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الجواد العربي ُمهدد 
محاوالت لرعاية الخيول 

في الشمال السوري
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07تقارير المراسلين

عالمات تجارية سورية 
تتوسع عربًيا وعالمًيا

"بيكار"..
تدعم تعليم األطفال 

السوريين في مخيمات لبنان

05فعاليات ومبادرات

هل يخلط عرب آسيا 
أوراق المنافسة

على مقاعد كأس 
العالم؟

13اقتصاد

االحتكار أّمر من الحصار.. 
يقول حلبيون

04أخبار سوريا

الجئون يستثمرون 
بناتهم قبل الزواج

ويدفعون الشباب
إلى طرق "محرمة"

روسيا تطلق الفيتو الخامس على السوريين

المسار السياسي ينازع

مـن  الكثـر  وظروفهـا  الحـرب  أفـرزت 

املجتمـع  عـى  والتغـّرات  االختالفـات 

السـورّي خالل سـتة أعوام، وكلـا حاولنا 

إحصاءهـا بـرز جانـب جديـد مـن زاويـة 

مختلفـة، يُسـهم كّل منهـا بـدوره بخلـق 

تحـدٍّ جديـد آخـر، يف سلسـلة مسـتمرّة ال 

تنتهـي. اللجـوء والنـزوح مـن أبـرز آثـار 

تحديـاٍت  بدورهـا  أفـرزت  التـي  الحـرب 

بينهـا،  ومـن  ومتشـّعبة،  كثـرة  إضافيّـة 

إيجـاد زوجة لالجـئ وتكويـن عائلة له يف 

مـكان إقامتـه الجديـد.

خـرج سـعيد )30 عاًما(، وهو فلسـطيني- 

سـورّي، مـن مخيّـم الرمـوك مـع جموع 

الخارجـن منه، وملـا مل يبَق له يف سـوريا 

ذكـرى أو بيت، آثـر اللجـوء إىل أوروبا مع 

جمـوع الالجئـن أيًضا، يقول سـعيد "بعد 

أملانيـا، بـدأت  رحلـة طويلـة وصلـُت إىل 

بتعلّـم اللغـة األملانيـة بنفـي وبحثُت عن 

عمـل، إذ قـّررُت أال أبحـث عـن زوجـة إال 

بعـد أن أجـد عماًل يكفينـا، وبالفعـل بدأت 

بالعمـل كحـاّلق، صحيح أن دخـي ال يزيد 

عـن 800 يـورو بعـد خصـم الرضائب...

19رياضة
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عنب بلدي - خاص

أجـرى لـواء “شـهداء اإلسـالم” تعديـالت ضمـن مجلـس قيادته، 

وعـّن قائـًدا عاًمـا جديـًدا، ومنسـًقا للعالقـات الخارجيـة ومديرًا 

السـيايس. للمكتب 

ويف بيـان حصلـت عنـب بلـدي عـى نسـخة منـه، الثالثـاء 4 

ترشيـن األول، ُعّن مؤيـد حبيب )أبو وائـل(، قائًدا عاًمـا للواء، 

بينـا كُلّـف القائـد السـابق سـعيد نقـرش، للتنسـيق خارجيًا 

السـيايس. املكتب  وإدارة 

وذكر اللواء أن الخطوة جاءت “سعيًا لتنظيم الصفوف مبا يتناسب مع 

رضورات املرحلة”، مؤكًدا “نعاهد أبناء شعبنا وثورتنا بامليض قدًما 

مبشوار تحقيق أهداف ثورة الشعب املباركة”.

كـا دعـا البيان الـذي صدر عقـب اجتـاع يف 28 أيلـول املايض، 

وصـدر إىل العلـن اليـوم، “الفصائـل الثوريـة لـرص الصفـوف 

والعمـل برسعـة لنجـدة املحارصيـن يف كل مـكان”.

تدريبية  معسكرات  حاليًا  تنظّم  اللواء  قيادة  أن  بلدي  عنب  وعلمت 

وقتالية يف ريف إدلب، قبل العودة إىل جبهات القتال، إال أنها مل تحدد 

جبهات القتال التي سيشارك فيها اللواء عقب انتهاء املعسكرات.

وُعـرف “شـهداء اإلسـالم” مبقاومـة عنـارصه وصمودهـم أمـام 

الهجـات املتكـررة لقـوات األسـد، التـي لطاملـا حاولـت اقتحـام 

املدينـة، وصـد مئـات الهجـات عـن داريـا.

وخرس “شـهداء اإلسـالم” العـرشات مـن قيادييـه ومقاتليه خالل 

أربـع سـنوات من القتـال يف داريا، عقب تأسيسـه مع بـدء الحملة 

العسـكرية عى املدينـة يف آذار من عـام 2013.

وتوالـت اإلشـاعات خـالل األيـام املاضية عى ألسـنة ناشـطن عن 

نيـة لـواء “شـهداء اإلسـالم”، االنضـام إىل فصائـل يف الشـال 

السـوري، لكن ذلـك بقـي يف إطـار التكهنات.

تعديالت في قيادة 
“شهداء اإلسالم” 

قبل العودة للمعارك

بشير أبو النور في فعالية داخل داريا - )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص

بالـكاد اسـتطاعت ليندا التقـاط بعض أحرف 

الشـعار امللصـق عـى ظهـر أحـد متطوعـي 

يف  للمدرسـة  املتقطـع  حضورهـا  املنظمـة. 

سـنواتها الثـالث األخـرة يف داريـا أفقدهـا 

الكثـر مـن مهـارات القـراءة والكتابـة التـي 

تتـوق لهـا اآلن.

يف مخيـم عطـاء يف أطمـة تقطـن عـرشات 

العوائـل التي خرجـت من داريا إىل الشـال، 

بينهـم 85 طفاًل ميكـن أن يلتحقوا باملدرسـة، 

ويتـم تجهيـز مدرسـة عطـاء إلمتـام العملية 

لهم. التعليميـة 

تقـول إحـدى املنظـات اإلغاثيـة إنـه يصعب 

تعين مدرسـن من خـارج املخيـم، لبعده عن 

مراكـز املدن ومـن الرضوري تعين مدرسـن 

نفسـه. املخيم  من 

قادريـن  معلمـن  املخيـم سـبعة  يوجـد يف 

عـى تعليـم هـؤالء األطفـال، منهـم اثنتـان 

فقـط تحمـالن اإلجـازة الجامعيـة، يف الوقت 

الـذي كان يوجـد 40 معلًا ومعلمـة يف داريا 

توزعـوا بـن مخيـم حرجلـة ومناطـق إدلب.

املعلمـون الذيـن ال يحملـون شـهادة جامعيـة 

خضعوا لـدروات تعليـم مدتها أربعة أشـهر يف 

داريا، وتخـرج منها دفعة واحـدة، وأثناء تخريج 

الدفعـة الثانية بـدأت حملة القصـف والتهجر.

تقـول عائشـة فياض، مديـرة إحـدى املدارس 

إن  الرشيعـة،  يف  إجـازة  وتحمـل  سـابًقا 

مسـتوى الطـالب أقل من مسـتوى دراسـتهم 

بعـام درايس واحـد، بسـبب تقطع دراسـتهم 

خـالل تلـك السـنوات، وتركيزهـم عـى املواد 

األساسـية فقـط، فالـدوام الفعـي كان ملـدة 

سـاعتن إىل ثـالث فقـط.

 300 سـابقا  داريـا  يف  األطفـال  عـدد  بلـغ 

طالـب وطالبـة، التحـق منهـم 250 طفاًل يف 

مدرسـتن أنهوا فيهـا االبتدائيـة واإلعدادية، 

سـنوات  أربـع  طيلـة  دراسـتهم  واسـتمرت 

الحصـار يف أقبيـة بظروف غـر صحية، لكن 

القامئـن عـى املدرسـتن اسـتمروا للحد من 

تراجـع مسـتوى التعليـم عند هـؤالء األطفال.

يف الشـهرين األخريـن بعد تكثيـف القصف 

عـى داريـا انقطـع الطـالب عـن املدرسـة، 

وتحولـت بيـوت املعلـات إىل نقـاط لحفـظ 

القـرآن الكريم. تقـول رقية، إحـدى املعلات، 

إن تدريـس األطفـال يف هـذه الحلقـات كان 

يحد مـن خروجهم إىل الشـارع دومنـا فائدة.

عاشــت لينــدا وعــرشات األطفــال أربــع 

ســنوات مــن حــرب ال تهــدأ وبراميــل 

متفجــرة تتســاقط فــوق مدينتهــم، وحصــار 

مينــع عنهــم الغــذاء والــدواء، قبــل أن 

26 آب املــايض. يخرجــوا إىل إدلــب يف 

كيف يكمل أطفال داريا
تعليمهم في مخيمات الشمال؟

عنـب بلدي - إدلب

بشـر، قائد ميـداين يف "الجيـش الحر"، 

اللغـة  درس   ،1991 داريـا  مواليـد  مـن 

العربيـة يف املرحلـة الجامعيـة يف معهـد 

تركهـا  مـا  لكنـه رسعـان  العـايل،  شـام 

يف السـنة األوىل بعدمـا اندلعـت الثـورة، 

فـكان مـن أوائـل مـن شـارك يف حراكها 

الثـوري السـلمي.

اعتقـل بشـر بدايات الثـورة عـى خلفية 

عنـه  أفـرَج  وبعدمـا  الثوريـة،  نشـاطاته 

أحـد  وكان  املسـلح،  الحـراك  إىل  انتسـَب 

مؤّسـي الجيـش الحـر يف داريـا. 

بدايـة  مـع  الشـعر  كتابـة  إىل  "عـدُت 

مـن  سـنٍة  بعـد  الجامعيـة،  املرحلـة 

تركهـا"، يقول بشـر عـن بداية مشـواره 

االهتـام  "كان  ويضيـف  الشـعر،  مـع 

بالشـعر يسـتهويني منـذ الصغـر، كتبـُت 

السـادس  يف  كنـت  عندمـا  قصيـدة  أول 

مسـابقات  بعـدة  وشـاركت  االبتـدايئ، 

مـن  أمتكـن  مل  لكنـي  حينهـا،  مدرسـية 

اسـتثارها  أو  كفايـة  هوايتـي  مارسـة 

كـا يجب، حتـى اندلعـت الثـورة ودخلت 

األول”. عامهـا 

كلمات الحصار
يف  الشـعرية  مبوهبتـه  بشـر  شـارك 

داخـل  الثقافيـة  الفعاليـات  مـن  العديـد 

داريـا، خـالل فرتة الحصـار التي عاشـته 

تكريـم  حفـل  يف  آخرهـا  كان  املدينـة، 

حفظـة القـرآن الكريم يف 7 أيـار 2016، 

حـن ألقـى قصيـدة بـارك فيهـا لرفاقـه، 

كـا  النبيلـة"  "أخالقهـم  فيهـا  وتنـاول 

حافظًـا،  ثالثـة عـرش  وعدُدهـم  سـّاها، 

الكثريـن،  إعجـاب  نالـت  قصيـدة  يف 

وصـف فيهـا أحد مدرسـيه املشـاركن يف 

بالقـول  الحفـل، واسـمه ماهـر خـوالين 

شـهٌم  بوصفـه،  أقـول  مـاذا  "وملاهـر 

وأسـتاذي عظيـم الشـأن، من كان يسـهر 

ليلـه متحـرًضا، ليـيضء فجـرًا يف دجـى 

األذهـان، هو زاهـد متواضع هـو مخلص، 

فظهـوره وخفـاؤه سـيان، لـو كان يدري 

لرأيتـه  بقصيـديت  اسـمه،  سـأكتب  أن 

ينهـاين"، وقـد انتـرش التسـجيل الخاص 

بهـذه القصيـدة عـى شـبكات التواصـل 

أن تداولـه ناشـطون.  بكـرة بعـد 

وحـول قصيدتـه يف حفل التكريـم، يقول 

بشـر "قلـة املراجعة، أنسـتني كثـرًا ما 

حفظتـه من القـرآن، وإن مل يتيـرس لك أن 

تكـون حافظًـا خالل الثـورة، فـال أقّل من 

املثابرين". الحفظـة  الثناء عـى 

بعـُض مـا يكتبـه بشـر كان يلقيـه خالل 

الفعاليـات التي كانـت تُجـرى يف املدينة، 

يف  صفحتـه  عـى  يكتبـه  كان  وبعضهـا 

بـوك". "فيس 

وفاعـل،  نشـط  ثـورّي  حسـاٍب  وكأي 

لتصديـر  كمنّصـة  صاحبـه  يسـتخدمه 

أفـكاره الثوريـة، تعـرض حسـاُب بشـر 

قراصنـة  قبـل  مـن  والتهكـر  لإلغـالق 

النظـام عـدة مـرات، األمـر الـذي مل يؤثر 

ورقـّي  بأرشـيف  يحتفـظ  لكونـه  عليـه 

عـن  كذلـك  يُثنـه  ومل  بأشـعاره،  خـاصٍّ 

واملشـاركة  املحببـة،  بهوايتـه  املواصلـة 

أشـعاره. عـر  باملعركـة 

جمـع بشـر الكثـر مـن املتابعـن، مـن 

عنـه  وُعـرَف  وخارجهـا،  داريـا  داخـل 

أنّـه يتفاعـل لحظيًـا مـع أي حـدث ثوري 

يطالبونـه  أصدقـاؤه  فـكان  بالشـعر، 

بالتعليـق عـى األحـداث الثوريـة املُلفتـة 

عـن  بشـر  كتـب  الشـعر.  مـن  بأبيـات 

رفاقـه الشـهداء، وعـن الصامديـن، وعـن 

الحصـار.  وأخالقيـات  الثـورة،  قيـم 

   

شحٌذ للعزائم وتهّكم بجنود النظام
مـع  التفـاوض  لجنـة  توصلـت  عندمـا 

بإخـراج  تقـيض  تسـوية  إىل  النظـام 

األهـايل، كتـب بشـر "يـا جنـود البعـث 

هيـا، وادخلوهـا خائفـن. واسـمعوا فيها 

مـا  هزمنـا  مـا  وأنـن،  ورصاًخـا  دويًـا، 

انترصتـم، قـد خرجنـا فاتحـن. حتـى لو 

تلـن". ال  فالعزائـم  يوًمـا،  هاجرنـا 

املتابعـون مـن مختلـف املناطـق واملـدن، 

تفاعلـوا إيجابًـا مع مـا كتبه، وأكـّدوا عى 

مـا وصفـوه هّمة ثـوار داريـا وعزميتهم.

عندمـا خرَج بشـر مـن داريـا، يف 26 آب 

املايض، أخرج الشـاعَر الذي يسـكنه معه، 

فخـالل ركوبـه يف الباص املوصـل إلدلب، 

جنـود  وإىل  الثـوار  إىل  رسـالته  وّجـه 

النظـام، فكتـب "ومـا مـن عـودة األحرار 

، إذا اشـتاقت أكّفهـُم النصـال، وليـس  بـدٌّ

عدّونـا حتـًا ببـاٍق، وإن تعلـوا حصونهُم 

. " ل لجبا ا

ويف إدلـب مل يتوقـف عن مارسـة هوايته 

كشـاعر، حيث شـارك يف عـدة مهرجانات 

قامت بهـا الفعاليات اإلعالميـة واملدنية يف 

مقر لواء "شـهداء اإلسـالم" يف باب سـقا.

ويف 16 أيلـول املـايض )رابـع أيـام عيـد 

األضحـى(، ألقـى بشـر قصيـدة يف مقر 

اللـواء بعنـوان "حكايـة ثـورة"، تحـدث 

فيهـا عـن أبـرز محطاتهـا، وتنـاول فيها 

داريـا،  ومنهـا  املـدن  بعـض  بطـوالت 

ظـل  يف  عاشـتها  التـي  والظـروف 

املقاتلـن،  بصمـود  مشـيًدا  الحصـار، 

وحاثًـا إياهـم عـى اإلعـداد للرجـوع إىل 

داريـا "فاتحـن"، ولـو بعـد حـن، وكان 

مطلـع القصيـدة "حكايتنـا لقد بـدأت مع 

األطفـال يف درعا، وكان الشـعب ذا رأين، 

منهـم  فبعـٌض  وجهـن،  ذا  الـرأُي  وكان 

فَـِزَع، وبعـض منهـم فَـَزَع، وقسـم ثالث 

يرقـب! وآخر ظنهـا رصعـى، وكان الطفل 

يف درعـا، كـا األطفـال يف بلـدي، يظـن 

بأن ريشـته، سـتكرس شـوكة األسـد؟ بكل 

بـراءة ثُرنـا. ودارت بيننـا األيـام".

ــورة  ــتها الث ــي عاش ــة الت ــة الدموي الحال

أن  مفادهــا  قناعــة  أبــرزت  الســورية 

األســلحة الفعالــة يف الحــروب محصــورٌة 

ــط،  ــار فق ــف والن ــاص والقذائ يف الرص

لكــن لكثريــن آخريــن رأٌي مناقــض، 

ــؤالء.  ــد ه ــُر أح بش

شاعر ومقاتل حمل شعره من داريا إلى إدلب
"صحيٌح أّن شعري ال يقتُل من مسافة صفر، لكنه سالٌح فعال، إذ يؤرخ الهزيمة، ويحفظ النصر، ويجرحهم كما يجرحهم الرصاص"، بهذه 

الكلمات يختصر بشير أبو النور، وصف أشعار ينشرها عبر صفحته في "فيس بوك"، محاواًل فيها تسليط الضوء على أبرز المحطات في 
الثورة عامة، وداريا خاصة.

أطفال من داريا يحملون الفتة كتب عليها اسم مدينتهم
 تشرين األول 2016 - )عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.net/archives/107028
http://www.enabbaladi.net/archives/107518
http://www.enabbaladi.net/archives/107958
http://www.enabbaladi.net/archives/107958
http://www.enabbaladi.net/archives/107518
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قطبا العالم يحشدان في سوريا..
والمسار السياسي ينازع

عنب بلدي - وكاالت 

وتحذيـرات  عسـكرية  وخطـط  حشـود 

“قطبـي  قبـل  مـن  متبادلـة  وتهديـدات 

املواجهـة  باقـرتاب  تنبـئ  رمبـا  العـامل” 

بينهـا، خاصـة بعد وصـول مسـار الحل 

السـيايس يف سـوريا إىل طريـق مسـدود 

للمناطـق  قصفهـا  روسـيا  وتصعيـد 

حلـب. يف  سـيا  ال  املعارضـة، 

روسيا تحشد قواتها في سوريا
املحادثـات  إعـالن واشـنطن تعليـق  بعـد 

السياسـية، بـدأت روسـيا بحشـد قواتهـا 

البحرية يف سـوريا، حسـبا كشـف ممثل 

أسـطول البحر األسـود الـرويس، نيكوالي 

ترشيـن   5 األربعـاء  فوسكريسينسـي، 

األول، عن توجه سـفينتي “سـربوخوف” 

الحربيتـن  دول”  و”زيليـوين 

بصواريـخ  املجهزتـن  الصاروخيتـن 

املتوسـط،  األبيـض  البحـر  إىل  "كاليـر" 

عـى أن تكونـا جزًءا مـن مجموعـة العمل 

الدامئـة يف البحر املتوسـط، وفًقـا للتناوب 

لهـا. املخطـط 

تسـليم  مـع  السـفينتن  إرسـال  وتزامـن 

بطاريـات  السـوري  النظـام  روسـيا 

 ،S-300″“ الجـوي  الدفـاع  منظومـة 

بحسـب ما أعلنتـه وزارة الدفاع الروسـية، 

التـي أكـدت أن منظومة صواريـخ وصلت 

العسـكرية  القاعـدة  لحايـة  سـوريا  إىل 

الروسـية البحريـة يف طرطـوس، ولحاية 

املوجـودة  الروسـية  العسـكرية  القـوارب 

السـورية. السـواحل  عنـد 

ونقلت قنـاة “فوكس نيـوز” األمريكية عن 

مصـدر رسـمي أمريـي، قولـه إن "هـذه 

املنظومـة سـلمت للنظام السـوري ملواجهة 

أي هجـوم أمريـي بصواريخ كـروز عى 

قواعـد لقوات األسـد يف سـوريا".

لكـن الـرد غـر املبـارش مـن قبل روسـيا 

كان عـن طريـق مصادقـة مجلـس النواب 

ترشيـن   7 الجمعـة  )الدومـا(،  الـرويس 

سـورية،  روسـية-  اتفاقيـة  عـى  األول، 

تسـمح بنـرش القـوة الجوية الروسـية يف 

سـوريا ألجـل غر مسـمى، يف إشـارة إىل 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة بأن موسـكو 

لـن تتخى عـن سـوريا، التي تعتـر بوابة 

الرشق األوسـط حتى لـو اضطر بهـا األمر 

لخـوض حـرب مدمـرة معها.

وزيـر  نائـب  بانكـوف،  نيقـوالي  وقـال 

متنـح  االتفاقيـة  إن  الـرويس،  الدفـاع 

العسـكرين الـروس يف قاعـدة حميميـم 

الجويـة بريـف الالذقيـة وأفـراد عائالتهم 

غـرار  عـى  الدبلوماسـية،  الحصانـة 

السـلك  ألعضـاء  املمنوحـة  الحصانـة 

عائالتهـم.. وأفـراد  الدبلومـايس 

أمريكا تجهز لضربة جوية للنظام 
السوري

بعـد  جـاء  الـرويس  العسـكري  الحشـد 

وترصيحـات  كثـرة  إعالميـة  تقاريـر 

دراسـة  عـن  املـايض  األسـبوع  تحدثـت 

واشـنطن اقرتاحات جديدة بشـأن سـوريا 

انهيـار  عقـب  العسـكري  الخيـار  منهـا 

السـورية. املحادثـات 

الخارجيـة  وزارة  باسـم  املتحـدث  وأعلـن 

دراسـة  عـن  تونـر،  مـارك  األمريكيـة، 

خيـارات جديـدة حـول الوضع يف سـوريا 

والعسـكرية  الدبلوماسـية  ضمنهـا  مـن 

تجاه روسـيا  واالقتصادية  واالسـتخباراتية 

السـوري. والنظـام 

بوسـت”،  “واشـنطن  صحيفـة  وذكـرت 

أن  األول،  ترشيـن   4 الثالثـاء  األمريكيـة، 

أوبامـا،  بـاراك  األمريـي،  الرئيـس  إدارة 

تـدرس خيـار توجيـه رضبـات جوية ضد 

نظـام بشـار األسـد يف سـوريا، رًدا عـى 

انتهاكـه وقـف إطـالق النـار يف حلـب.

يف  ذكـرت  األوسـط"  "الـرشق  صحيفـة 

8 ترشيـن األول، أن  تقريـر لهـا، السـبت 

)البنتاغـون(  األمريكيـة  الدفـاع  وزارة 

تـدرس خيـارات توجيه رضبات عسـكرية 

تجـاه النظـام السـوري ال تحـرج الرئيـس 

أوبامـا. بـاراك  األمريـي، 

يف  مسـؤولن  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 

"الخيـارات  أن  األبيـض  والبيـت  الـوزارة 

قصـف  تشـمل  املطروحـة  العسـكرية 

مـدارج للقـوات الجويـة للنظـام السـوري 

وصواريـخ  كـروز،  صواريـخ  باسـتخدام 

التحالـف  طائـرات  مـن  إطالقهـا  سـيتم 

والسـفن األمريكية يف البحر املتوسـط رًسا 

بهـا. علنـي  أمـريك  اعـرتاف  ودون 

ورًدا عـى هـذه التقاريـر حذرت موسـكو 

واشـنطن مـن مغبـة قصـف قوات األسـد 

املنطقـة  بإشـعال  متوعـدة  سـوريا،  يف 

بأكملهـا يف حـال سـقوط صـاروخ واحد 

سـوريا. عى 

الناطقـة  التحذيـرات جـاءت عـى لسـان 

ماريـا  الروسـية،  الخارجيـة  وزارة  باسـم 

أي  بـأن  املـايض،  األسـبوع  زاخاروفـا، 

عدوان عـى سـوريا سـيؤدي إىل تحوالت 

األوسـط. الـرشق  مزلزلـة يف 

وقالـت زاخاروفـا إنـه “يف حـال بـدء أي 

دمشـق  عـى  مبـارش  أمريـي  عـدوان 

سـيؤدي  هـذا  فـإن  السـوري،  والجيـش 

إىل تحـوالت خطـرة ليـس عـى األرايض 

السـورية فحسـب بل عى املنطقـة ككل”.

المسار السياسي ينازع في سوريا.. 
وفيتو روسي جديد

الحديـث عـن املسـار السـيايس واالتفاق 

يف  النـار  إطـالق  وقـف  تهدئـة  عـى 

سـوريا والعـودة إىل طاولـة املفاوضات، 

غـاب عـن ألسـنة املسـؤولن األمريكيـن 

والروس خالل األسـبوع املـايض، بعد أن 

كان الشـهر املـايض أقـرب مـن أي وقت 

الخارجيـة  اتفـاق وزيـري  مـى عقـب 

الـرويس واألمريـي.

دول كثـرة حاولـت تهدئـة األوضاع بن 

الحـوار  طاولـة  إىل  والعـودة  البلديـن 

تعقيـدات  األمـور  وتجنيـب  السـيايس 

تقدمـت مبـرشوع  التـي  كفرنسـا  أكـر، 

يف  هدنـة  إلرسـاء  خطـة  بشـأن  قـرار 

إىل  املحـارصة  السـورية  حلـب  مدينـة 

إىل  العـودة  وإمكانيـة  األمـن،  مجلـس 

الحـوار. طاولـة 

فـوري  "وقـف  إىل  املـرشوع  ويدعـو 

إىل  وكذلـك  حلـب،  يف  النـار  إلطـالق 

إنهـاء الطلعـات الجويـة التـي تقـوم بها 

طائـرات عسـكرية سـورية وروسـية يف 

املدينـة".

القـرار  متريـر  رفضـت  روسـيا  لكـن 

عـر املجلـس واسـتخدمت حـق النقـض 

"الفيتـو"، األمـر الـذي القـى ردود فعـل 

غاضبـة مـن قبـل منـدويب الـدول دامئة 

مقدمتهـم  ويف  املجلـس  يف  العضويـة 

املنـدوب الفرنـي، جـان جـاك أيرلـوت، 

الـذي أعلـن انسـحابه مـن املجلـس، كا 

ماثيـو  الريطـاين،  املنـدوب  وصـف 

بالعـار.  القـرار  رفـض  رايكروفـت، 

وجـاء ذلـك مـع دعـوة املبعـوث األممـي 

دي  سـتيفان  سـوريا،  إىل  الخـاص 

ميسـتورا، ملقاتـي جبهـة "فتح الشـام" 

باالنسـحاب مـن داخـل األحيـاء الرشقية، 

األمـر الـذي رحبـت بـه روسـيا.

وأثار طلـب املبعـوث األممـي ردود فعـل 

غاضبـة من جهات وفصائـل يف املعارضة 

"فتـح  جبهـة  مقدمتهـم  ويف  السـورية، 

الشـام" التي اعتـرت عى لسـان الناطق 

الشـافعي،  حسـام  باسـمها،  الرسـمي 

بـأن دي ميسـتورا يسـاعد نظـام األسـد 

ويلعـب  السـنية  املناطـق  تفريـغ  يف 

الدميوغـرايف. التغيـر  يف  دوًرابـارزًا 

كـا طالبـت الحكومـة السـورية املؤقتـة 

يف  “لوقوعـه  األممـي  املبعـوث  بإقالـة 

إيقـاف  معلنـًة  كبـرة”،  مهنيـة  خطيئـة 

التواصـل والتعـاون معه  جميـع أشـكال 

ومـع فريقـه عـى الفـور.

لم يمض أسبوع على إعالن وزارة الخارجية األمريكية، االثنين 3 تشرين األول، تعليق مشاركتها بالمحادثات الثنائية مع روسيا 
حول الملف السوري، حتى بدأت حدة التصريحات بالتصاعد بين البلدين لتصل إلى ذروتها.

)AFP( الرئيس األمريكي باراك باراك أوباما ونظيره الروسي فالديمير بوتين

وبالرغـم من تكهن عـرشات التحليالت من قبل محللن عسـكرين 

وسياسـين بقـرب مواجهـة عسـكرية بـن روسـيا وأمريكا يف 

سـوريا، ألن بوتـن يريد إعـادة األمجاد إىل روسـيا كقوة عظمى، 

يف حـن يريـد أوباما إعـادة الهيبة للبيـت األبيض قبـل مغادرته 

الرئاسة.

إال أن محللـن آخرين اسـتبعدوا املواجهة العسـكرية املبارشة بن 

أمريـكا وروسـيا، ألن ذلـك يعنـي نشـوب حـرب إقليميـة ثالثة، 

خاصـة وأن الرئيـس األمريي لـن يكون يف ضوء اتخـاذ أي قرار 

تتحمـل أعباءه القيـادة املقبلـة، إن كان دونالد ترامـب أو هيالري 

كلينتـون، فأيامـه باتـت معـدودة يف البيـت األبيـض، معتريـن 

هـذه الترصيحات لالسـتهالك اإلعالمي فحسـب.

اسـتبعاد نشـوب حـرب بـن أمريـكا وروسـيا كانت عى لسـان 

زاخاروفـا، التـي قالـت يف رد لهـا عـى سـؤال بشـأن احتاالت 

وقـوع مواجهة عسـكرية "ميكـن أن تكـون إجابتنا املبـارشة أننا 

وقعنـا اتفاقيـة لتجنـب النزاعـات مـع األمريكيـن"، يف إشـارة 

منهـا إىل أن روسـيا لـن تكـون املبادرة يف إشـعال فتيـل الحرب 

لوجـود اتفاقيـة لكـن إذا فرضـت عليها فقد اسـتعدت.

