقات العامليـة للتصوير، ما 

سـاعد املصوريـن السـوريني عـىل حصد أهم 

الجوائـز العامليـة، ومنهم:

عمار العبد اهلل… الخروج من الموت
نـال املصـور السـوري عار عبـد اللـه املركز 

األول يف مسـابقة “أندريه سـتينني” الروسية 

الدوليـة للتصويـر الصحفي، عـن فئة “صور 

األخبـار”، يف املنافسـة التي جمعته مع سـتة 

آالف مصـور حـول العـامل، بعدما فـاز بأعىل 

نسـبة لتصويـت الجمهور عن فئتـه، يف 4 آب 

.2016

وتوثّـق الصـورة الفائزة “الخـروج من املوت” 

لحظـات إسـعاف املدنيـني، إثـر القصف عىل 

أحـد أحيـاء مدينـة إدلـب، قبـل عـام، والذي 

أودى بحيـاة 20 مدنيًـا حينها.

صـورة العبـد الله نـرت يف وكالـة رويرز، 

التـي يعمل لصالحهـا، ضمن مناطق سـيطرة 

مقاتـي املعارضـة، شـال سـوريا، لتوثيـق 

املجـازر التـي ينفذها النظـام، واملعـارك بني 

مقاتـي املعارضـة وقوات األسـد.

عبد دوماني… صرخة استغاثة من 
أطفال سوريا

دومـاين”،  “عبـد  السـوري  املصـور  فـاز 

بجائـزة صـورة العـام، يف مسـابقة “جوائز 

اسـطنبول الدولية ألفضـل صـورة” والتي تّم 

.2016 آذار  يف  توزيعهـا 

وحصـل دومـاين عـىل الجائـزة عـن صورته 

التـي التقطهـا لوكالـة الصحافـة الفرنسـية، 

متفوقًـا عـىل 13 ألـف صـورة مشـاركة يف 

فئات. أربـع 

وحملـت الصـورة عنـوان “رصخـة اسـتغاثة 

مـن أطفـال سـوريا” وتظهـر طفاًل سـوريًا 

مدّمـى مـن القصـف ينظـر إىل الكامـريا.

براء الحلبي.. براميل الكالسة المتفجرة
ــي )23  ــراء الحلب ــي ب ــور الصحف ــال املص ن

عاًمــا( جائــزة “الفجــرية الدوليــة للتصويــر 

واســتلم   ،2015 أيلــول  يف  الصحفــي”، 

ــس،  ــية باري ــة الفرنس ــه يف العاصم جائزت

ــع  ــن جمي ــني م ــم صحفي ــل ض ــن حف ضم

ــامل. دول الع

والصـورة الفائـزة يظهـر فيهـا شـاب يحمل 

فتـاة ويركـض تجـاه سـيارة االسـعاف بعـد 

قصـف براميل متفجـرة يف حي الكالسـة يف 

شـهر حزيـران 2014.

ويعمـل الحلبـي يف مركـز “حلـب اإلعالمي” 

كمصور صحفي ومراسـل، وشـارك بالصورة 

الفائـزة عـن طريـق وكالة “فرانـس برس”.

حسام قطان.. “سوريا”
حـاز املصور السـوري حسـام قطـان الجائزة 

الكربى للتصويـر الفوتوغرايف لعـام 2015، 

واملقدمة مـن األكادميية الربيطانيـة للتصوير 

االحرايف.

ــه  ــابقة مبروع ــدم للمس ــام تق وكان حس

ــم 20  ــذي ض ــوريا”، وال ــم “س ــز باس الفائ

ــاة، واألزمــة  ــة عــن املعان صــورة فوتوغرافي

ــة  ــايل مدين ــها أه ــي يعيش ــانية الت اإلنس

ــب. حل

املصـور،  عمـل  وصـف  األكادمييـة  منتـدى 

ذي الــ 21 عاًمـا بالشـجاع واملهم، وقـال إنّه 

اسـتحق الجائـزة بجـدارة.