باملقابـل اسـتبعد السـفر األمريي السـابق يف سـوريا، روبرت 

فـورد، تدخـاًل عسـكريًا أمريكيًـا يف سـوريا وتنفيـذ رضبـات 

جويـة ضـد أهـداف تابعـة للنظـام السـوري، قائـاًل يف مقابلـة 

مـع قناة “فرانـس 24”، األربعـاء 5 ترشيـن األول، إن “ما يرتدد 

يف الصحافـة األمريكيـة حول رضبة عسـكرية أمريكية لسـوريا 

سـمعناه منـذ أربع سـنوات، فـاإلدارة األمريكية خائفـة ومرتددة 

يف التدخـل يف سـوريا”.

)البنتاغـون(  األمريكيـة  الدفـاع  وزارة  أن  إىل  فـورد  وأشـار 

واملخابـرات والخارجيـة، متفقـون متاًمـا عى اسـتخدام رضبات 

جويـة محـدودة يف سـوريا، إال أن البيـت األبيض مرتدد بسـبب 

عـدم وجـود تأكيـدات بـأن الرضبـة سـتنهي الحـرب، فالرئيس 

األمريـي، بـاراك أوبامـا، “ال يريـد إعـادة تجربـة العـراق”.

وبعيـًدا عـن تدخٍل أمريـي مبارش، تشـتعل املواجهة العسـكرية 

بـن البلديـن عر حلفائهـا يف سـوريا، فالنظام السـوري تحت 

حايـة ومسـاعدة جويـة روسـية يحـاول بسـط سـيطرته عى 

حـن  يف  حلـب،  يف  وخاصـة  للمعارضـة  الخاضعـة  املناطـق 

تسـعى الـدول الداعمـة لقـوات املعارضـة “املعتدلـة” لدعمهـا 

وتزويدهـا بأسـلحة نوعيـة، كمضـادات الطـران، لصـد هجات 

وروسـيا. النظام 

محللون يستبعدون ضربة أمريكية
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االحتكار أمّر من الحصار.. يقول حلبيون

عنـب بلدي - حلب      

شـهر ونصـف تقريبًـا مـر عـى عـودة الحصار 

الكامـل بعد أن سـيطرت قوات األسـد عـى تلة أم 

األقـرع ورصد طريق الراموسـة ناريًا، يف 29 آب 

املـايض، لتتابـع تقدمهـا بعد ذلك وتسـيطر عى 

أجـزاء مـن الراموسـة والعامريـة لتقـع املنطقـة 

كامـاًل يف حصـار خانـق دون وجـود أي منفـذ 

لها سـوى إىل السـاء.

الحصـار الخانـق أدى إىل ارتفاع سـعر ربطة الخبز 

)سـتة أرغفـة( إىل 300 لـرة سـورية، يف حـن 

وصـل سـعر كيلـو اللحمـة إىل مثانيـة آالف لرة.

أمـا الخضـار فقـد وصـل كيلـو الباذنجـان إىل 

والفجـل   ،250 البقدونـس  وباقـة  لـرة،   800

وجـد،  إن  السـكر،  سـعر  بلـغ  حـن  يف   ،250

لـرة،  آالف  والقهـوة عـرشة  لـرة،  آالف  أربعـة 

لـرة. آالف  والشـاي سـتة 

ومل تكـن املشـتقات النفطية بحالـة أفضـل، فقد 

وصـل سـعر ليرت البنزيـن إىل مثانيـة آالف لرة، 

واملـازوت ألفـي لـرة، والـكاز ثالثـة آالف لـرة 

. ية سور

االحتكار رغم الحصار 
ــد  ــبب الوحي ــروض الس ــار املف ــن الحص مل يك

ــكار مــن  يف رفــع األســعار، وإمنــا لعــب االحت

ــاء  ــذه األحي ــل ه ــن داخ ــار موجودي ــل تج قب

ــاع.  ــارزًا يف االرتف دوًرا ب

"تجـار األزمات”، كا يطلـق عليهم، كانوا سـببًا 

الكثـر  وفقـدان  الفاحـش  الغـالء  أسـباب  مـن 

مـن املـواد الغذائية، حسـبا قـال أحـد أصحاب 

املحـالت يف املدينـة )رفض الكشـف عن اسـمه( 

لعنـب بلـدي، وأكـد أن بعـض التجـار “الكبار” 

املحسـوبن عـى بعـض الفصائل قامـوا بإدخال 

كميـات كبـرة مـن املـواد الغذائيـة واألساسـية 

وقامـوا  املـايض،  آب  يف  الحصـار،  فـك  بعـد 

بتخبئتهـا للوقـت املناسـب.

وأكـد أن كل تاجـر منهـم لديـه دعـم مـن قبـل 

أحـد الفصائـل القويـة املسـيطرة عـى األرض، 

يحاكمـه  أو  يحاسـبه  مـن  يوجـد  ال  وبالتـايل 

لـه. العسـكري  الدعـم  بسـبب 

الصغـرة،  املحـالت  أصحـاب  قـام  حـن  يف 

بإغـالق محالتهـم بسـبب قيـام عنـارص بعـض 

البضائـع  بـرشاء  للفصائـل  التابعـن  املقاتلـن 

السـالح. تحـت قـوة 

املحـالت  أصحـاب  أجـرت  الترصفـات  هـذه 

الصغـرة عـى اإلغـالق وإخفـاء البضائـع خوفًا 

مـن بطـش هـذه الفصائل، وأصبـح البيـع ال يتم 

إال عـن طريـق املعـارف و"الواسـطات".

فــإىل جانــب معانــاة املدنيــن جــراء الحصــار 

ــن  ــي مل تتمك ــدة الت ــم املتح ــاذل” األم و”تخ

ــانية  ــاعدات إنس ــال مس ــن إدخ ــى اآلن م حت

ــل  ــأيت حصــار أمــّر وأقــوى، مــن قب إليهــم، ي

ــون. ــول حلبي ــل، يق ــم يف الداخ إخوانه

عنب بلدي - خاص 

واصلت فصائـل “الجيش الحر” تقدمها 

يف ريـف حلـب الشـايل واسـتعادت 

التـي  النقـاط  السـيطرة عـى جميـع 

املـايض  األسـبوع  خـال  خرستهـا 

لصالـح تنظيـم “الدولـة اإلسـامية”، 

األول. ترشيـن   8 السـبت  صبـاح  

جـاء هـذا التقـدم بعـد يوم مـن إعان 

"تنظيـم الدولـة" السـيطرة عـى بلدة 

وقبتـان  العزيزيـة  وقـرى  أخرتيـن 

ومزرعـة العـا شـال رشق أخرتيـن.

األول  ترشيـن   2 مـن  الفـرتة  وخـال 

8 ترشيـن األول، نجحـت فصائـل  إىل 

الجيـش الحر بدعـم تريك  بالسـيطرة 

عـى العديد مـن القرى والبلـدات، التي 

وهـي:  التنظيـم  عليهـا  يسـيطر  كان 

تركـان بارح جنـوب منطقـة الراعي، 

والحردانـة شـال أخرتيـن، لتصل إىل 

التنظيـم  يـد  مـن  وتنتزعهـا  أخرتيـن 

. ا ًد مجد

الحـر"  "الجيـش  فصائـل  وبسـيطرة 

عـى هـذه القـرى يصـل إىل مشـارف 

تاريخًيـا  بعـًدا  تكتسـب  التـي  دابـق، 

والتـي  دابـق”،  “مـرج  ملعركـة  نسـبة 

انتـر فيهـا العثانيون عـى املاليك 

شـال حلـب، وقـى العثانيون يف 

املعركة عـى معظم الجيـش اململويك، 

وكانـت بوابة سـيطرتهم عى سـوريا 

الدولـة  إىل  وانضامهـا  بالكامـل، 

العثانيـة لنحـو 400 عـام.

تكـون  املعطيـات،  لهـذه  ووفًقـا 

نوعًيـا  تقدًمـا  حققـت  قـد  الفصائـل 

حيـث  مـن  التنظيـم  حسـاب  عـى 

املكتسـبات التـي حققتهـا مـن جهـة، 

وهـي  نحوهـا  ترنـو  التـي  والوجهـة 

البـاب. مدينـة 

السـيايس  املكتـب  رئيـس  وقـال 

يف  املشـارك  املعتصـم”  “لـواء  يف 

يف  سـيجري،  مصطفـى  العمليـة، 

وقـت سـابق لعنـب بلـدي إن املرحلـة 

الثالثـة سـتتوجه لطرد عنـارص تنظيم 

مـروًرا  البـاب،  مدينـة  مـن  “الدولـة” 

مبقراتهـم شـالها وأبرزهـا احتميات 

وغريهـا. وصـوران  ودابـق 

بلغـت حصيلـة الخسـائر التـي تلقاها 

التـي  معاركـه  يف  الحـر"  "الجيـش 

خاضهـا يف تركـان بـارح والحردانـة 

قرابـة الــ 15 عنـرًا، وفق مـا أعلنته 

الرتكيـة. األركان  رئاسـة 

وتحـدث الصحفي عدنان الحسـن من 

مدينـة جرابلـس، لعنـب بلـدي، وأكـد 

مقتـل 15 عنـرًا مـن قـوات الجيـش 

الحـر مـن قبـل “تنظيـم الدولـة” يف 

املعـارك التـي دارت يف تركـان، لكرثة 

يف  التنظيـم  زرعهـا  التـي  األلغـام 

املنطقـة.

وأصيـب إثـر املعركة 24 شـخًصا حيث 

واليـة  يف  مشـفى  إىل  نقلهـم  تـم 

7  ترشيـن  تركيـا، يف  كلّـس جنـوب 

األول، خـال االشـتباكات حـول مدينة 

الراعـي.

غرفتـي  خـال  مـن  التقـدم  ويـأيت 

و”حـور  الفـرات”  “درع  عمليـات 

املعـارك  تسـتمر  أن  ويتوقـع  كلّـس”، 

أيلـول املـايض،  التـي بـدأت منتصـف 

حتـى طـرد عنـارص تنظيـم “الدولـة” 

البـاب. مدينـة  مـن 

عنــب بلدي - خاص 

ــوات  ــدء ق ــى ب ــا ع ــى 12 يوًم م

األســد اســتهداف بلــديت الهامــة 

ــة  ــراف الغربي ــى األط ــيا، ع وقدس

ــار  ــط حص ــق، وس ــة دمش للعاصم

مــن  لتفريغهــا  وســعي  كامــل 

وعوائلهــم. املقاتلــن 

الهامة  تدّمر  األسد  براميل 

وأحصــت تنســيقية الهامــة مقتــل 

ــل وجــرح  ــى األق ــن ع خمســة مدني

آخريــن، جــراء قصــف بالراميــل 

ــى  ــة ع ــف املتنوع ــرة والقذائ املتفج

بلــدة الهامــة، الجمعــة 7 ترشيــن 

ــة  ــات بري ــع عملي ــن م األول، بالتزام

يف محيطهــا.

عضــو  الشــامي،  ســامر  وقــال 

ــد  ــوات األس ــة، إن ق ــيقية الهام تنس

اســتهدفت املنطقــة بشــتى أنــواع 

ــيطرتها  ــع س ــن م ــلحة، بالتزام األس

عــى ســبعة أبنيــة يف منطقــة عيــون 

عــى أطــراف الهامــة، وأشــار إىل أن 

ــة  ــى األبني ــد ع ــوات األس ــيطرة ق س

جــاء عقــب مواجهــات بــن “الجيــش 

الحــر” ووحــدات جديــدة مــن قــوات 

املنطقــة،  يف  زجهــا  تــم  األســد، 

وســط تهديــد تلقــاه األهــايل مبســح 

ــتخدام  ــة، واس ــن الخريط ــة ع املنطق

ــريب. ــران الح الط

وعــزا الشــامي، يف حديــٍث إىل عنــب 

ــر”  ــش الح ــحاب “الجي ــدي، انس بل

ــجد  ــف مس ــا خل ــة إىل م ــن األبني ع

عــار بــن يــارس، لصعوبــة الوضــع 

مقاتلــو  "أصبــح  األرض  عــى 

وغــر  معزولــن  الحــر  الجيــش 

ــاظ  ــود والحف ــى الصم ــن ع قادري

عــى املمتلــكات وأرواح املدنيــن"، 

ــد  ــوات األس ــكاب ق ــن ارت ــذًرا م مح

ــايل  ــق األه ــازر بح ــياته مج وميليش

لهــا  تقدمــت  التــي  املناطــق  يف 

ــة  ــى أن الهام ــدًدا ع ــًرا، ومش مؤخ

ــذ  ــة من ــرب حقيقي ــة ح ــش حال تعي

11 يوًمــا.

ــدت  ــد صع ــات األس ــت مروحي وكان

الهامــة  بلــدة  قصفهــا  مــن 

ــذ  ــرة، من ــل املتفج ــتخدام الرامي باس

الثالثــاء 4 ترشيــن األول، واســتهدفت 

التــي  الراميــل  بعــرشات  البلــدة 

اســتهدفت األحيــاء الســكنية، مخلفــة 

ــى،  ــن الجرح ــدد م ــاًل وع ــاًرا هائ دم

وســط رعــب حقيقــي انتــاب األهــايل 

ــة. ــئ واألقبي ــل املالج ــن داخ املختبئ

ــرة  ــة يف مظاه ــايل الهام ــرج أه وخ

مــن  طالبــوا  األربعــاء،  ســلمية، 

ــف  ــوري للقص ــف الف ــا بالوق خالله

واســتهداف املدنيــن، وشــددوا عــى 

رفضهــم محــاوالت إفــراغ املدينــة 

ــي  ــرسي الت ــر الق ــات التهج وعملي

يف  الســوري  النظــام  انتهجهــا 

ــدة. ــق ع مناط

قدسيا تحت وطأة القصف
اســتهدفت  متصــل،  ســياق  ويف 

ــاء 5  ــد، األربع ــوات األس ــة ق مدفعي

“شــام  مستشــفى  األول،  ترشيــن 

ــاورة  ــيا املج ــدة قدس ــل” يف بل األم

ــبب  ــا تس ــريب، م ــق الغ ــف دمش بري

بوقــوع إصابــات وأرضار ماديــة.

ــة  ــام” للتنمي ــة “ش ــرت مؤسس وذك

االجتاعيــة، واملســؤولة عــن تشــغيل 

مدفعيــة  قذيفــة  أن  املستشــفى، 

رضبــت “شــام األمــل” يف متــام 

الثانيــة عــرش والنصــف  الســاعة 

مــن صبــاح األربعــاء، وتســبب ذلــك 

ــات، وأرضار يف  ــالث إصاب ــوع ث بوق

ــدات. ــى واملع املبن

إىل  املؤسســة  أرســلته  بيــاٍن  ويف 

عنــب بلــدي، ذكــرت أنــه تــم إجــالء 

ــالء  ــي، وإخ ــوادر الطب ــرىض والك امل

ــا مــن تجــدد  املستشــفى كامــاًل خوفً

املستشــفيات  أن  القصــف، مؤكــدة 

ــرة  ــكرية، ومعت ــا عس ــت أهدافً ليس

ــة  ــد “جرمي ــدث املتعم ــذا الح أن ه

جرائــم  لسلســلة  تضــاف  حــرب 

ــانية،  ــق اإلنس ــوري بح ــام الس النظ

ــوق  ــا لحق ــاكًا واضًح ــكل انته ويش

ــان”. اإلنس

البلدتــان قصًفــا مســتمًرا  تشــهد 

التــوايل،  الثــاين عــى  لألســبوع 

ــة يف  ــتباكات متقطع ــب اش إىل جان

ــل  ــار كام ــل حص ــا، يف ظ محيطه

وقطــع لجميــع الطرقــات املؤديــة 

إليهــا مــن العاصمــة دمشــق، رغــم 

مســاعي اللجــان األهليــة لتطبيــق 

ومصالحــة  نــار،  إطــالق  وقــف 

ــد  ــة”، ق ــطون “قرسي ــا ناش اعتره

ــة  ــيض التهدئ ــروج راف ــيض بخ تف

مــن مقاتلــن وعوائلهــم باتجــاه 

الشــال الســوري.

كّر وفّر شمال حلب.. 
والوجهة إلى الباب

الهامة وقدسيا تحت نيران األسد..
حرٌب تدخل أسبوعها الثاني

سوق في مدينة حلب آب 2016 )عنب بلدي(

ربع مليون شخص محاصرون بشكل كامل في مناطق األحياء الشرقية من مدينة حلب السورية، عانوا من ارتفاع األسعار الغذائية 
والمواد األساسية القليلة المتبقية داخل المدينة، خاصة في الفترة الماضية بعد اشتداد المعارك ومحاولة النظام السوري التقدم 

والسيطرة على باقي األحياء.

http://www.enabbaladi.net/archives/108044
http://www.enabbaladi.net/archives/73254
http://www.enabbaladi.net/archives/107740
http://www.enabbaladi.net/archives/108044
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من فعاليات مهرجان الغوطة الرياضي - تشرين األول 2016 - )الهيئة العامة للرياضة والشباب(

عنب بلدي - الغوطة الشرقية    

يسـتطيع  أن  السـوري  النظـام  "أتحـدى 

تنظيـم مهرجـان يف املنطقـة بهـذا التنوع 

والقـدرات"، يقـول رئيـس الهيئـة العامـة 

والتـي  سـوريا،  يف  والشـباب  للرياضـة 

تنظـم مهرجـان الغوطـة الريـايض، الذي 

يشـارك فيـه مئـات الرياضين مـن جميع 

الفئـات العمريـة ضمـن 23 ناديًـا، وبـدأ 

فعالياتـه الخميـس 6 ترشين األول، وسـط 

ترحيب واسـع من أهايل الغوطـة الرشقية.

رياضيـة  بطولـة   18 املهرجـان  يضـم 

تحتضنهـا أقبيـة وصـاالت مـدن وبلـدات 

عنـب  حـرضت  وقـد  الرشقيـة.  الغوطـة 

بلـدي فعاليات اليـوم الثالث مـن املهرجان، 

الـذي تضمـن بطولـة الصغـار يف رياضة 

“الجـودو"، والتقت مجموعة مـن القامئن 

عليـه واملشـاركن فيـه.

تتنـوع الرياضات بن كرة القدم للناشـئن 

والرجـال، والسـلة والطاولـة، إضافـة إىل 

ورمـي  والفروسـية  والسـباحة  الشـطرنج 

والجـودو  بوكسـينغ  والكيـك  الرمـح 

ويدعـم  دراجـات،  وسـباق  والتايكوانـدو، 

املهرجـان "الرنامـج اإلقليمـي السـوري".

بـالل غبيـس، رئيـس اللجنـة التنفيذية يف 

يضـم  املهرجـان  إن  قـال  دمشـق،  ريـف 

القـوى )سـباقات  كألعـاب  أخـرى  ألعابًـا 

وثالثـة  كيلومـرت  مـرتًا،   20 مـرت،   100

كيلومـرتات(، إضافـة إىل بطـوالت خاصـة 

بـذوي االحتياجـات الخاصـة وتشـمل عدة 

رياضـات.

يشـارك قرابـة 1100 العـب يف البطـوالت 

القـدم  بكـرة  افتتحـت  التـي  الرياضيـة، 

والجـودو يف اليـوم األول مبدينـة سـقبا، 

حتـى  الشـهر،  قرابـة  تسـتمر  أن  عـى 

االنتهـاء مـن كافـة البطوالت، وفـق غبيس.

وتتـوزع الصـاالت التـي تحتضـن األلعاب 

عى مـدن وبلـدات الغوطـة، ولـن تقترص 

بعينهـا، ومتنـى  البطـوالت عـى منطقـة 

رئيـس اللجنة التنفيذيـة أن ينتهي املهرجان 

الوضـع  صعوبـة  ظـل  يف  أرضار،  دون 

األمنـي، "بعـد أن تخطينا صعوبـات كبرة 

جـًدا واجهتنـا، وأبرزهـا تجهيـز الصـاالت 

واملالعـب، وتأمن املسـلتزمات واملعدات يف 

الحصار". ظـل 

األبطـال  يجتمـع  أن  انتظرنـا  "لطاملـا 

الرياضيـون يف الغوطة، ليبدأوا أنشـطتهم 

املحافظـات  لجميـع  ويثبتـوا  الرياضيـة 

ولـكل العـامل أنهـم قـادرون عـى تحـدي 

الحصـار"، يقـول ثائـر العـوض، رئيـس 

االتحـاد السـوري للكيك والتاي بوكسـينغ، 

الـذي يتبـع للهيئـة، ويـرى يف حديثه إىل 

عنـب بلـدي أن الرياضة السـورية "الحرة" 

مفتـاح التقـدم والتطـور لألعـار الكبـرة 

والصغـرة.

ويـرى أحمـد رشم، رئيـس مكتـب األلعاب 

الفرديـة يف الهيئـة، أن الصـور التي تظهر 

البطـوالت تدلل عـى أهمية العمـل، معترًا 

يف حديثـه إىل عنـب بلـدي أن "املهرجـان 

مثرة التعـب والصـر واسـتمرار لنجاحات 

السـورين  الرياضيـن  بهمـة  مقبلـة 

األحـرار".

يـوزع القامئـون عـى املهرجان شـهادات 

للمراكـز  وميداليـات  ومشـاركة،  تقديـر 

الثالثـة األوىل، يف نهايـة كل بطولة، ويأيت 

مهرجـان الغوطـة الريايض مشـابًها آلخر 

رعتـه الهيئـة تحت اسـم مهرجـان حمص 

الريـايض يف حـي الوعـر عـى نسـختن 

املايض. أيـار  آخرهـا، 

مهرجان الغوطة الرياضي

18 بطولة تحتضنها أقبية وصاالت

تأسست الهيئة العامة للرياضة والشباب، يف آذار 2014، وأطلقت عدًدا من البطوالت 

املحلية يف حلب واملناطق املحررة يف الشال وأماكن توزع الاجئن يف تركيا، كا 

شاركت يف عدد من البطوالت الدولية، وتضم عدة اتحادات ومنتخبات وطنية ولجانًا 

تنفيذية، محاولًة الوصول إىل كيان معرتف به لتمثيل سوريا دولًيا، وفق إدارتها.

"بيكار"..
تدعم تعليم األطفال السوريين في مخيمات لبنان

عنب بلدي - خاص    

انطلقـت حملـة "بيـكار" نهاية أيلـول املايض، 

لتنظيـم تعليم األطفال السـورين ضمن تسـعة 

مخيـات لبنانية، بـن البقاع األوسـط والغريب 

وبلـدة عرسـال، ضمـن برامـج مراكـز "األمل" 

التعليميـة، التابعـة ملنظمـة "MAPS"، والتـي 

 ،2014 – 2013 الـدرايس  العـام  منـذ  بـدأت 

تعليميًـا  منوذًجـا  هنـاك  السـوريون  ويراهـا 

. جًحا نا

مراكز "األمل" التعليمية
يقـود الحملـة 45 متطوًعـا موزعن بـن لبنان 

وأملانيـا وأمريـكا، وفق منسـقها، هاشـم زيادة، 

ويقـول لعنـب بلـدي إن مراكـز "األمـل" هـي 

مـدارس تنتقـل مـع املخيـم يف حـال نقلـه أو 

ترحيلـه إىل مكان آخـر، ضمن صفوف مسـبقة 

الصنـع ومهيـأة مـن حيـث املسـاحة واإلضاءة 

وجميـع التجهيـزات واملسـتلزمات التعليميـة.

جميـع كـوادر املراكز مـن الالجئن السـورين، 

يخضعـون  أنهـم  إىل  مشـرًا  زيـادة،  يقـول 

لتدريبـات ترفـع مـن كفاءتهـم التعليميـة، عى 

مـن  جامعيـن  أكادمييـن  مختصـن  أيـدي 

الجامعـة األمريكيـة يف بـروت "AUB"، وعر 

برنامـج التعليم املسـتمر وخدمـة املجتمع التابع 

."MAPS" ملنظمـة 

املخيـات  يف  "األمـل"  مـدارس  تسـتوعب 

التسـعة مـا يقـارب 3500 طفـل موزعن عى 

خمسـة مراكـز يف البقـاع األوسـط والغـريب، 

والبقيـة يف بلدة عرسـال خالل العـام الدرايس 

الحـايل، ووفق زيـادة، فـإن العـدد زاد مبقدار 

500 تلميـذ عـن العـام الـدرايس املـايض، بعد 

إضافـة صفـوف جديـدة إىل تلـك املراكـز التي 

تُـدرّس املنهـاج اللبنـاين.

ال تعمـل املراكـز وحيـدة، وإمنـا تنسـق مع عدة 

جهـات دوليـة ومحلية يف لبنـان أبرزها: منظمة 

وبعـض   ،"Hope For Syria" و  "سواسـية" 

األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  يف  املنظـات 

وهيئـة "IHR" يف لبنـان.

أهالي التالميذ راضون عن المراكز
عنب بلـدي جالـت داخـل مخيم "جميـل دين" 

يف منطقة "سـعد نايـل" اللبنانية، واسـتطلعت 

التـي  الخدمـات  حـول  واألهـايل  الطـالب  آراء 

تقدمهـا مراكـز "األمـل"، وأثنى التلميـذ محمد 

ديـاب مـن الصـف الثالـث عـى املراكـز، "هنا 

يحبوننـا أكر مـن بقيـة املـدارس وال نتمنى أن 

تتوقـف الدراسـة حتـى أيـام العطلة".

العـام  والكتابـة خـالل  القـراءة  ديـاب  تّعلـم 

باللغتـن  القـراءة  اليـوم  املـايض، ويسـتطيع 

ويدعـم  يقـول،  كـا  واإلنكليزيـة،  العربيـة 

زيـاد، وهـو االسـم األول لوالـد أحـد التالميـذ 

)رفض كشـف اسـمه كامـاًل(، حديـث التلميذ، 

أثبتـت جدارتهـا  أن مراكـز "األمـل"  إذ يـرى 

يف املخيـات بتأمـن التعليـم ملئـات الطـالب 

مجانًـا.

ويؤكـد زيـاد أن الكثر مـن الطـالب يتوافدون 

املراكـز، "وخاصـة  إىل  املخيـات  مـن خـارج 

مـن منطقـة تعلبايا، ألن املدرسـة تقـدم تقنياٍت 

جيـدة داخـل خمـس كرفانـات )غرف مسـبقة 

الصنـع("، متمنيًـا أن توّسـع املراكـز عملهـا أو 

أن تسـاندها منظـات أخـرى السـتيعاب جميع 

التالميـذ يف املنطقـة، يف ظـل تـرسب أكر من 

مئتـي ألف تلميـذ وطالب سـوري عن الدراسـة 

لبنان.  يف 

مسـجلن  أطفـال  ألربعـة  أم  العبـد،  مـرسة 

عـى  "األمـل"  كـوادر  شـكرت  املراكـز،  يف 

اهتامهـم، ودعـت إىل افتتـاح صفـوف أعـى 

السـتيعاب املراحـل اإلعداديـة، كـون املـدارس 

االبتدائيـة،  املرحلـة  لتالميـذ  خدماتهـا  تقـدم 

املراكـز  خطـط  أن  إىل  زيـادة  يشـر  وهنـا 

املسـتقبلية تتمثـل بتسـجيل عـدد أكـر ممـن 

املـدارس  إىل  أطفالهـم  إرسـال  يتجنبـون 

املخيـات. عـن  لبعدهـا  الرسـمية 

ورغـم أن وزارة الرتبيـة والتعليـم العـايل يف 

لبنـان، أطلقـت العـام املـايض حملـة مدعومة 

مـن األمـم املتحـدة ومانحـن دوليـن، لتوفر 

أن  إال  سـوري،  طفـل  ألـف  ملئتـي  التعليـم 

نحـو  أن  ذكـرت  ووتـش"  رايتـس  "هيومـن 

150 ألًفـا فقـط سـجلوا يف املدارس الرسـمية، 

وهـذا مـا يضـع عـى املنظـات املهتمـة هـذا 

العـام، مهمـة أكـر السـتيعاب أولئـك األطفال 

التعليـم. املحرومـن مـن 

 "MAPS" منظمة
تُعـرّف املنظمة نفسـها عـى أنها منظمـة إنسـانية تُعنـى بالتعليم 

والصحـة واإلغاثـة اإلنسـانية، وتسـتهدف النازحن السـورين يف 

لبنـان، محاولـة تغطيتهـا بشـكل كامـل مـن خـال دعم مشـاريع 

التعليـم يف جـو آمن.

تحـاول "بيـكار" رسـم مسـتقبل بعـض األطفـال السـورين داخل 

مخيـات اللجـوء يف لبنـان، سـاعيًة إىل تأمـن ما يسـد مصاريف 

تعليـم من هم خـارج مقاعد الدراسـة يف منطقـة البقـاع اللبنانية، 

والذيـن قّدرت نسـبتهم بحـوايل %50، من خال مراكزهـا التعليمية 

غري الرسـمية املنتـرشة يف املنطقة.

مراكز األمل في مخيمات النازحين السوريين في لبنان
تشرين األول 2016 )عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.net/archives/107954
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عفاف جقمور - إدلب    

املحافظـة،  مركـز  إدلـب،  مدينـة  حـررت 

العـام  نهايـة  يف  أي   ،2015 آذار  أواخـر 

الـدرايس، مـا دفـع مجموعة مـن املعلمن 

املنهـاج يف  وإكـال  األنقـاض  إزالـة  إىل 

تقصـر  ليتداركـوا  الصيفيـة  العطلـة 

الطـالب.

بـدأ عمل املـدارس بعدهـا يف أيلـول 2015 

بذات النظـام السـابق، مع محاولـة لتنظيم 

عمـل الرتبيـة "الحـرة" كمسـابقات تعين 

تشـكيل  إىل  أدت  واجتاعـات،  ومقابـالت 

إثرهـا  عينـت  الرتبيـة،  ملديريـة  هيكليـة 

مرشفـة تربويـة يف كل مدرسـة، وقـررت 

"تفسـر  اسـمها  جديـدة  دراسـية  مـادة 

العـرش األخـر".

آالء إبراهيـم معلّمـة درّسـت مـادة "العرش 

األخـر" تقول إنها ملسـت تغيـرًا فكريا يف 

الثقافة الرشعيـة لدى الطـالب، لكن تطوير 

التدريـس يحتـاج إىل أكر مـن ذلك.

نظم جديدة وبداية االستقرار
يف مطلـع العام الـدرايس الجديـد فرضت 

املـدارس  عـى  نظمهـا  الرتبيـة  مديريـة 

والبالـغ  إدلـب،  محافظـة  يف  املوجـودة 

تشـارك  بينـا  مدرسـة   1030 عددهـا 

 664 يف  مدرسـن  تعيـن  يف  املديريـة 

نقـص  ويشـكل  كي،  أو  جـزيئ  بشـكل 

تحقيـق  دون  حائـاًل  املاليـة  التغذيـة 

كـوادر  تعيـن  يف  املديريـة  خطـوات 

تعليميـة جديـدة، "فاملعلم هـو الركن األهم 

يف العمليـة التعليميـة"، كـا يقـول مدير 

الرتبيـة "الحـرة"، جـال شـحود، خـالل 

مقابلـة أجرتها عنـب بلدي معـه، ويضيف 

"الكـوادر التـي تـم اختيارهـا ال تقـل عن 

الجامعيـة". اإلجـازات  حملـة 

تنسيق وتوزيع أعمال
السـنة  يف  الرتبيـة  مديريـة  أتاحـت 

الدراسـية الجديـدة تسـليم بعـض املدارس 

بشـكل كامل ملنظـات تقوم عليهـا بجميع 

النواحـي، ووفًقا لذلك توقّـع هذه املنظات 

مذكـرة تفاهـم تحوي عـدًدا مـن الرشوط، 

أهمهـا اختيـار مـدارس مبناطـق مأهولـة 

سـكانيًا، بحيـث تضمـن املديريـة توزيًعـا 

جغرافيًـا متوازنًا للمـدارس واختيار الكادر 

ضمـن رشوط املديريـة، إضافـة إىل التزام 

املنظـات برواتـب متقاربـة تضمـن عـدم 

حـدوث فجـوات بـن منظمـة وأخرى.

توفـر  بذلـك  الرتبيـة  مديريـة  وتضمـن 

تعـرض  عـدم  وضـان  املدرسـية  األبنيـة 

املنظمـة أو كادرها لـألذى من قبـل أفراد أو 

فصائـل، إذ إن املديريـة هي الكيـان الوحيد 

املعتمـد يف املنطقـة.

يقول أحمـد الخطيب، مدير مؤسسـة قبس، 

"كان التعـاون بيننـا وبن مديريـة الرتبية 

يهدف إىل تنسـيق العمل وليس لنا أي تبعية 

سياسـية، كان التعاون مثمرًا واسـتطعنا من 

خاللـه الوصـول لكـوادر ومدارس بشـكل 

جيد، إحـدى املـدارس التي اخرتناهـا كانت 

الرتبيـة  مديريـة  فقامـت  متـرضرة جـًدا، 

بتأمـن بديل بشـكل مبارش".

"قبس" تدخل مدينة إدلب
مؤسسـة قبـس التعليميـة التابعـة ملنظمة 

“بنيـان”، تعهـدت بتـويل مسـؤولية ثالث 

مـدارس تحـوي جميـع املراحل الدراسـية 

)ابتدائيـة، وإعداديـة، وثانويـة( يف مدينة 

إدلب.

وللمؤسسـة تجـارب سـابقة إذ يتبـع لهـا 

خمـس مـدارس يف مدينـة حلـب وريفها، 

لكـن هـذه التجربـة األوىل يف إدلـب.

املـايض،  آب  يف  املـرشوع  بدايـة  كانـت 

لـدورة  معلمـة   50 املنظمـة  أخضعـت  إذ 

تدريبيـة، اختـارت منهـن 25 عينتهـم يف 

مدرسـتيها االبتدائية، بجنسـيها، واإلعدادية 

والثانويـة لإلنـاث فقـط.

ومل يحـظ معلمو مدرسـة البنـن اإلعدادية 

الـدورات،  لهـذه  بالخضـوع  والثانويـة 

وسـيتم إخضاعهـم لخطة تدريبيـة أخرى.

الـدورات التدريبيـة امتـدت لــ 22 يوًمـا، 

وتضمنـت ثالثة محاور أساسـية: التغرات 

األطفـال  عنـد  واالجتاعيـة  النفسـية 

واملراهقـن، والدعـم النفـي يف األزمـات 

واإلسـعافات األوليـة، وأصـول التدريـس.

يف كل مدرسـة مـن املـدارس الثـالث تـم 

تعيـن مديـر ونائبه ومنشـط صفي مهمته 

الدعـم النفـي للطـالب بحيث يكـون لكل 

صف سـاعة يف األسـبوع.

تقـول فاطمة بكـور، مديرة إحـدى مدارس 

املنظمـة، إنهـا تجد فرقًـا كبـرًا يف تفاعل 

يف  تـراه  كانـت  وبينـا  حاليًـا  الطـالب 

عملهـا سـابًقا كإدارية يف مـدارس النظام، 

واملعلمـن  اإلداريـن  "نحـن  وتضيـف 

نتعامـل مـع بعضنـا كأرسة".

الطالب أمام خيارات متعددة
تنقسـم املـدارس يف إدلـب بـن مـدارس 

بكـوادر قدميـة معظمهـا تـم تعيينهـا من 

أخـرى  ومـدارس  سـابًقا،  النظـام  قبـل 

تـرشف عليهـا منظـات كقبـس يف مركز 

املعينـون  املدرسـون  ويسـتمر  املدينـة، 

بينـا  التقليديـة  الطـرق  باتبـاع  سـابًقا 

املنظـات  بقيـة  يف  نظراؤهـم  يحـاول 

حديثـة. ألسـاليب  التطـرّق 

تدريـس  عـى  األطـراف  جميـع  وتعمـل 

املنهاج السـوري املعّدل، بحـذف مادة مادة 

القوميـة ورمـوز النظام السـوري وأفكاره، 

العلميـة،  واملعلومـات  املـواد  إبقـاء  مـع 

وتختلـف مصـدر الشـهادة مبوجـب تبعية 

املدرسـة. إدارة 

تقـول منـار سـيفو، نائبـة املديـرة إلحدى 

املدارس التابعـة ملنظمة "قبـس"، إن إقبال 

الطـالب كان ضعيًفا ويوجد نفـوٌر من قبل 

الطـالب لكن بعـد تفعيـل املدرسـة مجدًدا 

تحسـن واقـع اإلقبـال، ويوجد حركـة نقل 

بتسـجيل الطـالب مـن وإىل املدرسـة، لكن 

أكـر بكثر. إليها  النقـل 

وتعـزو ذلـك إىل األسـاليب الجديـدة التي 

الطالـب  إذ يتعامـل مـع  الـكادر،  يتبعهـا 

وفـق مصلحتـه وبشـفافية ألبعـد الحدود، 

بحسـب تعبرهـا.

معلـات  أحـد  محـي  عبيـدة  وتقـول 

املدرسـة نفسـها إن الطـالب املنتقلـن إىل 

بانتائهـم  عائالتهـم  تعـرف  مدرسـتهم 

الثـوري.

عبـد اللـه طالـب الصـف الثامـن ينتمـي 

لعائلـة ثورية، تـويف أخـوه يف مظاهرات 

الثـورة األوىل، وأثنـاء عودته إىل الدراسـة، 

بعـد انقطـاع، وقـع يف حـرة بـن بقائه 

يف مدرسـته التـي يتبع معظـم كادرها إىل 

النظـام السـوي، وبـن نقلـه ملدرسـة من 

مـدارس املنظـات األخـرى البعيـدة عـن 

منزلـه، التـي تحقق شـيئًا مـا كان يطمح 

لـه يف هـذه الثورة.

فوضى غزت أنحاء المدينة امتدت إلى حياة عبد اهلل الدراسية، سنواته الثالث عشرة الماضية قضى منها ثماني في مدرسته نال فيها الدرجة 
األولى في كل سنة، لكنه ترك مدرسته السنة الماضية بشكل كامل ليتأخر عن زمالئه عاًما دراسًيا كاماًل.

"التربية" تتفاهم مع المنظمات 

التعليم في إدلب ينتقل إلى التنظيم

محمد قطيفان - درعا      

دخلـت محافظـة درعا يف الفرتة األوىل ملوسـم قطاف 

الحصـة  صاحبـة  أشـجاره  تعتـر  الـذي  الزيتـون، 

األكـر من مجمل املسـاحات املشـجرة يف درعـا، لكن 

كسـائر قطاعـات الزراعـة يف سـوريا، مل يسـلم هـذا 

القطـاع مـن تداعيـات الحرب املشـتعلة منذ سـنوات، 

فقـط طال الـرضر جوانب عديـدة منه، أثـرت بدورها 

عـى انخفـاض نسـب اإلنتـاج وارتفـاع التكاليف.

تُصنـف درعـا يف املرتبـة الثانية يف سـوريا من حيث 

إنتـاج الزيتـون، بعـد محافظة إدلـب، وميتـاز بتنوع 

أصنافـه، باإلضافـة للجـودة العالية لزيتـه، ويتجاوز 

عدد أشـجاره خمسـة ماليـن يف عمـوم املحافظة.

األسـد  لقـوات  العسـكرية  الثكنـات  متركـز  يعـد  مل 

بالقـرب مـن مـزارع الزيتون، املؤثـر السـلبي الوحيد 

عـى هـذا القطاع، فعـى الرغم مـن قيامهـا بتجريف 

عـرشات املـزارع وإحـراق املئـات غرهـا، إال أن ابتعاد 

الكثـر مـن الفالحـن عـن هـذا القطـاع، وارتفـاع 

رضب  الـذي  األبـرز  املؤثـر  كان  اإلنتـاج  تكاليـف 

قطـاع الزيتـون، باإلضافة النتشـار ظاهـرة التحطيب 

لألشـجار. العشـوايئ 

االقتصار على األشجار البعلية 
عنـب بلـدي سـألت أبو محمـد رجـا، صاحـب إحدى 

مـزارع الزيتـون يف مدينـة درعـا، عـن واقـع هـذا 

القطـاع بعـد خمـس سـنوات عـى انطـالق الثـورة، 

ويقـول "قطـاع زراعـة الزيتـون توقف بشـكل شـبه 

كامـل، شـجرة الزيتون التـي نخرسهـا، ال يوجد بديل 

عنهـا"، فارتفاع تكاليـف الزراعة، والحاجـة لالنتظار 

لسـنوات طويلـة لجنـي أربـاح هـذه الزراعـة، كانت 

أبـرز أسـباب عـزوف الفالحن عنهـا، ليقتـرص األمر 

حاليًـا عـى األشـجار املزروعـة قدميًا.

يضيـف رجـا "تحتـاج أشـجار الزيتون لعنايـة دامئة 

بأمـور  واالهتـام  الحرشيـة،  اإلصابـات  ومعالجـة 

الحراثـة والتقليـم، باإلضافـة ملا يرتتب مـن أجور عى 

اليـد العاملـة، وكل ذلـك انعكـس عـى ارتفـاع تكلفة 

اإلنتاج".

وقـد دفعت التكلفـة العالية لسـقاية األرايض الزراعية 

بالعديـد مـن املزارعـن لالعتـاد عـى ميـاه األمطار 

فقـط، لكن أشـجار الزيتـون البعلية فقـط، منخفضة 

اإلنتاج نسـبيًا، ال سـيا أنواع كاإلسـطنبويل والقيي 

والنيبـايل، وهـي أبـرز األنـواع املزروعـة يف درعـا، 

وال حلـول أخـرى أمـام انخفـاض مسـتويات امليـاه، 

وارتفـاع أسـعار السـقاية من ميـاه اآلبار.

نبيع أم نعصر؟
األيـام األوىل يف موسـم قطـاف الزيتـون لهـذا العام 

تبرش مبوسـم جيد نسـبيًا، مقارنة بالظـروف املحيطة 

بهـذا القطـاع، ولكنهـا بالتأكيد يف انخفاض مسـتمر 

عـن األعـوام السـابقة، إذ تشـر إحصائيـات مديريـة 

الزراعـة يف عـام 2010 إىل أن إنتـاج محافظـة درعا 

حينهـا تجـاوز 60 ألـف طـن، وانخفـض تدريجيًـا 

خـالل األعوام السـابقة ليصل يف املوسـم املايض إىل 

32 ألـف طـن فقط، وفًقـا لـذات املصدر.

وتعتـر خيـارات املزارعن بـن بيع مثـار الزيتون أو 

التوجـه لعرصهـا هـي النقطـة األكـر حـرة لهم يف 

هذا املوسـم، فسـوق بيـع مثـار الزيتون قد بـدأ فعاًل، 

بينـا تتجهـز املعـارص التـي ال يتجـاوز عددهـا 15 

معـرصة لبـدء اسـتقبال املزارعـن، عنب بلـدي التقت 

بأحمد السـالمات العامـل يف إحدى معـارص الزيتون 

مبحافظـة درعا، ويوضـح أن التكلفة لهـذا العام أعى 

مـن األعوام السـابقة ألسـباب عديدة، منها عـدم توفر 

الكهربـاء واالعتـاد عـى املولـدات بشـكل رئيـي، 

وارتفـاع أسـعار املحروقـات، لتضاف هـذه التكاليف 

املرتفعـة إىل مـا تكبده املـزارع طوال املوسـم، وطوال 

فـرتة القطـاف، ولكـن يبقى عـزاء املزارعـن يف هذا، 

أن سـوق عصر الزيتون هو سـوق نشـيط جـًدا عى 

مـدار العـام، سـواء يف املناطـق الخاضعـة لسـيطرة 

املعارضـة أو الخاضعـة للنظـام يف درعا، عـى الرغم 

مـن ارتفاع أسـعارها.

يضيـف السـالمات "زيـت الزيتـون عنـرص أسـايس 

تكاليـف  وارتفـاع  عنـه،  اسـتغناء  وال  مطابخنـا  يف 

إنتاجـه وأسـعار بيعـه، مل تؤثـر بشـكل كبـر عـى 

االسـتهالك".

الزيتـون بدورهـم، بذلـوا خـالل  أصحـاب معـارص 

العـام جهـوًدا لالسـتعداد ملوسـم القطـاف، إذ يؤكـد 

السـالمات أن بعـض معـارص الزيتون انتقلـت بآالتها 

نحـو السـهول البعيدة عـن مرمى نـران النظام، حتى 

ال تتعـرض للقصـف، معلاًل بقولـه "نحتـاج لالبتعاد 

قـدر اإلمـكان عن النظـام، فاألخـر ال يـرتدد أبًدا يف 

اسـتهداف معـارص الزيتـون خـالل فـرتة القطـاف، 

بهـدف ارتـكاب املجـازر واسـتهداف املـوارد الذاتيـة 

املحـررة". للمناطق 

وال يعتـر هـذا الـكالم مجـرد مخـاوف فقـط، فقـد 

نفـّذت قـوات النظـام خالل ترشيـن الثاين مـن العام 

املـايض 2015، مجزرة باسـتهدافها ملعـرصة للزيتون 

يف مدينـة الشـيخ مسـكن، مسـتغلة تجمـع العديـد 

مـن املزارعـن والعاملـن يف املعـرصة، لتسـتهدفها 

قتيـل  بـن  العـرشات  مخلفـة  املدفعـي  بالقصـف 

وجريـح، فيـا أصبـح يعـرف الحًقـا مبجـزرة "زيت 

الزيتـون".

يعيـد نشـاط املزارعـن يف محافظـة درعـا، األهـايل 

ألجـواء مـا قبـل الثـورة واملعـارك، فعمـل األهايل يف 

محاصيـل  حصـاد  أو  الزيتـون،  محاصيـل  قطـاف 

القمـح، ومـا يرافقها من عـادات شـعبية، يلعب دوًرا 

كبـرًا يف الحفـاظ عـى العالقـة التي تربـط األهايل 

بأرضهـم، وهـي العالقة التي يسـعى كثـرون لنقلها 

األجيـال  سـيا  ال  األطفـال،  مـن  القادمـة  لألجيـال 

التـي فقدت الرابـط الحقيقي بـاألرض، ليحـل محلها 

مظاهـر النـزوح واللجـوء بحثًـا عـن األمن.

"ال بديل للشجرة
 التي نخسرها"..

زيتون درعا 
في موسم 

القطاف
امرأة تفرز ثمار الزيتون في مدينة نوى بريف درعا )يوتيوب(

http://www.enabbaladi.net/archives/107943
http://www.enabbaladi.net/archives/107944
http://www.enabbaladi.net/archives/106671
http://www.enabbaladi.net/archives/107944
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عنب بلدي - خاص    

يف ظـل إهال رعايـة الخيـول العربية يف 

سـوريا، وألن القصف دّمر عـرشات املرابط 

واملنشـآت يف الشـال السـوري عى وجه 

الخصـوص، كانـت الحاجة ملحة لتأسـيس 

جمعيـة "الفجـر" للخيول العربيـة، لتكون 

عونًـا ملـريب الخيـل يف املناطـق الخارجة 

عن سـيطرة النظـام، وإلعـادة الحيـاة إىل 

القامئـون  يقـول  كـا  العـريب،  الجـواد 

. عليها

يعتـر الخيـل العـريب األصيـل مـن أقدم 

مميـز  بحضـور  وحظـي  النقـل،  وسـائل 

أوقـات السـلم والحـرب، فالكثر مـن هواة 

تربيتـه يف سـوريا اعتنـوا بـه وأرشكـوه 

يف السـباقات والعـروض الرياضيـة، ال بل 

كان ثـروة ملربيـه، إال أنـه تـرضر بشـكل 

بالـغ خـالل السـنوات الخمـس املاضيـة، 

بعـد مقتل عـرشات الخيـول إثـر القصف، 

وهجـرة بعـض مالكيهـا مرغمـن وتركها 

دون اهتـام أو عنايـة.

وأجمـع معظـم مـن تحدثـت إليهـم عنـب 

بلدي يف الشـال السـوري، أن الخيل مهدد 

الحاليـة،  يف ظـل سـوء ظـروف الرتبيـة 

الرعايـة،  ومسـتلزمات  األدويـة  ونقـص 

إضافة إىل غالء أسـعار األعـالف، الفتن إىل 

وجـود مئـات رؤوس الخيـل األصيلـة التي 

تحتاج من ينظـم أمورها، لتفادي خسـارات 

فادحـة خـالل املرحلـة املقبلة. 

جمعية "الفجر" تبدأ أولى الخطوات
عقـب بدء الثورة مل يسـتطع مربـو الخيول 

العربيـة يف املناطـق "املحررة"، تسـجيلها 

لـدى منظمة "الواهـو" )WAHO(، املنظمة 

العربيـة العامليـة للجـواد العـريب، ومقرها 

انقطـاع  بسـبب  بريطانيـا،  يف  لنـدن 

التواصـل مـع مكتبها يف دمشـق، مـا أفرز 

عـرشات الخيـول غـر املسـجلة مـا يهـدد 

األصيلة. أنسـابها  بضيـاع 

وإلعـادة العالقـات الوديـة والعائليـة التي 

تربـط املربن مـع بعضهم البعـض، بدأت 

الجمعيـة،  يف  اإلحصـاء  مكتـب  كـوادر 

جوالتهـا امليدانيـة يف أرياف حلـب وإدلب 

وحـاة، بعـد رصـد أكر مـن 250 رأًسـا 

املرابـط يف تلـك  موزعـن عـى عـرشات 

الخيـول  إلحصـاء  محاولـة  يف  املناطـق، 

وتسـجيلها لـدى "الواهو"، وفـق الجمعية، 

التـي تعـرف نفسـها عـى أنهـا منظمـة 

الخيـول  وتوثيـق  برعايـة  تعنـى  مدنيـة 

بهـدف  املحـررة  املناطـق  يف  العربيـة 

الحفـاظ عـى سـاللتها ونقـاء دمهـا، يف 

بالجـواد  املهتمـة  املنظـات  غيـاب  ظـل 

هنـاك. العـريب 

انتخبـت  الجـاري  األول  ترشيـن  مطلـع 

الجمعيـة رئيسـها وأعضـاء مكاتبهـا التي 

توزعـت بـن الطبـي والقانـوين واملـايل 

مكتبـي  إىل  إضافـة  واإلعالمـي،  والفنـي 

التدريـب واإلحصـاء، بينـا قـررت تنظيم 

اجتاعـات دوريـة للمكتـب التنفيـذي كل 

أسـبوعن، وفـق رئيـس الجمعيـة، محمـد 

األفنـدي.

ويقـول األفنـدي لعنـب بلـدي إن أكر من 

عـرشة مرابـط كبـرة، وعـرشات املرابـط 

املتوسـطة والصغـرة، تتوزع عـى أرياف 

حلـب وإدلـب وحـاة، بينـا تواصـل مع 

8 ترشيـن األول،  الجمعيـة حتـى السـبت 

مالكـو قرابـة 350 حصانًـا وفرًسـا ومهرًا 

وغـر  املسـجلة  بـن  وتتنـوع  أصيـاًل، 

املسـجلة. 

15 عضـًوا بينهم املؤسسـون، وتسـعٌة من 

أعضـاء  هـم  واإلداريـة،  الفنيـة  الكـوادر 

فـإن  األفنـدي  ووفـق  حاليًـا،  الجمعيـة 

العـدد قابـل للزيادة "يسـتطيع مـن يرغب 

املنتسـبن،  مـن  العـرشات  إىل  االنضـام 

ومـن بينهـم أطبـاء برشيـون وبيطريـون 

وحقوقيـون وجامعيـون، إضافة إىل بعض 

مـريب الخيل مـن أصحاب الخـرة الطويلة 

وشـيوخ  التجـار  وبعـض  الرتبيـة،  يف 

العشـائر".

وتسـعى الجمعيـة، وفـق القامئـن عليها، 

إىل تأسـيس وتطويـر العيـادة البيطريـة، 

مـن أجل الرعايـة الصحية للخيول وإرشـاد 

صحـة  عـى  للحفـاظ  املربـن  وتوجيـه 

خيولهـم، وتأمـن مرابـط آمنـة ومياديـن 

سـباق رياضيـة، وتوفـر العلـف املدعـوم 

األسـعار،  ارتفـاع  أعبـاء  مـن  للتخفيـف 

ومحاولـة تأمـن األدوية واللقاحـات نادرة 

الوجـود، إضافة إىل إقامة معـارض دورية 

للتعريـف بجـال ومكانـة الجـواد العريب 

، وتدريـب الشـباب واملهتمن عـى امتطاء 

الخيـل، وفـق القامئـن عليها.

التسجيل في "الواهو" 
يف  الخيـول  تسـجيل  عـن  وللحديـث 

"الواهـو"، تواصلـت عنب بلـدي مع رئيس 

مكتـب العالقـات الخارجيـة يف الجمعيـة، 

وعضـو مجلـس محافظـة حلـب، محمـد 

يحيـى نعنـاع، ويقـول إن كـرة الـوالدات 

الحديثـة غـر املختومـة، إىل جانـب بعض 

الخيـول غـر املختومـة أساًسـا، دعـا إىل 

التواصـل مـع املنظمـة. رضورة 

وأبـدت املنظمـة تعاونهـا مرحبـة بفكـرة 

محـددة  بإجـراءات  مطالبـًة  الجمعيـة، 

لتحليـل DNA الخيول، من خـالل تزويدها 

بشـعرة مـن رقبة الخيـل بعـد وضعها يف 

كيس محكـم اإلغـالق، مرفًقا باسـمي األب 

لألقـدام  وصـوٍر  الـوالدة،  وتاريـخ  واألم 

وللخيـل مـن أربـع جهـات، وفـق نعناع.

مل ينكر عضـو الجمعية صعوبـة املرشوع، 

ويـرى أنـه ضخـم ويحتاج جهـًدا كبـرًا، 

مؤكـًدا أن الجمعية وضعـت ضمن خططها 

إمكانيـة فتح مكتـب يف معر بـاب الهوى 

تسـجيل  لتسـهيل  تركيـا،  مـع  الحـدودي 

الخيـول األصيلـة التـي تجتاز اإلجـراءات.

النــادي  القصــف  دّمــر  أن  وبعــد 

ــب يف  ــة حل ــد يف محافظ ــدويل الوحي ال

ــعى كادر  ــااًل، سيس ــان ش ــة حريت مدين

الجمعيــة إلعــادة تأهيلــه عــى أن يكــون 

ــدوء يف  ــر اله ــن يتوف ــا، "ح ــرًا له مق

ــرى  ــذي ي ــاع، ال ــب نعن ــة"، بحس املنطق

أن رعايــة الخيــول "باعتبارهــا ثــروة 

وطنيــة، لهــا عمــق تاريخــي وتــرايث يف 

ــوريا". س

محمـد الحـادة، عضو مكتـب تنفيذي يف 

مجلـس محافظـة حلـب، وأحـد مؤسـي 

الجمعيـة، أكـد لعنـب بلـدي أن الجمعيـة 

مرخصـة مـن قبـل املجلـس، الفتًـا إىل أن 

األخـر يحـاول البحـث عـن داعـم للقطاع 

وتسـهيل  الحيوانـات،  وتربيـة  الزراعـي 

أمـور الجمعيـة مـن خـالل التواصـل مـع 

الجهـات الداعمـة.

مربو الخيول: االعتناء بها أصبح شاًقا
سـوريا  يف  العربيـة  الخيـول  تتنـوع 

ويقـول  أوالعائلـة(،  )النسـب  بأرسـانها 

رئيـس جمعيـة "الفجـر" إنها تتـوزع بن 

“الكحيـالت" و”الّصقالويـة" و”العبيّـة"، 

وغرهـا من األنواع واألنسـاب، مشـرًا إىل 

أن نوعـي "الشـوميات" و"أم عرقوب" ها 

األقـل عـدًدا يف املنطقـة.

ويـرى معظـم مـريب الخيـل يف الشـال 

السـوري، والذيـن تحدثت إليهـم عنب بلدي، 

أن تربيتـه واالهتـام بـه غـدا أمـرًا شـاقًا 

خـالل الظـروف الراهنة، آملـن يف أن تتبنى 

منظمـة أو جمعيـة دعم الخيول عى الشـكل 

الصحيـح والنحـو املطلـوب يف املنطقة.

منيـب السـطوف، أحـد مـريب الخيـل يف 

معرة النعـان بريف إدلـب، ميلك 25 رأس 

خيل عـريب أصيـل مسـجل يف "الواهو"، 

املولـودة  املهـور  بعـض  لديـه  إن  يقـول 

تؤكـد  أختـام  إىل  تحتـاج  والتـي  حديثًـا 

نسـبها األصيل، معترًا أن تأسـيس جمعية 

“الفجـر" خطـوة جيـدة يف ظـل الوضـع 

املـزري وغـر املطمـن ونـدرة الخرات. 

يحتـاج الخيل العـريب األصيل إلسـطبالت 

وأرضيـات مجهـزة ورعاية خاصـة، ويؤكد 

وفقـدان  اللقاحـات  نـدرة  أن  السـطوف 

بعـض األدويـة بشـكل كامـل، يدعـوه إىل 

بعـض  يف  البرشيـة  األدويـة  اسـتخدام 

الخيـل يف  بينـا أجمـع مربـو  األحيـان، 

املنطقـة عى أن املـرصوف اليومـي للرأس 

كحـد  دوالرات  ثالثـة  إىل  يصـل  الواحـد، 

أدىن.

مربـط السـطوف واحـد مـن حـوايل 20 

مربطًـا تنتـرش يف معرة النعـان وريفها، 

ويشـر مريب الخيـل إىل أن معظم املربن 

ميلكـون رأًسـا أو اثنـن، ورغـم أن تربيته 

مـازال  أنـه  إال  كبـرة،  إمكانيـات  تحتـاج 

قـدر  عـى  اليـوم  حتـى  خيولـه  يـريب 

اسـتطاعته، وفـق تعبـره.

الجواد العربي ُمهدد 

أولى المحاوالت لرعاية الخيول في الشمال 
السوري بخبرات محلية

خيول في معرة النعمان بإدلب - تشرين األول 2016 )عنب بلدي(

اسم الفرس: جوليا

العمر ثاث سنوات

الرسن)النسب(: صقاوي

املكان: تل منس يف ريف معرة النعان

اسم الفرس: عنود الجابري

العمر: سبع سنوات

الرسن)النسب(: كحيلة نواكية

املكان: ريف حلب الجنويب

اسم الفرس: روبا

العمر: أربع سنوات

الرسن)النسب(: حمداين عفري

اسم الحصان: مجد الحمزة

العمر: سبع سنوات

الرسن)النسب(: شوميان سباح

اسم املهرة: اليار

العمر: سبعة أشهر

الرسن)النسب(: كحيلة أم عرقوب

املكان: كفرحلب

سـعر الخيـل العـريب األصيـل ال يقـدر بثمـن لـدى مربيـه، 

ويتعلـق األمـر بالعمـر واللـون والنسـب والجنـس، ورغـم 

الشـال  يف  للبيـع  املعروضـة  الخيـول  عـرشات  وجـود 

السـوري، إال أنـه نـادًرا مـا تتـم صفقة بيع هـذه األيـام، بل 

يحـاول بعـض مالكيهـا تهريبهـا لبيعهـا خـارج سـوريا. 