زين الرفاعي… يوميات حلب
“فرانـس  كالـة  مـع  املتعامـل  املصـور  فـاز 

بـرس”، زيـن الرفاعـي، يف تريـن الثـاين 

الربيطانيـة  بيـك”  “روري  بجائـزة   ،2015

التي تكـرّم كل سـنة أفضل مصـوري الفيديو 

املسـتقلني. الصحفيـني 

الرفاعـي وثّـق مـن خـالل كامريتـه الحيـاة 

الخاضعـة  حلـب  مدينـة  لسـكان  اليوميـة 

لسـيطرة املعارضة السـورية، وصـّور معاناة 

املدنيـني، ومشـاكلهم وتعايشـهم مـع ظروف 

الحـرب.

ويعمـل زيـن البالـغ مـن العمـر 28 عاًمـا، 

صحفيًـا مسـتقاًل وهـو مـن مؤسـيس مركز 

حلـب اإلعالمـي.

بئر على حدود بنغالدش
باسم “الشهيد” خالد العيسى

“أي يشء فعلتـه يا شـقيق الروح حتى 

وبورمـا؟”،  لبنغـالدش  ذكـرك  يصـل 

هـادي  اإلعالمـي  للناشـط  تسـاؤل 

العبداللـه، تعليًقـا عى صـورة نرشها، 

تظهـر برئ مـاء عـى حـدود بنغالديش 

“الشـهيد”  الناشـط  لذكـرى  تكرميًـا 

خالـد العيـىس.

العبداللـه،  نرشهـا  صـورة  وتظهـر 

“فيـس  يف  الشـخيص  حسـابه  عـر 

بـوك”، الثالثـاء 23 آب، بـرئ ماء باسـم 

العيـىس”  اللـه خالـد  “الشـهيد بـإذن 

بتنفيـذ “اتحاد جمعيـات الروهنجيا يف 

وبورمـا”. بنغالديـش 

الالجئـني  منطقـة  يف  البـرئ  ويقـع 

البورميـني عى حـدود بنغالديش، ووجه 

العبدالله الشـكر لــ “مـرشوع التآخي” 

الـذي نفـذ املـرشوع خالل متـوز املايض 

“كل  وكتـب  هجـري(،   1437 )شـوال 

الشـكر ملـن مل ينـس خالـد رحمـه اللـه 

فأنشـأ لـه هـذه الصدقـة الجاريـة”.

يف  “الروهينجيـا”  مسـلمو  ويعـاين 

مخيـم اللجـوء بـني بنغـالدش وبورما 

وفـق  سـيئة،  إنسـانية  أوضاًعـا 

ومنـذ  املعنيـة،  الحقوقيـة  املنظـات 

عـام 1992 أقيـم 20 مخيًا ملنـح املالذ 

لالجئـني بعـد تهجـري مئـات اآلالف من 

“الروهينجيـا”، إال أنـه مل يبـق حالًيـا 

مخيمـني. سـوى 

ووفـق مـا رصـدت عنـب بلـدي يعمـل 

مـرشوع “التآخـي” عـى تنفيـذ آبـار 

حـدود  عـى  البورميـني  لالجئـني 

دوري. بشـكل  بورمـا  بنغـالدش- 

مدينـة  إىل  العيـىس  جثـان  ووصـل 

معرة النعـان، يف 25 حزيران املايض، 

ثـم إىل مسـقط رأسـه كفرنبـل، عقب 

محاولـة اغتيـال تعرض لهـا إىل جانب 

هـادي العبداللـه يف مدينـة حلـب.

تشـييع  يف  األهـايل  مئـات  وخـرج 

إحـدى  داخـل  تـويف  الـذي  العيـىس، 

املشـايف يف مدينـة أنطاكيـا الرتكيـة، 

جـراء  إصابتـه  عـى  أسـبوع  بعـد 

محاولـة االغتيـال التـي جـرت بعبـوة 

ناسـفة أمـام منزلـه يف مدينـة حلب.

طفلة مهّددة بتوقف كليتيها 
 في وجهها

ٌ
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