سعر  يصل  وقد  دوالر  ألفي  بن  حاليًا  الخيول  أسعار  وترتاوح 

الفرس األصيلة ذات النسب الرفيع إىل 25 ألًفا، وهو رقم ال يستطيع 

أحد دفعه، وميكن أن يعرضه شيوخ وأمراء الخليج العريب، وهذا ما 

أكده السطوف بقوله، “آخر عبارة سمعتها مؤخرًا من شيخ قطري 

أعجب بأحد أحصنتي: خذ شيًكا مفتوًحا مثنه".

سـابًقا، قبـل الثـورة، كانـت أسـعار الخيـل األصيـل ترتاوح 

بـن مثانيـة ومئة ألـف دوالر، ورمبـا وصل سـعرها أكر من 

ذلـك، بينـا مل يتغر سـعر الخيـل الوطنـي املنتـرش بأعداد 

قليلـة حاليًـا، ويبـاع بــ 300 دوالًرا وميكن أن يصل سـعره 

إىل ألفـن كحـد أقىص، وفـق بعـض املربن.

ال توجـد إحصائيـات دقيقـة ألعـداد الخيـول يف سـوريا، إال 

أن وزارة الزراعـة التابعـة للنظـام السـوري قدرتهـا يف آخر 

إحصائيـة لهـا، بحـوايل خمسـة آالف رأس، ضمـن املناطـق 

التـي يسـيطر عليهـا يف محافظـات حمص وحاة ودمشـق 

وريفهـا والحسـكة وإدلـب ودرعا.

ويف الوقـت الـذي أعلـن النظـام السـوري ألول مرة نيسـان 

املـايض، عن نيتـه إصدار جواز سـفر للجواد العـريب األصيل 

لتصديره وتسـهيل مـروره إىل البلدان األخـرى، يحاول مربو 

الخيـول يف الشـال السـوري الحيلولـة دون طمـس هويـة 

خيولهـم والحفـاظ عليها، يف محاولـة إلعادتهـا إىل مكانتها 

القدميـة قبل سـنوات. 

أسعار الخيول متدنية وال أحد يشتريها
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أحمد الشامي 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربًعا... أبرش بطول 

ت...  سامة يا مربع، ورأيُت نبلَك يا فرزدق َقرَّ

ورأيُت قوَسك ليس فيها منزع.

ينطبق بيت الهجاء لجرير هذا عى "تهديدات" 

اإلدارة األمريكية لسيد "الكرملن"، حيث تقوم 

هذه اإلدارة "بدراسة كافة الوسائل للرد عى 

االنتهاكات الروسية بعدما أوقفت التنسيق 

مابن قوات البلدين".

بالعامية، نستطيع أن نشّبه الخطاب األمرييك 

بسلوك "أزعر" مشتبك يف خناقة مع من 

هو أكرث جرأة منه وهو يصيح باملحيطن 

به "امسكوين عنه وإال...". وإال ماذا؟! ماذا 

سيفعل املتقوقع يف البيت األبيض غري الكام 

وهو الذي يعد األيام بانتظار الرحيل ويحلم 

باملاين التي سيجنيها عرب محارضات سخيفة 

حول "حقوق اإلنسان" و "القانون الدويل"؟

"بوتن" يدرك أهداف "اوباما" وأنانيته ويتقن 

الحديث معه باللغة التي يفهمها، فحن يتحدث 

الرئيس األسمر عن "تركته" التاريخية فإنه 

يحلم بدور مقبل، بعد الرئاسة، كمحارض أو 

كمستشار يقبض باملاين من أجل فتح دفرت 

هواتفه أو تقديم نصائحه، مثل الصعاليك 

اآلخرين: "بلري" و "ساركوزي" و"باروزو" 

وغريهم كرث.

املشكلة هي أن بوتن هو "أستاذ" الصعاليك 

جميًعا وهم كلهم من خريجي مدرسته 

الاأخاقية ذات املارسات شبه املافيوية. 

بالتايل لن يرتقي اوباما مطلًقا إىل درجة 

االستاذية التي يحوزها "ظل الشيطان عى 

اأٍلض" القابع يف الكرملن.

من ينتظر أن يأتيه الفرج من صوب 

"واشنطن" سوف ينتظر إىل األبد. فاألمرييك 

رشيك كامل الرشاكة يف جرائم كل من األسد 

وبوتن وحلفائها وعداوة العم "سام" 

للسورين واحتقاره لهم وللسنة عموًما 

التقان عن كراهية النازين لليهود.

ما العمل إًذا؟ هل نستطيع محاربة األمرييك 

والرويس واإليراين واإلرسائييل والعلوي 

والشيعي وحلفائهم يف نفس الوقت؟

السياسة هي فن املمكن وال توجد هدايا 

مجانية، والساذجون، من أمثالنا، يدفعون 

غالًيا مثن غبائهم وترسعهم. من الرضوري 

مطالبة العامل بالدفاع عن السورين والبحث 

عن الساح والبدائل لكن دون التخيل عن ثوابت 

الثورة ودون تقديم خدمات مجانية، كمحاربة 

"داعش" أو األكراد، ال لألمريكين وال لغريهم، 

سواء كانوا خليجين أو حتى الشقيق الرتيك.

منذ آب 2013 مل يعد معقواًل أن ينتظر 

السوريون من الواليات املتحدة العون أو حتى 

املواساة، منذ "الخط األحمر" يسء الذكر بدا 

جلًيا أن الروس واألمريكين واألسد قد توصلوا 

لتفاهات تقيض باالبقاء عى نظام العصابة 

مع نزع مخالبه التي قد تزعج غري السورين. 

عرب هذه التفاهات تخى األسد ليس فقط عن 

ساحه الكياوي بل عن كل طموحاته خارج 

"سوريا املفيدة". هكذا انتهى "الدور السوري" 

يف كل من لبنان والعراق وبدأ "الدور الفاريس" 

يف سوريا.

منذ مذبحة الكياوي ظهر للعلن أن الدم 

السوري والسني ليس "خطًا أحمر" ال 

لألمريكين وال لغريهم. عى العكس يبدو 

الدم السني مثل "علم أحمر" يستثري الثريان 

الشيعية واألمريكية والروسية الهائجة والتي 

تستطيب الولوغ يف دمائنا وسط موات 

وصمت من قبل "أمة املليار".

األمرييك ليس "الفرزدق" وهو قادر إن أراد 

عى وضع حد للهولوكوست السوري، لكن 

األمرييك رشيك كامل يف هذه املحرقة وال 

يقل إجراًما عن السفاحن اآلخرين. األمرييك 

أراد منذ بداية الثورة إيصال سوريا والسورين 

إىل الوضع الحايل الذي يسمح للعم "سام" 

بالتمتع برؤية الدم السني يراق عى يد 

منافسيه وخدمه. هذا للثأر من مذبحة الربجن 

والتي أطلقت العنان لكراهية المحدودة وغري 

مربرة تجاه العرب واملسلمن والتي يبدو 

"ترامب" أحد تجلياتها.

الرويس يريد عرب مذابحه ابتزاز املعلم 

األمرييك وكشف نفاقه وال أخاقيته، هذا من 

أجل مصالحه يف "اوكرانيا" وإن مل تكن دماء 

السورين كافية، حينها يهدد الرويس بإلغاء 

معاهدة "البلوتونيوم".

زعم الفرزدق

حذام زهور عدي 

ــة  ــة اإليراني ــت املعارض ــام أعلن ــة أي ــذ بضع من

مجــزرة  لضحايــا  العدالــة  لجنــة"  تشــكيل 

ــي  ــا الخمين ــي ارتكبه ــين" الت ــجناء السياس الس

ــف  ــد أل ــراق، وق ــع الع ــرب م ــاء الح ــب انته عق

ــون  ــون وحقوقي ــطون إيراني ــة ناش ــذه اللجن ه

دوليــون عــى هامــش الــدورة 33 ملجلــس حقــوق 

ــف  ــد يف جني ــدة، املنعق ــم املتح ــان يف األم اإلنس

ــت  ــايض، والاف ــول امل ــن أيل ــن 13 إىل 30 م ب

للنظــر أن اللجنــة مل تعتمــد فقــط عــى الوثائــق 

للمعارضــة  الوطنــي  املجلــس  مــن  املقدمــة 

ــات"  ــا كتاب"ذكري ــت له ــا أضاف ــة، وإمن اإليراني

ــام 2000  ــت ع ــي طُبع ــري الت ــه منتظ ــة الل آي

ــة  ــر الخطي ــن األوام ــوًرا ع ــوي ص ــي تح والت

التــي كان يصدرهــا الخمينــي، بإعــدام اآلالف 

مــن الســجناء الذيــن تحالفــوا معــه يف إســقاط 

ــة  ــاءة الديني ــون إىل العب ــن ينتم ــاه، والذي الش

أو اعرتضــوا عــى  نفســها، ألنهــم احتجــوا 

ــوة  ــغ القس ــايب والبال ــي، اإلره ــلوك الخمين س

يف تصفيــة املختلفــن عنــه، كــا اعتمــدت 

ــدق  ــت ص ــي أثبت ــة الت ــا الخاص ــى تحقيقاته ع

ــجناء  ــدام الس ــي بإع ــر الخمين ــد أم ــام. لق االته

السياســين املختلفــن بآرائهــم عنــه "بالرسعــة 

القصــوى ألنهــم أعــداء اإلســام" )ماالفــرق 

بينــه وبــن داعــش؟( وكان هــؤالء خليطًــا ممــن 

ســاهموا بإيصالــه لســدة الســلطة لكنهــم ال 

ــن أو  ــن الليربالي ــه، أو م ــة الفقي ــون بوالي يؤمن

اليســارين، وقــد قــّدرت اللجنــة األعــداد اســتناًدا 

لوثائــق منتظــري بخمســة آالف يف ســجن واحــد 

بطهــران بينــا اعتــربت املعارضــة اإليرانيــة 

ــران  ــجون إي ــا يف س ــن ألًف ــغ ثاث ــدد بل أن الع

ــة. كاف

والســؤال اآلن: ملــاذا مل يُحاكــم الخمينــي وقتهــا؟ 

ــن كان  ــا؟ وم ــه عاملًي ــار إرهاب ــرث أخب ــاذا مل تُ ومل

ــاب  ــبب كت ــاذا مل يس ــل مل ــا؟ ب ــه إعامًي يحمي

ــه  ــا ابن ــي يقوده ــة الت ــذه الضج ــري ه منتظ

ــا،  ــرش عاًم ــتة ع ــذ س ــع من ــه طُب ــع أن ــا م حالًي

وملــاذا ينتظــر العــامل ومجالــس حقــوق اإلنســان 

الخمينــي عــى بعــض  لُيحاكمــوا  26 عاًمــا 

ــه؟ ــب إرهاب جوان

ــك  ــى تل ــة ع ــة قاطع ــد إجاب ــد ال توج ــكل تأكي ب

التســاؤالت، لكــن األمــر –كــا يبــدو يل- ليســت 

عاقتــه الرئيســية باإلفــراج عــن املســتندات بعــد 

ــراج  ــادة- لإلف ــه –ع ــموح ب ــت املس ــرور الوق م

ــة  ــاط املعارض ــة، وال بنش ــق الرسي ــن الوثائ ع

ــرب  ــا يق ــد م ــاطها بع ــر نش ــي أمث ــة الت اإليراني

ــة  ــاه تعري ــع باتج ــة، إىل الدف ــود ثاث ــن عق م

إرهــاب الخمينــي وماليــه املســاعدين لــه، وإمنــا 

ــام  ــرّض للنظ ــا يُح ــا مب ــة م ــه عاق ــون ل ــد يك ق

ــن  ــري م ــاك كث ــه، فهن ــد ل ــة تهدي ــراين كورق اإلي

ــي  ــام العامل ــن النظ ــه وب ــة بين ــور العالق األم

ــن  ــض ب ــن التناق ــم م ــوم، بالرغ ــرتح الي املق

ــا  ــن مه ــور. لك ــك األم ــن يف تل ــر والباط الظاه

ــة. ــاالت األجوب ــت احت كان

عــى  اإلجابــة  مهــًا  ليــس  لنــا  بالنســبة 

التســاؤالت الســابقة بقــدر مــا يجــب االســتفادة 

مــن تأليــف تلــك اللجنــة إللحــاق تلميــذ الخمينــي 

ــازال  ــو م ــي" وه ــه "الخامنئ ــا ب ــار إرهابًي الب

عــى قيــد الحيــاة، ليــس بتهمــة اإلرهــاب داخــل 

ــه  ــذي مارس ــاب ال ــا باإلره ــط وإمن ــران فق إي

الســوري، فبأوامــره  الشــعب  ومــازال بحــق 

ــكان،  ــن كل م ــه م ــاع مذهب ــب أتب ــخصًيا ُجل ش

ــه  ــا إعام ــاطري يفربكه ــات وأس ــوا بخراف وُجيش

ــن  ــوري م ــعب الس ــوا الش ــم ليقتلع ــم يوجهه ث

جــذوره، ويـُـرشدوه يف الــرباري، وينهبــوا منازلــه 

ــع  ــوا أفظ ــه، ويرتكب ــوا بنات ــه ويغتصب وأراضي

ــدواء  ــع ال ــع ومن ــال التجوي ــن خ ــه م ــة ب مقتل

واإلغاثــة عنــه، أمــام أعــن األمــم املتحــدة 

ــرث  ــاب أك ــاك إره ــل هن ــانية، ه ــا اإلنس ولجانه

ــع  ــٌة يف تصني ــت مدرس ــل نجح ــذا؟ وه ــن ه م

اإلرهــاب وتصديــره أكــرث مــن مدرســة الخمينــي 

وخّريجهــا الخامنئــي؟

هــل ينتظــر الســوريون عقــوًدا لكشــف املنظــات 

الدوليــة إرهــاب الخامنئــي وحرســه الثــوري 

وإرهــاب النظــام األســدي وحاميــه الســيد بوتــن، 

وإنصــاف الشــعب الســوري، ومــا يحــدث يف حلب 

ــا  ــداين ومضاي ــا يف الزب ــة وقبله ــب والغوط وإدل

ــن ألي ذي  ــال ال ميك ــن أع ــا، م ــص وريفه وحم

نظــر إال أن يُصنفهــا كأعــى مســتوى مــن إرهــاب 

ــا  ــدة جميًع ــم املتح ــات األم ــل مؤسس ــة، ه الدول

عميــان النظــر والقلــب والعقــل، أم يتعامــون 

-ألمــٍر مــا- عــى مــا يحــدث اليــوم وأمــس وعــن 

نتائجــه املســتقبلية؟ أم أنهــم يتحدثــون كثــريًا يف 

أروقــة األمــم املتحــدة ومؤسســاتها لكنهــم ثابتــو 

األقــدام عنــد الفيتــو الــرويس؟

لعــل مــن نافــل القــول أن نلفــت النظــر إىل 

يحــارب  التــي  الســورية  املناطــق  تقاســم 

مــا  الــدويل  والتحالــف  وبوتــن  الخامنئــي 

ــا ال  ــه مب ــد من ــاٍب أش ــا بإره ــه إرهابً يعتربون

ــاب  ــب اإلره ــن نصي ــق م ــة دمش ــاس، فغوط يق

ــاب  ــإدارة اإلره ــب ب ــب وادل ــراين إدارًة، وحل اإلي

ــت  ــاله تح ــوري وش ــرشق الس ــي، وال البوتين

ــش  ــًوا وداع ــدويل ج ــف ال ــاب التحال ــلطة إره س

النظــام  بإرهــاب  يــَدارون  أرًضــا وجميعهــم 

األســدي، وجميعهــم متفقــون عــى إخــراج 

ــتعانة  ــاب واالس ــة اإلره ــن تهم ــايل م ــام امل نظ

بــه وبأذيالــه كمنَفــذ ملصالحهــم مدفــوع األجــر، 

املــكان  يف  التهمــة  فيضعــون  الكبــار  أمــا 

ــة  ــر بحكاي ــا يُذكَ ــم، م ــه مصالحه ــذي تتطلب ال

الفاخــوري الــذي يضــع يــد الجــرة حيثــا يريــد.

إن اإلرهــاب اإليــراين هــو مــن دعــم إرهاب األســد 

وهــو مــن تحالــف مــع اإلرهــاب الــرويس، وهــو 

ــرب  ــكا والغ ــع أمري ــووي م ــة الن ــب لعب ــن لع م

لتغــض النظــر عــن كل ماتعرفــه مــن مســاهاته 

اإلرهابيــة يف ســورية ويف العــامل كلــه.

أقنعــت  قــد  اإليرانيــة  املعارضــة  كانــت  وإذا 

ــة  ــوم بإقام ــة الي ــان الدولي ــوق اإلنس ــان حق لج

ــة  ــى املعارض ــي فع ــاب الخمين ــة إلره محاكم

ــن  ــوا جادي ــورة أن يعمل ــطي الث ــورية وناش الس

إلحالــة الخامنئــي وبوتــن، إىل املحاكــم الدوليــة، 

اليــوم وليــس غــًدا، وقبــل أن تــربد دمــاء أطفــال 

القضايــا  مــن  الســورين  فلــدى  ســورية، 

اإلنســانية والوثائــق مــا يســهل عــى تلــك 

املحاكــم عملهــا ويجعلهــا تســتطيع الحكــم 

بــأرسع وقــت دون أن تنتظــر عقــوًدا لجلــب 

أكفــان ميــت إىل العدالــة. أجــل حــرٌي مبــن 

يَدعــي متثيــل الشــعب الســوري أن يعمــل بنشــاط 

يف هــذا االتجــاه الــذي وإن تعــرث بســبب املواقــف 

الدوليــة، يبقــى ســيًفا مســلطًا عــى اإلرهابيــن 

الحقيقيــن، يحســبون حســابه عندمــا يكشــفهم 

ــم. ــامل حقيقته ــن للع ويعل

ــرك  ــة بالتح ــورية مدني ــات س ــارشت منظ ــد ب لق

ــا  ــوم م ــا الي ــل أهمه ــة، ولع ــق اإلدان ــع وثائ لجم

ــاه  ــع باتج ــورية" للدف ــادرة الس ــه "املب ــوم ب تق

جلــب الخامنئــي وبوتــن للعدالــة الدوليــة، والشــك 

أن أشــَد مــا يتمنــاه الســوريون هــو رؤيــة اإلرهاب 

الخامنئــي واإلرهــاب البوتينــي يف قفــص االتهــام، 

ــن،  ــاع باملجرم ــه، لإليق ــاعد كٌل يف موقع فلنتس

ليــس مــن خــال لجــان حقــوق اإلنســان فقــط، 

وإمنــا مــن خــال محكمــة اإلرهــاب التــي ال أحــد 

جديــٌر بهــا مثلهــا.

لجان العدالة لمحاكمة الخامنئي 
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عنب بلدي
العدد 242
األحد 9 تشرين األول 2016

ملف العدد

سلفّية جهادية تائهة
بين "داعش" و"القاعدة" 

http://www.enabbaladi.net/archives/107927
http://www.enabbaladi.net/archives/107927
http://www.enabbaladi.net/archives/107927


عنب بلدي - السنة الخامسة - ملف العدد10
العدد 242  - األحد 9 تشرين األول/أكتوبر 2016

اعتداءات وتحركات "مشـبوهة"
يتهـم فصيـل "جنـد األقـىص" بتصفيـة عـدد 

الشـال  يف  املعارضـة  فصائـل  قـادة  مـن 

السـوري، أبرزهـم الشـيخ مـازن قسـوم، وهو 

أحـد مؤسـي فيلـق الشـام والقائد العسـكري 

البـارز فيـه، وذلـك يف متوز من العـام املايض.

وكان وقـوف عنـارص من "جند األقـىص" وراء 

عمليـة االغتيـال يف مدينة رساقب، أمـرًا واضًحا 

غـر قابـل للبـس وفًقـا ملصـادر متطابقـة، إذ 

ُضبـط منفـذو العمليـة عقـب تنفيذهـا مبارشة، 

اتهـام  إىل  الشـام"  "فيلـق  بفصيـل  حـدا  مـا 

لتنظيـم  مبايعـة  خاليـا  باحتـواء  "الجنـد" 

اإلسـالمية”. "الدولـة 

خـالل الفـرتة املمتـدة مـن متـوز وحتـى مطلع 

عمليـات  إدلـب  ريـف  شـهد  الجـاري،  العـام 

"أحـرار  حركـة  يف  قياديـن  طالـت  اغتيـال 

عـى  ناسـفة  عبـوات  باسـتخدام  الشـام"، 

الطرقـات الحربيـة أو يف سـياراتهم، لتكشـف 

الحركـة مطلـع العـام عـن ضبط خلية سـاهمت 

يف هـذه األعـال، وعلمـت عنب بلـدي آنذاك أن 

اتهامـات مبـارشة وجهـت لــ "جنـد األقىص" 

العمليـات. وراء  لوقوفهـا 

عملـه  الجهـادي  الفصيـل  علّـق  ذلـك،  إثـر 

الفتـح"،  التنفيذيـة يف "جيـش  القـوة  ضمـن 

بعـد اتهامـه حركـة "أحـرار الشـام" بتجـاوز 

صالحياتهـا، وإعـدام معتقلـن تابعـن لتنظيم 

إدلـب. مدينـة  يف  "الدولـة" 

أيلـول الفائـت، شـهدت مدينـة أريحـا يف ريف 

"األحـرار"  بـن  اشـتباكات  الغـريب  إدلـب 

وجرحـى،  قتـى  خاللهـا  سـقط  و"الجنـد" 

عـى خلفيـة قيام األخـر بإعـدام قيـادي بارز 

مـن الحركـة يف املدينـة، واسـتمرت املواجهـات 

إىل  القضيـة  تحـال  أن  قبـل  طويلـة  سـاعات 

مجـدًدا. الهـدوء  ويعـود  الرشعيـة  املحكمـة 

هل يذوب جنود "القطري" في "فتح الشام" أم يتوجهون إلى الرقة؟

"جند األقصى".. سلفّية جهاديـــة تائهة بين "داعش" و"القاعدة" 

ــد  ــو عب ــة )أب ــان العثامن ــف عث ــد يوس محم

ــل"  ــة "الفض ــد يف منطق ــري(، ول ــز القط العزي

ــام 1956،  ــداد ع ــة بغ ــة العراقي ــط العاصم وس

وترجــع أصــول عائلتــه إىل قريــة "عــن غــزال" 

ــطن. ــا يف فلس ــة حيف ــوب مدين جن

ــا إىل  ــداد متوجًه ــز بغ ــد العزي ــو عب ــادر أب غ

الفائــت،  القــرن  مثانينيــات  يف  أفغانســتان 

للقتــال ضــد القــوات الســوفيتية هنــاك، وتعــرف 

عــى أبــرز القــادة الجهاديــن فيهــا أمثــال عبــد 

اللــه عــزام وأســامة بــن الدن وأميــن الظواهــري، 

ــية يف  ــوات الروس ــد الق ــل ض ــل وقات ــم انتق ث

الشيشــان، ليعــود إىل بغــداد أواخر التســعينيات.

ــة يف  ــة جهادي ــز خلي ــد العزي ــو عب ــس أب أس

ــة  ــداف مدني ــد أه ــات ض ــن هج ــراق، وش الع

ــتهدف  ــا، اس ــدة" وأدبياته ــر "القاع ــس فك تعك

ــينا  ــة وس ــات كحولي ــات مرشوب ــا مح فيه

"ســمرياميس" ومناطــق أخــرى يف بغــداد، قبــل 

ــع  ــة جمي ــرات العراقي ــاز املخاب ــل جه أن يعتق

عنــارص الخليــة، فأعــدم معظمهــم وحكــم 

ــز"  ــد العزي ــو عب ــى "أب ــي ع ــاء العراق القض

ــد. ــجن املؤب بالس

قبيــل حــرب العــراق ودخــول القــوات األمريكيــة 

ــد  ــو عب ــق رساح "أب ــام 2003، أطل ــداد ع إىل بغ

العزيــز القطــري"، ووضــع تحــت اإلقامــة 

الجربيــة، لينضــم مبــارشة إىل زعيــم "القاعــدة" 

الزرقــاوي"،  مصعــب  "أبــو  العــراق  يف 

ــاد"  ــد والجه ــب التوحي ــا "كتائ ــان مًع ويؤسس

ــة. ــوات األمريكي ــة الق ملواجه

ــب  ــا إىل جان ــز الحًق ــد العزي ــو عب ــوى أب انض

شــقيقه عبــد الحكيــم يف تنظيــم "دولــة العــراق 

اإلســامية"، واعتــرب أحــد أبــرز أمنيــي ورشعيي 

مصعــب  "أبــو  قادتــه  يف حقــب  التنظيــم 

الزرقــاوي" و"أبــو حمــزة املهاجــر" و"أبــو عمــر 

ــدادي". البغ

مطلــع عــام 2012، دخــل أبــو عبــد العزيــز إىل 

ــذي  ــرتاب"، وال ــو ال ــه "أب ــة نجل ــوريا برفق س

قتــل يف مواجهــة قــوات األســد يف العــام 

التابعــة  القــدس"  ذاتــه، وأســس "رسايــا 

محمــد  "أبــو  بقيــادة  "النــرة"  لجبهــة 

ــام 2014،  ــا ع ــه به ــك ارتباط ــوالين"، ليف الج

ــف  ــى"، ويختط ــد األق ــل "جن ــا فصي مؤسًس

ــد  ــه، ووج ــام ذات ــن الع ــاين م ــون الث يف كان

مقتــواًل يف أحــد آبــار بلــدة ديــر ســنبل بريــف 

ــوريا"  ــوار س ــة "ث ــد جبه ــم قائ ــب، واته إدل

ــه. ــروف بتصفيت ــال مع ج

اتسم فصيل "جند األقصى" بهوية سلفية جهادية خالصة منذ تأسيسه مطلع عام 
2014 على يد القيادي الفلسطيني في تنظيم “القاعدة”، أبو عبد العزيز القطري، وبرز 

خالل العامين الفائتين كحليف وثيق لجبهة “النصرة" )فتح الشام( في معاركها ضد 
األسد وفصائل "الجيش الحر" على حد سواء، ومهادن لتنظيم "الدولة اإلسالمية" رغم 

إجماع فصائل المعارضة على قتاله.

لمحة عن مؤسس 
"جند األقصى"

عبادة كوجان - عنب بلدي 

يعـود "جند األقـىص" إىل واجهـة أحداث 

إدارتـه  بعـد  مؤخـرًا،  السـوري  الشـال 

معـارك وصفت بالناجحة ضد قوات األسـد 

يف ريف حاة الشـايل أواخر آب املايض، 

تبعـه صـدام مبـارش مـع حركـة "أحرار 

الشـام اإلسـالمية"، قد يضع حًدا ملسـرته 

العسـكرية يف سوريا.

نشأة "قاعدية" وصدام مبكر
عـى  نفسـه  األقـىص"  "جنـد  يقـّدم 

يهـدف  مسـتقل،  جهـادي  فصيـل  أنـه 

األسـد،  نظـام  مـن  سـوريا  تحريـر  إىل 

وتطبيـق "الرشيعة اإلسـالمية" يف "إمارة 

إسـالمية" تحكمها "خالفة راشـدة"، عى 

غـرار األهـداف املعلنـة لتنظيـم "الدولـة 

اإلسـالمية" وجبهـة "فتح الشـام" وباقي 

التشـكيالت السـلفية الجهادية يف سوريا.

عقـب وصول "أبـو عبد العزيـز القطري" 

إىل سـوريا مطلع عام 2012، عكف برفقة 

مقاتلـن محليـن وأجانـب عى تأسـيس 

الفـور  وأتبعـت عـى  القـدس"  "رسايـا 

بجبهـة "النـرصة"، وأسـهمت يف عديـد 

املعـارك يف ريفي حاة وإدلـب. وبالتزامن 

مع املواجهـات املبكرة بن تنظيـم "الدولة 

اإلسـالمية" و"النرصة"، أعلـن "القطري" 

فـك ارتباطـه باألخـرة، ليؤسـس فصياًل 

مسـتقاًل أسـاه "جنـد األقىص".

 ،2014 وشـباط  الثـاين  كانـون  خـالل 

أعلنت جبهـة "ثوار سـوريا" بقيادة جال 

معروف حربًا شـاملة عى تنظيـم "الدولة 

اإلسـالمية" يف ريفي إدلب وحاة، نجحت 

فيهـا بطرد التنظيم من املحافظتن بشـكل 

كامـل، بالتزامن مع مواجهـات ماثلة بن 

"الجيـش الحر" والتنظيـم يف مدينة حلب 

وريفها الشـايل.

يف هـذه األثنـاء، لعـب "القطـري" دور 

الوسـاطة بن جبهـة "النـرصة" وتنظيم 

بـن  للصلـح  مسـعى  يف  "الدولـة" 

الطرفـن، ونـأى بفصيله عن الـرصاع يف 

الشـال السـوري، ليختطـف يف السـابع 

مـن كانـون الثـاين يف ظـروف غامضة، 

وعـر عـى جثتـه يف أحد آبـار بلـدة دير 

سـنبل يف جبل الزاوية بريـف إدلب، وهي 

مسـقط رأس جـال معـروف.. 

تحالف وثيق مع "النصرة"
مل يقتـرص التعـاون بن "جنـد األقىص" 

وجبهـة "النـرصة" عـى مقارعـة النظام 

السـوري وميليشـياته الرديفـة، بـل عمل 

الجانبـان عـى اسـتئصال شـوكة فصائل 

من "الجيش الحر" يف الشـال السـوري، 

ابتـداًء مـن القضـاء عـى جبهـة "ثـوار 

وانتهـاًء   ،2014 عـام  أواخـر  سـوريا" 

مبحاولة شـبيهة تجـاه “الفرقـة 13”، يف 

آذار مـن العـام الجـاري.

مبـارشة  مواجهـة  يف  "الجنـد"  ودخـل 

إىل جانـب "النـرصة" ضـد جبهـة "ثوار 

يف  وحـاة،  إدلـب  ريفـي  يف  سـوريا" 

ترشيـن الثـاين 2014، ونجـح الفصيالن 

يف القضاء عـى "ثوار سـوريا" بالكامل، 

رغـم اعتبـاره أحد أكـر فصائـل "الجيش 

الحـر" يف املنطقة الشـالية، وتزامن ذلك 

مـع هجـات ماثلـة عـى جبهـة "حـق 

إىل  أدت  حـاة،  محافظـة  يف  املقاتلـة" 

القضـاء عليهـا أيًضا.

يف شـباط وآذار مـن العـام املايض، شـن 

الجانبـان هجوًما واسـًعا عـى مقار حركة 

"حـزم" يف ريفـي إدلب وحلـب، وحدثت 

معـارك بـن الطرفـن راح ضحيتهـا نحو 

150 مقاتـاًل مـن "حـزم" قبـل أن تحـل 

نفسـها، وينضوي من تبقى مـن مقاتليها 

يف فصيـل "الجبهة الشـامية".

ويف آذار من العام الجاري، شاركت جبهة 

هجوم  يف  األقىص"  "جند  مع  "النرصة" 

مدينة  يف   "13 “الفرقة  مقرات  استهدف 

إدلب،  بريف  ومحيطها  النعان  معرة 

واستوىل الجانبان عى معظم سالح الفرقة 

مل  لكنها  الحر"،  "الجيش  لـ  التابعة 

أن  الفرقة باعتبار  القضاء عى  ينجحا يف 

لها مقرات يف حلب وريفها، باإلضافة إىل 

ضغط الحاضنة الشعبية يف املعرة.

ورغـم تجـاوزات الفصيلن بحـق فصائل 

"الجيـش الحـر"، إال أن ذلـك قوبل بصمت 

مـن قبل أطيـاف املعارضة العسـكرية يف 

الشـال، وشـارك "جنـد األقـىص" ضمن 

تحالـف "جيش الفتـح" يف محافظة إدلب 

العـام املـايض، وسـاهم يف طـرد قـوات 

األسـد من معظـم أرجـاء املحافظة.

يعتـر "أبـو ذر الجـزراوي" دينمـو "جنـد األقـىص"، فعـدا 

عـن كونـه قائـًدا عسـكريًا عاًمـا للفصيل، هـو املوجـه الفكري 

والسـيايس لتحركاته عـى األرض، ويتهم من أطـراف املعارضة 

بصالته الوثيقـة مع تنظيـم "الدولة اإلسـالمية" وتبنيه أفكارها 

بشـكل كامـل، مـا أعطـى "الجند" طابـع الغلـو والتطرف.

العزيـز  أمـا "أبـو أحمـد القطـري"، وهـو نجـل "أبـو عبـد 

القطـري"، فهـو املسـؤول املـايل عـن "جنـد األقـىص"، وعمل 

يف اآلونـة األخـرة عـى توجيـه الدعـم السـتقطاب متطوعـن 

جـدد وفصائل مسـتقلة قبيـل معركة حـاة، وعقب انشـقاقات 

شـهدها الفصيـل يف شـباط 2014.

كـا يضم جنـد األقـىص قيـادات محلية مـن محافظتـي حاة 

وإدلـب، تقتـرص أدوارهـم عى قيـادة املعـارك والتخطيـط لها.

من هم قادة "جند األقصى"؟
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هل يذوب جنود "القطري" في "فتح الشام" أم يتوجهون إلى الرقة؟

"جند األقصى".. سلفّية جهاديـــة تائهة بين "داعش" و"القاعدة" 

• "تتابع ما تسمى بجاعة جند األقى أعالها 

اإلجرامية التي طالت حتى جموع النافرين إىل الجبهات 

مع النظام، معيدين إىل أذهاننا مشهد داعش بالضبط".

أبو يحيى الحموي، قائد حركة "أحرار الشام اإلسامية"

• "التحشيد والتحريض والتجّمع الرسيع للفصائل 

املدعومة له دالالته، وكل مستهدف يقف موقف املتفرج 

عى دعوات استئصال الجند سيندم، ألن دوره ليس 

ببعيد".

أبو محمد املقديس، منظر سلفي جهادي مقيم يف األردن 

• "إن الخوارج يف صفوف جند األقى شااًل 

كالخوارج يف صفوف حركة املثنى جنوبًا، خايا 

رسطانية يف جسد املناطق املحررة، واملؤمن ال يلدغ من 

جحر مرتن".

رساج الدين زريقات، داعية لبناين جهادي مقيم يف سوريا

• "إىل مجاهدي جند األقى، اعلموا إخواين أنه ال 

يجوز البقاء يف فصيل الجند، بسبب تكفريه للمسلمن 

واستباحة دمائهم باالغتياالت وغريها، فأدركوا 

أنفسكم"

أبو أنس الكناكري، الرشعي العام لـ "جيش اإلسام"

• "معركة الثورة السورية ضد سفارة داعش يف املحرر، 

تنظيم جند األقى، كانت واجبة ومتأخرة، دماء شهداء 

الجيش الحر وأحرار الشام آن لها أن ترى العدل".

أحمد أبازيد، كاتب وباحث سوري 

• "ال يجهل عاقل وال من يف الساحة خطر الخايا 

الخبيثة يف جند األقى، التي اغتالت املجاهدين وروعت 

اآلمنن وآوت املحدثن وكانت كتيبة متقدمة لداعش".

الدكتور أمين هاروش، داعية ورشعي سوري

تحركات "مشـبوهة" شـابت عمل "جنـد األقىص" 

القليلـة  إدلـب وحـاة خـالل األشـهر  يف ريفـي 

املاضيـة، أبرزهـا تسـهيل دخـول وخـروج مقاتي 

تنظيـم "الدولـة" مـن وإىل محافظـة إدلـب، وفًقا 

ملصـدر مطلـع يف حركـة "أحـرار الشـام"، ما دعا 

جبهـة "فتـح الشـام" إىل طرد "الجنـد" من قطاع 

ذلـك يف  كان  وإدلـب،  ريفـي حـاة  الباديـة يف 

حزيـران مـن العـام الجاري.

معركـة حماة وانعكاسـاتها على "الجند"
ملقاتلـن  األخـرة ترسبًـا  معركـة حـاة  أحدثـت 

مـن ثالثـة فصائـل كبـرة يف الشـال السـوري، 

عزفـت بـادئ األمـر عـن دخـول املعركـة، وتدفـق 

األقـىص"،  "جنـد  مـالك  ليدعـم  التـرسب  هـذا 

عنـب  عليهـا  حصلـت  خاصـة  معلومـات  ووفـق 

بلـدي، فـإن مئـات املقاتلـن مـن حركـة “أحـرار 

الشـام اإلسـالمية” و”أجناد الشـام” وجبهة “فتح 

“جنـد  بــ  والتحقـوا  فصائلهـم  تركـوا  الشـام” 

الفائـت. أيلـول  األقـىص” مطلـع 

أن  إىل  مؤخـرًا  حـدث  مـا  مطلـع  مصـدر  وعـزا 

مقاتي حـاة فقـدوا الثقـة بفصائلهم، بعد فشـل 

الفصائـل بإعـالن معركـة “تحريـر حـاة” مرات 

عـدة، وتزامـن ذلـك مـع رشوع “جنـد األقـىص” 

بالزحـف باتجـاه املدينـة مطلع آب الفائـت، كا أن 

قطـع الدعـم عـن بعـض املجموعـات دفعـت نحو 

تـرسب مقاتليهـا، إىل فصائـل أخـرى، مـن بينهـا 

األقىص”. “جنـد 

األقـىص”  “جنـد  مـالك  أن  إىل  املصـدر  وأشـار 

كان نحـو 800 مقاتـل قبيـل بـدء معركـة الريـف 

الشـايل، وبـات الفصيـل متحكـًا اليـوم بنحـو 

1600 مقاتـل يتمركزون يف ريفي حاة الشـايل 

وإدلـب الجنـويب عـى وجـه الخصـوص.

وتحدثـت عنـب بلدي إىل قيادي عسـكري قاتل إىل 

جانـب "جنـد األقىص" يف معـارك حاة، وأشـار 

إىل أن املجموعـات املترسبـة مـن الفصائـل الثالثة 

تقاتـل إىل جانـب “الجنـد” بصفـة “أنصـار”، أي 

أنهـا بايعـت الفصيل عـى القتال يف حـاة، دون 

أن تنضـوي بشـكل مبـارش فيه.

القيـادي مـن فشـل "تحريـر" حـاة،  وتخـوف 

لعـدم وجـود مظلـة عسـكرية جامعـة للفصائـل 

بـن  األخـرة  العسـكرية  وللمواجهـة  املختلفـة، 

توقـف  مـن  تبعهـا  ومـا  و"األحـرار"،  "الجنـد" 

كامل للمعركة واسـتعادة قوات األسـد وامليليشـيات 

الرديفـة عـدة قـرى يف الريـف الشـايل الرشقي.

وقـادت "جند األقـىص" تحالًفـا مكونًا مـن أربعة 

فصائـل رئيسـية، وهـي: "جنـد الشـام" و"أبنـاء 

الشـام" و"جنـد القوقـاز"، إىل جانـب "الجنـد"، 

ضمـن غرفـة عمليـات "مـروان حديد"، وأسـهمت 

يف طـرد قـوات األسـد مـن مـدن وبلـدات عـدة، 

أبرزهـا حلفايـا وطيبـة اإلمام وصـوران ومعردس 

وكوكب. ومعـان 

المواجهـة األخيرة مع "األحرار" 
لعــل املواجهــة األخــرة واملســتمرة، حتــى 

ــرار  ــة "أح ــع حرك ــر، م ــداد التقري ــاعة إع س

ــىص"  ــد األق ــة لـــ "جن ــتضع نهاي ــام" س الش

ــل  ــن يف الفصائ ــن وقيادي ــا آلراء معارض وفًق

ــا  ــم خياره ــة حس ــرار الحرك ــر ق ــة، إث املختلف

ــوف  ــة، ووق ــى النهاي ــل حت ــال الفصي يف قت

16 فصيــاًل مــن "الجيــش الحــر" داعمــن 

ــف  ــح لحلي ــت واض ــع صم ــن م ــا، بالتزام له

ــا  ــام"، م ــح الش ــة "فت ــابق، جبه ــد" الس "الجن

ــة  ــة رشعي ــكرية القامئ ــة العس ــب العملي أكس

ــى األرض. ع

مـا إن هـدأت وترة املشـاحنات بـن الطرفن جراء 

أحـداث أريحا يف أيلـول الفائت، حتى عـاد مقاتلو 

"جنـد األقـىص" واختطفـوا عـي العيـى، يف 6 

ترشيـن األول الجـاري، والـذي يعمل مسـؤواًل عن 

دوريـات أمـن الطـرق يف الحركـة، واقتـادوه من 

منزلـه يف مدينـة رساقب نحـو مدينـة رسمن يف 

إدلب. ريـف 

مل تفلـح الجهـود املحليـة بـادئ األمـر يف احتواء 

فتطـورت  العيـى،  سـبيل  وإخـالء  الحادثـة 

يف  املسـلح  االشـتباك  حـد  ووصلـت  األحـداث 

مناطـق متفرقـة من إدلـب، رافقها نـرش الحواجز 

العسـكرية لـكال الفصيلن، وعمليـات خاطفة يف 

عـدة مـدن وبلـدات، فسـيطر "الجند" عـى خان 

سـيطرة  مقابـل  وكفرسـجنة،  وحيـش  شـيخون 

والحامديـة  النعـان  معـرة  عـى  "األحـرار" 

ورسمـدا وبنـش.

الجـاري،  األول،  ترشيـن   7 يف  املعـارك  تسـببت 

الشـام"  "أحـرار  مـن  عنـرًصا   13 نحـو  مبقتـل 

أعدمـوا  معظمهـم  "الجنـد"،  مقاتـي  يـد  عـى 

كـا  كفرسـجنة،  قريـة  اقتحـام  خـالل  ميدانيًـا 

قتـل عـدد من مقاتـي "الجنـد" يف االشـتباكات، 

وأكـدت الحركـة حسـم خيارهـا يف املواجهة حتى 

املتحـدث  لسـان  عـى  جـاء  مـا  وفـق  النهايـة، 

املهاجـر. يوسـف  أبـو  باسـمها،  العسـكري 

الحـر"  "الجيـش  مـن  فصيـاًل   16 أعلـن  كـا 

يف  الشـام"  "أحـرار  جانـب  إىل  وقوفهـم 

املواجهـات، وجـاء يف بيـان موقـع، الجمعـة، أن 

أعظـم  مـن  الشـامية  السـاحة  يف  الغلـّو  "لوثـة 

املصائـب التي عصفـت بالثورة السـورية، وكادت 

مقتـل". يف  تصيبهـا  أن 

ــى  ــا أن "رأس أفع ــل يف بيانه ــرت الفصائ وذك

الغلــو عــاد ليطــل مــن جديــد يف األرايض 

ــد  ــم )جن ــات تنظي ــاًل يف مارس ــررة، متمث املح

ــرة  ــن م ــر م ــه أك ــت علي ــذي ثب ــىص(، ال األق

ومبــا ال يحتمــل الشــك أو التأويــل ضلوعــه 

ــادات  ــد قي ــة، ض ــال إجرامي ــات اغتي يف عملي

الفصائــل املجاهــدة".

وأكـدت الفصائـل، وعى رأسـها "فيلق الشـام"، 

و"جيـش اإلسـالم"، و"صقـور الشـام"، وغرفـة 

الديـن  "نـور  وحركـة  حلـب"،  "فتـح  عمليـات 

وأمنيًـا  عسـكريًا  الكامـل  وقوفهـا  الزنـي"، 

ومعنويًـا، مـع "الحركـة" يف تصديهـا لــ "جند 

األقـىص" وقتالـه، مشـددة عـى أنهـا لـن ترتدد 

"الحسـم  لتحقيـق  عسـكرية  بقـوات  الـزج  يف 

الجنـد". الرسيـع" يف حـال مل ميتثـل "بغـاة 

يقول مهنـد املرصي )أبـو يحيـى الحموي(،القائد 

العـام لحركة "أحرار الشـام"، إن مقاتـي الحركة 

بعدمـا  األقـىص"  "جنـد  قتـال  يف  سـيمضون 

صـروا عليهـم وتريثـوا يف كثـر مـن القضايـا، 

باتـت  "الجنـد"  أيـام  بـأن  انطباًعـا  يعطـي  مـا 

لــ  الكبـر  العسـكري  للثقـل  نظـًرا  معـدودة 

"األحـرار"، فهـل يـذوب جنـود "القطـري" يف 

الرقـة؟ إىل  يتوجهـون  أم  الشـام"  "فتـح 
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فصائـل في "الجيش الحر"
“الجيـش  يف  فصائـل  عـدة  أعلنـت 

حركـة  جانـب  إىل  وقوفهـا  الحـر” 

يف  اإلسـالمية”،  الشـام  “أحـرار 

“جنـد  فصيـل  ضـد  املواجهـات 

األقـىص"، الجمعة 7 ترشيـن األول، 

واعترت أن “لوثة الغلّو يف السـاحة 

الشـامية مـن أعظـم املصائـب التـي 

وكادت  السـورية،  بالثـورة  عصفـت 

مقتـل”. يف  تصيبهـا  أن 

أفعـى  “رأس  إن  الفصائـل  وقالـت 

يف  جديـد  مـن  ليطـل  عـاد  الغلـو 

يف  متمثـاًل  املحـررة،  األرايض 

مارسـات تنظيـم )جنـد األقـىص(، 

الـذي ثبـت عليـه أكر من مـرة ومبا 

ال يحتمـل الشـك أو التأويـل ضلوعه 

يف عمليـات اغتيـال إجراميـة، ضـد 

املجاهـدة”. الفصائـل  قيـادات 

الكامـل  الفصائـل وقوفهـا  وأعلنـت 

مـع  ومعنويًـا،  وأمنيًـا  عسـكريًا 

حركة “أحـرار الشـام”، يف تصديها 

لـ “جنـد األقـىص”، وقتالـه “حتى 

واالحتـكام  اللـه،  لـرشع  يخضـع 

لهيئة رشعيـة يتم االتفـاق عليها بن 

الفصائـل الثوريـة، مؤكـدة أنهـا لن 

تـرتدد يف الـزج بقواتها العسـكرية 

يف  الرسيـع”،  “الحسـم  لتحقيـق 

الجنـد”،  “بغـاة  ميتثـل  مل  حـال 

بحسـب تعبـر البيـان، الـذي تـرك 

مجـااًل لشـباب الفصيل بالتـرؤ منه 

عنـه. واالنشـقاق 

ومـن أبـرز الفصائـل املوقعـة عـى 

و”جيـش  الشـام”،  “فيلـق  البيـان، 

الشـام”،  و”صقـور  اإلسـالم”، 

حلـب”،  “فتـح  عمليـات  وغرفـة 

الزنـي"،  الديـن  “نـور  وحركـة 

و"جيـش  الوسـطى"،  و"الفرقـة 

اإلسـالمي  و"االتحـاد  التحريـر"، 

الشـام”. ألجنـاد 

علماء دين وشـرعيون 
ورشعيًـا  ديـن  عـامل   15 أصـدر 

ترشيـن   8 السـبت  فتـوى،  سـوريًا 

األول، تنـص عـى الوقـوف بجانـب 

حركـة "أحـرار الشـام" يف حربهـا 

األقـىص". "جنـد  ضـد 

وجـاء يف بيـان الفتـوى "يجب قتال 

تنظيـم جنـد األقـىص، حتـى يرجع 

عـن بغيـه، فيسـلم املحدثـن ويترأ 

خـوارج  فكـر  مـن  ويتـرأ  منهـم، 

أو  قتالهـم،  البغـدادي ويشـارك يف 

كتنظيـم  وجـوده  اسـتئصال  يتـم 

وتطبـق  املحـررة،  املناطـق  داخـل 

عليـه أحـكام قتـال الخـوارج".

وأبـرز املوقعـن عـى البيـان هـم: 

الدكتـور أحمـد عبـد الكريـم نجيب، 

الشـيخ  هـاروش،  أميـن  الدكتـور 

عبـاس رشيفـة، الشـيخ أبـو بصـر 

الطرطـويس، الشـيخ أبـو الصـادق 

إسـالم  أبـو  الشـيخ  الحمـوي، 

العبـاس  أبـو  الشـيخ  الحمـوي، 

الشـامي.

جماعة "اإلخوان المسـلمون"
املسـلمون”  “اإلخوان  أعلنت جاعـة 

جانـب  إىل  وقوفهـا  سـوريا  يف 

ضـد  السـورية  الثـورة  فصائـل 

ونـرشت  األقـىص"،  "جنـد  فصيـل 

السـبت 8 ترشيـن األول، بيانًـا قالت 

بشـكل  موقفهـا  تعلـن  إنهـا  فيـه 

مشـاريع  "رفـض  وهـو  واضـح، 

والتـي  والتكفـر  والتطـرف  الغلـو 

آذت الثـورة كثرًا واسـتباحت الدماء 

وانتهكـت الحرمـات، عـى الرغم من 

أن املعركة الرئيسـية للثـوار هي ضد 

النظـام".

وطالبـت الجاعـة جميـع الفصائـل 

ورد  والدمـاء  الحقـوق  “حفـظ  بــ 

املظـامل إىل أهلهـا"، ودعـت جميـع 

غـر  األقـىص  جنـد  وقـادة  أفـراد 

"الفـيء  بــ  بالدمـاء  املتورطـن 

القـادة  مـن  والتـرؤ  إلخوانهـم، 

باالغتيـاالت  املتورطـن  األمنيـن 

الدمـاء". واسـتباحة 

ــة  ــىص" جاع ــد األق ــر "جن تعت

مــن  مقربــة  جهاديــة  ســلفية 

"الدولــة  وتنظيــم  "القاعــدة" 

ــن  ــت م ــت أدرج ــالمية"، وكان اإلس

ــة،  ــة األمريكي ــل وزارة الخارجي قب

باعتبارهــا  الفائــت،  أيلــول 

ذات  دوليــة  إرهابيــة  "منظمــة 

صفــة خاصــة".

منطقـة الجزيرة، تعـد املوطن األسـايس لزراعة القمح 

والشـعر يف سـوريا، والسـلة الغذائية للبلد، وتسـعى 

كل كبـر، وقفز مبعـدالت التضخـم إىل نحو 500%.

من أّيد حرب "أحرار الشام" ضد "جند األقصى"؟

من المفارقات، أن المفكرين السلفيين في بداية القرن 

الماضي هم من كنا نعتبرهم اليوم مجددي ذاك القرن، 

من أمثال محمد عبده، وجمال الدين األفغاني، ورشيد 

رضا، وعبد الرحمن الكواكبي، وآخرين، على عكس ما 

تطورت عليه الحال في معنى السلفية بعد إنشاء الدولة 

السعودية "الثالثة" في ثاثينيات القرن الماضي، وسعيها 

لنشر المذهب السلفي الوهابي )محمد عبد الوهاب كان 

يعتبر مجدًدا في عصره( في العالم اإلسامي، ويظهر 

تتبع الحركات السلفية المعاصرة بأنواعها الكثيرة 

المتكاثرة في كل بلد من الباد العربية واإلسامية أنها 

جميًعا خرجت من السعودية.

في كتاب "الظاهرة السلفية”، الذي أصدره مركز الجزيرة 

للدراسات منذ عدة سنوات، ينقل بشير نافع الرأي بأن 

السلفية توائم إلى حد ما المناخ ما بعد الحداثي، بحيث 

يعكس تعددها وتكاثرها المستمر تشظي المرجعيات 

وتضاؤل االهتمام بالتنظيم الهرمي، وبالرغم من أن 

الفكرة السلفية بذاتها كانت في األصل رًدا على التشرذم 

والتفرق الحاصل في الساحة الفكرية اإلسامية بين 

مذاهب فقهية وفكرية شتى على اعتبار أن العودة للسلف 

هي عودة لألصل الذي "ال خاف عليه" وهو ما سيجمع 

األمة ويعيدها "كما كانت". 

والحقيقة أنه ال السلف "ال خاف عليه" في زمانه، وال 

األمة "هكذا كانت"، بل الواقع أن تاريخنا هو تاريخ 

تدافع بين قوى مختلفة متعددة، كما هو أي تاريخ 

آخر بالمناسبة، فيه سلف صالح وفيه سلف طالح، 

وفيه سلف صالح قد يفعل طالًحا والعكس بالعكس، 

والسلف تصارعوا على السلطة وسالت بينهم الدماء، 

وإضفاء القدسية على كل السلف هكذا بإطاق بصالحه 

وطالحه ثم االعتماد على ما قاله السلف بحرفه ال بروحه 

واستنساخه دون اعتبار لزمان أو مكان، لن ينتج في 

النهاية إال فكرًا معتًا وحركات متهافتة تطلق النار على 

بعضها با نهاية.

وبالرغم من أن هذه الحركات تسعى نحو الطهرانية 

وتحض عليها، بل وتزاود فيها، صباح مساء، وقد أثبتت 

حزًما وكفاءة في المعارك مع قوى وجيوش جبارة، لكن 

سنن االجتماع أبت إال أن تشملها كما شملت غيرها، 

وها هي تتحول إلى حركات أمراء حرب تسعى للسلطة 

و"الرئاسة" حتى لو على أبنية مهدمة ودور خراب. 

في نيسان الماضي اجتمع فيلق الرحمن وجيش 

الفسطاط، وشنوا هجوًما منسًقا على جيش اإلسام 

في غوطة دمشق الشرقية، راح ضحيته عدة مئات من 

“المجاهدين"، ليتسارع مسلسل سقوط مدن الغوطة 

الشرقية واحدة تلو أخرى، ويكاد يحار المرء ما الذي 

يدفع بفصائل إسامية سلفية تدعو وتزاود على غيرها 

بتطبيق الشريعة لخوض اقتتال أهلي مع فصيل إسامي 

سلفي آخر، يزاود بدوره على اآلخرين بتطبيق الشريعة؟ 

كيف يجد جند األقصى الوقت الكافي لتدبير االغتياالت 

والمفخخات لـ "إخوانه" في الحركات السلفية األخرى، 

في الوقت الذي تحتشد جيوش األرض لدعم قوات األسد، 

التي تحرز تقدًما يومًيا في عدة جبهات؟

وبغض النظر عن حسن النوايا التي يحاسب عليها الله 

وحده، فليس في رصيد السلفية الجهادية نجاح واحد 

يذكر، وليس غريًبا أال تنجح في مكان بالتأكيد، طالما 

أن هدفها هو هزيمة روسيا والواليات المتحدة وأوروبا 

وبعض دول آسيا في وقت واحد، وليست وحدها من 

فشلت في كل مكان لألسف، بل فشلت كذلك معظم 

الحركات اإلسامية والديمقراطية وبقي االستبداد جاثًما 

على صدورنا، ولكن الفرق أن فشل باقي الحركات يرتد 

عليها حينما تفشل، أما الحركات السلفية الجهادية فإنها 

ال تفشل حتى تحيل مجتمعاتها إلى خرائب خاوية على 

عروشها.

أكثر من يعبر عن االقتتال الحاصل بين جند األقصى 

وأحرار الشام، وقبلها بين تنظيم الدولة والباقين هو 

محمد بهايا أبو خالد السوري )كان يكنى قديًما بـ"أبو 

عمير الشامي"(، فبهايا الذي شارك في قتال النظام 

بالثمانينيات له تاريخ جهادي طويل، ومنزلة عالية بين 

الجهاديين، قاتل في أفغانستان والشيشان والعراق، 

ورافق عبد الله عزام وأسامة بن الدن وأيمن الظواهري 

وأبو مصعب السوري، وحين أفرج النظام عنه مع انطاق 

الثورة، ساهم بتشكيل حركة أحرار الشام ثم قتله "أخوة 

المنهج" الذين رباهم على يديه!

أبو خالد السوري هو السلفية الجهادية ذاتها، قاتلت 

العالم كله ثم قتلتنا وقتلت نفسها، رحمه الله، رحمنا الله.

ثم قتلت نفسها

أيدت جهات دعوية وفصائل في المعارضة السورية رغبة حركة "أحرار الشام اإلسالمية" باستئصال 
فصيل "جند األقصى"، عقب مواجهات بين الطرفين مستمرة منذ صباح الجمعة 7 تشرين األول.

محمد رشدي شربجي 

أحرار الشام

20 ألف مقاتل
بشكل تقديري 

جند األقصى

1600 مقاتل
بشكل تقديري 

المؤسس حسان عبود )أبو عبد الله الحموي(
في تشرين الثاني 2011

المؤسس محمد العثامنة )أبو عبد العزيز القطري(
في كانون الثاني 2014

التوزع الجغرافي 
لقوات حركة "أحرار الشام 

اإلسالمية" و"جند األقصى"
في المحافظات السورية

قوات حركة "أحرار 
الشام اإلسالمية"

قوات "جند األقصى"

http://www.enabbaladi.net/archives/107927
http://www.enabbaladi.net/archives/107927
http://www.enabbaladi.net/archives/107927
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مصطلحات اقتصادية

هـي عامـة مميزة وإشـارة لتمييز سـلع أو خدمات 

رشكـة مـا عـن سـلع أو خدمـات بقيـة الـرشكات 

األخـرى املنافسـة يف السـوق، وتسـتخدم من قبل 

أفـراد أو منظمـة أعـال، أو أي كيـان قانوين آخـر 

املقدمـة  الخدمـات  أو  املنتجـات  أن  عـى  للداللـة 

للمسـتهلك تنشـأ مـن مصـدر واحـد، ومـن أشـهر 

العامـات التجاريـة يف الوقت الراهن رشكـة "آبل".

وتعـد العامـة التجاريـة وسـيلة ضـان للمنتـج 

اختـاط  متنـع  فهـي  واحـد،  آن  يف  واملسـتهلك 

منتجـات معينـة مبنتجـات ماثلـة تحمـل عامة 

أخـرى، كا تعمـل عى تكويـن الثقـة يف منتجات 

معينـة عندما تحمـل عامة موثوًقا بهـا، وللحيلولة 

دون ظهـور سـلع متشـابهة يسـتخدمها املنتجون 

للتعريـف مبنتوجاتهـم.

وهنـاك أنـواع للعامـة التجاريـة، فيمكـن أن تكون 

اسـم تاجـر أو صانـع، رشيطـة أن يتخذ هذا األسـم 

طابًعـا مميـزًا، كأن يكتـب بخـط دائـري أو مثلث أو 

بالخط الكـويف أو الفـاريس، كا يجـوز للتاجر أن 

يسـتعمل توقيعه أو إمضـاءه كعامـة تجارية عى 

منتجاتـه أو خدماتـه بـرشط أن يتخذ هـذا التوقيع 

شـكًا مميزًا.

وميكـن أن تكـون اسـًا جغرافًيـا، عـى أن يكـون 

هـذا االسـم ذا طابـع مميـز، أو اسـتخدام حـروف 

ومختـرات كعامـة تجاريـة لتمييـز منتجـات أو 

خدمـات عـن غريهـا، كـا هـو الشـأن بالنسـبة 

لعامـة “BMW” يف مجال السـيارات، أو “LG ” يف 

مجـال املنتجـات اإللكرتونيـة.

كـا ميكـن أن تكـون شـارات تصويريـة كرسـوم 

عامـة "البقـرة الضاحكـة"، وقـد تكون شـعارات 

مرسـومة وتتمثـل يف الرسـوم )لوغـو( والصـور 

املركبـة، و تعتـرب مـن األشـكال الحديثـة للعامات 

والتي وقع انتشـارها عى مسـتوى التجارة الدولية.

يف سـوريا عملـت الـرشكات عى حايـة عامتها 

التجاريـة عـن طريـق التسـجيل وإيـداع اسـتارة 

التجاريـة  امللكيـة  حايـة  مديريـة  لـدى  الطلـب 

والصناعيـة، األمـر الذي كفل حاية متينة ال سـيا 

يف حالـة تنازعهـا مع عامـة مطابقة أو مشـابهة 

لهـا إىل حـد اللبس.

وتحمـى العامـات التجاريـة املسـجلة ملـدة عرشة 

سـنوات ويجوز تجديد التسـجيل با نهايـة ويكون 

ذلـك ملدد متتاليـة من عرش سـنوات، إال أن تسـجيل 

امللكيـة يف سـوريا يكفـل لصاحبها حقوقـه داخل 

األرايض السـورية فقط، أمـا إذا كانت الرشكة ترغب 

يف تصدير سـلعها إىل بلدان أخـرى أو منح ترخيص 

لانتفـاع بالعامـة التجاريـة فمن املفضل تسـجيل 

العامـة التجاريـة يف الخارج.

وكان مديـر حاية امللكية التجاريـة والصناعية يف 

سـوريا، عاد الديـن عزيز، قال يف نيسـان املايض، 

إن هناك 140 ألف عامة مسـجلة يف سـوريا.

العالمة التجارية 

مراد عبد الجليل - عنب بلدي

العالمـات التجاريـة املتعـددة بـن رشكات 

ومطاعـم القـت أرضيـة خصبة يف أسـواق 

اقتصاديًـا، مثـل  باألمـان وتنتعـش  تنعـم 

التـي  وتركيـا،  الخليـج،  ودول  مـرص، 

اسـتضافت العـدد األكـر مـن السـورين، 

ومتكنـت خـالل فـرتة قصـرة مـن فـرض 

نفسـها، معولـة عى اسـمها الكبـر يف بلد 

. ملنشأ ا

ومل تحتـج هـذه العالمـات سـوى اإلعـالن 

عـن افتتـاح فـرع لهـا يف مدينـة عربية أو 

السـوريون  الزبائـن  يبـدأ  حتـى  أجنبيـة، 

باإلقبـال عليهـا.

حلم التوسع 
التوسـع خـارج سـوريا ورفع اسـم العالمة 

التجاريـة كان مـن أهـداف هـذه الـرشكات 

عـى  يكـن  مل  لكـن  سـابًقا،  واملطاعـم 

مسـتوى عـال قبـل الثـورة.

أنـس محمـد السـيد اللحـام، االبـن األكـر 

لصاحـب رشكـة "مجموعـة أنـس الغذائية 

الدولية" والشـهر بـ"شـاورما أنس”، قال 

لعنـب بلدي إن التوسـع هو طمـوح الرشكة 

التجاريـة  العالمـة  اسـم  رفـع  أجـل  مـن 

الخاصـة بهـا، فبـدأت بالتوسـع عربيًـا يف 

عـدد مـن البلـدان، بافتتاح أفـرع يف مرص 

وتركيـا والسـعودية، وقريبًا سـيتم اإلعالن 

عـن افتتـاح فـرع يف دولة التشـيك.

مالـي محـالت  أحـد  أكـرم سـلورة،  أمـا 

حلويـات ومطاعـم "سـلورة"، الـذي يعود 

أن  أوضـح   ،1876 إىل  إنشـائها  تاريـخ 

املطاعـم كان لها توسـع خارج سـوريا قبل 

األحـداث كاألردن واإلمـارات والكويـت، إال 

أن "تصاعـد العنـف يف سـوريا اضطرنـا 

للمغـادرة إىل تركيـا والبدء بالتوسـع فيها، 

وبالرغـم مـن الصعوبات، متكنا مـن افتتاح 

الرتكيـة  اسـطنبول  مدينـة  يف  فرًعـا   19

سـنوات”. أربع  خـالل 

العالمة التجارية وأهمية حمايتها
الخطـوة األوىل واألهـم أمام هـذه الرشكات 

كانـت كيفيـة حايـة عالمتهـم  واملطاعـم 

قبـل  مـن  اسـتخدامها  وعـدم  التجاريـة 

انتشـار  بعـد  خاصـة  وتقليدهـا،  آخريـن 

أعـداد كبـرة مـن العالمـات املزيفـة التـي 

عمـدت إىل بناء أمجـاد عى حسـاب غرها 

بهـدف الربـح.

البدايـة كانـت مـن سـوريا، عندمـا قامـت 

بتسـجيل عالماتهـا يف غرفة تجارة دمشـق 

كعالمـة تجاريـة مميـزة، بحسـب مـا قاله 

أنـس، الـذي أكد أنـه عندما تأسسـت رشكة 

"مجموعة أنـس الغذائية" يف عـام 1991، 

بالتوسـع يف دمشـق وضواحيهـا  وبـدأت 

قامت بتسـجيل العالمـة التجارية لحايتها.

تكتـف  مل  الرشكـة  أن  إىل  أنـس  وأشـار 

سـوريا،  يف  التجاريـة  العالمـة  بحايـة 

وإمنـا قامـت بتسـجيلها يف أنحـاء العـامل، 

كأمريـكا وأسـرتاليا وأوروبـا، بالرغـم مـن 

الكلفـة املاليـة العالية، إال أنهـا حمت الرشكة 

أي  لهـا يف  فـرع  أي  فتـح  ومكنتهـا مـن 

مـكان بالعـامل مثـل التشـيك.

يف حـن كشـف، سـلورة، أن البعض حاول 

يف بدايـة موجـة افتتاح الرشكات السـورية 

التجاريـة  العالمـة  رسقـة  تركيـا،  يف 

"سـلورة" عـى أنهـا العالمـة األصلية ذات 

الواسـعة يف سـوريا، لكـن بعـد  الشـهرة 

متابعـة األمر تـم إغالقهـا جميعهـا واتخاذ 

إجـراءات لحايـة العالمة وذلك بتسـجيلها 

يف تركيـا.

الحفاظ على شهرة العالمة واسمها
صعوبات كثـرة واجهت هـذه الرشكات يف 

بدايـة افتتاحهـا يف دول غـر دولة املنشـأ، 

ولعـل أهمها كيفيـة التواصل مع أهـل البلد 

التـي  كرتكيـا،  دول  يف  خاصـة  )اللغـة(، 

مئـات  الفتتـاح  الخصبـة  األرضيـة  كانـت 

السـورية. واملطاعم  الـرشكات 

وإضافـة إىل اللغـة كان البـد مـن الحفـاظ 

عـى منتـج العالمـة التجارية الـذي ارتبط 

بهـا منـذ سـنن دون تغيـر يف سـوريا، 

خاصـة أن لكل بلد عـادات وتقاليـد وأذواق 

مختلفـة البـد مـن التأقلـم معهـا مـن أجل 

جـذب سـكانها األصليـن واسـتقطابهم.

الحفـاظ عى شـهرة العالمة تم عـن طريق 

الذيـن  وجـود أصحـاب الخـرة أنفسـهم، 

كانـوا موجوديـن يف سـوريا، يف األفـرع 

البـالد،  خـارج  هجرتهـم  بعـد  الجديـدة، 

فالشـباب الذيـن تدربـوا عى يـد الرشكات 

واملطاعـم يف سـوريا وعملـوا بها، سـافروا 

إىل بلـدان مثـل السـعودية ومـرص وتركيا، 

فكانـوا مـن العاملن األساسـين يف األفرع 

افتتاحها. بعـد  الجديـدة 

إرضاء أهل البلد الغاية الكبرى
إرضاء أهل البلد الغاية الكرى

واملطاعـم  الـرشكات  هـذه  تقتـرص  مل 

االعتـاد عـى الزبائـن السـورين، فمهـا 

طـال بهـم البقـاء يف هـذه الـدول ال بد أن 

يأيت يـوم ويعـودوا فيـه إىل وطنهـم األم، 

فقـد عملـت عـى اسـتقطاب سـكان البلـد 

األصليـن، وخاصـة يف تركيـا، عـن طريق 

إرضـاء الزبائـن بتقديـم ما يرغبـون به مبا 

يتناسـب مـع عاداتهـم وتقاليدهـم.

فاملطاعـم عملـت عـى تقديـم وجباتها مبا 

وإضافـة  البلـد،  أهـل  ذوق  مـع  يتناسـب 

نكهـات خاصـة بهـم من أجـل اسـتقطاب 

السـكان  وهـي  األساسـية  الرشيحـة 

األصليون، وخاصة يف الشـاورما السـورية 

التـي بـدأت تنافـس إىل حد كبـر نظرتها 

الرتكيـة، حتـى بـات الكثـر مـن الزبائـن 

األتـراك يفضلونهـا عـى شـاورما بلدهـم، 

وهـذا مـا أكـده أنـس، موضًحـا أن نسـبة 

إقبـال األتـراك عى مطعمه تجـاوزت 50% 

وذلـك يعـود إىل إضافـة بعـض النكهـات 

عـى النكهـة األصليـة مبـا يناسـب ذوقهم 

وعاداتهـم.

كـا كان للحلويـات السـورية نصيـب مـن 

األقبـال الـرتيك، كا يقول سـلورة، بسـبب 

تحضرهـا مبا يناسـب ذوق الزبون الرتيك، 

الـذي أصبـح يفضل بعًضـا مـن الحلويات 

فيهـا  "القطـر"  نسـبة  لتـدين  السـورية 

خالفًـا للحلويـات الرتكيـة التـي يبلـغ فيها 

كبرة. نسـبة 

حكومة النظام: ماركات سورية 
مشهورة سرقت

حكومـة النظام السـوري قالت، عى لسـان 

مديـر حايـة امللكيـة التجاريـة والصناعية 

يف سـوريا، عـاد الدين عزيـز، إن "الكثر 

من األسـاء والعالمـات التجارية السـورية 

متـت رسقتهـا وتسـجيلها يف بلـدان أخرى 

مثـل تركيا، مسـتفيدين من الشـهرة لبعض 

واملعروفـة  املشـهورة  واملـاركات  األسـاء 

. " محليًا

صحيفــة  بحســب  عزيــز،  وأرجــع 

النظــام، يف  “الوطــن”، املقربــة مــن 

نيســان املــايض، الســبب إىل "عــدم قيــام 

ــة  ــة تجاري ــجيلها كعالم ــا بتس أصحابه

وحايتهــا مــن القرصنــة".

فاألحـــداث الســـورية بالرغـــم مـــن 

ـــهرة  ـــببًا يف ش ـــت س ـــا كان ـــيها إال أنه مآس

ــا  ــة عربيًـ ــات التجاريـ ــض العالمـ بعـ

ـــوري  ـــخ الس ـــح املطب ـــا وأصب ـــا عامليً ورمب

والحلويـــات تشـــق طريقهـــا وتفـــرض 

اســـمها يف كثـــر مـــن الـــدول.

عالمات تجارية سورية تتوسع عربًيا وعالمًيا
عالمات تجارية بارزة كان لها شهرة واسعة في سوريا قبل 2011، رافقت السوريين في هجرتهم ولجوئهم إلى دول الجوار، لتشق طريقها في 

هذه الدول بحًثا عن مكان آمن أصبح ضائًعا في كثير من المناطق السورية.

اقتصاد

 مبيع 542 شراء 540


 مبيع 707 شراء 603 دوالر أمريكي 


  ليرة تركية  مبيع 178 شراء 176 يورو  

19.200   21 16.350الذهب  18 الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب  525السكر )ك(  400البنزين  225


األرز )ك( 
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خرج سـعيد )30 عاًمـا(، وهو فلسـطيني- 

سـورّي، مـن مخيّـم الرمـوك مـع جمـوع 

الخارجـن منـه، وملـا مل يبَق له يف سـوريا 

ذكـرى أو بيـت، آثـر اللجـوء إىل أوروبا مع 

جمـوع الالجئن أيًضـا، يقول سـعيد "بعد 

بـدأت  أملانيـا،  إىل  وصلـُت  طويلـة  رحلـة 

بتعلّـم اللغـة األملانيـة بنفي وبحثـُت عن 

عمـل، إذ قـّررُت أال أبحـث عـن زوجـة إال 

بعـد أن أجد عمـاًل يكفينـا، وبالفعـل بدأت 

بالعمـل كحاّلق، صحيـح أن دخـي ال يزيد 

عـن 800 يـورو بعد خصـم الرضائـب منه 

إال أننـي سـعيد بهـذه البداية".

مل يكن سـعيد يتوقـع أن تكـون رحلة بحثه 

عـن زوجـة أطـول مـدًة وأعقد مـن عقبات 

رحلة لجوئه نفسـها "رحلـة لجويئ تطلبت 

مني شـهرين مـن التخطيـط والتنفيـذ، أما 

البحـث عـن عـروس فـازال مسـتمرًا منذ 

قرابـة العـام، مـع الرفـض املتكـرر رغـم 

تنـازيل عـن رشوط كثـرة".

أنت الجئ
يقول سـعيد إن أسـباب الرفض كثرة، ويف 

الغالـب تقف املعّوقـات املادية أمـام القبول، 

ويتسـاءل "هـل يُعقـل أن تطلـب عائلة من 

شـاب الجـئ مهـرًا مقّدمـه 15 ألـف يورو، 

وذهبًـا بقيمـة خمسـة آالف يـورو؟ من أين 

ميكننـي الحصـول عـى مبلـغ كهـذا، وكم 

من األعـوام سـيلزمني لتجميعه؟".

رفضتُه  التي  العائالت  بإحدى  سعيد  يتنّدر 

ألنه الجئ "طلبُت يد فتاة من غزّة مقيمة يف 

الغريب  أعوام،  عرشة  منذ  عائلتها  مع  أملانيا 

أتوا  أتساءل هل  أنهم رفضوين ألنني الجئ، 

من غزة إىل أملانيا مبركبة فضائية؟".

الفتاة في بيت أهلها: استثمار طويل 
األمد

يقـول جوان، صديق سـعيد وأحـد الباحثن 

عـن عـروس، حتـى إن كان لـدى الفتيـات 

سـبٌب واحـد لرفـض الـزواج يف سـوريا، 

فـإن لديهـّن ألـف مـرر اليـوم يف أوروبا، 

ويضيـف "أعـداد الشـباب بـن الالجئـن 

السـورين تفـوق بكثـر أعـداد البنـات، ما 

يجعـل لـدى الفتـاة الكثر مـن الخيـارات 

لتتمنـع وتضع الـرشوط وفـق هواها، وكلا 

جاءهـا خاطـٌب رفضتـه بانتظـار مـن هو 

منه". أفضـل 

أن األهـايل يتعاملـون مـع  ويـرى جـوان 

بناتهـّن كاسـتثار حقيقـّي، يـرشح وجهة 

نظـره "تسـتطيع الفتـاة مل شـمل الشـاب 

الـذي يخطبهـا مـا يجعلهـا )أمثـن( لـدى 

أهلهـا، عـدا عـن الراتـب املخصـص لها من 

الحكومـة، وهـو مـا ال ترغـب عائلـة الفتاة 

بخسـارته بعـد زواجهـا".

يدلّـل جـوان عـى كالمـه بقصـة خطبتـه 

إلحدى السـوريات يف أملانيـا، والرشط الذي 

وضعـوه لقبـول طلبـه "تخيّـي أن الرشط 

يف املوافقـة عـى الخطبـة كان يف أن يبقى 

الراتـب املخّصـص للفتـاة بيـد أهلهـا بعـد 

الـزواج، أمـور عجائبيـة تحـدث يف هـذه 

األيام".

خوٌف من المجهول
عندمـا سـألنا سـعيد وجـوان عـن سـبب 

عـدم االرتباط بفتيات سـوريّات يف سـوريا 

أو تركيـا، ومـن ثـم ملّ شـملهّن إىل أملانيـا، 

كانـا متفقـن عـى اإلجابـة، "الخـوف من 

املجهول"، يقول سـعيد "االرتباط بشـخص 

ال تعرفينـه ومل تلتقيـه مـن قبـل أمر صعب 

للغاية، وال أسـتطيع تخيّـل نفي يف املطار 

أنتظـر زوجتـي التـي ال أعرفهـا، ال ميكنـك 

تخمـن أّي نوع من النسـاء هـي، وال معرفة 

الدافـع الحقيقـي ملوافقتها عـى االرتباط".

ويضيـف  صديقـه،  كالم  جـوان  يؤكـد 

"الكثـر مـن القصـص التي سـمعناها عن 

زيجـات عـن بُعـد انتهـت بالطـالق بَعد ملّ 

الشـمل مبـدة وجيـزة، قـد يكـون السـبب 

عـدم التفاهـم بـن شـخصن مل يلتقيا من 

قبـل، وقـد يكون السـبب هـو كـون الزواج 

يف األسـاس مجـرّد وسـيلة لوصـول الفتاة 

إىل أوروبـا، عـدا عـن صعوبات مل الشـمل 

. " ليًا حا

لكّني أخاف اهلل
برفضهـم  األهـايل  أن  إىل  سـعيد  يشـر 

املتكـرر ال يدركـون خطورة مـا يقومون به، 

وهـو دفعهم الشـباب لطرق كثـرة متوافرة 

يف أوروبـا، ويضيف "الخـروج مع الفتيات 

إطـار  خـارج  محرّمـة  عالقـات  وتكويـن 

الـزواج هو أمـر ُمتاح للغايـة ومتوافر بكرة 

أيًضـا، واألهل بتكـرار رفضهم للعرسـان ال 

يعلمون أنهـم يدفعونهم لهـذا الطريق الذي 

ال يتطلـب مسـؤوليات أو أسـئلة أو أمـوااًل 

كثرة"، يسـتدرك "لكنـي أخاف مـن الله".

ووصلـت إىل عنـب بلـدي قصـص متكررة 

عن شـباٍب سـورين اعتـادوا السـهر، عى 

خالف مـا عرف عنهـم يف سـوريا، أو بدأوا 

تكويـن عالقـات عابـرة مـع نسـاء يقدمـن 

أنفسـهّن مقابـل املال.

اختبار حسن نّية
عـى عكـس سـعيد وجـوان، وجـد عبيدة، 

وهو معلّم حمّي يف تركيا، شـابة تناسبه، 

ورسعـان ما اتفقـا عى رغبتهـا باالرتباط، 

يـروي عبيـدة قصتـه "عـن طريـق فيـس 

بـوك كنـُت أتواصـل مـع زمـالء وزميـالت 

الجامعة، ووجـدُت انسـجاًما وتقاربًا فكريًا 

مـع هـدى. بعـد عـدة محادثـات صارحتُها 

بخطبتها". برغبتـي 

لـو كانـت هـدى يف تركيـا أو سـوريا ملـا 

كانـت مثـة مشـكلة حسـب تعبـر عبيدة، 

لكـن املشـكلة األساسـية كونهـا مقيمة يف 

السـويد حاليًا، يتابـع "عندمـا تواصلت مع 

أهلهـا طالبًـا يدهـا، رفـض والدهـا بشـكل 

قاطـع خوفًا مـن أن يكون طلبـي رغبة مني 

بوسـيلٍة سـهلة ورسيعـة للجوء".

بعـد تواسـط العديد مـن األقرباء لـدى والد 

العـروس، واسـتمرار رفضـه، مل يكـن أمام 

عبيـدة إال أن يُظهـر أدلـة عمليّة عى حسـن 

نيّتـه، "أخـرُت والدهـا أين مسـتعّد للزواج 

بهـا يف تركيا ونقيم مًعا هنـا، وإن أراد دلياًل 

عـى صـدق نيّتـي ميكننـي أن أهاجـر عن 

طريـق البحر وأخطبها منه بشـكل رسـمي، 

ومازلـت أنتظـر جوابه حتـى اللحظة".

البحث عن مليونير
رمبـا يكون حـّظ عبيـدة قد أسـعفه للعثور 

عـى شـابّة اسـتطاع اسـتالة قلبهـا، وهو 

أمـر مل يوفّـق بـه منـر العامـل يف تركيـا 

حتـى اآلن، يقـول عـن ذلـك "أهـي مازالوا 

يف سـوريا، واضطـررت للسـفر إىل تركيـا 

لتخلفـي عن العسـكرية، لكنني مل أسـتطع 

الخطبـة حتـى اآلن، والسـبب يف ذلـك هـو 

املادية". األحـوال 

يقـول منـر إن تأمـن متطلبـات املعيشـة 

يف تركيـا ليس سـهاًل، وهـو أمـر ال تراعيه 

عائلـة الفتيـات التـي يخطب منهـا، يف ظل 

عـدم وجود مسـاعدات مـن الدولـة الرتكية 

للسـورين عـى أراضيهـا، وغالء املعيشـة 

فيهـا، ويضيـف "الجميع ينتظرون عريًسـا 

مليونـرًا، وال أحـد يرغـب بشـاب يبـدأ من 

الصفر، لكنهـم ال يرصّحون بذلـك، والحجة 

نصيـب،  يف  مـا  هـي:  للرفـض  الجاهـزة 

ترغـب بإكـال تعليمها".

عودة الخّطابة 
الشـباب  مـن  الكثـر  نـزوح  يكـون  قـد 

مبعـزل عـن عائالتهـم، وفقدانهـم املحيط 

االجتاعـي، الـذي كانـت تتـم الخطبة منه 

أو عـن طريقه، أحد أسـباب مشـكلة العثور 

عى زوجـة، ولهذا السـبب تحديـًدا وجدت 

السـيدة أم عمر نفسـها فجـأة تعمل خطّابة 

للشـباب، وهـو دوٌر مل تتوقـع أن تقـوم به 

يوًمـا، رغـم سـعادتها الحاليـة بـه، تقول 

الكثـر  عـى  زوجـي  "يتعـرف  عمـر  أم 

مـن الشـباب هنـا يف تركيـا ممـن خرجوا 

لوحدهـم بـدون عائالتهم، أعـوام متّر وهم 

بحاجـة زوجـة وأرسة، فمـن يخطـب لهـم 

دون وجـود نسـاء تدخـل البيـوت وتبحث 

مناسـبة؟". فتـاة  عن 

بـدأت قصـة أم عمـر مـع عملهـا كخطّابة 

عندمـا طلـب منهـا زوج ابنتهـا البحث عن 

عـروس مناسـبة لصديقـه، تقـول "شـاّب 

متعلـّم ومتديـن، لكنـه وحده هنا، أشـفقُت 

عليـه وقلـُت عـى أن يُرسـل اللـه ألبنايئ 

يف سـوريا مـن يحـّن عليهم، وهكـذا بدأُت 

البحـث يف محيطي عـن فتـاة باملواصفات 

املطلوبة".

بعـد شـهرين مـن البحـث وافقـت إحدى 

أم  ووصلتهـم  العريـس  عـى  العائـالت 

عمـر بـه، ومتّـت الخطبـة، تقـول أم عمر 

"العـرس بعـد شـهرين تقريبًـا، متّت إىل 

للـه  الحمـد  طريقـي،  عـن  زيجتـان  اآلن 

ويف  النـاس  أفـراح  يف  موجـودة  أننـي 

بالحـالل". جمعهـم 

 مستمٌر عن عروس "مفقودة"
ٌ

بحث

الجئون يستثمرون بناتهم قبل الزواج
ويدفعون الشباب إلى طرق "محرمة"

)AFP( - 2016 الجئة سورية في مخيم في برلين - 12 أيلول

أفرزت الحرب وظروفها الكثير من االختالفات والتغّيرات على المجتمع السورّي خالل ستة أعوام، وكلما حاولنا إحصاءها برز جانب جديد 
من زاوية مختلفة، ُيسهم كّل منها بدوره بخلق تحدٍّ جديد آخر، في سلسلة مستمّرة ال تنتهي. اللجوء والنزوح من أبرز آثار الحرب التي أفرزت 

بدورها تحدياٍت إضافّية كثيرة ومتشّعبة، ومن بينها، إيجاد زوجة لالجئ وتكوين عائلة له في مكان إقامته الجديد.

http://www.enabbaladi.net/archives/107924
http://www.enabbaladi.net/archives/107924
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فـراس عقاد - عنب بلدي

األمـل  لـزرع  يدعـو  منهًجـا  أخـذ  الفيلـم 

صنعـه  مزيـج  خـالل  مـن  والتفـاؤل، 

مخرجـو العمـل، ربطـوا فيـه الـكالم مـع 

األبنيـة  حطـام  بـن  والرقـص  املوسـيقى 

املدمـرة وأعمدة دخـان القذائـف يف مدينة 

غاضبـًة  فعـل  ردود  تلّقـى  لكّنـه  حلـب، 

مـن قبـل ناشـطن عـر مواقـع التواصـل 

بـن  سـاوى  أنـه  معتريـن  االجتاعـي، 

والجـالد. الضحيـة 

"نعمـر من أجـل أن نعمر، ونـزرع من أجل 

أن نـزرع، ال ألجـل أن نقطـف… فيـك تركز 

عـى الحيـاة بوسـط املـوت، فيـك تنوجع 

فتكـون بلسـم غـرك؟ أي فيك تـرشب قبح 

وتزهـر جـال"، كلـات حملتهـا مقدمـة 

الفيلـم، عـى إيقاع رقصات لشـاٍب وسـط 

دمـار األبنيـة يف حلب.

"فليزرعها"
مقدمـة الفيلم رشـا ناجح، التي مل تسـتطع 

ديب  يف  التكريـم  حفـل  يف  املشـاركة 

توجهـت  أيلـول(،   30( املـايض  األسـبوع 

وتقـول  أختهـا،  تلتهـا  برسـالة  للحضـور 

فهيـا "هـديف مـن الحيـاة إلهـام النـاس 

عـى اإلنجـاز والحيـاة حتـى لـو أحاطهم 

املـوت مـن كل جانـب، أقدم منـوذج عمي 

لحديـث إذا قامـت السـاعة ويف يـد أحدكم 

فليزرعهـا". فسـيلة 

يف  حلـب،  داخـل  مـن  تجـارب  ولناجـح 

الغنـاء للحـب وبرنامج "مطلـوب مجانن" 

إىل  عـادوا  سـورين  عـن  يتحـدث  الـذي 

املدينـة بعـد انـدالع الثـورة. 

وعضـو  مرصيـة،  ممثلـة  الـرتك  حنـان 

مـن  الفيلـم  اعتـرت  التحكيـم  لجنـة 

حفـل  خـالل  وقالـت  املؤثـرة،  األفـالم 

إنسـان  داخلـك  الجوائـز "طاملـا  توزيـع 

مـرص عـى الصمـود فسـيقوم ويبتكـر، 

للرقـص  الفيلـم(  )مقدمـة  اختيارهـا 

يدعـو  يشء  الدمـار  هـذا  كل  ضمـن 

لإلعجـاب، إّن داخـل كل بنـي آدم إيجابية 

وسـلبية، وعندمـا يحصـل مكـروه يظهر 

حقيقتـه". عـى 

كا اعتـرت اإلعالميـة السـعودية منى أبو 

سـلان أن الفيلـم حمل جرعة مـن التفاؤل 

عـر مـزج رائـع للفنـون املختلفـة، "نحن 

التفـاؤل،  يعطوننـا  ألنـاس  محتاجـون 

حقيقـًة مشـاهدة الفيلـم غرت مـن نظرتنا 

النفسـية عـن مدينـة حلب".

ماذا عن السـوريين؟
موقفـه  يف  اختلـف  السـوري  الجمهـور 

حول الـدور الـذي لعبه الفيلم عـن تصوير 

الواقـع الـذي يعيشـه السـوريون، فمنهـم 

مـن اعتـر العمـل اختـزااًل للواقـع وتقلياًل 

مـن املأسـاة، وآخـرون اعتـروه تجسـيًدا 

حقيقيًـا لألمـل الـذي نحن بحاجتـه بغض 

املحيطة. الظـروف  النظـر عـن 

وضّجـت مواقـع التواصـل االجتاعي، عى 

عـن  بالحديـث  املـايض،  األسـبوع  مـدار 

الفيلـم، واعتـره ناشـطون حيـاًدا مبالًغـا 

فيـه، وتعميـًة عى املجـرم ومجـازره بحق 

الشـعب السـوري.

عبـادة )20عاًما(، أحـد املتقدمن ملسـابقة 

للتصويـت،  يطـرح  مل  فيلمـه  لكـن  قمـرة 

اعتـر "آخـر قطـرة أمـل" فيلـًا ممتـازًا 

يف  املتوفـرة  باإلمكانيـات  مقارنـة  تقنيًـا 

أن هنـاك مشـكلة يف  لكنـه وجـد  حلـب، 

الرسـالة التي وجههـا، "أملـح إىل مواضيع 

الحـرب واألزمـة، وابتعـد عـن تصويـر ما 

يجـري يف سـوريا عـى أنـه ثورة شـعب، 

يف  أنـه  السـوري  الشـعب  الفيلـم  أظهـر 

نـزاع بـن طرفـن وأن الشـعب متذمر من 

كليهـا".

وتسـاءل عبادة "هـل ميكننا تشـبيه طرف 

يتلقـى  بطـرف  يوميًـا  املجـازر  يرتكـب 

الرضبـات؟"، مضيًفـا "هـذا الشـعب رغم 

كل مـا جـرى معـه بقـي ثابتًا عـى هدفه، 

وهـذا أمر بحـد ذاتـه يسـتحّق التقدير ملاذا 

مل نركـز عـى األمـل يف الثورة السـورية؟ 

كان يجـب عليهم اسـتغالل مشـاركتهم يف 

مسـابقة كهـذه ليعرف العامل َمـن املجرم".

يف الطـرف املقابـل، اتفقـت السيناريسـت 

ومخرجـة األفـالم ناديـن اللحام مـع عبادة 

مـن حيـث جـودة العمـل، لكنهـا اختلفـت 

معـه مـن حيـث رسـالة الفيلـم، "أحببـت 

فيـه  تُخـَف  مل  إيجابيـة  رسـالته  الفيلـم، 

الحقيقـة، أظهر فيـه منتجـوه رؤيتهم بأن 

شـيئًا جمياًل سـيخرج بعد كل هـذا الدمار، 

الفيلـم تنـاول وجهـة نظـر صانعيـه وهو 

يشء طبيعـي، العمـل أقـرب للوثائقي وهو 

ليـس منتًجـا إعالميًـا أو تقريـرًا صحفيًـا 

الغـرض منـه نقـل وقائع". 

ويف حديثهــا عــن تقبــل الجمهــور للعمــل 

ــن  ــا ل ــام "رمب ــول اللح ــه تق وردود فعل

ــوع  ــذا الن ــوري ه ــور الس ــل الجمه يتقب

مــن األفــالم، ثقافتنــا تعتمــد عــى البــكاء 

والقهــر والدرامــا والحــزن، وعــدم حمــل 

الفيلــم ملثــل هــذا املحتــوى أمــر إيجــايب، 

ــامل  ــذب الع ــرر وال يج ــط متك ــه من ألن

نحــو القضيــة الســورية، بالتــايل أي 

ــالة  ــرى رس ــا ي ــامل عندم ــور يف الع جمه

فيهــا تفــاؤل ينجــذب إليهــا، ليــس عــى 

املخــرج إجــراء تســويق ســيايس ألي 

طــرف ألن عــى املخــرج تصويــر الواقــع 

ــراه هــو". كــا ي

الطامحـن  الشـباب  إىل  رسـالتها  ويف 

بدخـول عامل األفـالم، تقول اللحـام "يجب 

أن نكـون منفتحـن، ال أحـد عنـده العلـم 

املطلـق بـكل يشء، املخـرج يتعلـم من كل 

يشء رمبـا مـن طفـل، رمبـا من األسـتاذ، 

ويجـب عليه سـاع االنتقـادات وأال يهدف 

لتسـويق جهة دينيـة أو سياسـية ألن الفن 

ُوجـد لإلنسـان".

السـينا السـورية هـي مـن أوىل الحركات 

السـينائية يف العامل العـريب، لكنها طوال 

ألروقـة  حبيسـة  بقيـت  املاضيـة  العقـود 

السـلطة، لتشـهد السـاحة السـينائية بعد 

انـدالع الثورة نشـاطًا طفيًفا عـر مبادرات 

منهـا  البعـض  اسـتطاع  فرديـة  شـبابية 

دوليًا. املنافسـة 

عنب بلدي - الغوطة الشـرقية 

احتضنـت مدينـة دومـا املحـارضة األوىل 

مـن نوعهـا يف الغوطـة الرشقية، السـبت 

"املـرأة  عنـوان  تحـت  األول،  ترشيـن   8

محـارضات  سلسـلة  ضمـن  والسياسـة"، 

يف  التـايل"  "اليـوم  منظمـة  تنظمهـا 

املنطقـة.

تعريـف  محـاور  املحـارضة  وتناولـت 

العامـة،  الحيـاة  يف  ودورهـا  السياسـة 

حـول  الخاطئـة  املفاهيـم  إىل  إضافـة 

السياسـة، وانتهـت بنقـاش حـول الوضع 

السـيايس للمـرأة واملعانـاة التـي تواجهها 

يف الغوطـة، وفق بيـان ريحان، مسـؤولة 

املنظمـة. يف  التواصـل 

عنـب  إىل  حديثهـا  يف  اعتـربت  ريحـان 

جرئيـة"،  "خطـوة  املحـارضة  أن  بلـدي 

موضحـًة أنهـا ضمـت 30 امـرأة بعضهـن 

الغوطـة الرشقيـة،  جامعيـات مـن نخـب 

منـازل. ربـات  وأخريـات 

بيـت  مكتبـة  مديـرة  كريـم،  خولـة 

الحكمـة، قالـت إن الغوطـة بحاجـة لهذه 

املحـارضات، داعيـًة إىل أن تتكـرر "لتعزيز 

دور النسـاء ولتصبـح املـرأة  ذات أثـر أكرب 

املجتمـع". يف 

ووصفـت املهندسـة ملك محمـد، املحارضة 

إىل  حديثهـا  يف  مشـرية  بـ"الفّعالـة"، 

عنـب بلـدي أن "هنـاك فئـة يف املجتمـع 

هنـا تعيـش تعطًشـا دامئًـا ألمثـال هـذه 

املحـارضات، والتـي تعتنـي بجانـب معـن 

أهمـل بشـكل كبري يف ظـل الظـروف التي 

الغوطـة". تعيشـها 

عنـب  إىل  حديثهـا  يف  محمـد  واعتـربت 

بلـدي أن األفكار التي طرحـت "جوهرية"، 

املقبلـة  للمحـارضات  "يكـون  أن  متمنيـة 

تأثـري ملمـوس، مـن خـال التوجـه نحـو 

يف  ترتسـخ  أن  نحتـاج  التـي  األفـكار 

مجتمعنـا، عـرب برنامـج محـددة ال متتـد 

متباعـدة". عـى فـرتات 

وتـأيت املحـارضة ضمـن مـرشوع أطلقته 

"اليـوم التـايل" يف الغوطـة تحـت عنوان 

السـورية”،  للمـرأة  الثـوري  “الوعـي 

واحتضنـت أوىل محارضاتـه قاعة مجلس 

محافظة ريف دمشـق، يف بلـدة حمورية، 

آب املـايض.

تعـاين  املنطقـة  أن  املنظمـة  وتـرى 

األوضـاع  يف  متسـارعة  تغـريات  مـن 

"إللغـاء  املـرشوع  ونظمـت  السياسـية، 

السـوري،  والنظـام  الحـرب  سـببته  مـا 

حقوقهـم  عـن  املواطنـن  غيبـا  اللـذان 

واملدنيـة". السياسـية 

"المرأة والسياسة"..
محاضرة لتطوير

دور النساء في الغوطة

دعوة لألمل وسط ركام حلب

"آخر قطرة جمال"
فيلم سوري ينال المرتبة الثالثة في “قمرة"

ويواجه انتقادات “الفيسبوكيين"
حصل الفيلم السوري "آخر قطرة جمال" على 

المرتبة الثالثة من فئة األفراد في مسابقة برنامج 
"قمرة" بعد منافسة مع 144 ُمنتًجا ُعرضوا خالل 

شهر رمضان الماضي.

لقطات من فيلم "آخر قطرة جمال" )يوتيوب(

قمرة؟ 
ـــرض  ـــة لع ـــي منص ـــرة" ه "قم

ــور،  ــا الجمهـ ــام ينتجهـ أفـ

ويهـــدف مـــن القامئـــون 

إثـــراء  إىل  العمـــل  عـــى 

املحتـــوى اإلعامـــي عـــرب 

ــن  ــاس العاديـ ــجيع النـ تشـ

ـــرية،  ـــام قص ـــاج أف ـــى إنت ع

حـــول مواضيـــع اجتاعيـــة 

ـــزواج،  ـــون، ال ـــة )الاجئ مختلف

ــل…( العمـ

األول  اإلصـــدار  أطلـــق 

اإلعامـــي   "1 "قمـــرة 

ـــقريي  ـــد الش ـــعودي أحم الس

2016، وتقـــدم  يف رمضـــان 

للمشـــاركة فيـــه مثانيـــة 

ــوروا يف  ــارك، صـ آالف مشـ

ــة.  70 دولـ ــن  ــرث مـ أكـ

http://www.enabbaladi.net/archives/107904
http://www.enabbaladi.net/archives/107904
http://www.enabbaladi.net/archives/107904
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د. كريم مأمون

تحـدث متالزمة املبيـض املتعدد الكيسـات 

يف  تحصـل  التـي  التغـرات  نتيجـة 

مسـتويات الهرمونـات املختلفة يف جسـم 

املـرأة، لكـن سـبب حـدوث هـذه التغرات 

غر معـروف، ويعتقد الكثـر من الباحثن 

بأن هنـاك العديد مـن العوامل تلعـب دوًرا 

املحتملـة  العوامـل  يف ذلـك، وأحـد هـذه 

هـو الشـذوذ الجيني، وعـى ما يبـدو فإن 

متالزمـة املبيـض املتعـدد الكيسـات هـي 

ظهورهـا  احتـال  إن  إذ  وراثيـة،  ظاهـرة 

بهـا  املصابـة  املـرأة  أخـت  أو  أم  لـدى 

يكـون أكـر، لـذا فـإن املـرأة التـي توجد 

يف عائلتهـا امـرأة أخـرى مصابـة بهـذه 

الظاهـرة، والحيـض عندهـا غـر منتظـم، 

أو مصابـة مبـرض السـكري، تكـون أكر 

عرضـة لإلصابـة مبتالزمة املبيـض املتعدد 

الكيسـات، ولكـن ال يوجـد أي دليـل مؤكد 

عـى انتقالهـا الـورايث.

كيف تتظاهر متالزمة المبيض 
متعدد الكيسات؟

غالبـا مـا تبدأ األعـراض بالظهور يف سـن 

األوليـة  مراحلهـا  يف  وتتميـز  املراهقـة، 

بكونهـا أعراًضـا طفيفـة يف الغالـب، وقد 

تظهـر أعـراض قليلـة، أو قد تكـون كثرة، 

شـيوًعا: وأكرها 

عدم انتظـام الـدورة الشـهرية )الحيض(: 

وبالتغيـرات  باإلباضـة  الحيـض  يتعلـق 

يف نسـبة الهرمونـات التـي تؤدي لـه، لذا 

فـإن غيـاب اإلباضـة أو قلـة اإلباضـة قـد 

تـؤدي لعـدم انتظـام الحيـض يف كثـر 

مـن األحيان، فتظهـر الدورة الشـهرية عند 

النسـاء املصابـات أقـل من تسـع مرات يف 

السـنة، وقـد ال يحـدث الحيـض للبعـض 

منهـن إطالقًـا، بينا قـد يكون النـزف عند 

أخريـات شـديًدا جًدا.

أن  الطبيعـي  )العـد(: مـن  الشـباب  حـب 

تشـكو النسـاء يف جيـل املراهقـة من حب 

الشـباب، لكن الجلد الدهني وحب الشـباب 

املفـرط والذي يشـبه حب الشـباب املوجود 

لـدى الرجـال هـو مـن األعـراض التـي قد 

ترافـق داء املبيـض املتعدد الكيسـات، حب 

الشـباب هـو نتيجـة أخـرى الزدياد نسـبة 

الذكرية. الهرمونـات 

الشـعرانية: أي منو الشـعر بالشـكل املميز 

للرجـال، يصبـح الشـعر عى الوجـه أكر 

الشـارب،  )اللحيـة،  قتامـة  وأشـد  سـمًكا 

الشـعر عـى  يتزايـد منـو  الرقبـة(، كـا 

واألطـراف،  والظهـر  والصـدر  البطـن 

الـرأس. عـى  الشـعر  كثافـة  وتنخفـض 

السـمنة والـوزن الزائـد: اكتسـاب الـوزن 

برسعـة وصعوبـة يف خفضـه.

عـدم  بسـبب  والعقـم:  الخصوبـة  نقـص 

انتظـام اإلباضـة فمـن املمكـن أن تشـكو 

املتعـدد  املبيـض  بـداء  املصابـات  النسـاء 

الكيسـات مـن صعوبة يف الحمـل، وأحيانا 

التام. العقـم  مـن 

االكتئاب وتغرات يف الحالة النفسية.

ما هي المضاعفات المحتملة 
لإلصابة؟

ترتبــط املتالزمــة بالزيــادة يف خطــر 

ــة  ــل الحق ــكالت يف مراح ــرض ملش التع

مــن الحيــاة، مثــل مــرض الســكري 

ــتويات  ــاع مس ــاين، وارتف ــوع الث ــن الن م

الكولســرتول والشــحوم، وارتفــاع ضغــط 

ــة  ــورة اإلصاب ــادة خط ــة لزي ــدم، إضاف ال

ــة  ــمك بطان ــة تس ــم نتيج ــان الرح برسط

حــدوت  عــدم  عــن  الناجــم  الرحــم 

الحيــض أحيانـًـا، أمــراض القلــب التاجيــة 

ــكري  ــة بالس ــر اإلصاب ــدث إث ــي تح الت

وانقطــاع  الشــخر  الزائــد،  والــوزن 

النفــس أثنــاء النــوم الــذي يحــدث لــدى 

ــات. ــاء املصاب ــن النس %50 م

كيف يتم التشخيص؟
يعتمـد التشـخيص عـى وجـود األعراض 

والعالمـات بالفحـص الرسيـري، ومـن ثم 

إجـراء تصويـر إيكـو للمبيضـن، وفحص 

نسـبة هرمونـات األندروجينـات يف الدم.

ملعايـر  وفًقـا  اإلصابـة  تشـخيص  ويتـم 

محـددة:

1 - غيـاب اإلباضـة، أي أن املبيض ال يؤدي 

وظيفته وال يقوم باإلباضة لفرتة مسـتمرة، 

أو قلـة اإلباضـة، ويف هـذه الحالـة يقـوم 

املبيـض باإلباضـة لكـن بوتـرة منخفضة 

جـًدا، أي مـرة كل عدة أشـهر..

اختبـار  يف  املبيـض  تكيـس  وجـود   -  2

)اإليكـو(. الصـويت  فـوق  التخطيـط 

مثـل  األندروجينـات:  فـرط  عالمـات   -  3

الشـعرانية، حـب الشـباب، أو داللـة عـى 

ازديـاد نسـبة هرمونـات االندروجينات يف 

. م لد ا

إن وجـود اثنـن مـن املعاير الثالثـة أعاله 

يكفـي لتشـخيص متالزمة املبيـض املتعدد 

الكيسـات، كـا أنـه مـن املهـم اسـتبعاد 

أسـباب أخرى لفـرط األندروجينـات وعدم 

بعـض  تجـرى  لذلـك  الحيـض،  انتظـام 

بعـض  السـتبعاد  اإلضافيـة  االختبـارات 

الحـاالت التي قـد تؤدي ألعراض مشـابهة.

ما هي خيارات عالج متالزمة 
المبيض متعدد الكيسات؟

تلطيـف  للمعالجـة:  أهـداف  عـدة  هنـاك 

الشـباب،  وحـب  كالشـعرانية  األعـراض 

العقـم،  ومنـع  الحمـل  احتـال  زيـادة 

الوقايـة مـن املضاعفـات كأمـراض القلب 

الرحـم. ورسطـان 

وترتكز املعالجة عى النقاط التالية:

- التخلــص مــن الــوزن الزائــد، هــو أحــد 

ــا  ــالج وأكره ــائل للع ــرز الوس ــم وأب أه

نجاعــة، لكنــه طبًعــا ليــس باألمر الســهل، 

لذا يفضــل استشــارة اختصــايص التغذية، 

واتبــاع حميــة غذائيــة مناســبة، باإلضافــة 

إىل الرياضــة والنشــاط البــدين. وقــد 

يكــون فقــدان الــوزن الزائــد كفيــاًل بعالج 

ــة مــن املضاعفــات دون  األعــراض والوقاي

ــر. ــالج اخ ــة ألي ع الحاج

- عــالج الشــعرانية، غالبــا مــا يتــم العالج 

ــعر  ــة الش ــمل إزال ــات، وتش ــدة إمكاني بع

ــزر،  ــه، أو باللي ــالل حالقت ــن خ ــد م الزائ

ــعر يف  ــو الش ــع من ــه، وملن ــد إزالت وبع

العــالج  بتنــاول  ينصــح  املســتقبل، 

ــي  ــل والت ــع الحم ــوب من ــة )حب باألدوي

ــة(.  ــات أنثوي ــوي هرمون تح

الحمــل،  منــع  حبــوب  تنــاول   -

األســرتوجن  تحــوي  حبــوب  هــي 

النتظــام  وتــؤدي  والروجســترون، 

اإلفــرازات الهرمونيــة، مــا يــؤدي النتظــام 

ــة  ــورة اإلصاب ــن خط ــل م ــض، وتقل الحي

ــب  ــن ح ــف م ــم، وتخف ــان الرح برسط

ــدم الناتــج  الشــباب، وتقــي مــن فقــر ال

ــض. ــالل الحي ــف خ ــن النزي ع

مــن املفضــل أن يبــدأ تنــاول حبــوب منــع 

الحمــل يف اليــوم األول للــدورة الشــهرية، 

لكــن مــن املمكــن تناولهــا يف باقــي 

ــوب  ــاول حب ــب تن ــدورة، ويج ــام ال أي

ــوم  ــة يف الي ــام، حب ــل بانتظ ــع الحم من

ــرأة  ــيت امل ــا نس ــد، إذا م ــس املوع يف نف

تنــاول حبــة واحــدة ميكــن تناولهــا فــوًرا 

ــر. ــر األم ــد تذك عن

ــاج(،  ــن )الغلوكوف ــتخدام امليتفورم - اس

وهــو دواء يســاعد األنســولن عــى عملــه 

ــن  ــكري م ــداء الس ــالج ال ــتخدم لع )يس

ــاج  ــل إنت ــه يقل ــا أن ــاين(، ك ــط الث النم

التستســرتون، وقــد أثبتــت األبحــاث 

ــدد  ــض املتع ــالج داء املبي ــه يف ع نجاعت

الكيســات، ويتــم تناولــه ملــدة ســتة 

أشــهر أو حتــى انتظام الــدورة الشــهرية.

ــم  ــالج األول للعق ــم، والع ــالج العق - ع

لــدى النســاء اللــوايت يشــكن مــن 

هــو  الكيســات  املتعــدد  املبيــض  داء 

ــن  ــد م ــو يزي ــد، فه ــوزن الزائ ــدان ال فق

ــد  ــه يزي ــة إىل أن ــل، إضاف ــال الحم احت

مــن نجاعــة العالجــات األخــرى للعقــم. 

كذلــك يســتخدم الكلوميفــن، وهــو دواء 

ــة،  ــى اإلباض ــض ع ــث املبي ــؤدي لح ي

ــة  ــداث اإلباض ــه بإح ــالج ب ــح الع وينج

ويحصــل  الحــاالت،  مــن   80% يف 

ــاالت. ــن الح ــل يف %50 م الحم

متالزمة المبيض
متعدد الكيسات

تربية وأسرة

تصاب الكثير من النساء الشابات بمتالزمة المبيض متعدد الكيسات، والتي 
تسبب نقص الخصوبة لديهن إضافة إلى العديد من األعراض المزعجة التي 

تؤثر على حياة المريضة. وبسبب االنتشار الواسع لهذه الحالة المرضية كان ال 
بد لنا من تسليط الضوء عليها للتعريف بها وبأعراضها وطرق عالجها.

شـائعة،  نسـائية  مرضيـة  متالزمـة  هـي 

يف  هرمـوين  اضطـراب  نتيجـة  تحـدث 

بـن  التمييـز  مـن  والبـد  املـرأة.  جسـم 

لتـن: حا

الكيسـات  متعـدد  املبيـض  هـي  األوىل 

PCO؛ الـذي نشـاهده بالتصويـر باألمواج 

فـوق الصوتيـة )اإليكـو(، ويكـون أكـر 

حجـًا مـن املبيـض العـادي، ولديـه عدد 

املسـتقرة  الصغـرة  الكيسـات  أكـر مـن 

يف محيطـه )أكـر مـن الضعـف( مقارنة 

مـع الطبيعـي، وهـي حالـة شـائعة لـدى 

%20 منهـن. النسـاء، إذ تشـاهد بنسـبة 

ــدد  ــض متع ــة املبي ــي متالزم ــة ه الثاني

الكيســات PCOS؛ والتــي هــي عبــارة عــن 

مجموعــة مــن األعــراض والعالمــات منهــا 

ــد ال  ــن ق ــات، لك ــدد الكيس ــض متع املبي

 PCO ــن ــس املبيض ــر تكي ــد مظه يوج

ــذه  ــات به ــاء املصاب ــع النس ــدى جمي ل

ــدث  ــة ال تح ــذه املتالزم ــة، ويف ه املتالزم

اإلباضــة، مــا يــؤدي إىل اضطــراب نســب 

ــا  ــم، ك ــية يف الجس ــات الجنس الهرمون

ــولن  ــون األنس ــم لهرم ــتجابة الجس أن اس

ــدم(  ــكر ال ــتوى س ــط مس ــذي يضب )ال

ــمى  ــا يس ــو م ــة، وه ــر طبيعي ــون غ تك

املقاومــة لألنســولن، مــا يــؤدي إلفــراز 

الجســم كميــات زائــدة منــه لضبــط 

مســتوى الســكر، كل هــذا يــؤدي إىل 

متالزمــة  وتعتــر  األعــراض.  ظهــور 

ــن  ــدة م ــات واح ــدد الكيس ــض متع املبي

اضطرابــات الغــدد الصــاء األكر شــيوًعا 

عنــد اإلنــاث؛ إذ تشــاهد عنــد 5-10 % من 

النســاء يف ســن اإلنجــاب )12-45 ســنة(.

ما هي متالزمة المبيض 
متعدد الكيسات؟

االضطراب الغدي
األكثر شيوًعا بين الشابات

   أعراض المرض
• عدم انتظام الدورة الشهرية 

• الشعرانية
• حب الشباب )العد(

• نقص الخصوبة والعقم
• االكتئاب وتغيرات في

    الحالة النفسية

http://www.enabbaladi.net/archives/107898
http://www.enabbaladi.net/archives/107898
http://www.enabbaladi.net/archives/107898
http://www.enabbaladi.net/archives/107898
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20 عاًمـا عـن  رغـم مـيّض مـا يقـارب 

الطبعـة األوىل مـن كتـاب "الراهب الذي 

بـاع سـيارته الفـرياري" إال أنـه مايـزال 

مـن أهـم كتـب روبـن شـارما وأكرثهـا 

شـهرة، ويقـع يف نحـو مئتـي صفحـة، 

مقّسـمة عـى 13 فصـًا.

 الصبغـة الروائيـة التـي صاغ بهـا روبن 

شـارما كتابـه ال تجعلـه روايـة مبعنـى 

الكلمـة، إذ يصّنف ضمن كتب "املسـاعدة 

الذاتيـة"، يف كيفيـة التخلص مـن التوتر 

والضغـط يف الحياة، وموازنـة األولويات 

قبـل أن نصـل لنقطـة الاعـودة، متاًمـا 

الخمسـينّي  املحامـي  مـع  حـدث  كـا 

مانتل. جوليـان 

وجوليان مانتل هو شـخص ممن تشـعر 

بالغبطـة لنجاحاتهم عندما تراهم، اسـٌم 

المع يف املحامـاة، قضايا مهّمـة، الكثري 

مـن املـال والكثـري مـن الربيـق، الكثـري 

مـن امللـّذات، وسـيارة فـرياري يتمناهـا 

. لجميع ا

وألّن الحيـاة ال ميكـن أن تسـتمر باملـادة 

فحسـب، وألن جسـد جوليـان ليـس آلـًة 

مصّنعـة للعمـل دون توّقف، انهـار فجأة 

وبشـكل كيّل أثنـاء مرافعتـه عـن إحدى 

القضايـا يف املحكمة، انهار جسـد مانتل 

نتيجـة نوبـة قلبيـة كانـت مبثابـة إنذار 

بصـوٍت مـدوٍّ ينـادي جوليـان أن "قف"، 

اإلنـذار  عـن  أصـًا  جوليـان  يكـن  ومل 

له. فأصغـى 

يف تلـك اللحظة، وجد املحامـي الفّذ الذي 

مل يكـن ليفـّوت قضيـة كبـرية واحـدة، 

وكان يحسـب أن وقته يتسـع لكل املهام، 

االعتـزال عـن  أمـام قـرار  وجـد نفسـه 

املحامـاة، وبيـع كل ممتلكاتـه، والسـفر 

إىل الـرشق، إىل الهنـد تحديـًدا بحًثـا عن 

غـذاء لـروحٍ أهملهـا لعقود. 

صفحـات الكتـاب فيا ييل هـذه املقدمة 

التـي  العمليـة  للنصائـح  تجميـع  هـي 

تلّقاهـا وتعلّمهـا جوليـان مـن حكـاء 

السـيفانا، خال ثاث سـنوات للسـيطرة 

بعدهـا  ليعـود  وعقلـه،  جسـده  عـى 

إىل بلـده ويبـدأ بنـرش تعاليـم السـعادة 

الحقيقّيـة. والحيـاة 

اقتباس من الكتاب:

للنـوم  السـابقة  العـرش  الدقائـق  "إن 

والتاليـة لصحـوك، لهـا أثـر عميـق عى 

الباطـن”. عقلـك 

اعلـم  حياتـك،  يف  لـك  حـدث  "مهـا 

يختـار  أن  يسـتطيع  الـذي  وحـدك  أنـك 

اسـتجابته ملـا يحـل بهـا، وعندمـا تنمو 

كل  يف  اإليجابيـات  عـن  البحـث  عـادة 

بـك سـتحرك حياتـك نحـو  ظـرف ميـر 

لهـا". أبعـاد  أعـى 

كتاب

الراهب الذي باع 
سّيارته الفيراري

لـ روبن شارما

إطاقهـا  بعـد  "غوغـل"  تنافـس 

"بكسـل"، كا يعتقد بعـض املحللن، 

يف  و"سامسـونج"  "آبـل"  رشكتـي 

الذكيـة. الهواتـف  عـامل 

ــناب  ــج "س ــاز مبعال ــم الجه وصم

النــواة  رباعــي   ،821″ دراغــون 

 4 بســعة  عشــوائية  وذاكــرة 

غيغابايــت، وذاكــرة تخزيــن داخليــة 

ــأيت  ــت، وي ــن 32 و128 غيغاباي ب

بإطــار معــدين- زجاجــي، باأللــوان 

واألســود. واألزرق  الرمــادي 

ــل"  ــي "غوغ ــعر هاتف ــرتاوح س ي

بــن 650 إىل 850 دوالًرا، بحســب 

مــا  وأهــم  التخزيــن،  ســعة 

منافًســا  ويجعلهــا  مييزهــا 

الذكيــة. األجهــزة  لباقــي 

مرافــق "غوغل" الذكي
بـــ  يســمى  مــا  الجهــاز  مييــز 

 L’assistant" مرافــق غوغــل" أو"

املرافــق عــى  Google"، ويعمــل 

أداء العديــد مــن املهــام مــن خــال 

اللغــة  الستفســارات  االســتجابة 

التــي يتــم  املحليــة للمســتخدم، 

ــوت أو  ــق الص ــن طري ــا ع إدخاله

بتشــغيل  القيــام  مثــل  النــص، 

املوســيقى أو إحصــاء معلومــات 

مــن شــبكة اإلنرتنــت أو إرســال 

رســالة نصيــة.

ــر  ــل" األوام ــاعد "غوغ ــم مس يدع

التخاطــب  وميكنــه  الصوتيــة 

مثــل  األخــرى  التطبيقــات  مــع 

واتســاب  الدردشــة  تطبيقــات 

ــالة  ــال رس ــا وإرس ــرب وغريه وفاي

ملــس  بــدون  مــا  شــخص  إىل 

الهاتــف.

الشــحن السريع
ــحن  ــزة الشـ ــف ميـ ــم الهاتـ يدعـ

الرسيـــع، إذ ميكـــن شـــحنه ملـــدة 

ــة  ــظ البطاريـ ــة، وتحافـ 15 دقيقـ

ــاعات  ــبع سـ ــحن لسـ ــى الشـ عـ

ــة. متواصلـ

ملـــيل   2770 البطاريـــة  قـــدرة 

ـــوايل  ـــر، وح ـــف األصغ ـــري للهات أمب

للهاتـــف  أمبـــري  ملـــيل   3450

لوجـــود  باإلضافـــة  األكـــرب، 

للمـــس. مستشـــعر 

الكاميــرا األولى من نوعها
وتتميــز كامــريا "بكســل" بأنهــا 

تقــوم بالتقــاط العديــد مــن الصــور 

للمســتخدم،  املناســبة  وتختــار 

ــا  ــق، م ــة الغال ــك لرسع ــود ذل ويع

ــاوة  ــة النق ــور يف غاي ــل الص يجع

والوضــوح.

 12.3 دقتهــا  الخلفيــة  الكامــريا 

 "IMX378" ــاس ــل، بحس ميغابكس

 8 واألماميــة  ســوين،  مــن 

. بكســل ميغا

ــن  ــاحة تخزي ــاز مس ــي الجه يعط

غــري محــدودة للصــور، ودون أن 

ــا  ــظ عليه ــل تحاف ــا ب ــم ضغطه يت

وبدقتهــا  األساســية  مبســاحتها 

الطبيعيــة.

ميزة المحادثة السرية والحذف الذاتي في “مسنجر”

“واتساب” تدعم الكتابة والرسم على الصور
قبل إرسالها

املحادثـات  ميـزة  بـوك”  “فيـس  رشكـة  عممـت 

الرسيـة والحـذف الـذايت للرسـائل عـرب تطبيـق 

“مسـنجر” التابـع لهـا، وفـق مـا رصـدت مواقع 

تقنيـة عربيـة وعامليـة خـال اليومـن املاضين.

الهواتـف  عـى  التطبيـق  مسـتخدمو  ويسـتطيع 

التي تعمـل بنظامي التشـغيل “أندرويـد” و”آي أو 

إس”، اسـتخدام امليـزة والتواصـل مـع أصدقائهـم 

ضمـن غـرف رسية، حتى إنـه ميكنهم من إرسـال 

رسـائل مؤقتـة وتحديد زمـن حذفهـا نهائًيا.

“فيـس بـوك” أتاحـت تشـفري املحادثـات الرسية 

يف “مسـنجر” بالكامـل، وهذا يعني أن الرسـائل 

سـوى  عليهـا  االطـاع  شـخص  ألي  ميكـن  ال 

املسـتخدم ومـن يتحـدث معـه.

وإن أراد املسـتخدم الحديـث مـع أحـد أصدقائـه، 

ميكنـه التحقـق من تشـفري الرسـائل مـن خال 

“مفتـاح” يظهـر عقب بـدء املحادثـة، كا ميكن 

مـن  تختفـي  الرسـالة  يجعـل  مؤقـت  تعيـن 

فرتة. بعـد  املحادثـة 

ولبـدء محادثة رسية ميكـن ملسـتخدمي التطبيق 

الذهـاب إىل الزاويـة العلويـة اليـرسى أو اليمنـى 

)حسـب لغـة الجهـاز(، وتحديد األشـخاص املراد 

مراسـلتهم ثم بـدء املحادثـة، إضافـة إىل الضغط 

عـى رمـز السـاعة يف املربـع النـي، وتعيـن 

املؤقـت بحيـث تختفي الرسـائل.

ولعـرض مفاتيـح األجهـزة ملحادثة رسيـة ميكن 

مـن خال فتـح املحادثة مـع الشـخص، والضغط 

عـى اسـمه ثـم عـى خيـار مفاتيـح األجهـزة، 

ويقـارن املسـتخدم املفاتيـح مـع صديقـه الـذي 

يتحـدث معـه، وسـتظهر متطابقـة.

أيـار  منـذ  امليـزة  عـى  بـوك”  “فيـس  وتعمـل 

املـايض، وفـق مـا ذكـره موقـع “فينـرش بيـت” 

التقنـي، وتحـاول الرشكـة توفري عـرشات امليزات 

متكاملـة. تواصـل  منصـة  لتكـون  سـعيها  يف 

أطلقت رشكة “واتسـاب” التـي متلكها “فيس 

بـوك”، ميزات جديـدة ضمن كامـريا تطبيقها، 

مُتكّـن املسـتخدم مـن التعديـل عـى الصـور 

قبـل إرسـالها من خـال التطبيق.

ونـرشت “واتسـاب” يف مدونتهـا الرسـمية، 

مسـاء االثنن 3 ترشيـن األول، رشًحا للميزات 

الجديـدة، وذكـرت أنـه ميكـن للمسـتخدمن 

الرسـم والكتابـة وإضافـة الرمـوز التعبرييـة 

يرغبـون  التـي  والفيديوهـات  الصـور  إىل 

مبشـاركتها مـع أصدقائهـم.

الرشكـة بـدأت اختبـار امليـزات مطلـع أيلـول 

املـايض، وفـق مـا جـاء يف املدونـة، وذكـرت 

أنهـا “تهـدف إىل تخصيص وتحسـن الصور 

والفيديوهـات التـي يشـاهدها املسـتخدم مع 

األصدقـاء والعائلـة”.

يف  للكامـريا  ميـزة  “واتسـاب”  وأضافـت 

تطبيقهـا لتدعم فاش الكامـريا األمامية، كا 

أضافت ميـزة التقريـب عند تسـجيل الفيديو، 

والتبديـل بن الكامريتـن األماميـة والخلفية 

مـن خـال النقـر املـزدوج عى الشاشـة.

ووفق الرشكة سـتصل امليزات إىل مسـتخدمي 

“أندرويـد”  التشـغيل  نظـام  عـى  التطبيـق 

اعتبـاًرا مـن تاريـخ إعانها، عـى أن تصل إىل 

الهواتـف التـي تعمل بنظـام التشـغيل “آي أو 

إس” قريًبـا.

ومتلـك رشكة “واتسـاب” حـوايل 900 مليون 

مسـتخدم نشـط شـهريًا، واشـرتتها رشكـة 

عامـن،  منـذ  جـرت  صفقـة  إثـر  فيسـبوك 

وبلغـت قيمتهـا حـوايل 22 مليـار دوالر.

امليـزات بعـد عـدة تحديثـات ومزايـا  وتـأيت 

للمحادثـات  “واتسـاب”  وفرتهـا  مهمـة 

الجاعيـة، بعـد أن رفعـت الحد األقـى لعدد 

املشـاركن يف محادثـة جاعية مـن 100 إىل 

256 شـخًصا، وكذلك أضافـت إمكانية اقتباس 

رسـالة شـخص والرد عليهـا تحديـًدا ما يعني 

للحـوارات. أكرث  تنظيـًا 

 "pixel" أبرز ميزات موبايل
الذي أطلقته "غوغل"

أعلنت شركة "غوغل" عن باقة من الهواتف الذكية، الثالثاء 4 
تشرين األول، تحت اسم "بكسل" و"بكسل إس"، مقحمة نفسها 

بقوة في سوق اإللكترونيات الحديثة.
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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
فاز بجائزة نوبل للسالم مؤخرًا. 1

هواء هائج - عامل بجميع التفاصيل. 2
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بـدأت الصورة تتضح نسـبًيا، حول هويـة املنتخبات التي 

تقرتب شـيًئا فشـيًئا من الحلم العاملي، يف منافسـة بن 

كبـار قـارة آسـيا عـى أربعـة مقاعـد ونصـف، حجزت 

ملنتخباتهـا يف كأس العامل.

الجمهـور الريـايض فقـد األمـل يف النسـخ السـابقة، 

اليابـان  األربعـة،  للكبـار  مسـبًقا  الرتشـيح  وأعطـى 

وأسـرتاليا وكوريـا وإيـران، ونصف مقعـد يتنافس عليه 

باقـي مـا تبقـى مـن املنتخبـات بالدخـول يف متاهـات 

. مللحق ا

كيـف تبـدو الرتشـيحات بعـد انقضـاء الجولـة الثالثـة 

مـن املرحلة األخـرية من التصفيـات املؤهلة إىل روسـيا 

2018، وهـل هنـاك مـن ميكنـه خلـط األوراق يف مقبل 

الجـوالت، وأيـن يجـد عـرب آسـيا أنفسـهم بعـد ثـاث 

مباريـات رشسـة خاضتهـا املنتخبـات بـكل ثقلها؟

األخرض السعودي عينه عى الصدارة

األخـرض، العراقة والتاريخ تشـاهدها عـى أرض امللعب، 

املنتخـب العـريب اآلسـيوي األكـرث وصـواًل إىل نهائيات 

كأس العـامل برصيـد أربـع مـرات، يحتـل املركـز الثـاين 

خلـف أسـرتاليا يف التصفيـات، بعـد أن كاد أن يخطـف 

منها فـوزًا مثيًنا يف جـدة يف املرحلة الثالثـة، لوال براعة 

واقتناصهـم  األمـور،  األسـرتالين واسـتعادتهم زمـام 

نقطـة مبثابـة الفـوز مـن أرض األخرض السـعودي.

تعترب السـعودية إىل اآلن يف مرحلة األمان، ورمبا ميكن 

القـول إنهـا وضعت نصـف املقعد خلفهـا، وتنافس عى 

أحـد املركزين األول أوالثـاين، إذ تحتل حالًيـا املركز الثاين 

بفـارق األهداف فقط عن األسـرتايل املتصدر، وسـيكون 

الصعـود إىل املركـز األول محتمـًا جـًدا يف حـال تفوق 

األخرض عـى اإلمارات الثاثاء املقبـل، ومتكن الكمبيوتر 

اليابـاين من إيجاد نفسـه والفوز عى الكنغـر ليعود إىل 

املنافسة. واجهة 

المنتخب اإلماراتي نصف مقعد ممكن 
املنافسـة عـى نصـف مقعـد مكسـب كبـري بالنسـبة 

لإلماراتيـن يف ظـل مجموعـة حديـدة، تضعهـم يف 

األبيـض  فاحتـال  آسـيا،  كبـار  مـن  ثاثـة  مواجهـة 

اإلمـارايت املركز الثالث يكسـبه شـيًئا مـن الثقة بالنفس 

قبـل مواجهـة السـعودية، التـي سـتعترب مفـرتق طرق 

لإلماراتيـن إذا ما أرادوا الحفاظ عى حظوظهم باالبتعاد 

عـن املركـز الرابـع الـذي يجعلهم خـارج املنافسـة.

األبيـض تفـوق عـى نفسـه يف بدايـة املرحلـة األخرية 

مـن التصفيات بفـوز غري متوقـع عى اليابـان بهدفن 

مقابـل هـدف، خلـط أوراق املجموعـة، ووضـع املنتخب 

اإلمـارايت يف املركـز الثالـث متفوًقـا عـى "الكمبيوتر" 

األهداف. بفـارق 

هل يخلــــــط عــرب       آسيا أوراق المنافسة
على مـــــــقاعــد كــــــــــــــــأس العالم؟
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العراق وقطر صفر نقطة
يف الحقيقة، ميكـن وضع املنتخبن العراقي والقطري 

يف دائـرة واحدة بعد انقضاء الجـوالت الثاث األوىل، إذ 

ال يوجـد برصيد املنتخبـن أي نقطـة إىل جانب تايلند، 

عـى عكـس املتوقـع متاًما، فهـذه النتيجـة ال تعكس 

أداء املنتخبن خـال التصفيات.

بدايـة مـن العـراق الـذي متكـن مـن مجـاراة املنتخب 

اليابـاين طيلة التسـعن دقيقة يف الجولـة الثالثة، إال 

أنـه فشـل يف االسـتمرار ألربـع دقائق متبقيـة )بدل 

الضائـع( ليخـرس نقطـة مثينـة كاد أن يحصدها من 

اليابانين، وذات الحال بالنسـبة للقاء السـعودية، الذي 

سـيطر فيه العراقيـون عى مجريـات اللقـاء ولكنهم 

خـرسوا بعـد الدقيقة الثانـن بهدفن مقابـل هدف.

ويبـدو وضـع املنتخـب العراقـي صعًبـا، وسـيواجه 

تايلنـد يف املبـاراة املقبلـة التي لن تغري نتيجتها شـيًئا 

عـى جـدول الرتتيب.

شـكوى  قـدم  القـدم  لكـرة  العراقـي  االتحـاد  وكان 

رسـمية لـدى االتحـاد اآلسـيوي للعبـة ضـد حكـم 

مباراتـه أمـام اليابـان، الكـوري الجنـويب كيـم كونغ 

جن، متهـًا إيـاه بالتعاطـف واالنحيـاز الواضح مع 

املنتخـب الياباين، ومسـاهمته يف فوز اليابـان بعد أن 

كانـت املبـاراة تتجـه نحو التعـادل.

العنـايب القطري هو اآلخـر صاحب الحظ السـيئ يف 

التصفيـات، رغـم التجهيـزات والاعبـن الذيـن يرتكز 

عليهـم املنتخب القطـري، واآلمال الكبـرية املعلقة عى 

كوكبة يعتربهـا القطريون مثالية يف تاريـخ الباد، إال 

أنهـم خرجوا أيًضا خـايل الوفاض مـن أي نقطة، رغم 

أداء مقنـع وتهديفي ولكـن دون جدوى.

بعـد خسـارة القطـري مـن إيـران يف بدايـة املشـوار 

بعـرش دقائـق قاتلـة مكنـت اإليرانيـن من تسـجيل 

هدفـن، خرست قطر من أوزباكسـتان بهدف مقابل ال 

يشء، وفشـلت بالحفاظ عى تقدمها أمام الشمشـوم 

الكـوري، بـأداء رائـع للقطريـن طيلـة املبـاراة، التي 

خرسهـا العنـايب بثاثـة مقابـل هدفن.

أمـام  مفصليـة  مبـاراة  القطـري  املنتخـب  وتنتظـر 

املنتخـب السـوري، وسـتكون مبثابـة مفـرتق طـرق 

للقطريـن يف التصفيـات، وعليـه سـتتضح الصورة 

فيـا إذا كانت قطر قادرة عى االسـتمرار يف املشـوار 

أم أنها فشـلت يف اسـتغال الظروف املثاليـة التي متر 

التجربة. بهـا 

وتعاقـد االتحـاد القطـري لكـرة القـدم مـع املـدرب 

األوروغويـاين خورخـي فوسـايت ليقـود املنتخـب، 

خلًفا ملواطنـه كارينيو املقال من منصبه إثر الخسـارة 

أمام إيران وأوزباكسـتان، لتكون الخسـارة أمام كوريا 

هـي األوىل للمـدرب الجديـد للمنتخب.

هل يخلــــــط عــرب       آسيا أوراق المنافسة
على مـــــــقاعــد كــــــــــــــــأس العالم؟

كأس  لنهائيـات  اآلسـيوية  التصفيـات  تتألـف 

وصلـت  جـوالت،  أربـع  مـن   2018 العـامل 

املنافسـات اآلن إىل املرحلـة الثالثـة، والتـي تعد 

عـى  املتنافسـة   12 الــ  للمنتخبـات  األخـرية 

أربعـة مقاعـد تكـون من نصيـب املركـز األول 

تتأهـل  إذ   ،Bو  A املجموعتـن  مـن  والثـاين 

املنتخبـات األربعـة مبـارشة إىل كأس العـامل، 

بينـا يبقـى نصف املقعـد من نصيـب أصحاب 

املركـز الثالـث.

يواجـه صاحبـا املركـز الثالث مـن املجموعتن 

عـى  تكـون  فاصلـة،  مبـاراة  يف  بعضهـا 

شـكل ذهـاب وإياب يتأهـل الفائـز يف حصيلة 

يواجـه  القـاري، حيـث  امللحـق  إىل  املباراتـن 

ممثـل الكونـكاكاف يف مبارايت ذهـاب وإياب، 

يتأهـل الفائز يف مجمـوع املباراتـن أخريًا إىل 

كأس العـامل.

يف تصفيـات كأس العـامل السـابقة التي جرت 

يف الربازيـل 2014، تأهلـت منتخبات أسـرتاليا 

واليابـان وكوريـا وإيـران مبارشة بعـد املرحلة 

األردن  احتـل  بينـا  التصفيـات،  مـن  الثالثـة 

وأوزباكسـتان املركـز الثالـث يف املجموعتـن، 

ومتكنـت األردن مـن التغلب عى أوزباكسـتان 

املبـاراة  وإيـاب  ذهـاب  نتيجتـي  حصيلـة  يف 

الفاصلـة، لتتأهـل إىل امللحـق القـاري.

منتخـب  القـاري  امللحـق  يف  األردن  واجهـت 

األوروغواي الـذي كان صاحـب املركز الخامس 

أمريـكا  )اتحـاد  الكومنيبـول  تصفيـات  يف 

الجنوبيـة(، وتغلبـت حينهـا األوروغـواي عى 

يف  يشء  ال  مقابـل  أهـداف  بخمسـة  األردن 

مبـاراة الذهـاب بينـا انتهـت مبـاراة اإليـاب 

إىل  األوروغـواي  وتأهلـت  السـلبي،  بالتعـادل 

آسـيا  عـرب  ليخـرس  العـامل،  كأس  نهائيـات 

الوحيـد. مقعدهـم 

كيف ستوزع األربعة مقاعد ونصف على منتخبات آسيا؟

ــر  ــي يف عق ــن الصين ــى التن ــوزه ع بف

داره، أعــاد املنتخــب الســوري نفســه إىل 

ــن  ــا م ــاط حصده ــة نق ــة، بأربع الواجه

ــا بتعــادل  رشق آســيا، واحــدة مــن كوري

مثــن عــاد بــه العبــو املنتخــب مــن أرض 

الكوريــن، وثاثــة كانــت نتيجــة مبــاراة 

ــم  ــن ف ــوريون م ــا الس ــة اقتنصه ممتع

ــع  ــز الراب ــوا املرك ــي واحتل ــن الصين التن

ــب. ــلم الرتتي ــى س ع

ينتظـر  فيـا  واضـح  يشء  ال  اآلن  إىل 

املنتخب السـوري، وعـى أي بطاقة ميكنه 

أن ينافـس، ولكـن يجـب القـول إنهـا املرة 

يحتـل  التـي  املتنتخـب  تاريـخ  األوىل يف 

فيهـا املركـز الرابـع يف الجولـة األخري من 

تصفيـات كأس العـامل.

املقبـل،  الثاثـاء  وسـوريا  قطـر  مبـاراة 

سـتحدد بشـكل أدق مسـار طريق املنتخب 

تعتـرب  إذ  الجـوالت،  قـادم  يف  السـوري 

تصفيـات  أسـهل  الحاليـة  التصفيـات 

تخوضهـا املنتخبـات عـى اإلطـاق، ومن 

املمكـن أن يحافظ املنتخـب عى مركزه يف 

حـال فـوزه أو تعادله مع قطـر، وميكن أن 

يقفـز إىل الثالث يف حال الفوز، وخسـارة 

أوزباكسـتان أمـام الصـن.

وميكــن أن يخلــط فــوز املنتخب الســوري 

ــن األول،  ــاء 11 ترشي ــر، الثاث ــى قط ع

ــة  ــة األوىل وتصبح املنافس أوراق املجموع

رشســة عــى املركــز الثالــث بينــه وبــن 

الخــارس مــن مبــاراة كوريــا وإيــران.

تحضـريات املنتخـب السـوري كانـت األقل 

مـن بـن الفـرق الــ 12 املتنافسـة، ورغم 

ذلـك متكـن مـن تقديـم مسـتويات جيدة 

اآلن،  إىل  مثينـة  نقـاط  أربـع  وتحقيـق 

وتتطلـع الجاهـري السـورية إىل تحقيـق 

إنجاز غري مسـبوق لسـوريا بالوصول إىل 

نصـف مقعـد يف تصفيـات كأس العـامل.
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2016 األول/أكتوبر  تشرين   9 األحــــد 
الخامـــسة السنـــــة   -  242 العــــــدد 

الروســـية،   ”Caviar  ” أصـــدرت رشكـــة 

واملختصـــة بزخرفـــة الهواتـــف النقالـــة، 

مجموعـــة خاصـــة مـــن هواتـــف “آيفـــون 

الرئيـــس  ميـــالد  بعيـــد  احتفـــاًء   ،"7

والـــذي  بوتـــن،  فالدميـــر  الـــرويس 

الجـــاري. األول  ترشيـــن   7 صـــادف 

 Supremo Putin“ ــم ــة اسـ ــت الرشكـ وأطلقـ

Damascus” عـــى أحـــد النـــاذج التـــي 

ــا  ــأيت مزيًنـ ــذي يـ ــف، والـ ــا للهاتـ أطلقتهـ

ـــة  ـــقي، ومنحوت ـــوالذ الدمش ـــن الف ـــفرات م بش

صغـــرة لوجـــه بوتـــن.

ــون  ــن “آيف ــة م ــخة الخاص ــر النس ــا تتوف ك

7” بإصداريــن مختلفــن، أحدهــا مصنــوع 

ــا  مــن التيتانيــوم واآلخــر مطعــم بالذهــب، وفًق

ــوم”. ــيا الي ــع “روس ملوق

ويــأيت الهاتــف بســعة تخزيــن 128 و256 

ــعته،  ــب س ــعره بحس ــف س ــت، ويختل غيغاباي

إذ تبــدأ أســعاره مــن 3000 دوالر أمريــي 

ــر،  ــب األصف ــم بالذه ــدار املطع ــبة لإلص بالنس

وتصــل حتــى 3500 دوالر.

ـــا  ـــون 7” بإصداره ـــف “آيف ـــدد هوات ـــغ ع ويبل

الخـــاص 64 هاتًفـــا، يف إشـــارة رمزيـــة إىل 

أن الرئيـــس الـــرويس يحتفـــل بعيـــد ميـــالده 

الرابـــع والســـتن.

واشــتهرت دمشــق عــى مــدار التاريــخ بصناعــة 

الســيوف مــن الفــوالذ الــذي نســب إليهــا، نظــرًا 

ــة  ــة، باملقارن ــه العالي ــرة وجودت ــه الكب لصالبت

مــع باقــي أنــواع الفــوالذ املنتــرشة يف العــامل.

يتوقـع أن يكـون الشـاب األمريـيك مات سـتون أبًـا لقرابة 100 طفـل، بعدما بـدأ قبل أربـع سـنوات برنامًجا 

لنـرش السـعادة ملـن ال أبنـاء لهم، من خـال التـربع بحيواناتـه املنوية.

ونـرشت صحيفـة “ديـيل ميـل” الربيطانيـة، الخميـس 6 ترشيـن األول، تقريـًرا عن سـتون، وذكرت أنـه يبلغ 

مـن العمـر 37 عاًمـا، ويتلقـى يومًيـا مـا ال يقل عـن عرشة اتصـاالت من أشـخاص يرغبـون بإنجـاب أطفال، 

ويطلبـون منـه “خدمـة األبوة”.

ورصدت عنب بلدي صفحة ستون يف “فيس بوك”، وتبن أنه يقدم خدماته للجميع مجانًا.

وأكـد للصحيفـة الربيطانيـة أن لديـه مـا ال يقل عـن 100 طفل ولدوا خـال السـنوات األربع املاضيـة، وقال إن 

الفكـرة جاءتـه قبـل عرش سـنوات عندمـا عمل لفـرتة قصرية يف بنـك للتـربع بالنطاف.

ووفـق الصحيفـة فـإن سـتون ال يسـتجيب لكافـة الطلبات، بل يـدر س الحالـة االجتاعيـة واملاديـة للراغبن 

يف اإلنجـاب “للتأكـد أن األبنـاء الذين سـيولدون سيعيشـون يف وسـط سـعيد”، وأوضحت أنه صمم اسـتبيانًا 

ميلـؤه الراغبـون عـرب الهاتـف ويضم عدًدا مـن األسـئلة، يقرر مـن خالها مـات إن كان سـيتربع أم ال.

سـتون تعّهـد مبسـاعدة مثانيـة أشـخاص أسـبوعًيا، وذكـرت “ديـيل ميـل” أن  مـا ال يقـل عن عرشيـن امرأة 

حامـًا مـن نطافـه حالًيـا، بعد االتفـاق والتـربع لهن، مشـريًة إىل أن عـدد أطفالـه املوثقن باالسـم وصل إىل 

70 طفـًا. إال أن العـدد يفـوق املئة، وفق تعبـريه “ألن بعض املسـتفيدين مل يعاودوا االتصـال لتوضيح موقفهم 

مـن التـربع وأنا متأكـد أنهم أنجبـوا أطفالهـم بنجاح”.

يعمل ستون حالًيا يف مجال تقنية املعلومات، ولديه قناعة أنه “مع كل حمل ناجح  هناك مردود إيجايب يتحقق”، 

ويؤكد أن كل تربعاته مجانية، “أنا أبحث عن مساعدة الناس وليس لتكوين ثروة، فأنا سعيد بوضعي املادي”.

ــار ســوى الربــح وال  ويــرى الشــاب األمريــيك “أن بنــوك النطــاف مكلفــة جــًدا، وهــي ال تضــع يف االعتب

تنظــر إىل ســعادة الزوجــن”، مقــرًرا أن ينجــب املزيــد مــن األطفــال خــال  الســنوات الثــاين املقبلــة حتــى 

يصــل إىل  45 عاًمــا.

تــزور املمثلــة األمريكيــة، لينــديس لوهــان، تركيــا، 

بهــدف لقــاء الاجئــن الســورين، والتواصــل 

معهــم، ودعــم املراكــز التــي تقــّدم الخدمــات 

ــازي  ــطنبول وغ ــي إس ــم، يف مدينت ــة له الصّحي

ــاب. عنت

ــز  ــن يف مرك ــن الاجئ ــدًدا م ــان ع ــت لوه والتق

ــم  ــة بتقدي ــات املعني ــدى الجمعي ــع إلح ــي تاب صح

ــرت  ــن األول، وأج ــة 7 ترشي ــم، الجمع ــات له خدم

ــه  ــاء في ــع األطب ــواًرا م ــز ح ــارة املرك ــال زي خ

وتلقــت منهــم معلومــات حــول األوضــاع الصحيــة 

لــرواد املركــز مــن الاجئــن، حســبا ذكــرت بلديــة 

ــطنبول. ــيل يف إس ــلطان بي س

ــن  ــن م ــع الاجئ ــة م ــة األمريكي ــت املمثل وتفاعل

خــال صــور “ســيلفي” التقطتهــا مــع عــدد مــن 

األطفــال، ونــرشت صــورة عــى صفحتهــا “تويــرت” 

ــة ســورية. برفقــة طفل

وكانــت لوهــان، زارت خــال تواجدها يف إســطنبول 

ــيل،  ــلطان بي ــة س ــه بلدي ــب تنظم ــا للكت معرًض

لــرشاء بعــض الكتــب التــي أهدتهــا لألطفــال مــن 

الاجئــن، فيــا مــن رئيــس البلديــة عــى نســخة 

ــة. ــة إىل اإلنكليزي ــم مرتجم ــرآن الكري ــن الق م

وشــهدت األعــوام القليلــة املاضيــة، نشــاطًا إنســانًيا 

ــال  ــن، يف مج ــات الغربي ــن واملمث ــًعا للممثل واس

دعــم الاجئــن، وكان مــن أبرزهــم املمثلــة األمريكية 

أنجلينــا جــويل، التــي تربعــت مببالــغ كبــرية 

ــان. ــا ولبن ــات األردن وتركي ــورين يف مخي للس

أمريكي ينجب أكثر من 100 طفل خالل أربع سنوات

ليندسي لوهان تزور الالجئين السوريين في تركيا

الدرباسـية  مدينـة  يف  متـو  مشـعل  ولـد 

بعـد  حـاز   ،1957 عـام  الحسـكة  مبحافظـة 

الثانويـة عـى إجـازة يف الهندسـة الزراعيـة، 

ودخـل عـامل السياسـة مبكـرًا عنـد التحاقـه 

الكـردي. الشـعبي"  "االتحـاد  بحـزب 

أسـس املعـارض الكردي مـع عدد مـن مثقفي 

القامشـي تجمعـن ثقافين عـام 1999، ها 

املـدين يف سـوريا"  املجتمـع  إحيـاء  "لجـان 

و"منتدى جـالدات بدرخان الثقـايف"، ليعكف 

يف  املسـتقبل"  "تيـار  حـزب  تأسـيس  عـى 

العـام 2005، عقـب أحـداث القامشـي.

مل يكـن النظـام السـوري راضيًـا عـن نشـاط 

2008، وتنقـل يف  العـام  متـو، فاعتقلـه يف 

عـدد مـن األفـرع األمنية بـن حلب ودمشـق، 

ليحكـم عليـه يف أيـار 2009 بالسـجن لثـالث 

سـنوات، بتهم "النيل من هيبـة الدولة وإضعاف 

الشـعور القومـي ووهـن نفسـية األمة".

أفـرج النظام عـن متو يف حزيـران 2011، 

عقـب ثالثـة أشـهر عـى انـدالع الثـورة ضـد 

بشـار األسـد، فانضـم دون تـردد إىل جوقـة 

ضده. الثائريـن 

انضـم املعـارض الكـردي إىل فعاليـات مؤمتر 

مدينـة  يف  السـوري"  الوطنـي  "اإلنقـاذ 

اسـطنبول، متوز 2011، برئاسـة هيثـم املالح 

وعضويـة نحو 400 شـخصية سـورية، ثم ما 

لبـث أن أصبـح عضـًوا يف "املجلـس الوطنـي 

مـن  الثـاين  يف  تأسيسـه  لـدى  السـوري" 

األول. ترشيـن 

رفـض متّـو عروًضـا مـن النظـام السـوري، 

لالنضـام إىل "املعارضـة الداخليـة" املقربـة 

واملشـاركة  دمشـق،  يف  القـرار  دوائـر  مـن 

يف مؤمتـرات الحـوار الفاشـلة التي شـهدتها 

العاصمـة خـالل العـام األول مـن الثـورة.

2011، دخـل  يف السـابع مـن ترشيـن األول 

أربعـة ملثمـن إىل مـكان إقامتـه يف مدينـة 

الرصـاص عليـه وعـى  القامشـي، وأطلقـوا 

زاهـدة  املدنيـة  والناشـطة  مارسـيل  ابنـه 

رشـكيلو، ففـارق الحيـاة عـى الفـور، ونجـا 

ابنـه وزاهـدة مـن املـوت رغـم إصابتهـا.

يف  املواطنـن  آالف  خـرج  وفاتـه،  عقـب 

الحسـكة،  وبلـدات  مـدن  عمـت  مظاهـرات 

وحطـم املتظاهـرون متثـال حافـظ األسـد يف 

القامشـي وعامـودا، وطالبوا بإسـقاط النظام 

السـوري.

اعتر مشـعل متو مـن "املناضلن" السـورين 

الذيـن رفضـوا أي إمـالءات خارجيـة  الكـرد، 

بالحريـة  الثـورة  مطالـب  عـى  وشـددوا 

الـرتاب  وحـدة  عـى  والحفـاظ  والكرامـة 

السـوري.

يومنـا  حتـى  مجهـواًل  متـو  قاتـل  مايـزال 

هـذا، ومل تتخـذ "اإلدارة الذاتيـة" املعلنـة مـن 

قبـل حـزب "االتحـاد الدميقراطـي" الكـردي 

القتلـة  هويـة  يكشـف  تحقيـق  أو  إجـراء  أي 

تهـم. وخلفيا

يصادف 7 تشرين األول، الذكرى السنوية الخامسة الغتيال المعارض 
السوري مشعل تمو، من قبل مجهولين أطلقوا عليه النار في مكان 

إقامته بمدينة القامشلي.

شركة روسية تصدر

“آيفون 7”
بالفوالذ  الدمشقي

في عيد ميالد بوتين

خمس سنوات على اغتيال
مشعل تّمو

والقاتل مايزال مجهواًل
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